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No presente, a mente, o corpo é diferente
E o passado é uma roupa que não nos serve mais.

(Belchior)
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RESUMO

Introdução: O presente estudo se propõe desenvolver e descrever um sistema de
análise cinemática respiratória e uma sequência algoritma utilizando o software
MATLAB® para a avaliação do volume corrente de recém-nascidos. Trata-se um
estudo descritivo, multidisciplinar, realizado entre agosto de 2017 à agosto de 2018
envolvendo a área de fisioterapia e engenharia. Os procedimentos utilizados neste
estudo foram aprovados pelo Cômite de Ética em Pesquisa sob o número do parecer
80203/2014. Resultados: O artigo descreve duas apresentações gerais para o
desenvolvimento do software: a descrição do cenário e a sequência, dada em passo a
passo, para análise dos vídeos. Alguns métodos usados corroboram com resultados de
estudos promissores na área e reafirmam a necessidade de avanços no desenvolvimento
de softwares de análise dinâmica. Conclusão: Foi possível desenvolver um sistema de
análise cinemática respiratória de forma não invasiva e a beira do leito, o que destaca
a sua importância para a prática clínica neonatal.

Palavras-chave: Recém-nascidos; Fotogrametria; Medidas de volume pulmonar.
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ABSTRACT

Background: The present study aims to develop and describe a system of respiratory
kinematic analysis and an algorithm sequence using MATLAB® software for the
evaluation of tidal volume of newborns. This is a descriptive, multidisciplinary study
conducted between August 2017 and August 2018 involving the physiotherapy and
engineering area. The procedures used in this study were approved by the CEP under
the number of opinion 80203/2014. Results: The article describes two general
presentations for software development: the description of the scenario and the step-bystep sequence for video analysis. Some methods used corroborate the results of
promising studies in the field and reaffirm the need for advances in the development of
dynamic analysis software. Conclusion: It was possible to develop a system of
respiratory kinematic analysis in a non-invasive way and at the bedside, which
highlights its importance for neonatal clinical practice.

Keywords: Newborns; Photogrammetry; Pulmonary volume measurements.
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INTRODUÇÃO
Apesar das características morfofuncionais e biomecânicas peculiares ao recémnascidos (RN) limitarem a mensuração não invasiva da função pulmonar a beira do
leito1,2, ferramentas não invasivas representam uma grande promessa de monitorização
na unidade de cuidados neonatais e, atualmente tem despertado grande interesse da
equipe multidisciplinar3.
A necessidade de incluir ferramentas não invasivas, independentes de
procedimentos sedativos e capazes de identificar precocemente morbidades associadas
ao sistema respiratório de RN através do acompanhamento da evolução clínica já foi
apontada em outros estudos2-7.
Reinaux et al8 avaliaram o volume corrente (VC) em lactentes comparando um
novo

protocolo

de

mensuração

na

pletismografia

opto-eletrônica

com

o

pneumotacógrafo e demonstraram que o método é dinâmico, não invasivo, e permite
uma avaliação tridimensional do complexo toracoabdominal, mas exige que o lactente
permaneça imóvel durante a análise, o que inviabiliza a sua aplicação na assistência
neonatal.
Outros métodos não invasivos já foram testados propondo mensurações de
diferentes funções da mecânica respiratória de lactentes5,9-11, mas nenhum desses
apresenta um modelo portátil para avaliação assistencial.
Seguindo recomendações descritas no documento da American Thoracic Society
(ATS) e European Respiratory Society (ERS)5 para testes de função pulmonar em
crianças este estudo se propõe descrever o desenvolvimento de um sistema de análise
cinemática respiratória e uma sequência algoritma utilizando o software MATLAB®
para a avaliação do VC de recém-nascidos.
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MÉTODOS
Trata-se um estudo descritivo, multidisciplinar, realizado entre agosto de 2017 à
agosto de 2018 envolvendo a área de fisioterapia e engenharia. O projeto envolveu duas
grandes partes: desenvolvimento de um sistema de análise cinemática respiratória
utilizando o software MATLAB® e aplicabilidade dessa ferramenta em recém-nascidos
e por isso, os procedimentos utilizados neste estudo foram aprovados pelo Comitê de
Ética em Pesquisa sob o número do parecer 80203/2014, atendendo a resolução
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e todos os pais ou responsáveis assinaram um
termo de consentimento livre e esclarecido. O recrutamento de amostras foi realizado de
forma não probabilística, por conveniência das admissões do hospital, mas para esta
parte do estudo será apresentado apenas a primeira parte do estudo.
O desenvolvimento da sequência algoritma deu-se por meio de reuniões entre as
equipes de fisioterapia e engenharia com discussões sobre a redução de erros nas coletas
de dados, melhorias no cenário, aproximação dos valores pulmonares preditos e testes
para otimização do tempo de execução da programação, resultando em diversas edições
e testes para melhoria e finalização do software.
RESULTADOS
O artigo descreve duas apresentações gerais para o desenvolvimento do sistema
de análise cinemática: a descrição do cenário e a sequência, dada em passo a passo, para
análise dos vídeos.
Montagem do Cenário
Para a coleta dos vídeos, o cenário foi montado a partir de uma bancada fixa, a
100 cm do chão coberta por duas folhas de borracha confeccionadas em material EVA
na cor preta, com 0,2 mm de espessura, 50 cm de comprimento e 40 cm de largura.
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A proposta era manter o RN posicionado em supino, com membros superiores
em flexão, abdução e rotação externa de cotovelo e quadris semiflexionados
aproximadamente a 110º com exposição máxima da região toracoabdominal. Para
delimitar a área toracoabdominal, marcadores adesivos foram alocados na altura das
espinhas ilíacas ântero-superiores; nível do apêndice xifóide, e nível da incisura jugular
do manúbrio esternal, projetado lateralmente, como demonstra o traçado final
apresentado por diversos autores12-14.
As cirtometrias axilar, torácica e abdominal foram medidas utilizando fita
métrica não distensível de acordo com o Manual de Orientação da Sociedade Brasileira
de Pediatria15.
Outros dados coletados como sexo, comprimento e idade gestacional foram
coletados dos prontuários e o peso foi medido através de uma balança eletrônica
pediátrica, marca Welmy, modelo 109-E, disponibilizada pelo hospital.
Filmagem dos RN
Os RN foram filmados por 2 minutos através de uma câmera digital da marca
Sony Cyber-shot DSC-H20 10.1 Megapixels posicionada em um tripé para fixação com
altura estabelecida de 100 cm. Durante o experimento três avaliadores participaram das
coletas. O primeiro posicionado ao nível da região cefálica do RN, garantindo um
posicionamento correto e cobrindo essa região com a utilização de luvas pretas. O
segundo posicionado ao nível da região podálica, garantindo um posicionamento do
quadril maior que 90° e evitando que os membros inferiores entrassem em contato com
o abdome. O terceiro no comando da câmera para a realização dos vídeos, como
demonstra a figura 1.
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Os vídeos foram analisados pelo software MATLAB® por um pesquisador cego
aos dados da amostra.
Software de avaliação cinemática
Uma análise individual foi realizada para cada vídeo coletado de acordo com a
descrição abaixo:
1º etapa
Cada vídeo foi extraído para o software MATLAB® e a partir desse passo o
processamento foi realizado por meio da seletividade na marcação dos marcadores para
identificação dos limites, em altura, largura e diâmetro, de cada compartimento
envolvido na avaliação pulmonar.
2º etapa
Após a análise dos marcadores, o software prosseguiu com a diferenciação do
cenário e componentes adicionais, como as mãos dos avaliadores, enfatizando apenas as
partes do corpo do RN que seriam úteis para a avaliação específica. Os aspectos
descritos acima foram fundamentais para a diferenciação dos compartimentos e cálculo
das áreas pelo programa durante a análise do vídeo.
3º etapa
Nesse momento da avaliação, o software solicita ao avaliador que observe a precisão do
cotorno binário quanto aos 3 marcadores. E, caso seja necessário otimizar o contorno,
que o mesmo seja feito para manter a confiabilidade da diferenciação de cada
componente do cenário, assim como está demarcado na figura 2A.
4º etapa
Dando

continuidade

à

confirmação

dos

extremos

do

compartimento

toracoabdominal, o software solicita uma nova análise na fase de delimitação da mesma
área. A figura 2B exemplifica a posição do marcador no nível do apêndice xifóide
determinando a área torácica e abdominal em distâncias de altura e largura.
5º etapa
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A penúltima fase é composta pela análise real de todos os vídeos por meio das
etapas executadas. Nesse momento, o software faz a leitura programada e
posteriormente são gerados vídeos binários.
6º etapa
A última etapa se configura com a finalização da análise, seguida de importação
dos vídeos para a pasta pré-estabelecida pelo avaliador. Tem-se então os dados gerados
tendo como exemplo os vídeos, planilhas numéricas com média do volume corrente de
cada compartimento isolado e contínuo e tempo de análise. Nessa mesma fase, também
são gerados gráficos de variância de cada área a fim de reconhecer a mudança do
volume corrente durante a análise do vídeo.
Ao total, 13 análises diferentes utilizando as variáveis de peso, idade gestacional
(IG) e cirtometrias foram geradas para estimar o volume corrente. Para esse cálculo,
empregou-se a fórmula padrão de volume (V = área da base X altura) para qualquer
objeto geométrico, desde que este se aproxime ao máximo da medida real. Para o
presente estudo, um cilindro com base elíptica foi utilizada considerando que: a área
transversal do corpo do bebê representasse a base (elipse) e a dimensão entre a
superfície da bancada até o ponto máximo da região anterior toracoabdominal
representasse a altura em unidade de metro de um pixel (V = área da elipse X dimensão
de um pixel), como representado na figura 3.
DISCUSSÃO
O desenvolvimento do software advém da necessidade contínua de ampliar as
possibilidades de avaliação respiratória na população neonatal. Desde as décadas de
1960 a 1990 alcançamos avanços promissores nessa área de pesquisa16. Embora ainda
represente um estudo descritivo, a partir dessa experiência podemos aprimorar recursos
de avaliação não invasiva e acessível ao monitoramento respiratório dinâmico da prática
dos profissionais.
Segundo Boundy et al., é necessário que métodos alternativos de baixo custo e
boa efetividade sejam criados para contribuir na avaliação neonatal, principalmente, em
países de baixa e média renda17. Nesta perpesctiva, outros estudos têm apresentado
ferramentas não invasivas para a monitorização respiratória11, porém não são passíveis
de execução quando consideramos as características neonatais, acessibilidade ao leito e
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recursos econômicos para avaliação, bem como a praticidade como principais alvos ao
desenvolvimento de um sistema de análise cinemática direcionado.
Diversas áreas da saúde utilizam softwares como um pontecializador da atuação
profisional na prática clínica. Em 2006, um estudo propôs elaborar um programa a ser
usado prioritariamente por graduandos para realização de exame físico em recémnascidos a termo. Nesse mesmo trabalho, já havia sido mencionada as dificuldades
inerentes à criação de softwares e a face efêmera das diversas linguagens de
programação18.
Embora saibamos que o presente estudo refere-se, de maneira geral, à população
de RN a termo, o conhecimento sobre a imaturidade do sistema respiratório neonatal em
diferentes idades tem a sua importância para auxiliar na avaliação, diagnóstico e
resolutividade, considerando a possibilidade do desenvolvimento de pneumopatias ou
outras doenças ocasionadas pela redução da ventilação19.
Com as inovações surgem as possibilidades de melhoria no manejo do recémnascido. Por outro lado, essas conquistas podem significar desfavorecimento na
monitorização da função pulmonar20. Por esta razão, pesquisadores preocupam-se em
manter novas perspectivas enfatizando condutas não invasivas21,22.
Similar ao nosso estudo, Bentsen et al. compararam a função pulmonar de RN
prematuros e a termo através de ferramenta não invasiva, a pletismografia por
indutância eletromagnética, e os achados encontrados são associados ao sexo, IG e peso
ao nascimento11.
Felix et al23, apresentaram uma comparação entre dois sistemas computacionais
para diagnosticar e avaliar a progressão de acometimentos em pacientes com Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), tendo como exemplo a hipersunflação pulmonar.
A partir da aquisição de imagens específicas de recursos para detecção da patologia,
como a Tomografia Computadorizada; desenvolvimento de um software de visão
computacional e uso de outro software já utilizado na prática clínica de diagnóstico,
podemos sintetizar o processo de comparação.
Após, ao passo dessa tríade, as imagens foram analisadas em ambos sistemas e
uma ferramenta adicional foi utilizada para assegurar o processo: a máscara de cor do
software desenvolvido. Essa ferramenta demonstrou fundamental importância por
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diferenciar as cores das imagens em cada programa, sendo estas imprescindíveis ao
diagnóstico23.
Uma lógica semelhante foi utilizada no nosso trabalho pensando no mesmo
aspecto de diferenciação dos compartimentos torácico e abdominal. Ao utilizarmos o
diagrama de cores como um passo da linguagem algorítima empregada, adicionalmente
aos outros critérios de progressão de análise cinemática, obtivemos resultados análogos
aos encontrados para avaliação dinâmica dos volumes e capacidades pulmonares23.
O estudo de Ripka mostra a estruturação de um modelo equacional para
estimativa de alguns volumes pulmonares a partir de um mesmo plano de variáveis, a
exemplo do bidimensional (2D)24. A necessidade de evolução nas dimensões das
análises cinemáticas foram descritas em estudos do mesmo grupo de pesquisa autoral e
a efetivação conclui-se com o desenvolvimento de um sistema para avaliação
cinemática respiratória tridimensional (3D) para o mesmo fim.
Os resultados encontrados demonstram o lado promissor e inovador das
evoluções tecnológicas e, ainda, a possibilidade de medição dinâmica de intervenções
sobre o compartimento toracoabdominal de RN, inclusive durante manobras da
fisioterapia respiratória25.
Em contraponto com informações descritas acima, citamos os pontos negativos
do estudo ao encontrarmos dificuldade na adaptabilidade da luminosidade e
posicionamento do RN6. Esperamos que nosso estudo colabore para futuras pesquisas
relacionados ao desenvolvimento de softwares com medidas simultâneas à avaliação
beira leito e não invasiva.

CONCLUSÃO
Foi possível desenvolver um sistema de análise cinemática respiratória em uma
sequência algoritma utilizando o software MATLAB® para a avaliação do volume
corrente de RN e a descrição do cenário necessário para captura das imagens demonstra
que a análise pode ser realizada de forma não invasiva e a beira do leito, o que destaca a
sua importância para a prática clínica neonatal.
DECLARAÇÕES
Aprovação ética e consetimento para participar
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Essa pesquisa foi aprovada pelo Cômite de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte – FACISA, Campus Santa Cruz-RN, sob o número do
parecer 80203/2014.
Consetimento para publicação
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Esclarecimentos
Este é um convite para seu bebê participar do projeto de pesquisa intitulado
“Avaliação da mobilidade toracoabdominal em recém-nascidos através da fotogrametria
computadorizada”, que é coordenado pela Profa. Dra. Silvana Alves Pereira. A
autorização para a participação de seu bebê é voluntária, o que significa que você
poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe
traga nenhum prejuízo ou penalidade. O objetivo deste projeto de pesquisa é validar a
utilização da fotografia como um recurso para medir o tamanho do tórax e do abdômen
durante a respiração. Caso decida aceitar, o seu bebê será submetido (a) a uma
avaliação, na sala de banho do Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte com a ajuda de uma câmera fotográfica.
Essa avaliação será não invasiva, será realizada durante o período de internação e
compreenderá em fotografias repetidas com o seu bebê em posição deitado e apenas
com fralda. Durante estas fotografias seu bebê será segurado pelo pesquisador deste
estudo, e você poderá acompanhar todo o procedimento que terá duração de no máximo
15 minutos. Antes da fotografia, serão coletados dados do prontuário, sinais vitais do
bebê e será aplicada uma manobra de fisioterapia sobre o tórax do seu bebê. Essa
manobra de fisioterapia terá a duração de cinco minutos e é rotineiramente usada em
bebês de mesma idade que tem indicação de fisioterapia respiratória.
Os resultados desta pesquisa poderão ser utilizados em publicações científicas
ou para divulgação ao público leigo. Os riscos diretos da participação do bebê são
mínimos, como o desconforto em decorrência do posicionamento em posição deitada
sem o seu contato. Ele também deverá ficar sem roupa, apenas com fraldas, sobre uma
bancada plana e firme o que poderá acarretar em frio e choro. Poderá se incomodar com
a iluminação do ambiente, além de poder se sentir desconfortável pela temperatura das
mãos do terapeuta ou até mesmo com a textura das luvas de procedimento utilizada.
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Para evitar ao máximo que esses inconvenientes aconteçam, a coleta de dados será
realizada em um ambiente fechado, sem interferência de ventos através de janelas ou
similares, com luz artificial independente do horário, e as mãos do terapeuta serão
aquecidas para diminuir o contraste de temperatura. A bancada será forrada com um
tecido emborrachado do tipo EVA hipoalérgico e descartável para evitar que ele seja
colocado em uma superfície desconfortável, e você poderá acompanhar todo o
procedimento para que em caso de choro, ou se o bebê fizer suas necessidades
fisiológicas, o mesmo receba os seus cuidados.
Em contrapartida como benefício o recém-nascido terá sua área pulmonar
conferida numericamente o que poderá beneficiá-lo em prescrições futuras de
fisioterapia respiratória. Além do que, a quantificação numérica individual do volume
torácico e abdominal remete ao direcionamento do atendimento ainda durante a
internação com prescrições que favoreçam um melhor acompanhamento do seu sistema
respiratório.

Compreendendo

ainda

um

acompanhamento

precoce

do

seu

desenvolvimento pulmonar.
Durante a participação na Pesquisa, seu bebê receberá o seguinte
acompanhamento e assistência: i) avaliação da mobilidade toracoabdominal e ii) caso
seja detectado algum distúrbio respiratório do bebê ao longo da pesquisa, o mesmo será
encaminhado ao pediatra do plantão. Você e seu bebê terão o seguinte benefício pela
participação na pesquisa: avaliação da mobilidade toracoabdominal nos primeiros dias
de vida; Caso desista da participação na pesquisa, esta avaliação poderá não ser
realizada, com profissionais da saúde de unidades de apoio da sua região, pois é
necessário um equipamento e treinamento especifico de análise da fotografia chamado
AUTOCAD, mas a sua desistência não lhe trará prejuízos durante ou após a sua
internação. Você não terá nenhum custo adicional pela sua participação. Todas as
informações obtidas serão sigilosas e o seu nome e do seu bebê não serão identificados
em nenhum momento. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por
essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos e a divulgação dos resultados
será feita de forma a não identificar você e seu bebê. Em qualquer momento, caso seu
bebê sofra algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a
indenização, sob responsabilidade dos pesquisadores. Você ficará com uma cópia deste
Termo e qualquer dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar
diretamente para Profa. Silvana Alves Pereira, no endereço: Rua do Trairi, Praça da
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Tequinha, Centro, 59200-000, Santa Cruz (RN) (setor acadêmico do Hospital Ana
Bezerra).
Telefone: (84) 3291-2324 ramal 208
Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética
em Pesquisa da FACISA UFRN no endereço:
Rua do Trairi, sn, Centro, 59200-000, Santa Cruz (RN)
Telefone/Fax (84)3291-6957
Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o
pesquisador responsável: Profa. Silvana Alves pereira.
Consentimento Livre e Esclarecido
Eu, ____________________________________________, representante legal do
menor ____________________________________________, autorizo sua participação
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FIGURAS
Figura 1

Figura 1: Apresentação do cenário utilizado para a coleta dos vídeos.
Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 2

Figura 2A: Identificação binária dos marcadores e cenário.
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Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 2B: Identificação dos compartimentos torácico e abdominal.
Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 3

Figura 3: Cilindro com base elíptica
Fonte: Google imagens
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