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Abstract— O Colete Mobilizador de Secreção Pulmonar foi criado 
com o intuito de ajudar pacientes que possuem a doença Fibrose 
Cística no ato de expelir secreções pulmonares. O projeto usa 
técnicas eletrônicas, programação de um sistema embarcado e um 
aplicativo mobile para executar o controle do dispositivo. O 
aplicativo e o colete podem ser manuseados por qualquer pessoa e 
podem ser usados em qualquer local que possua sinal wi-fi. 

Keywords— IoT, Internet Médica das Coisas (IoMT), Secreção 
Pulmonar, Colete. 

I.  INTRODUÇÃO 
Dentre os pilares de sustentação das Cidades Inteligentes 
(Smart Cities) está o da Saúde ou e-Health, promovendo a 
inserção de tecnologia nessa área e, portanto, possibilitando o 
monitoramento (em uma central de monitoramento residencial 
ou condominial, por exemplo) de variáveis relacionadas à saúde 
do indivíduo.  

Nesse contexto, este trabalho trata da inserção de tecnologia 
para auxiliar os profissionais (fisioterapeutas) que tratam de 
pessoas que ficam acamadas por períodos prolongados, mesmo 
que não tenham doença pulmonar, e que tendem a acumular 
secreção nos pulmões (MÉDICO, 2019). 

A secreção pulmonar pode ser tratada por meio de fisioterapia 
respiratória, que utiliza manobras específicas na caixa torácica 
para mobilizar a secreção e facilitar a sua eliminação 
(MÉDICO, 2019). 

Assim, este trabalho tem por objetivo apresentar a proposta e o 
desenvolvimento de um colete vibratório para auxiliar 
profissionais da área de fisioterapia no tratamento de pacientes 
que necessitam de um auxílio para expelir secreções 
pulmonares, principalmente no que se refere ao tratamento de 
pacientes com Fibrose Cística. A tecnologia usada no colete é 
inspirada na técnica de tapotagem, cuja função é tornar as 
secreções pulmonares mais fluidas, facilitando sua mobilização 
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e eliminação através da tosse ou aspiração (SBIB-ALBERT 
EINSTEIN, 2019). 

 

 

II. METODOLOGIA 

A. Motores 
O dispositivo desenvolvido conta com 8 Motovibradores de 
massageadores, sendo que 4 estão posicionados na parte frontal 
e 4 estão na parte traseira do colete, conforme Figura 01(vistas 
frontal e anterior). Eles seguem o posicionamento recomendado 
pelos fisioterapeutas e pacientes da Clínica Escola Arca dos 
Sonhos (Paulínia-SP). Motovibradores de massageadores são 
motores de corrente contínua, que possuem o eixo 
descompensado. Essa descompensação causa a vibração 
desejada. 

A Figura 01 ilustra no lado esquerdo da imagem a visão frontal 
do colete, com o posicionamento dos motovibradores e no lado 
direito a visão traseira. 

 

Figura 01 – Posicionamento do Motovibradores. 

 

B. Circuito dos motores 
 O projeto conta com um circuito eletrônico com duas funções: 
retificar a corrente alternada da fonte de alimentação e controlar 
a intensidade de energia que é fornecida para os motores. O 
controlador usado é o nodeMCU ESP8266, que recebe os 
comandos do usuário através de um aplicativo de smartphone, 
processa esses dados e envia o sinal PWM (Pulse Width 
Modulation) adequado para controlar a intensidade dos 
motores. As Figuras 02 e 03 ilustram o diagrama esquemático 
e uma foto desse circuito. 

 

Figura 02 – Circuito de alimentação e controle dos motovibradores. 

 

Figura 03 - Foto do circuito dos motores. 

 

C. Circuito controlador 
O circuito controlador utiliza o NodeMCU para gerar sinais 
PWM, que é uma modulação por largura de pulso. Esse sinal é 
recebido nos pinos “anodo” e “catodo” de um optoacoplador. 

O optoacoplador é um componente eletrônico que transfere 
sinais elétricos entre dois circuitos isolados usando luz. Ele 
recebe o sinal PWM pelos pinos “anodo” e “catodo” e os pinos 
“coletor” e “emissor” controlam a passagem de corrente em um 
outro circuito com fonte de 5 volts. A largura de pulso do sinal 
PWM e a  intensidade de corrente que passa do pino “coletor” 
para “emissor” obedecem uma relação diretamente 
proporcional.  

Além disso, o pino “coletor” do optoacoplador está conectado 
em um transistor do tipo MOSFET. Dessa forma, é possível 
controlar a tensão enviada para este último através do sinal 
PWM enviado pelo NodeMCU. 

O circuito descrito foi simulado no software LTSpice utilizando 
modelos de um resistor 10K Ohms, um optoacoplador 4N35 e 
uma fonte que simula o sinal PWM do ESP8266. A Figura  04 
ilustra o circuito simulado e a Figura 05 mostra, em verde, a 
simulação de um sinal PWM enviado pelo NodeMCU Esp8266 
e, em azul, o valor de tensão enviado para o transistor 
MOSFET. 

 

Figura  04 - Circuito simulado 
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Figura 05 - Simulação de um sinal PWM enviado pelo 
NodeMCU Esp8266 e forma de onda na saída do 
Optoacoplador. 

Um transistor MOSFET é um transístor de efeito de campo. O 
modelo usado no circuito é o IRF730, que possui 3 terminais: 
“gate”, “drain” e “source”. A tensão entre os terminais “gate” e 
“source” é controlada pelo optoacoplador. E a corrente que flui 
entre os terminais “drain” e “source” obedece a uma 
proporcionalidade relacionada a essa tensão entre “gate” e 
“source”. Além disso, essa relação também é influenciada pela 
temperatura. A Figura 06  ilustra os terminais do Mosfet 
IRF730 e a  Figura 07 mostra um gráfico que relaciona a 
diferença de potencial entre “gate” e “source” e corrente no 
terminal “drain”. 

 

Figura  06 - Terminais do Mosfet IRF730. Fonte: Datasheet IRF730 
Vishay Intertechnology  

 

Figura  07 - gráfico que relaciona a tensão entre “gate” e “source” e 
corrente no terminal “drain”. Fonte: Datasheet IRF730 Vishay 
Intertechnology 

 Por fim, os terminais “drain” e “source” limitam a quantidade 
de corrente que é enviada para alimentar os motores. Dessa 
forma, a relação entre a tensão entre “gate” e “source” e a 
corrente no terminal “drain” torna possível o controle dos 
motovibradores. 

 Portanto, de forma indireta, a largura de pulso do sinal PWM 
enviado pelo ESP8266 controla a intensidade de corrente que é 
recebida nos motovibradores. 

 

D. Programação do aplicativo 
O código usa a biblioteca ESP8266Wifi.h, que fornece as 
funções necessárias para acessar a Internet. E usa também a 
biblioteca BlinkSimpleEsp8266.h, que possibilita utilizar as 
funções que vinculam o Esp8266 ao aplicativo Blynk. 

O microcontrolador se conecta ao servidor do Blynk que está 
na internet. E para vincular o colete ao aplicativo usa-se um 
código “Auth Token” específico, que é preenchido na variável 
“char auth[]”. Feito isso, o ESP8266 irá receber comandos 
vindos do aplicativo Blynk, que está no mesmo servidor. O 
aplicativo envia os comandos para a internet, o NodeMCU 
recebe esses e os executa.  

O aplicativo tem dois controladores de intensidade, um para os 
4 motores da parte frontal e outro para os 4 motores da parte 
traseira. 

 

G. Access Point e WifiManger.h 

 Para estabelecer uma conexão à internet, o NodeMCU precisa 
se conectar com um dispositivo Wi-Fi. Uma das maneiras de 
realizar essa tarefa é utilizar Access Point, que é uma 
funcionalidade do ESP8266 que gera uma rede wireless que 
pode ser acessada por qualquer dispositivo que possui 
conectividade wireless, como smartphones, tablets e 
computadores.  
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 Uma vez que o smartphone ou outro dispositivo se conecta ao 
Access Point do NodeMCU, outra funcionalidade 
proporcionada pela biblioteca “WifiManger.h” permite que o 
usuário entre em uma interface de usuário para escolher uma 
rede Wi-Fi disponível no local. Depois de escolher, o usuário 
pode digitar a senha da rede. E assim, o NodeMCU passa a 
guardar essa rede em sua memória flash, ou seja, a senha do wi-
fi ficará guardada na memória e não será apagada quando o 
dispositivo desligar. 

 Essa interface de usuário é acessada através do browser no 
endereço “192.168.4.1”. 

 Quando o Esp8266 não está em modo Access Point, é 
necessário utilizar um comando para que ele ative. Portanto, um 
botão foi adicionado ao circuito para que o modo Access Point 
possa ser ativado sempre que um usuário pressiona o botão. A 
Figura 08 ilustra o circuito com o botão que ativa o Access 
Point. 

 

Figura  08 - Botão de ativação do Access Point. 

H. Bibliotecas 

As bibliotecas usadas no código são: 

“ESP8266WiFi.h” - Essa biblioteca permite que uma placa 
ESP8266 se conecte à Internet. Dessa forma, ela pode servir 
como um servidor que aceita conexões de entrada ou um cliente 
que faz conexões de saída. [Based on WiFi.h from Arduino 

WiFi shield library. Copyright (c) 2011-2014 Arduino.  All 
right reserved. Modified by Ivan Grokhotkov, December 2014] 

“ESP8266WebServer.h” - Possui as funções para hospedar 
páginas Web. Ela será usada para hospedar a página que servirá 
de interface para o usuário escolher um wi-fi local; [Autor: 2014 
Ivan Grokhotkov. All rights reserved] 

“WiFiManager.h” - Gerenciador de configuração WiFi com 
portal de configuração web para placas ESP [Biblioteca para 
configurar credenciais WiFi dos módulos ESP8266 / ESP32 e 
parâmetros personalizados em tempo de execução. [Autor: 
tzapu] 

“BlynkSimpleEsp8266.h” - Biblioteca usada para conectar o 
Esp8266 no servidor do aplicativo de smartphone Blynk. 
[Autor: Blynk] 

 

III. RESULTADOS 
A Figura 09 ilustra o protótipo finalizado 

 

Figura 09 - Foto do Colete frente 

O resultado esperado para esse projeto é o desenvolvimento de 
um Colete Mobilizador de Secreção Pulmonar que pode ser 
controlado por aplicativo. A interface do aplicativo é intuitiva, 
fácil e pode ser usada por um profissional de fisioterapia. 
Através desse aplicativo, o profissional pode controlar a 
intensidade da vibração traseira e dianteira do colete através de 
duas barras horizontais com controladores arrastáveis. A Figura 
10 ilustra a tela de Interface do aplicativo que permite o controle 
do colete. 
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Figura 10 - Interface do aplicativo 

Através desse aplicativo, o profissional pode decidir se deve 
aplicar maior ou menor intensidade na vibração e escolher o 
local onde haverá maior intensidade, a parte frontal do colete 
ou a  traseira. 

Além disso, o uso do aplicativo é muito versátil, pois possui 
uma interface de conexão que permite que o colete seja usado 
em qualquer local que possua conexão Wi-Fi disponível. Essa 
interface permite que o profissional fisioterapeuta ou outro 
usuário escolha uma rede disponível no local e digite a senha 
da mesma, conforme Figura 11. 

 

Figura 11 - Interface de conexão Wi-fi 

 

IV. CONCLUSÃO 
Este trabalho apresentou a proposta e a implementação de um 
colete vibratório mobilizador de secreção pulmonar, com o 
intuito de auxiliar os fisioterapeutas no tratamento, de pacientes 

que necessitam de fisioterapia respiratória, como os portadores 
de fibrose cística. Dessa forma, mesmo um profissional de 
fisioterapia leigo em tecnologia pode usar o dispositivo em seu 
trabalho e ajudar pacientes que precisam de auxílio para expelir 
secreções pulmonares. Além disso, o dispositivo pode ser 
transportado e conectado em novas redes Wi-fi sem o auxílio 
de um profissional de tecnologia. 
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