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RESUMO 

 

 

Este trabalho visa o desenvolvimento e a validação de uma metodologia não invasiva 

de pré-diagnóstico hipoglicêmico em pacientes portadores de diabetes do tipo 1 a partir de 

suas variações corporais de temperatura e umidade relativa.  

Inicialmente, desenvolveu-se um dispositivo de aquisição de dados de temperatura e 

umidade relativa do corpo paciente, por meio de um procedimento completamente não 

invasivo e com o uso de um aparato que não oferecesse nenhum tipo de incômodo para o 

usuário.  

Posteriormente, realizou-se a análise gráfica de todos os resultados obtidos, 

correlacionando-se as variações corporais aferidas a faixas de índices glicêmicos 

previamente delimitadas. Os resultados mostram que existe uma correlação entre as 

variáveis de controle escolhidas e o aparecimento da hipoglicemia, mas a previsão dos 

sintomas desta hipoglicemia a partir da observação da temperatura e da umidade relativa do 

paciente á algo não detectável com a instrumentação aqui utilizada.  

 

Palavras Chave: diabetes; temperatura; hipoglicemia; umidade; monitoramento glicêmico. 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This work aims the development and validation of a noninvasive method of pre-

diagnosis of hypoglycemia in patients with type 1 diabetes from their bodily variations of 

temperature and relative humidity.  

Initially, it was developed a device for data acquisition of temperature and relative 

humidity of the patient body by means of a completely noninvasive procedure using an 

apparatus that did not offer any discomfort to the user.  

After, a graphical analysis of all results was made, correlating the variations 

measured with the ranges of glycemic levels previously defined. The results shows that there 

is a correlation between the control variables chosen and the onset of hypoglycemia, but the 

prediction of hypoglycemia symptoms from the observation of temperature and relative 

humidity of the patient is not detectable with the instrumentation used here. 

 

Keywords: diabetes; temperature; hypoglycemia; humidity; glucose monitoring. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

  Este capítulo apresenta um panorama geral sobre a patologia diabetes mellitus e a 

relevância de se pesquisar sobre o uso de um procedimento não invasivo para o controle 

das variações nos níveis glicêmicos, em comparação aos métodos invasivos já 

tradicionalmente utilizados. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O diabetes mellitus (ou apenas diabetes, como é mais comumente denominado e 

será tratado neste trabalho) é uma doença crônica que atinge milhões de pessoas no mundo 

todo. Subdivide-se em três tipos bem definidos, ainda que todos eles possuam 

características e sintomas bastante similares: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes 

gestacional, sendo este último um pouco mais específico por tratar-se de uma enfermidade 

temporária que pode ou não evoluir para uma condição definitiva. Essa variedade de 

subdivisões da doença faz com que ela abranja uma ampla faixa de portadores, de ambos 

os sexos e das mais diversas faixas etárias, o que torna a orientação à população e a 

disponibilização de recursos para um tratamento adequado algo de vital importância 

mundial.  

O diabetes é uma doença não transmissível. Isso significa que sua aparição está 

relacionada unicamente a fatores de risco pessoais não modificáveis (idade, sexo, estrutura 

genética, dentre outros) e a fatores que podem ser controlados, tais como obesidade, 

tabagismo e sedentarismo; não existe absolutamente nenhum risco de se adquirir esta 

enfermidade a partir do contato com alguém que a tenha. No caso específico do diabetes 

tipo 1, sua incidência relaciona-se diretamente a fatores não modificáveis e, portanto, não 

pode ser evitado. Por esse motivo, torna-se imprescindível o desenvolvimento de técnicas 

que permitam ao paciente um acompanhamento completo da doença, mas que, ao mesmo 

tempo, minimize os sofrimentos advindos desse acompanhamento. A ideia é que, se não há 

como evitar a doença, espera-se ao menos que o seu tratamento possa ser realizado da 

melhor maneira possível, garantindo a segurança e o bem estar ao paciente. 

Embora o diabetes não seja transmissível, o número de diabéticos no mundo vem 

crescendo vertiginosamente nos últimos anos, tendo como causa principal o aumento do 

índice de obesidade da população, o que tem provocado alarde nas autoridades 

competentes na área de saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

mundo encontra-se no centro de uma epidemia de diabetes. No ano de 1985, o diabetes 

atingiu cerca de 30 milhões de pessoas em todo o mundo; esse valor aumentou para 135 

milhões em 1995 e atingiu a impressionante marca de 171 milhões de portadores da doença 

no ano 2000 [1]. 
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A OMS estimava ainda que o número de diabetes no mundo deveria alcançar a 

marca de 366 milhões em 2030 [1], futuro não tão longínquo assim. Entretanto, dados da 

Federação Internacional de Diabetes (IDF) já mostraram que o número de diabéticos no 

mundo alcançará a marca de 552 milhões no ano de 2030 [2]. A estimativa prevê ainda que 

a maior parte do crescimento do número de diabéticos no mundo (80%) deve ocorrer em 

países em desenvolvimento, também chamados de países emergentes [2]. A concentração 

de maior crescimento nessas regiões ocorre em virtude do crescimento da população como 

um todo, do aumento da longevidade e popularização de hábitos nada saudáveis, tais como 

o sedentarismo e a má alimentação, culminando em altos índices de obesidade infantil e 

incidência crescente de diabetes do tipo 2 em crianças e adolescentes. 

Se os dados de incidência de diabetes no mundo chegam a ser assustadores, no 

Brasil a situação não é diferente. O Brasil é o quinto país em número de diabéticos, 

considerando-se a população entre 20-79 anos1 e a previsão é de que, em 2030, sua 

posição no ranking seja a de número 4, atingindo o total de 19.6 milhões de diabéticos, 

como pode ser visto na Tab. 1.12. Além disso, destaca-se que há ainda os pacientes que 

são diagnosticados como diabéticos antes dos 20 anos de idade (geralmente, diabéticos do 

tipo 1) e os portadores não diagnosticados da doença, seja por falta de sintomas ou por falta 

de correlação entre os sintomas percebidos e o diabetes (geralmente, diabéticos do tipo 2).  

 
Tabela 1.1. Número de diabéticos (entre 20-79 anos) por país – anos de 2011 e 2030. 

Fonte: [2] (Adaptada) 
 

Posição 
(2011) 

País/Território 2011 
(milhões) 

Posição 
(2030) 

País/Território 2030 
(milhões) 

1 China 90.0 1 China 129.7 
2 Índia 61.3 2 Índia 101.2 
3 Estados Unidos 23.7 3 Estados Unidos 29.6 
4 Rússia 12.6 4 Brasil 19.6 
5 Brasil 12.4 5 Bangladesh 16.8 
6 Japão 10.7 6 México 16.4 
7 México 10.3 7 Rússia 14.1 
8 Bangladesh 8.4 8 Egito 12.4 
9 Egito 7.3 9 Indonésia 11.8 

10 Indonésia 7.3 10 Paquistão 11.4 
 

                                                 
1
 A faixa etária de 20-79 anos é considerada como referência por abranger a faixa vista na maioria 

das áreas de pesquisa e estudos científicos. Para a maioria dos países, as informações sobre 

diabéticos com menos de 20 e mais de 80 anos são quase nulas [3]. 

 
2
 A tabela original pode ser encontrada no site: http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/the-global-burden  
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Em 2011, o percentual de adultos (maiores de 18 anos) com diagnóstico médico 

referido para diabetes alcançou a marca de 5,6% da população total, chegando a 7% em 

algumas capitais, tal como é ilustrado nas Tab. 1.2 e na Fig. 1.1 abaixo [4]. 

 

Tabela 1.2. Percentual de adultos com diagnóstico médico referido para diabetes, segundo 
região do Brasil. Fonte: [4] (Adaptada). 

 

Região Total (%) Masculino (%) Feminino (%) 

Norte 4.1 4.1 5.2 

Nordeste 5.5 5.5 6.0 

Centro-Oeste 4.0 4.0 5.5 

Sudeste 5.8 5.8 6.1 

Sul 4.3 4.3 6.4 

Total 5.6 5.2 6.0 

 
 

 

 

Figura 1.1. Percentual de adultos com diagnóstico médico referido para diabetes, segundo 

as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal. Fonte: [4] 
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Além dos problemas diretamente ocasionados pelo aumento de diabéticos no país, 

cresce também o número de diabéticos que sofrem com complicações advindas da doença. 

No Brasil, tem se observado um número crescente de hospitalizações decorrentes do 

diabetes, superando as internações efetuadas por todas as outras causas [5], o que de certa 

forma traduz o aumento de sua prevalência geral. A Figura 1.2 mostra a evolução no 

número de internações por diabetes entre os anos de 2008 e 2010. A média de 

permanência dos pacientes nos hospitais é de seis dias [4]. 

 

 

Figura 1.2. Internações por diabetes no Brasil, 2008 – 2010. Fonte: [4]. 

 
Dados do Ministério da Saúde indicam que 54.877 brasileiros morreram em 

decorrência do diabetes no ano de 20113, total 4,5 vezes maior que o número de mortes em 

decorrência da AIDS. Estudos demonstram ainda que o diabetes como causa do óbito é 

subnotificado, visto que muitos portadores de diabetes morrem em virtude de complicações 

crônicas que a doença pode provocar. No entanto, nesses casos, é a complicação crônica 

que aparece como causa do óbito [4]. 

A partir do contexto brevemente aqui apresentado, com a análise de alguns dos 

dados estatísticos referentes ao diabetes, fica evidente que ações preventivas e explicativas 

acerca da doença são extremamente necessárias. Mais do que isso, a julgar pelo imenso 

número de pessoas já atingidas pela enfermidade e pelo fato de que ainda não há cura para 

este estado, é muito importante que o controle da doença seja efetuado com rigor e 

seguindo as orientações corretas, visando evitar as graves complicações advindas do 

diabetes mal controlado.  

                                                 
3
 Informações encontradas no site http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2011/c12.def 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2011/c12.def
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1.2 JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA DESENVOLVIDA 

O diabetes é uma doença crônica que atormenta diariamente milhões de pessoas no 

mundo inteiro, deixando não apenas o paciente, mas também todos aqueles que o 

acompanham de perto em sua rotina diária, em permanente estado de alerta. Além disso, o 

diabetes é uma enfermidade que se encontra em plena expansão, sendo inclusive 

classificada como uma epidemia em curso [6], ocasionando um elevado número de 

complicações para os pacientes e altas taxas de mortalidade, além de gerar custos diretos 

excessivos no orçamento anual de saúde [6]. O diabetes é uma doença tratável, mas, 

infelizmente, os métodos utilizados neste tratamento são essencialmente invasivos e a cura 

para esta enfermidade ainda é uma realidade distante. Neste contexto, a proposta de uma 

metodologia diferenciada, que propicie algum tipo de controle glicêmico não invasivo surge 

como aspecto diferencial no tratamento e é extremamente bem vista por profissionais da 

área de saúde e, principalmente, pelos pacientes diabéticos.  

A ideia desenvolvida neste projeto, a princípio, não é a de desenvolvimento de um 

medidor glicêmico completo, mas sim de um sinalizador de crises hipoglicêmicas, que 

indique uma tendência na queda da taxa de concentração de açúcar no sangue antes que o 

quadro de hipoglicemia se instale. É claro que, a partir dos resultados positivos deste 

sinalizador, espera-se poder aperfeiçoar o trabalho de modo a obter um medidor que seja 

completamente não invasivo mas, inicialmente, o objetivo é fornecer um apoio direto ao 

portador da doença, que é, sem dúvida, o maior prejudicado pelos efeitos do diabetes. Mais 

especificamente no caso da hipoglicemia, os pacientes passam por crises que os levam a 

completa exaustão, física e mental e, ainda assim, esse tema não é abordado da maneira 

como deveria. Na maioria dos casos, a preocupação central está em controlar as altas 

concentrações de açúcar no sangue que, em longo prazo, ocasionam outras doenças e 

danos irreversíveis e os efeitos imediatos da hipoglicemia acabam esquecidos. É claro que 

os efeitos causados pela hiperglicemia são realmente sérios e não devem, de maneira 

alguma, ser esquecidos. Ressalta-se apenas que a hipoglicemia causa danos extremamente 

desagradáveis para o paciente mas, por serem instantâneos e não deixarem sequelas 

definitivas como os causados pela hiperglicemia, são menos enfatizados. Este trabalho 

pretende justamente destacar a importância de se ter um controle efetivo também para 

estas situações de hipoglicemia, além do controle já realizado para a hiperglicemia 

prolongada que caracteriza o diabetes. 

Por fim, destaca-se que este trabalho é apenas uma iniciação a uma gama de 

projetos futuros que podem vir a ser desenvolvidos a partir dessa base preliminar, podendo 

inclusive ser aprimorado para a efetivação de um controle glicêmico completo e totalmente 

não invasivo a partir dos resultados positivos acerca do tema, algo que representaria um 

grande avanço não apenas na área de engenharia, mas também no ramo da medicina e, 

principalmente, no bem estar dos pacientes diabéticos.  
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O foco deste trabalho são pacientes portadores de diabetes tipo 1, especialmente as 

crianças. Apesar de controlável, o diabetes é uma doença que exige muita disciplina do 

paciente. Além disso, o controle invasivo pode ser extremamente desgastante para o 

paciente e essa condição é agravada se o portador da doença possui pouca idade. No caso 

mais específico de situações de hipoglicemia, as crianças sofrem demasiadamente com 

seus efeitos por apresentarem muitas crises de hipoglicemia assintomáticas (sem sintomas 

aparentes) ou, em situações de apresentação de sintomas, não saberem identifica-los ou 

sequer explicar aos pais e responsáveis o que estão sentindo, o que dificulta a adoção 

eficiente, por parte dos adultos, de medidas necessárias nestas situações. É evidente que 

nenhuma pessoa deveria ter a necessidade de ser submetida a tratamentos invasivos como 

os que o diabetes exigem, mas, em crianças, esse sofrimento torna-se mais evidente e a 

motivação para o desenvolvimento de tecnologias que ao menos suavizem essa situação 

para elas torna-se ainda maior. Ainda que a inspiração deste trabalho tenha surgido da 

observação das situações vivenciadas por crianças diabéticas, este trabalho se estende a 

todos os diabéticos do tipo 1 e até mesmo aos portadores de diabetes do tipo 2 que sofram 

com hipoglicemias constantes e/ou severas. 

1.3 OBJETIVOS DO PROJETO 

O objetivo deste projeto é desenvolver e validar um método não invasivo que facilite 

o controle dos índices glicêmicos em pacientes portadores de diabetes do tipo 1, podendo 

ser extensivo a pacientes diabéticos do tipo 2 que sofram com crises de hipoglicemia mais 

severas e/ou constantes. Inicialmente, o foco do projeto é a inovação no método de 

detecção de sintomas de hipoglicemia, podendo ser futuramente aprimorado para a 

detecção de índices glicêmicos elevados, caracterizando também uma situação de 

percepção da condição de hiperglicemia. Para atingir esse objetivo, foram estudadas duas 

variáveis externas que sinalizassem a alteração do índice glicêmico em pacientes diabéticos 

por intermédio de um método não invasivo: a temperatura e a umidade relativa do corpo do 

paciente portador de diabetes. 

Um objetivo secundário deste trabalho é o de traçar o perfil do paciente diabético de 

uma maneira mais completa. Isso significa dizer que se espera que, atuando 

complementarmente à série de exames periódicos aos quais o diabético é submetido, as 

medições de outras variáveis corporais possam ajudar a constituir um padrão diário de 

alterações no corpo do portador de diabetes. Dessa maneira, além de um acompanhamento 

mais completo a nível químico, em média, a cada três meses, os usuários do dispositivo 

poderão realizar também um acompanhamento minucioso de suas variações corporais 

diariamente, identificando horários críticos, distúrbios devido a enfermidades, disfunções 
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hormonais e quaisquer outras sutilezas que interfiram ou possam vir a intervir no controle 

glicêmico.  

 

O objetivo final deste trabalho é iniciar um novo caminho no que se refere à linha de 

pesquisa de metodologias não invasivas para tratamento, controle e acompanhamento 

completo do diabetes, desenvolvendo uma tecnologia que seja inovadora e eficiente mas, 

ao mesmo tempo, satisfatória em termos de conforto e praticidade para os diabéticos, 

maiores interessados na evolução das formas de controle da enfermidade. 

Para atingir esses objetivos, será criada uma pele derivada de látex natural (Hevea 

brasiliensis), material que possui diversas características adequadas ao desenvolvimento 

deste projeto, as quais serão mostradas nos capítulos seguintes. Nesta pele, será acoplado 

um sensor de temperatura e umidade (SHT15) que realizará medições periódicas dessas 

variáveis no corpo do paciente, buscando estabelecer uma correlação entre as alterações 

percebidas nestas duas variáveis e a diminuição no índice glicêmico no portador de 

diabetes.  

1.4 APRESENTAÇÃO DO MANUSCRITO 

No capítulo 2, será apresentada uma revisão bibliográfica sobre o diabetes e seus 

aspectos mais relevantes para o desenvolvimento deste trabalho e sobre as características 

do látex natural (Hevea brasiliensis), material escolhido como base do dispositivo 

desenvolvido neste projeto. Será apresentado também o embasamento teórico que motivou 

a escolha do uso da temperatura e da umidade como parâmetros de observação. 

No capítulo 3, será descrita a metodologia empregada no desenvolvimento do 

projeto, com ênfase no ferramental utilizado para consolidação dos objetivos do projeto, ao 

passo que no capítulo 4 serão mostrados os resultados experimentais obtidos durante o 

desenvolvimento deste trabalho. 

No capítulo 5, são apresentadas as conclusões e reflexões pertinentes ao projeto 

desenvolvido, bem como as perspectivas para trabalhos futuros.  
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTOS 

Este capítulo apresenta uma breve revisão bibliográfica sobre o que é o diabetes, o 

uso do látex natural (Hevea brasiliensis) e suas principais características, além de destacar 

as motivações sobre o porquê da escolha da temperatura e da umidade como parâmetros 

de controle. 

2.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, são apresentados todos os conceitos necessários para a 

compreensão das etapas de desenvolvimento deste trabalho. Inicialmente, será 

apresentada uma revisão bibliográfica sobre o que é o diabetes, quais são suas principais 

características, sintomas, efeitos e métodos de tratamento utilizados na atualidade. 

Em seguida, serão apresentadas as principais características do látex natural (Hevea 

brasiliensis), material escolhido como base do dispositivo desenvolvido neste trabalho, 

enfatizando as vantagens que seu uso agrega ao projeto, bem como a maneira como suas 

vantagens se adequam ao desenvolvimento do projeto como um todo.  

Finalmente, será apresentado o embasamento teórico que motivou a escolha do uso 

da temperatura e da umidade como parâmetros de observação da variação dos índices 

glicêmicos. 

2.2 DIABETES 

O termo diabetes foi criado para descrever uma desordem metabólica de etiologia 

múltipla, caracterizada por um estado de hiperglicemia crônica. O diabetes envolve ainda 

distúrbios no metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas; esses distúrbios são 

decorrentes de deficiências na secreção de insulina, na ação da insulina no corpo ou em 

ambos [7]. Segundo o Glossário Eletrônico do Ministério da Saúde, é o processo de 

intolerância à glicose que se traduz, convencionalmente, na elevação do açúcar no sangue 

e sua eventual presença na urina. Trata-se de uma doença não transmissível, que possui 

implicações diretas no estado nutricional do paciente [8]. 

Os sintomas iniciais da ocorrência do diabetes são, frequentemente, discretos e 

leves, muitas vezes ausentes, o que significa que uma condição de hiperglicemia (aumento 

da quantidade de glicose concentrada no sangue [9]) pode ocorrer por um longo período de 

tempo, causando alterações funcionais, sem que o diagnóstico seja feito [7, 9]. Neste 

contexto, o papel do engenheiro biomédico é de grande valia tanto para o paciente diabético 

quanto para os médicos que realizam o acompanhamento destes pacientes. Torna-se 

extremamente importante desenvolver dispositivos capazes de detectar todos os sintomas 
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gerados pelo corpo do portador de diabetes, inclusive os mais discretos e de difícil 

percepção. A partir do desenvolvimento destes dispositivos de detecção, torna-se possível 

realizar um acompanhamento mais completo das condições de saúde do paciente, facilitar a 

detecção de alterações corporais sentidas por esse paciente e até mesmo descobrir novas 

variáveis que auxiliem no controle e tratamento de situações adversas. Neste trabalho, tem-

se como intuito priorizar a percepção de sinais corporais não detectados (ou dificilmente 

detectados) pelo paciente diabético, mas que, de algum modo, indiquem uma condição de 

hipoglicemia, ou seja, identificar as chamadas hipoglicemias assintomáticas. 

Por ser uma doença silenciosa, estudos recentes apontam para a presença de 12 

milhões de diabéticos no Brasil; 50% deste total desconhece que possui a doença [10]. A 

Figura 2.14 ilustra a incidência mundial de adultos portadores de diabetes não diagnosticado 

no ano de 2011.  

 

 

Figura 2.1. Número de adultos (entre 20-79 anos) com diabetes não diagnosticado em 2011. 

 

Destaca-se que, individualmente, pacientes podem apresentar diferentes sintomas 

indicativos da situação de alta concentração de açúcar no sangue. Entretanto, alguns dos 

sintomas mais comumente observados, em todos os tipos de diabetes, são [9]: 

 

 Polidipsia (sede excessiva); 

 Poliúria (vontade frequente de urinar); 

                                                 
4
 Imagem retirada do site: 

http://www.idf.org/sites/default/files/IDF_DA_5E_Map_Undiagnosed_Cases_2011.pdf 
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 Fome excessiva; 

 Emagrecimento intenso; 

 Cansaço; 

 Sonolência e dificuldade de concentração; 

 Visão turva; 

 Vômito e dor de estômago; 

 

Em situações mais extremas de hiperglicemia prolongada, os sintomas apresentados 

podem ser de cetoacidose5, coma e, em caso de ausência de tratamento efetivo, chegar à 

morte [7]. 

A hiperglicemia, principal condição que caracteriza o diabetes, é definida como o 

aumento do nível de glicose presente na corrente sanguínea. A Sociedade Brasileira de 

Diabetes (SBD) considera que valores de glicemia medida em jejum acima de 126 mg/dl de 

sangue são considerados suspeitos de diabetes, ao passo que valores acima de 200 mg/dl, 

em qualquer ocasião, definem o diagnóstico [11]. No entanto, pessoas com diabetes que 

fazem monitorização da glicemia diariamente podem detectar aumentos na glicemia sem, 

entretanto, apresentar quaisquer sintomas de hiperglicemia. A hiperglicemia altera a função 

das proteínas que capturam a glicose para fornecer energia para o corpo, facilitando danos 

degenerativos aos tecidos corporais. A glicemia permanentemente elevada pode danificar 

vasos arteriais e nervos, o que pode então atingir e danificar todo e qualquer órgão. 

Os efeitos do diabetes incluem danos em longo prazo e disfunções e/ou falhas 

completas em diversos órgãos, em virtude de um acúmulo prolongado de açúcar no sangue. 

Os efeitos em longo prazo ocasionados por um diabetes mal controlado incluem o 

desenvolvimento progressivo de complicações de órgãos específicos, tais como nefropatia, 

podendo levar a diversos procedimentos de diálise e até a uma falha completa dos rins; 

neuropatia, com risco de aparecimento de úlceras nos pés, culminando em amputações nos 

dedos, nos pés ou até mesmo nos membros inferiores por completo; retinopatia, com 

potencial cegueira e algumas disfunções autonômicas, como disfunções sexuais [7]. 

Pessoas portadoras de diabetes possuem ainda risco aumentado de desenvolver doenças 

cardio e cerebrovasculares [7]. Por esse motivo, é de fundamental importância que seja 

realizado um controle e um monitoramento constante das glicemias dos portadores de 

diabetes. 

O diabetes se subdivide em três grandes grupos: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e 

diabetes gestacional. Essa subdivisão é feita porque, apesar de todos os grupos possuírem 

alterações glicêmicas derivadas de alguma deficiência na ação da insulina, as causas que 

                                                 
5
 A cetoacidose é definida como uma disfunção metabólica grave, causada pela deficiência de 

insulina no corpo. Caracteriza-se clinicamente por desidratação, respiração acidótica e alteração do 
sensório [7]. 
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levam a essa deficiência são bastante distintas, bem como o modo como ela ocorre e a faixa 

etária em que ela é caracterizada. 

2.2.1 DIABETES TIPO 1 

O diabetes tipo 1 (DM1, sigla derivada da denominação completa Diabetes Mellitus 

do Tipo 1), também chamado de diabetes insulinodependente, infanto-juvenil ou 

imunomediado, é o tipo de diabetes que acomete crianças, adolescentes ou adultos jovens, 

embora possa ocorrer em qualquer idade [12]. É uma doença autoimune, caracterizada pela 

destruição das células beta do pâncreas (também chamadas de ilhotas de Langerhans), 

responsáveis pela produção de insulina. 

A insulina é o hormônio responsável pela regularização do metabolismo de açúcar no 

corpo humano [11]. É ela que permite a chegada da glicose nas células corporais; no interior 

das células, essa glicose será queimada e convertida em energia para o corpo [13]. Sem 

insulina, a glicose fica acumulada no sangue, causando o estado de hiperglicemia, ao passo 

que as células ficam com produção de energia bastante limitada, o que causa os diversos 

danos aos tecidos, já mencionados anteriormente, além dos tradicionais sintomas 

percebidos pelo diabético (fome excessiva, cansaço, visão turva, dentre outros). 

A destruição das ilhotas do pâncreas ocorre progressivamente e é desencadeada por 

um mecanismo autoimune. O corpo do paciente diabético tipo 1 identifica essas células 

como sendo corpos estranhos e sua resposta autoimune é a ação de produzir anticorpos 

para destruir essas células “invasoras” [12, 13]. Os anticorpos dos pacientes diabéticos tipo 

1 são intitulados auto anticorpos, tipo específico de anticorpos com “mau comportamento”, 

que atacam os tecidos corporais e destroem células produzidas pelo próprio corpo [13]. 

Esse tipo de reação também ocorre em outras doenças, como esclerose múltipla, Lúpus e 

doenças da tireoide [13]. Uma vez que o corpo não produz mais insulina, os portadores de 

DM1 necessitam de injeções diárias de insulina para manter seus níveis de glicose no 

sangue dentro dos valores normais estabelecidos e regularizar seu metabolismo de açúcar 

[12, 13]. Essas injeções podem ser feitas de uma a três vezes por dia. 

Além das injeções diárias de insulina, o portador de DM1 deve realizar seu controle 

glicêmico frequentemente, ou seja, verificar se os níveis de açúcar presentes em seu 

sangue estão normalizados. Para isso, deve-se coletar uma gota de sangue da ponta de um 

de seus dedos da mão e colocar esse sangue em uma fita reagente. Um aparelho adequado 

realiza a medição da quantidade de glicose presente neste sangue. Isso significa que um 

diabético do tipo 1, que muitas vezes é apenas uma criança, precisa passar constantemente 

por situações de medição a aplicação de medicamentos realizada de forma invasiva, o que 

pode ser extremamente traumático. Se por um lado, a aplicação de insulina ainda não pôde 

ser estabelecida por um método não invasivo, o desenvolvimento deste projeto visa facilitar 

ao menos a parte do controle, tornando mais suave e, obviamente, menos invasivo para o 
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paciente. A ideia é oferecer ao portador de DM1 uma forma de verificar alterações bruscas 

em seus índices glicêmicos de uma maneira mais suave, através de um dispositivo portátil e 

que não ofereça nenhum tipo de incômodo ao usuário. 

O motivo do desenvolvimento de diabetes do tipo 1 ainda é desconhecido. A ação 

autoimune pode ser desencadeada por fatores ambientais ainda não identificados ou por 

algum tipo de trauma (perda emocional) [13]. Existe também uma predisposição genética 

para este tipo de diabetes, ainda que não haja nenhum componente hereditário específico 

envolvido neste processo [14]. Isso significa que o diabetes do tipo 1 pode se desenvolver 

em uma criança em cuja família não haja nenhum caso prévio de diabetes. É importante 

salientar que não existe prevenção para o diabetes do tipo 1; os motivos que causam a 

autodestruição das células produtoras de insulina seguem sob investigação e não há nada 

que a pessoa possa fazer que evite que a reação autoimune se desencadeie. 

O DM1 é um tipo de diabetes dito esporádico [14]. Isso significa que o número de 

pacientes acometidos por essa variação da enfermidade é bastante reduzido, especialmente 

se comparado à quantidade de portadores de DM2 existentes. Alia-se a isso o fato de que, 

na maioria das estatísticas relativas ao diabetes, os dados e informações referentes a 

crianças diabéticas são extremamente reduzidos. Entretanto, os pacientes atingidos por 

esse tipo de diabetes são considerados críticos, por se tratarem, em sua maioria, de 

pessoas atingidas pela doença quando crianças ou adolescentes.  

Nessas fases da vida, o controle invasivo e extremamente rígido que deve ser 

realizado constantemente, envolvendo aplicações diárias de insulina e testes capilares 

diversas vezes ao dia, pode causar traumas e revoltas nos pacientes. Além disso, os danos 

causados pelo diabetes são percebidos mais claramente a longo prazo e, para uma criança 

diabética que não realize o controle glicêmico adequado, é possível que, aos 35 anos de 

idade (ainda muito jovem), já possua sequelas profundas de um diabetes mal controlado. Há 

ainda o fato de que o diabetes em crianças costuma se apresentar com sintomas severos, 

níveis de glicose no sangue bastante alterados e presença de glicosúria6 e cetonúria7 [7]. 

Os diabéticos do tipo 1 sofrem ainda com um sintoma bastante desagradável da 

doença: a hipoglicemia. Caracterizada como sendo o oposto da hiperglicemia, a 

hipoglicemia indica a situação de baixo nível de concentração de glicose no sangue [11]. Na 

teoria, estabelece-se que níveis de açúcar no sangue abaixo de 60 mg/dl definem uma 

hipoglicemia, mas esses valores podem variar bastante de pessoa para pessoa [11]. Os 

sintomas de uma reação hipoglicêmica são bastante desagradáveis: dificuldade de 

raciocínio, fraqueza e cansaço extremos, sudorese exagerada, tremores que se espalham 

pelo corpo, sonolência e confusão mental que culmina em perda total de consciência, 

atingindo o estado de coma [11]. 

                                                 
6
 Glicosúria: processo de excreção de glicose através da urina. 

7
 Cetonúria: presença de corpos cetônicos na urina. 



 13 

A hipoglicemia surge, basicamente, de três fatores: erro na quantidade de insulina 

aplicada, atraso nos horários de alimentação e atividade física exagerada e/ou sem 

automonitorização [11]. O que acontece com os pacientes diabéticos do tipo 1 é que, como 

toda a insulina de seu corpo é artificialmente injetada, caso a taxa de açúcar no sangue já 

esteja em níveis normais (de 70 mg/dl a 126 mg/dl) e ainda haja insulina no corpo, essa 

insulina continuará enviando açúcar para as células, reduzindo a concentração de glicose no 

sangue até níveis perigosamente baixos. O corpo do diabético do tipo 1 não tem controle 

sobre como parar de usar a insulina aplicada, independentemente dos valores de glicemia 

apresentados. Por mais esse motivo, o controle glicêmico para o diabético tipo 1 é de vital 

importância mas, em contrapartida, é bastante difícil de ser realizado com precisão. E, se 

por um lado, os danos causados pelas hiperglicemias são graves a longo prazo, os estragos 

provocados por uma hipoglicemia são instantâneos, produzindo uma sensação não apenas 

altamente desconfortável, mas também bastante perigosa, de total desfalecimento.  

Finalmente, os portadores de DM1, em sua maioria, passam por adaptações 

bastante difíceis a partir do momento em que recebem o diagnóstico da doença. O diabetes, 

em qualquer de seus tipos, envolve grandes mudanças no estilo de vida do paciente, 

relacionadas não apenas ao tipo de alimentação, mas também à regularidade dos horários 

de controle e ao desenvolvimento de atividades físicas. E, se para os adultos essas 

mudanças já constituem um assunto delicado, para crianças e adolescentes essas 

alterações devem ser observadas com extrema cautela. O tratamento do DM1 interfere no 

estilo de vida, é complicado, doloroso e depende muito da autodisciplina do paciente e de 

sua família [15]. Ainda que as famílias tentem contribuir para que as mudanças ocorram 

positivamente, algumas crianças se revoltam com a situação de possuírem uma doença 

crônica, outras se sentem envergonhadas em dizer que são diabéticas e a maioria delas 

sente-se amedrontada ante o desconhecido e pelo fato de ter que aprender rapidamente 

muitas informações sobre a doença [15], fatores que dificultam ainda mais o correto 

desenvolvimento do tratamento. 

2.2.2 DIABETES TIPO 2 

O diabetes tipo 2 (DM2), também chamado de diabetes não insulinodependente ou 

diabetes adulto, como o próprio nome já indica, é o tipo de diabetes que ocorre com maior 

frequência em pessoas com mais de 40 anos [12]. Corresponde a 90% do total de 

diabéticos no mundo e está intimamente relacionado a maus hábitos alimentares 

(culminando em casos de obesidade), sedentarismo, tabagismo e stress da vida urbana 

[12]. Em virtude da generalização destes maus hábitos, tem-se observado, inclusive, um 

aumento no número de jovens e adolescentes portadores de DM2. O diabetes do tipo 2 

possui, ainda, um fator hereditário em seu desenvolvimento, algo não observado no DM1 

[13]. 
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No diabetes do tipo 2, a insulina continua sendo produzida pelas células do 

pâncreas. No entanto, as células dos músculos e do tecido adiposo tornam-se resistentes à 

sua ação. O hormônio segue sendo produzido normalmente ou com alguma mínima 

deficiência, mas não é capaz de cumprir a sua tarefa; esse fenômeno, denominado 

resistência insulínica [14], evolui para um quadro de diabetes do tipo 2. Nesse contexto, o 

açúcar é disponibilizado pela insulina, mas as células não o aceitam, aumentando 

progressivamente os níveis de glicose no sangue e caracterizando a hiperglicemia [12, 14].  

O diabético do tipo 2, na maioria dos casos, não precisa receber injeções de insulina, 

visto que seu corpo já a possui. A disfunção é contornada apenas com uma dieta alimentar 

balanceada, atividades físicas e medicamentos via oral [14]. Em alguns casos extremos, 

diabéticos descompensados, isto é, sem controle glicêmico, podem precisar de doses 

externas de insulina para manter suas taxas de açúcar controladas.  

O maior problema do DM2 é que a resistência à insulina se desenvolve de maneira 

gradual e, decorrente disso, os sintomas aparecem de maneira branda. Em muitos casos, 

uma pessoa pode passar meses ou até mesmo anos com alterações glicêmicas sem se dar 

conta de que possui o diabetes, o que favorece a ocorrência de complicações futuras [12, 

14]. 

Em muitos casos, o diabetes do tipo 2 pode ser prevenido através da manutenção de 

hábitos alimentares saudáveis e de uma rotina de atividades físicas. Nas situações em que 

há risco de desenvolvimento da doença por hereditariedade, é importante que se mantenha, 

além das medidas já citadas, certa frequência em exames de verificação dos níveis 

glicêmicos para que, caso a doença de fato se desenvolva, ela possa ser tratada ainda em 

seu período inicial, antes do estabelecimento de qualquer complicação grave. 

2.2.3 DIABETES GESTACIONAL 

O diabetes gestacional é a forma de diabetes que consiste no alto nível de 

concentração de glicose no sangue durante o período de gravidez. Geralmente, o diabetes 

gestacional é temporário e perdura apenas durante o período da gestação. Entretanto, 

destaca-se que mulheres que desenvolvem diabetes gestacional são mais propensas a 

desenvolver DM2 no futuro, mesmo que seus níveis glicêmicos tenham se reestabelecido 

após a gravidez [12, 14]. Estima-se que uma a cada vinte cinco mulheres grávidas no 

mundo desenvolve diabetes gestacional e que metade das mulheres nessa condição 

desenvolvem DM2 cinco a dez anos após o parto8. 

O diabetes gestacional é mais propenso a se desenvolver em mulheres com as 

seguintes características [11]: 

 

 Tem mais de 30 anos de idade; 

                                                 
8 Informação disponível no site: http://www.idf.org/types-diabetes 

http://www.idf.org/types-diabetes
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 Possui casos de DM2 na família; 

 Já teve filhos com mais de 4 kg ao nascer; 

 Já teve casos de aborto ou natimorto; 

 É obesa; 

 Aumentou muito de peso durante a gestação. 

 

Destaca-se que, se controlado adequadamente, o diabetes gestacional é apenas 

uma condição temporária que não interfere na saúde do bebê. No entanto, se não 

controlada, esta condição pode trazer danos à gravidez e, consequentemente, prejudicar a 

saúde do bebê. 

2.3 CONTROLE E TRATAMENTO 

Depois de confirmado o diagnóstico de diabetes em qualquer de seus tipos, os 

pacientes iniciam diversas modalidades de controle e tratamento que visam corrigir o estado 

de hiperglicemia, buscando sempre o melhor controle metabólico possível. Isso significa que 

o paciente deve procurar manter seus níveis de glicose em jejum menores que 110 mg/dl e 

seus níveis de glicose pós-prandial, ou seja, os níveis medidos duas horas após a 

alimentação, menores que 140 mg/dl [16], sempre com o cuidado de não atingir um estado 

de hipoglicemia. 

Os pacientes portadores de DM1 (principal alvo deste estudo) possuem duas formas 

básicas de controle diário das taxas de açúcar no sangue, cada qual com suas vantagens e 

pontos desfavoráveis bem estabelecidos: a avaliação glicêmica e a medida da glicose na 

urina. 

A avaliação da glicemia ao longo do dia é uma estratégia importante para manter o 

controle metabólico em nível ótimo. Os sistemas portáteis para monitorização de glicose são 

chamados glucosímetros (ou glicosímetros), aparelhos capazes de determinar a 

concentração de glicose no sangue [17]. A amostra de sangue é obtida por meio da punção 

realizada na ponta dos dedos das mãos e é denominada de sangue capilar [16, 17]. Este 

sangue é colocado sobre fitas reagentes que, acopladas ao glicosímetro, fornecem a leitura 

da glicemia em alguns segundos. 

A fita reagente do glicosímetro entra em contato com um reflectômetro. Na maioria 

dos sistemas de medição, as fitas reagentes possuem glicose oxidase ou peroxidase e, 

depois que o sangue capilar é colocado nestas fitas, a glicose nele presente é oxidada em 

ácido glucônico e peróxido de hidrogênio. Esta reação causa uma alteração na cor da fita 

que será interpretada por método fotométrico ou amperométrico, dependendo do aparelho 

utilizado [17]. A Figura 2.29 ilustra o procedimento para realização do teste de glicemia. 

                                                 
9
 Imagem retirada do site: http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-

glucose-control/ 
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Figura 2.2. Procedimento adotado no exame de medição de glicemia via sangue capilar. 

 
De maneira geral, a metodologia de avaliação de glicemia capilar via glicosímetro é a 

mais eficiente para controle das taxas de açúcar do paciente diabético. Os aparelhos são 

bastante acurados, com variação abaixo de 5% [16], e a medição realizada diretamente no 

sangue é a mais confiável. Entretanto, trata-se de um método extremamente invasivo cujo 

bom controle depende do número de medições realizadas, algo que pode ser bastante 

sofrido para o paciente. Além disso, o sistema de monitoramento de glicose pode sofrer 

alterações resultantes de mau acondicionamento das fitas reagentes, má higienização das 

mãos do paciente antes da medição e falta de calibração do aparelho, gerando medidas sub 

ou superestimadas, dependendo do tipo de contaminação sofrida [16, 17]. Essas medidas 

“falseadas” podem ser extremamente perigosas em situações de início de hipoglicemia, uma 

vez que o paciente pode realizar um teste que não acuse a proximidade de um limite inferior 

da glicemia desejada e desencadear uma crise severa de hipoglicemia por não ter tomado 

as medidas cabíveis no momento da verificação glicêmica. Há ainda o fato de que as fitas 

reagentes utilizadas nos glicosímetros só podem ser utilizadas uma única vez e ainda 

possuem um custo bastante elevado, especialmente se for considerado que o paciente 

diabético deve efetuar pelo menos três medições glicêmicas ao dia. 

Outra técnica utilizada para medição da concentração de glicose no sangue é o uso 

de fitas reagentes que medem a concentração de glicose na urina. A determinação da 

glicosúria já foi a principal ferramenta para monitorização do controle diabético. Entretanto, 
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suas limitações fizeram com que esse exame fosse gradativamente substituído pelos testes 

capilares [18]. Baseia-se na imersão de uma fita reagente na urina coletada; a alteração da 

cor desta fita indica se há presença de glicose nesta urina. Esses exames são de fácil 

realização, têm baixo custo e são indolores, mas possuem fatores limitantes em sua 

utilização por realizar apenas uma medida semiquantitativa da concentração de glicose [17].  

A glicosúria só é detectável quando sua concentração sérica é superior a 180 mg/dl 

em pacientes com função renal normal; esse valor pode ser ainda mais elevado em 

pacientes portadores de nefropatia diabética [16, 18]. Além disso, a medida da concentração 

de glicose obtida nas fitas reflete apenas o valor médio da glicose sanguínea 

correspondente ao período de intervalo da coleta, não refletindo uma medida da situação 

em tempo real dos níveis de glicose [16, 18]. Para os portadores de DM1, talvez sua maior 

desvantagem seja a incapacidade de detecção de hipoglicemias, uma vez que, 

independentemente do paciente estar com níveis glicêmicos ou normais ou muito baixos, a 

fita reagente não perceberá ou indicará nenhuma alteração no momento da realização do 

teste. Por essas razões, os testes realizados na urina são mais indicados para portadores 

de DM2. 

Algumas técnicas novas de controle têm aparecido no mercado, mas ainda sem 

ampla aceitação. É o caso, por exemplo, do Glucowatch®, dispositivo não invasivo que visa 

realizar medições mais frequentes da glicemia. Este dispositivo funciona como um relógio e 

fica localizado próximo ao punho, de onde extrai a glicose através da pele pela aplicação de 

um potencial (ionfotorese) e mede a glicose extraída em um sensor eletroquímico 

enzimático [16]. Podem ser realizadas até três medidas por hora (a extração e leitura de 

uma única medida leva vinte minutos para ser efetuada) e os resultados são mostrados no 

visor do relógio. No entanto, a calibração do sensor deve ser verificada a cada doze horas 

via teste capilar e as alergias e irritações que o procedimento provoca na pele resultaram na 

retirada do produto do mercado para adaptações.  

Outra técnica alternativa desenvolvida é a de um dispositivo medidor de glicose 

utilizando um método enzimático no fluido intersticial [16]. Um sensor é alocado no tecido 

celular subcutâneo e ligado a um aparelho externo de registro, onde são registradas leituras 

a cada quinze minutos [16].  Entretanto, não há possiblidade de visualização simultânea das 

medições, o que se torna inútil na detecção de hipoglicemias ou de hiperglicemias que 

exijam tratamento imediato. 

O dispositivo desenvolvido neste trabalho, conforme já mencionado anteriormente, 

não é um medidor de glicose não invasivo. Trata-se de um medidor de temperatura e 

umidade, variáveis essas que são correlacionadas à variação dois níveis glicêmicos no 

sangue do paciente diabético. A motivação do trabalho é a criação de um dispositivo não 

invasivo, tais como os que foram aqui citados. Entretanto, o maior foco deste trabalho é 

dado à detecção de crises de hipoglicemia, algo que o método enzimático no fluido 



 18 

enzimático não é capaz de fazer. Espera-se também que o paciente seja capaz de utilizar o 

aparato experimental sem qualquer complicação referente à adaptação, tais como 

desconforto físico ou irritações na pele causadas pelo Glucowatch®. Por esse motivo, o 

látex natural foi escolhido como matéria prima, visto que suas propriedades (que serão 

apresentadas na seção subsequente) são adequadas para o projeto e suas características 

intrínsecas não oferecem risco de aparecimento de alergias decorrentes de seu uso. O 

dispositivo mostrado neste trabalho possui ainda a peculiaridade de realizar medições de 

temperatura e umidade do corpo do paciente a cada minuto, permitindo que as mínimas 

alterações corporais possam ser detectadas e devidamente tratadas em tempo hábil.    

Destaca-se que, independentemente da metodologia adotada, o controle glicêmico 

deve ser realizado em paralelo a um acompanhamento médico adequado, a manutenção de 

uma alimentação saudável e condizente com a condição médica do paciente, à realização 

de atividades físicas regulares e ao uso da insulina. 

2.4 LÁTEX 

Látex é a denominação dada à seiva extraída de diversas árvores, arbustos ou 

trepadeiras que crescem em florestas de clima tropical ou temperado. Cerca de 2000 

espécies de plantas produzem látex, substância a partir da qual se obtém a borracha natural 

ou um composto estreitamente relacionado a ela [19]. No entanto, a única fonte comercial 

importante de borracha natural é o látex retirado de uma árvore nativa da Amazônia, a 

seringueira (Hevea brasiliensis). Esta será a substância exclusivamente utilizada neste 

trabalho, a qual será referenciada como látex natural (Hevea brasiliensis), para que não se 

faça associação com qualquer outro tipo de látex existente. 

2.4.1 HISTÓRIA DA HEVEA BRASILIENSIS 

O látex natural (Hevea brasiliensis) é uma substância com a qual os habitantes da 

América do Sul já têm contato há séculos. Acredita-se que o primeiro europeu a ter tido 

contato com este material tenha sido Cristóvão Colombo, durante o período de sua segunda 

viagem ao continente americano (1493 – 1496), quando ele encontrou alguns nativos do 

Haiti brincando com bolas confeccionadas a partir da exsudação de uma árvore denominada 

“cau-uchu” ou “madeira chorosa” [19]. Algumas tribos indígenas da Amazônia também já 

utilizavam o látex natural (Hevea brasiliensis), de forma empírica, para curar feridas na pele.  

A borracha foi apresentada ao mundo ocidental por Charles de la Condamine. No 

final do século XVIII, Europa e América já estavam utilizando algumas toneladas anuais de 

borracha. Contudo, os usuários da chamada “borracha natural” achavam difícil trabalhar 

com ela em seu estado sólido, uma vez que os artigos confeccionados com este material 

tornavam-se pegajosos em épocas de calor e enrijecidos em períodos de frio [20].  
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Esse problema foi solucionado no início do século XIX, quando Thomas Hancock 

criou uma máquina que, a partir de uma borracha sólida fornecida como matéria prima, era 

capaz de amolecê-la, misturá-la e moldá-la; essa máquina recebeu a denominação de 

“mastigador” [19]. Posteriormente, em 1839, o inventor americano Charles Goodyear 

descobriu, acidentalmente, o processo denominado de vulcanização. Por meio de um 

acidente de laboratório, Goodyear derramou enxofre sobre seu preparado químico e 

aqueceu a mistura composta por enxofre e borracha natural. Esse aquecimento permitiu que 

ele observasse que a mistura dessas duas substâncias gerava propriedades muito melhores 

dos que as fornecidas pela borracha natural bruta, verificando-se, inclusive, princípios de 

elasticidade e resistência do novo material obtido [20].  

Essa melhoria nas propriedades do material fez com que seu uso aumentasse 

enormemente. Uma imensa variedade de artefatos de borracha invadiu o mercado mundial 

e a demanda por mais borracha cresceu rapidamente. O Brasil, que em 1846 exportava 

apenas algumas poucas toneladas de borracha bruta teve essa demanda aumentada para 

cerca de dez mil toneladas no ano de 1880 [19]. A grande quantidade exigida do produto 

tornou claro que o Brasil não seria capaz de atender, isoladamente, à futura demanda. 

Neste momento, os ingleses começaram a considerar a possibilidade de se iniciar o cultivo 

de borracha também no continente asiático. Em 1876, Henry Wickman recolheu centenas de 

sementes de seringueira do Brasil e as enviou ao Kew Gardens para que elas pudessem 

germinar [19, 20]. Das mais de 2000 sementes que germinaram, a maioria foi enviada ao 

Ceilão (Sri Lanka) e algumas a Singapura e Malásia. Hoje, os maiores produtores de 

borracha natural são exatamente países asiáticos: Tailândia, Indonésia e Malásia, os quais, 

juntos, são responsáveis pela produção de aproximadamente 70% do total mundial [20]. 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES DO LÁTEX NATURAL 

O látex natural (Hevea brasiliensis) é uma seiva de coloração esbranquiçada 

produzida no caule das seringueiras. As seringueiras são árvores de grande porte, que 

podem atingir até 50 metros de altura. Seu caule é ereto, cilíndrico e de tonalidade cinza 

esverdeado e pode chegar até 1,5 metros de diâmetro [21]. O látex fica localizado no interior 

deste caule, nos chamados vasos de látex contidos no córtex da árvore, principalmente na 

camada que possui de 2 a 3 mm de espessura mais próxima ao câmbio [19]. Os vasos de 

látex percorrem a árvore em espiral, a um ângulo de aproximadamente 4º com a orientação 

vertical. A produção de látex ocorre o ano inteiro, com ligeira redução em volume durante o 

inverno. 

A sangria é a denominação dada ao processo de retirada do látex natural do interior 

da seringueira. Nesse processo, realiza-se um corte (incisão) na casca que reveste o caule 

até que se atinja uma profundidade onde haja contato com a camada de câmbio da árvore.  

O corte é feito a um ângulo de 25 a 30º de inclinação com a orientação horizontal, 
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permitindo cortar o maior número de vasos de látex de uma única vez. Geralmente, a 

sangria é realizada antes do nascer do sol, momento em que a pressão de turgescência10 

na árvore e, consequentemente, a produção de látex, é máxima [19]. O látex flui pelo corte 

através de um tubo metálico e é depositado em uma caneca de vidro ou de cerâmica 

vitrificada localizada próxima ao caule da seringueira. A Figura 2.311 ilustra o procedimento 

de obtenção do látex após a sangria. 

 

 

Figura 2.3. Procedimento de obtenção do látex após a sangria. 

 

O látex é um cicatrizante, uma defesa natural da planta que tem por objetivo levar 

cicatrização até o tecido lesado. Por esse motivo, observa-se que, imediatamente após a 

sangria, o látex natural flui rapidamente, reduzindo sua velocidade paulatinamente até parar 

de fluir completamente. A interrupção do fluxo deve-se à obstrução dos vasos de látex, 

ocasionada pela coagulação que ocorre no local de abertura dos cortes da sangria [20]. 

Cerca de três a quatro horas após a sangria, o látex natural é colhido da árvore e 

tratado, visando evitar uma coagulação prematura do material. Em geral, adiciona-se 

amônia (aproximadamente 0,05%) ao material, visto que este é o estabilizador mais 

comumente agregado ao látex, embora sulfeto de sódio formaldeído também possa ser 

utilizado [19]. Depois da adição do estabilizador, o látex continua lentamente seu processo 

de exsudação por várias horas após o período de coleta inicial.  

O látex natural (Hevea brasiliensis) é composto por partículas de hidrocarboneto de 

borracha e substâncias não-gomosas, ambas suspensas numa fase de soro aquoso 

(citosol).  

                                                 
10

 A pressão de turgescência é a pressão dos vasos de dilatação da árvore. 

11
 Esta imagem pode ser encontrada no site: http://www.ciflorestas.com.br/conteudo.php?id=3699 
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A Tabela 2.1 abaixo expressa a composição tipicamente encontrada em látex fresco 

[19]. 

 

Tabela 2.1. Composição típica de látex fresco. Fonte: [19] (Adaptada) 
 

Componente Composição no látex (%) 

Água 58,5% 

Hidrocarboneto de borracha 36,0% 

Carboidratos 1,6% 

Proteínas 1,4% 

Lipídios neutros 1,0% 

Glicolipídios + Fosfolipídeos 0,6% 

Componentes inorgânicos 0,5% 

Outras substâncias 0,4% 

 

A borracha natural contém mais de cem compostos químicos individuais, dentre os 

quais alguns não-gomosos contribuem profundamente na formação das propriedades da 

borracha natural, seja ela em seu estado bruto ou em estado vulcanizado [20]. A Tabela 2.2 

abaixo apresenta um resumo das principais propriedades do látex natural, associadas às 

substâncias não-gomosas que interferem nestes aspectos.  

 

Tabela 2.2. Propriedades do látex natural. Fonte: [19] (Adaptada) 
 

Propriedades Influência dos não-gomosos 

Cor 

Coloração amarela: causada por beta-
caroteno. 
Coloração escura: reação enzimática da 
oxidase de polifenol 

Oxidação 
Tocotrienois são antioxidantes naturais. 
Íons de cobre, manganês e ferro são 
pro-oxidantes. 

Endurecimento na armazenagem 
Proteínas e aminoácidos livres reagem 
com grupos anormais na borracha 

Cristalização 

Velocidade de cristalização sem 
estiramento aumentada pelo ácido 
esteárico; algumas substâncias solúveis 
em água retardam a velocidade. 

Fluência e relaxação da tensão 

Altos teores de proteínas e resíduo 
mineral levam à absorção de umidade, a 
qual resulta em alta fluência e relaxação 
da tensão nos vulcanizados. 

Acúmulo de calor 

O acúmulo de calor no ensaio do 
flexômetro Goodrich é diminuído pelos 
ácidos graxos e aumentado pelas 
proteínas. 

Resistência ao rasgamento Aumentada pelas proteínas. 
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No processo industrial, o látex é centrifugado, dividindo sua composição em 60% 

sólidos e 40% de água. Por esse motivo, suas principais características pós-centrifugação 

são [20]: 

 

 Elasticidade; 

 Flexibilidade; 

 Resistência ao desgaste; 

 Resistência a produtos químicos; 

 Impermeabilidade; 

 Facilidade de adesão a tecidos e aços; 

 

Essas características do látex natural (Hevea brasiliensis) são extremamente 

compatíveis com o desenvolvimento deste projeto. A pele de látex, por localizar-se aderida a 

própria pele humana, deve ser flexível e elástica, de modo a não gerar nenhum tipo de 

incômodo adicional ao usuário. Ao mesmo tempo, a membrana de látex deve ser resistente, 

uma vez que o paciente diabético ficará um grande número de horas utilizando-a, estando 

exposto a diversas impurezas e choques que naturalmente ocorrem no dia a dia. 

Finalmente, é importante que a pele de látex natural seja impermeável, visto que ela estará 

cobrindo e protegendo toda a estrutura de sensores, fiação e bateria. A impermeabilidade do 

látex permite, por exemplo, que o paciente possa estar exposto brevemente a uma chuva 

ocasional, sem risco de danificar o aparato por completo. Este composto possui ainda a 

vantagem de, ao ser sobreposto ao dispositivo de medição, influenciar minimamente no 

processo de obtenção dos valores de temperatura cutânea, algo extremamente desejável 

para garantir a confiabilidade dos dados coletados. No capítulo subsequente, serão 

apresentados os resultados de alguns testes efetuados para a verificação desta 

interferência, comparando o uso do látex natural ao de outros materiais que poderiam 

executar sua função de maneira análoga. 

É importante salientar que aplicações que utilizem o látex natural (Hevea brasiliensis) 

como matéria prima buscam obter como resultado final a uniformidade dos produtos. Essa 

uniformidade pode ser obtida a partir da ideia de clone de uma seringueira. Um clone é uma 

árvore que se origina de uma árvore-mãe, denominada planta matriz, por meio de 

reprodução vegetativa [19]. Destaca-se que todas as árvores clonadas de uma mesma 

planta matriz possuem constituição genética similar à da árvore-mãe e apresentam baixa 

variabilidade em relação a diferentes características da árvore (espessura da casca, 

senescência anual das folhas, tolerância a pragas, etc) e também do látex delas derivado 

[20]. Isso significa dizer que o látex retirado de uma população de árvores clonadas de uma 

mesma matriz também apresenta características bastante padronizadas, fornecendo a 
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uniformidade desejada para o produto final em que o látex é utilizado como matéria-prima. 

Para desenvolvimento de artigos utilizando o látex como matéria-prima e que possuam 

restrições severas em relação à uniformidade das propriedades físicas, químicas ou 

mecânicas do produto final, é importante optar por utilizar sempre um látex oriundo de 

plantas clonadas de uma mesma matriz. 

2.4.3 PROCESSO DE VULCANIZAÇÃO 

A elasticidade oferecida pelo látex é uma das propriedades mais atrativas para a 

confecção de artefatos de borracha de uso geral. No entanto, destaca-se que a borracha “in 

natura” não é útil como elastômero de excelência. Para adquirir as propriedades mecânicas 

satisfatórias, o látex deve conter pontes ou reticulados entre suas moléculas constituintes; a 

formação dessas ligações é feita através de um processo denominado vulcanização. 

A vulcanização pode ser definida como o processo que provoca a transformação das 

propriedades inicialmente plásticas do látex natural em propriedades elásticas, por meio da 

ação dos ditos agentes de vulcanização. Esse processo, no qual a borracha era 

transformada de seu estado plástico original a um estado mais elástico, foi descoberto por 

Charles Goodyear em 1839 [22]. 

Antes da descoberta de Goodyear, o látex natural (Hevea brasiliensis) já era utilizado 

na impregnação de tecidos e na fabricação de alguns artefatos. Entretanto, os materiais que 

continham látex natural em sua composição apresentavam propriedades mecânicas, 

resistência térmica e resistência luminosa inferiores ao que se desejava [22]. 

Os sistemas de vulcanização – utilizados em látices para que estes possam ser 

empregados em aplicações tecnológicas – são dispersões cuja eficiência não depende 

apenas dos seus componentes, mas, principalmente, do tamanho de suas partículas 

constituintes e da solubilidade destas no composto de látex. Estes sistemas são formados, 

normalmente, por três componentes básicos: enxofre, acelerador e óxido de zinco [20]. 

A primeira composição de borracha, após a descoberta de Goodyear, era constituída 

de cem partes de borracha e oito partes de enxofre, responsável por gerar as ligações 

cruzadas desejadas no composto. A resistência à tração (da ordem de 20 MPa) e o 

alongamento (superior a 1000%) obtidos eram satisfatórios; contudo, a vulcanização dessa 

composição levava aproximadamente 5 horas, quando realizada a 140ºC [22]. Nessas 

condições, as propriedades térmicas do composto eram melhoradas e o material já não era 

sensível às variações de temperatura, mas as propriedades mecânicas iam decrescendo 

com o envelhecimento do composto. A solução para este entrave foi a adição de óxidos 

metálicos, que ainda permitiram a redução significativa no tempo de vulcanização. Com 

essa alteração, uma composição formada por cem partes de borracha, oito partes de 

enxofre e cinco partes de óxido de zinco adquiria propriedades adequadas em apenas 3 

horas, à mesma temperatura de 140ºC [22]. Finalmente, o uso de aceleradores orgânicos 
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permitiu atingir a composição de borracha com os sistemas de vulcanização atualmente 

empregados: cem partes de borracha, três partes de enxofre, cinco partes de óxido de 

zinco, duas partes de ácido esteárico e uma parte de acelerador orgânico, com a 

vulcanização acontecendo a 100ºC em um intervalo de 40 a 60 minutos [22]. 

Considerando-se os teores de enxofre e de acelerador adicionados ao látex “in 

natura”, os sistemas de vulcanização podem ser classificados em três categorias distintas: 

eficiente (EV), semi-eficiente (Semi-EV) e convencional [20]. A Tabela 2.3 abaixo ilustra os 

valores considerados para cada uma dessas classificações. 

 

Tabela 2.3. Classificação dos sistemas de vulcanização. 
 

Tipo de Sistema Teor de Enxofre [phr]12 Teor de Acelerador [phr] 

Eficiente (EV) 0,3 a 1,0 phr 2,0 a 6,0 phr 

Semi-eficiente (Semi-EV) 1,0 a 2,0 phr 1,0 a 2,5 phr 

Convencional 2,0 a 3,5 phr 0,5 a 1,0 phr 

 

O processo de vulcanização, nos padrões em que é realizado hoje, oferece ao látex 

natural (Hevea brasiliensis) redução no teor de enxofre presente em sua composição, 

redução no tempo necessário para a vulcanização, melhora nas propriedades de resistência 

ao envelhecimento e melhora em suas propriedades físicas (elasticidade, plasticidade, 

impermeabilidade e isolamento elétrico), tornando-o mais adequado para aplicações em 

geral.  

Depois de colhido da seringueira, devidamente tratado e vulcanizado, o látex 

apresenta-se como um líquido de coloração esbranquiçada que, para ser utilizado nas mais 

diversas aplicações, deve passar por um processo de secagem. Em geral, a secagem pode 

ser realizada à temperatura ambiente, em ar, ou a temperaturas mais elevadas, no interior 

de estufas com circulação de ar. Salienta-se que, para artigos com paredes muito finas 

(inferiores a 0,05 mm), a secagem a temperatura ambiente é adequada. Por outro lado, para 

artefatos com maior espessura, recomenda-se a secagem em estufas, com temperaturas na 

ordem de 70ºC [20]. Caso seja utilizado um látex ainda não vulcanizado, esta temperatura 

deve ser elevada até a faixa de 100 a 150ºC, permitindo a ocorrência da vulcanização. O 

tempo necessário para a conclusão do processo de vulcanização é função da temperatura 

empregada, da espessura do artefato e da quantidade de aceleradores empregados na 

constituição do látex. 

                                                 
12

 phr: partes por peso seco. 
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2.4.4 APLICAÇÕES MÉDICAS 

Muito vem sendo pesquisado a respeito das propriedades medicinais do látex e suas 

formas de utilização e aplicação, tanto na rotina hospitalar propriamente dita quanto na 

forma de curativos tópicos e funcionalidades médicas gerais de apoio ao paciente. 

A literatura apresenta diversos estudos sobre a aplicação do látex como material de 

implante aplicado em tecidos, obtendo-se resultados satisfatórios. Próteses de látex natural 

(Hevea brasiliensis) foram desenvolvidas na Universidade de São Paulo (USP); uma 

membrana de látex natural foi utilizada com sucesso na reconstrução do esôfago de cães, 

sendo eliminada dez dias após a cirurgia nas fezes dos animais [23]. Além disso, observou-

se que biomembranas de látex natural e polilisina (substância detentora de características 

bioquímicas) são capazes de contribuir no processo de reparação tecidual em cães e ratos, 

favorecendo a formação rápida e regular de um novo tecido no local deteriorado [24]. Outros 

projetos utilizando o látex como matéria-prima na reconstrução tecidual foram realizados em 

animais. Do mesmo grupo de pesquisa da prótese esofágica, situado no Departamento de 

Bioquímica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(FMRP – USP), surgiram projetos de reconstrução do pericárdio de cães, substituindo-o 

parcialmente por uma membrana de látex [20]. 

Em pesquisas na área de ortopedia, visando uma regeneração óssea mais eficiente, 

o látex foi empregado eficientemente na reparação de fraturas ocorridas na tíbia de coelhos. 

Em falhas no crânio de ratos, os resultados obtidos com o uso do látex natural também 

foram satisfatórios [25].  

Em humanos, a biocompatibilidade do látex natural vem sendo testada como material 

indutor de neoformação tecidual. Membranas deste material têm sido aplicadas em 

pacientes com úlceras crônicas nos membros inferiores e miringoplastias [25]. A partir dos 

resultados destas pesquisas, objetivando-se obter uma espécie de artéria artificial, foram 

confeccionadas próteses tubulares derivadas de um retalho de tecido tipo “meia fina”, 

banhado com látex natural [20]. Os resultados demonstraram que houve recobrimento da 

superfície interna da prótese por células endoteliais jovens e integração do material com os 

tecidos vizinhos do corpo. Estudos também já comprovaram a eficiência da utilização do 

látex natural em humanos com o intuito de controlar casos de obesidade. A partir do 

desenvolvimento de um dispositivo de látex natural colocado no esôfago, com o objetivo de 

reduzir seu raio efetivo, o fluxo de substâncias que por ele passam, bem como a velocidade 

com que os alimentos são ingeridos, também ficam reduzidos, permitindo um controle rígido 

do fluxo alimentar tirando proveito das características biocompatíveis do látex natural 

(Hevea brasiliensis) [20].  

Novas pesquisas apontam ainda a utilização do látex em pacientes com osteoporose 

e na área de odontologia, em procedimentos de reconstituição de ossos faciais [25]. 

Algumas próteses micro perfuradas de látex demonstraram qualidades estruturais 
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satisfatórias, tais como adaptabilidade, elasticidade, impermeabilidade e possiblidade de 

sutura.  

Neste trabalho, o latéx natural (Hevea brasiliensis) não será utilizado por sua 

potencialidade de cicatrização, mas sim por sua biocompatibilidade, além das demais 

características adequadas em termos de estrutura. Independentemente de ficar alojado 

dentro ou fora do corpo humano, o fato de a pele de látex ficar constantemente posicionada 

em contato com a superfície da epiderme do paciente faz com que a biocompatibilidade seja 

algo de extrema importância, uma vez que deseja-se que não haja nenhum tipo de rejeição 

do corpo para com o aparato medidor. Além disso, como já foi especificado, a pele deve ter 

características de impermeabilidade e elasticidade, propiciando ao paciente diabético uma 

medição eficiente de seus valores de temperatura e umidade corporais, sem degradar os 

quesitos de conforto e bem estar. 

2.5 VARIÁVEIS DE CONTROLE 

As variáveis escolhidas para análise neste trabalho foram a temperatura e a umidade 

relativa do corpo do paciente. A partir das medições desses dois parâmetros, o objetivo é 

estabelecer relações entre as modificações nos valores dessas variáveis e as tendências de 

alteração nos índices glicêmicos do paciente portador de DM1. 

2.5.1 TEMPERATURA 

De modo intuitivo, a temperatura demonstra a sensação de quão quente ou quão frio 

um determinado objeto ou corpo está, no momento em que entramos em contato com ele. 

Fisicamente, a temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um corpo, a 

medida da agitação molecular deste corpo. Quanto maior a agitação ou vibração das 

moléculas de um corpo, maior é a temperatura deste corpo. 

O termo homeostasia é utilizado pelos fisiologistas para definir a manutenção de 

condições quase constantes no meio interno do corpo humano [26]. Todos os órgãos e 

tecidos corporais realizam funções específicas, com o objetivo de manter essas condições 

corporais constantes. Mais especificamente, o homem é um ser homeotérmico, ou seja, ele 

possui a capacidade de manter sua temperatura corporal dentro de limiares que definem 

previamente um intervalo aceitável de variações térmicas em relação à temperatura 

ambiente. O equilíbrio térmico é alcançado por meio de um balanço entre as perdas e a 

produção ou aquisição de calor, através de mecanismos físicos e fisiológicos desenvolvidos 

pelo corpo humano [26]. 

No corpo humano, é possível definir e caracterizar dois tipos distintos de 

temperatura: a temperatura central e a cutânea. Obviamente, ambas as classificações 

definem variáveis de medição do estado térmico do corpo. A diferença fundamental nesta 
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categorização é que a temperatura central, também chamada de interna, refere-se ao 

estado térmico dos órgãos internos do corpo, ao passo que a temperatura cutânea, como o 

próprio nome já indica, refere-se às variações observadas apenas na superfície externa 

deste corpo. Para um bom funcionamento do organismo, a temperatura central deve ser 

mantida constante, com variações de apenas ± 0,6°C [27]. O controle da manutenção desta 

temperatura é feito através de mecanismos homeostáticos eficientes que visam manter as 

reações químicas orgânicas dentro do padrão compatível com a normalidade.  

Ainda que a temperatura do ambiente externo atinja valores extremos, a temperatura 

interna será mantida praticamente constante. Ao contrário do que ocorre na região central 

do corpo, a temperatura cutânea, a qual envolve todas as extremidades corporais, possui 

maior variação de amplitude térmica e se modifica de acordo com as alterações ocorridas no 

ambiente, visando auxiliar o processo de manutenção da temperatura central. Para que haja 

um controle efetivo da temperatura interna, é necessário que haja um equilíbrio dinâmico 

entre a quantidade de calor produzida e a quantidade de calor perdida pelo corpo, algo 

alcançado por meio da utilização de diversos mecanismos de controle. Algumas partes do 

corpo são fundamentais para ajudar a manter constantes as medições centrais, visto que 

atuam como materiais isolantes. Dentre os principais sistemas isolantes do corpo humano, 

destacam-se a pele, os tecidos subcutâneos e a gordura localizada nesses tecidos 

subcutâneos. 

A pele está entre os principais órgãos de regulação da temperatura corporal, atuando 

através de mecanismos fisiológicos de transferência de calor que controlam variações 

extremas e indesejadas desta variável [27]. Isso significa que a pele elimina ou conserva o 

calor do corpo conforme a necessidade. O procedimento de trocas de calor entre a pele e o 

ambiente externo é realizado por meio de radiação (processos de vasoconstrição e 

vasodilatação) e evaporação (geralmente caracterizada pelo processo de sudorese). 

Em uma situação normal, os sensores térmicos localizados na superfície da pele 

detectam as variações da temperatura cutânea, ao passo que os sensores térmicos 

internamente distribuídos pelo corpo ficam responsáveis por detectar as alterações da 

temperatura corporal central. As variações observadas são transmitidas ao centro 

integrador, responsável por promover, através de múltiplas vias eferentes, as respostas 

adequadas para a conservação ou dissipação de calor via tecido epitelial. Entretanto, 

anomalias da função ou danos estruturais a qualquer dos elementos ou níveis constituintes 

deste processo podem resultar na perda da capacidade de regulação térmica [27]. 

Dentre as possíveis anomalias na capacidade de regulação térmica, destaca-se a 

situação de hipotermia, definida como a redução da temperatura interna para valores 

inferiores a 35ºC [27]. A hipotermia, que pode ser classificada como primária (acidental) ou 

secundária, ocorre mediante a ausência ou a presença de disfunção do centro 

termorregulador hipotalâmico, um dos responsáveis pela regulação térmica corporal. A 
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predisposição a seu aparecimento tem origem em fatores diretamente relacionados com a 

pessoa, com o estado de saúde desta pessoa e com o uso de drogas/medicamentos. Na 

categoria que se relaciona com o estado de saúde, encontram-se pacientes portadores de 

diabetes e pacientes em situações de hipoglicemia como pessoas com maior predisposição 

ao aparecimento de hipotermia; na categoria drogas/medicamentos, destaca-se que agentes 

hipoglicemiantes podem desencadear o estado de hipotermia. 

Com base neste contexto, pode-se inferir que pacientes portadores de DM1, quando 

submetidos a uma situação de hipoglicemia, terão significativa redução em suas 

temperaturas corporais. Esse é justamente o ponto de partida deste estudo: a partir de 

reduções percebidas na temperatura cutânea no paciente diabético do tipo 1 (que são os 

mais suscetíveis a crises hipoglicêmicas), emitir um alerta indicando o desencadeamento de 

uma hipoglicemia, antes que a situação se instale de maneira mais severa e, por 

conseguinte, com maiores danos físicos e mentais para o paciente. 

Alguns trabalhos anteriores já foram desenvolvidos com o intuito de correlacionar a 

variação térmica com a variação glicêmica em pacientes diabéticos. Em um deles, 

desenvolvido em Moscou e testado em pacientes diabéticos na Rússia e na Bélgica, 

desenvolveu-se um dispositivo de medição de temperatura corporal que obtém seus valores 

finais baseados em três variáveis bem definidas, coletadas simultaneamente: a temperatura 

central do corpo (Tc), a temperatura corporal superficial (Ts) e a diferença entre os valores 

central e superficial obtidos (representado por Dt). A utilização deste dispositivo foi proposta 

em consonância com a utilização de um aparato de administração intravenosa de insulina 

através de uma bomba, que é ativada de acordo com os valores de Dt e, principalmente, 

com as tendências de modificação desses valores [28]. O dispositivo utilizado é composto 

por dois osciladores de quartzo termo sensíveis bifurcados e em miniatura, capazes de 

registrar temperaturas entre 35 e 42°C, com sensibilidade de 0.001°C e acurácia de 0.02°C, 

o que permite a captação das mínimas variações de temperatura percebidas pelo corpo. 

Eles são colocados a uma distância de 8 cm em um cateter fino (3 mm de diâmetro), 

introduzido no reto do paciente de modo que um dos cristais detecte a temperatura do 

núcleo (Tc) na altura da hemorroida plexo-venosa e o outro cristal fique localizado logo 

acima do esfíncter anal e detecte a temperatura superficial (Ts). Os sensores térmicos foram 

ligados por uma conexão de 1.5 metros de comprimento, com conexão para um bloco 

eletrônico que transforma a frequência do oscilador de quartzo em informação digital, 

indicada em um LC-display de 4 bits. Dependendo do valor inicial de Dt e da sua tendência 

de modificação (aumento ou diminuição), um comando é lançado para a bomba de insulina 

acoplada, capaz de entregar, via cateter intravenoso, um volume de insulina ajustável [28]. 

Apesar de ter se mostrado eficiente no controle glicêmico de pacientes diabéticos, ou 

seja, a bomba de insulina foi capaz de liberar a quantidade de insulina adequada ao controle 

de acordo com as variações de temperatura detectadas pelos sensores térmicos, esta 
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metodologia possui alguns aspectos que devem ser observados com mais cuidado. O 

primeiro inconveniente observado foi a interrupção das sessões nos momentos de 

necessidade de defecação. Salienta-se também que, ainda que o método de detecção 

glicêmica seja efetivo, a inserção retal seria de grande inconveniente para crianças e 

provavelmente para pessoas com algum tipo de distúrbio intestinal. Além disso, o fato de o 

dispositivo ser conectado por um fio, ainda que bastante extenso, torna o procedimento 

limitado a pequenos espaços físicos. O ideal seria o desenvolvimento de um dispositivo de 

medição de temperatura que tivesse uma comunicação sem fio, dando total liberdade para 

movimentação dos pacientes. 

Baseando-se na premissa de que as variações glicêmicas podem ser associadas a 

variações de temperatura, o dispositivo desenvolvido neste trabalho realiza medições da 

temperatura cutânea do paciente diabético. Essas medições são completamente não 

invasivas, o que permite que sejam realizadas em pacientes de qualquer idade. A medição 

da temperatura central não foi realizada, uma vez que exigiria a utilização de um 

procedimento invasivo. O dispositivo aqui idealizado é completamente sem fio, o que 

garante a livre mobilidade do paciente. Finalmente, salienta-se que a medição da 

temperatura cutânea do paciente portador de DM1 não interfere de maneira alguma em 

nenhum de seus procedimentos metabólicos naturais; o sensor localiza-se externamente ao 

corpo, sobre a superfície da pele e detecta variações térmicas sem a necessidade de ser 

retirado em qualquer situação.  

2.5.2 UMIDADE 

A umidade de um corpo é definida como a quantidade de água presente neste corpo. 

A partir deste conceito, especifica-se intuitivamente o conceito de umidade relativa, que é a 

relação entre a quantidade de água existente em um dado corpo (umidade absoluta ou, 

simplificadamente, umidade) e o total máximo de água que poderia existir neste corpo na 

temperatura observada. A umidade relativa (UR) é uma razão entre duas grandezas e, por 

conseguinte, é um valor usualmente expresso em porcentagem. Pode ser obtida de diversas 

formas, sejam elas mecânicas (através de aparelhos que medem diretamente as taxas de 

variação da quantidade de água de um corpo) ou manuais (através de dados coletados no 

ambiente e cálculos matemáticos). 

Quando se fala em formas manuais de obtenção da UR, as soluções obtidas podem 

ser ligeiramente imprecisas, mas muito próximas dos valores digitalmente encontrados, 

podendo ser utilizadas em situações onde este “erro” é admissível. Trata-se de métodos 

onde é necessária a intervenção do homem para que, a partir de resultados auxiliares 

previamente encontrados, seja possível obter os resultados esperados. Por se tratar de uma 

razão entre dois valores, a umidade relativa pode ser obtida por meio de diferentes 

equações, desde que as grandezas envolvidas no cálculo expressem a relação entre a 
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quantidade de água absoluta no corpo e a quantidade máxima admissível de água neste 

corpo.  Entretanto, a equação mais utilizada para definir a UR relaciona os valores de 

pressão de vapor de água. Matematicamente, o conceito de umidade relativa pode ser 

definido tal como ilustrado na Eq. 1 abaixo [29]: 

 

                                                                              
  
  

                                                                                      

             

Na Equação 1 enunciada acima,    representa a pressão do vapor de água no corpo 

e    representa a pressão de vapor saturado, ou seja, a pressão do vapor de água no corpo 

se este estivesse em ponto de saturação. 

É importante salientar que não se pode falar de umidade de um corpo sem 

mencionar a temperatura deste corpo. A temperatura e a umidade relativa são grandezas 

que estão estritamente relacionadas, pelo fato de uma sempre interferir na outra de alguma 

forma. Por exemplo, se considerarmos a umidade relativa do ar e a temperatura medida em 

um ambiente, observa-se que as taxas de umidade relativa variam de acordo com a 

temperatura registrada no ambiente; paralelamente, a sensação térmica presenciada neste 

ambiente variará de acordo com os índices de umidade presentes no ar [29]. 

A umidade e a temperatura também atuam em conjunto no processo de 

termorregulação do corpo humano, realizado especialmente via tecido epitelial. Como já foi 

mencionado, a temperatura cutânea é modificada com o intuito de manter constante a 

temperatura interna do corpo. A variação desta temperatura cutânea é feita via 

vasoconstrição, vasodilatação e transpiração. 

A transpiração, por sua vez, é o processo de eliminação de água de um corpo em 

virtude de um aumento na temperatura deste corpo, o que permite a fluidez do líquido para a 

superfície do corpo e, por conseguinte, para a atmosfera. Logo, observa-se que a 

transpiração é um processo fisiológico que possui como variáveis intrínsecas tanto a 

temperatura quanto a umidade, salientando mais uma vez a relação inerente entre essas 

duas grandezas. 

Devido à influência da umidade nos valores de temperatura, optou-se por realizar, 

neste estudo, também a medição da umidade relativa do corpo do paciente diabético. Dessa 

forma, é possível realizar um controle mais específico das alterações corporais do paciente 

em situações de hipoglicemia. Além disso, sabe-se que um dos sintomas comumente 

observados em diabéticos durante uma crise de hipoglicemia é a sudorese, que por 

definição, é a transpiração excessiva, ou seja, a eliminação via pele de grande quantidade 

de suor. Logo, supõe-se que, se o paciente estiver com tendência de queda em seus índices 

glicêmicos, rumo a uma crise de hipoglicemia, sua temperatura superficial irá decair, ao 

passo que a quantidade de umidade eliminada por sua pele na forma de suor irá aumentar. 

A partir do controle dessas duas variáveis, é possível identificar a tendência de queda nos 
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valores de glicemia, antes que eles atinjam valores perigosamente baixos, sinalizando uma 

possível hipoglicemia antes que ela, assim como seus efeitos devastadores, se instale 

definitivamente.  

Essa constatação será ainda mais útil no caso de pacientes que apresentam quadros 

de hipoglicemia noturna. Ainda que a sudorese seja um sintoma característico de uma 

hipoglicemia, seu aparecimento durante o dia pode ocasionar dúvidas quanto à sua origem. 

No caso de um dia muito quente, ou de o paciente ter praticado uma atividade física intensa, 

é possível que o suor produzido não seja associado a baixos índices glicêmicos, 

necessitando de uma análise mais cautelosa na correlação de dados. Durante a noite, no 

entanto, quando o paciente encontra-se em repouso pleno, a sudorese noturna, juntamente 

com sintomas de hipotermia, determinam o aparecimento de uma hipoglicemia. 

Destaca-se que se optou por realizar a medição dos valores de UR no corpo do 

paciente portador de DM1 através de um procedimento mecânico, uma vez que mínimas 

variações corporais devem ser detectadas com a maior precisão possível. Ainda que os 

processos manuais sejam eficazes, neste trabalho, as imprecisões advindas dessa técnica 

poderiam interferir no desenvolvimento adequado da metodologia, de modo que se optou 

por adquirir todos os dados de umidade relativa mecanicamente, por meio de um sensor de 

umidade (SHT15). O modo de utilização deste sensor, bem como suas especificações 

técnicas, será descrito minuciosamente no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E METODOLOGIA 

  Este capítulo apresenta a descrição da metodologia empregada no desenvolvido 

deste projeto, bem como a exposição de todo o ferramental utilizado para a consolidação 

dos objetivos do projeto. 

3.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, apresenta-se um resumo sobre a estrutura do dispositivo utilizado, 

com ênfase nos componentes que o constituem e sua forma de funcionamento. 

Inicialmente, serão mostradas as principais características do sensor de temperatura 

e umidade utilizado, o SHT15, bem como as especificações que motivaram sua utilização 

neste trabalho. Para este tema, utilizou-se como referências os materiais do próprio 

fabricante, as quais podem ser vistas em notas de rodapé durante o texto, a medida que 

forem citadas. 

Depois, serão apresentadas as especificações da pele de látex natural (Hevea 

brasiliensis) confeccionada para este trabalho, destacando suas propriedades físico-

mecânicas e dimensões, além das características do molde utilizado para sua confecção. 

Posteriormente, todas as especificações do microcontrolador utilizado (MSP480) serão 

abordadas. 

Finalmente, toda a metodologia de trabalho desenvolvida para realização deste 

projeto será detalhada, incluindo as etapas de confecção do protótipo, de realização de 

ensaios e da efetivação dos testes para captura de dados. 

3.2 SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE (SHT15) 

As variáveis de controle analisadas neste trabalho foram a temperatura e a umidade 

relativa do corpo do paciente, conforme já especificado no capítulo anterior. Para realizar as 

medições destas variáveis, optou-se por um processo mecânico; neste caso, utilizou-se um 

sensor para medir diretamente os valores desejados.  

De modo a simplificar o projeto, além de reduzir o tamanho final do dispositivo (algo 

altamente desejável quando se deseja incômodo mínimo para o paciente), fez-se uso de um 

único sensor que realiza medições simultâneas da temperatura e da umidade relativa do 

corpo do paciente diabético. Este sensor é o SHT15, cujas especificações técnicas 

aparecem descritas a seguir, bem como todos os esquemáticos que auxiliam na 

compreensão do funcionamento do dispositivo e da metodologia de trabalho adotada. 
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3.2.1  CARACTERÍSTICAS GERAIS 

O SHT15 é um sensor produzido pela Sensirion Sensor Company. Assim como os 

demais sensores da família SHT1x (que incluem o SHT10, SHT11 e o próprio SHT15), ele 

realiza medições de temperatura e umidade relativa utilizando baixa voltagem, além de 

possuir uma sensibilidade adequada para este projeto e um tamanho bastante reduzido, o 

que o torna ideal para a aplicação aqui proposta. 

O SHT15 alia elementos sensores com processamento de sinais, realizado em uma 

pequena placa de circuito impresso, fornecendo uma saída digital totalmente calibrada. As 

medições de umidade relativa são efetuadas por um elemento capacitivo único, ao passo 

que os valores de temperatura são obtidos via sensor band-gap.  

O sensor SHT15 é reconhecido por sua confiabilidade e estabilidade a longo prazo. 

Ele aparece acoplado a um conversor AD de 14 bits e a um circuito de interface serial, o que 

garante sinais de qualidade superior, além de respostas rápidas e insensibilidade a 

distúrbios externos. Possui ainda um amplificador interno, uma memória OTP e uma 

interface digital. Cada sensor passa por um processo de calibragem individual, efetuado em 

uma câmara de umidade; os coeficientes de calibração obtidos são usados internamente 

para calibrar os sinais advindos das medições13. 

O sensor SHT15 é mostrado na Fig. 3.114 abaixo. 

 

 

Figura 3.1. Sensor de temperatura e umidade SHT15. 

 

O SHT15 é acoplado a uma superfície LCC (do inglês Leadless Chip Carrier), tipo de 

encapsulamento sem terminais aparentes amplamente utilizado em circuitos integrados. A 

LCC do SHT15 é produzida pela SparkFun. Trata-se de uma placa de circuito impresso que 

                                                 
13

 Todas as informações sobre o SHT15 foram retiradas do datasheet do fabricante. 
14

 A Figura 3.1 também foi retirada do datasheet do fabricante, disponível em: 
<http://www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/sensirion/Dokumente/Humidity/Sensirion
_Humidity_SHT1x_Datasheet_V5.pdf> 
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contém, além do sensor de temperatura e umidade, todos os componentes e ligações 

necessárias para que o sensor funcione corretamente.  

As Figuras 3.2 e 3.3 abaixo15 ilustram o SHT15 (Sensirion) localizado sobre sua LCC 

(SparkFun) e o esquemático de funcionamento da LCC, respectivamente. 

 

 

  Figura 3.2. Sensor de temperatura e umidade SHT15 sobre sua placa LCC. 
 

 

Figura 3.3. Esquemático da LCC da SparkFun para o sensor SHT15. 
 

A placa utilizada possui implementação simples e tamanho bastante reduzido e, por 

conseguinte, é extremamente leve, aspectos desejáveis em um dispositivo que ficará 

acoplado por muitas horas no corpo dos pacientes, incluindo crianças. De acordo com a Fig. 

3.3 acima, observa-se que a LCC possui quatro pinos: o primeiro deles (Vcc) é utilizado para 

alimentação, a qual será de 3,3 V; os dois pinos centrais (SCK e DATA) são utilizados para 

                                                 
15

 Figuras retiradas do endereço eletrônico: https://www.sparkfun.com/products/8257 
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aquisição de dados, via microcontrolador e o último pino (GND) destina-se, obviamente, à 

conexão com o terra. 

3.2.2  DIMENSÕES 

O SHT15, conforme já especificado, possui dimensões diminutas, possibilitando 

conforto total para o paciente que o utilizar para as medições de temperatura e umidade 

relativa corporal. As dimensões do SHT15 aparecem especificadas na Fig. 3.4 abaixo16. 

Destaca-se que todos os valores expressos na Fig. 3.4 foram dados em milímetros (mm). A 

maior dimensão do SHT15 é de pouco mais de 7,5 mm (7,47 ± 0,05 mm) e seu peso 

corresponde a apenas 0,1 g, o que permite que ele seja utilizado em qualquer parte do 

corpo sem complicações no que se refere ao conforto do sistema. 

 

 

Figura 3.4. Dimensões do sensor SHT15 [mm]. 

 

A placa de circuito impresso onde o sensor fica localizado, por sua vez, possui 

dimensões de 20,0 x 19,5 mm e peso de 1 g. 

3.2.3  ESPECIFICAÇÕES 

O sensor de temperatura e umidade utilizado neste trabalho deveria, primeiramente, 

ser capaz de realizar as medições com alta sensibilidade e confiabilidade. Isto se torna 

óbvio ao considerar que qualquer mínimo erro na leitura pode ser não apenas definitivo, mas 

                                                 
16

 A Figura 3.4 foi retirada do datasheet do fabricante, disponível em: 

<http://www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/sensirion/Dokumente/Humidity/Sensirion
_Humidity_SHT1x_Datasheet_V5.pdf> 
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principalmente perigoso, na constatação de um diagnóstico de hipoglicemia. Além desses 

fatores, o sensor deveria ser de dimensões diminutas e peso reduzido, garantindo o conforto 

do usuário e a possibilidade de utilização do dispositivo em várias partes do corpo. A saída 

digital também era algo almejado, uma vez que facilitaria o processo de obtenção de dados, 

eliminando uma etapa de conversão analógico digital. 

A seguir, serão apresentadas as principais especificações do SHT15 que o tornaram 

uma excelente escolha para o desenvolvimento deste projeto. 

3.2.3.1 INTERFACE 

O SHT15 possui cinco pinos de entrada em seu lado esquerdo, cada qual com uma 

funcionalidade específica e cinco terminações em seu lado direito, as quais não são 

utilizadas para conexões. A Tabela 3.117 abaixo indica a nomenclatura de cada um deles.  

 
Tabela 3.1. Pinagem do SHT15(Adaptada) 

 

Número 
do Pino 

Nome 
do Pino 

Descrição 
  

 

1 GND Terra 

2 DATA Passagem de dados (Serial Data); 
bidimensional 

3 SCK Ativação do clock (Serial Clock); 
somente entrada 

4 VDD Alimentação 

5 NC Deve ser mantido sem conexão 

 
O pino 4 (VDD) é alimentado diretamente com a fonte de tensão, a qual deve estar 

com seus valores na faixa de 2,4 a 5,5V. No entanto, o valor recomendado de utilização é 

de 3,3 V, sendo este o valor adotado neste projeto. O pino GND é utilizado para o 

aterramento do circuito; o desacoplamento entre VDD e GND é feito por intermédio de um 

capacitor C = 100 nF. 

O SCK (pino 3) é usado para realizar a sincronização entre o SHT15 e o 

microcontrolador utilizado; não há um valor de frequência mínima a ser adotado, uma vez 

que a interface utilizada é logicamente estática em sua totalidade. 

O segundo pino do SHT15 (DATA), como o próprio nome já indica, é utilizado para 

transferir dados do sensor. Ele realiza operações de transferência de dados do e para o 

sensor, sendo por isso dito bidirecional. Para enviar um comando ao sensor, DATA é 

utilizado durante a borda de subida do clock (SCK), devendo manter-se estável enquanto 

SCK estiver ativado como alto. Após a descida do clock, os valores presentes em DATA 
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 Tabela adaptada do datasheet do fabricante. 
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podem ser alterados. Por outro lado, para realizar a leitura de dados do sensor, DATA será 

validado depois que SCK tiver passado por sua borda de descida e seguirá sendo válido até 

que a próxima borda de descida do clock seja ativada.  

Um resistor de pull-up é conectado entre o canal de dados e a entrada de 

alimentação. A função desse resistor é justamente proteger o microcontrolador dos efeitos 

danosos de alterações não esperadas na entrada de alimentação, mantendo os níveis alto 

(3,3 V) e baixo (0V) sempre adequados para o sistema. A resistência aqui utilizada foi Rp = 

10 KΩ. A Figura 3.5 mostra o esquemático da conexão entre sensor e microcontrolador, a 

qual será realizada sobre uma placa de circuito impressa especificamente elaborada para 

este trabalho. 

 

 

Figura 3.5. Esquemático da conexão sensor e microcontrolador. 

 

O SHT15 possui também, além de saída digital, sistema de pinagem simplificado e 

dimensões reduzidas, a vantagem de trabalhar com baixo consumo, algo extremamente 

desejável para dispositivos sem fio, que trabalham apenas com baterias de pequeno porte. 

Para esse sensor, tem-se um consumo médio de 90 μV, atingindo o ápice de 3 mV durante 

as medições, o que garante um funcionamento adequado do sistema mesmo com a 

utilização de baterias diminutas. 

3.2.3.2 PARÂMETROS DE TEMPERATURA 

Em relação às medições dos valores de temperatura da pele do paciente diabético, 

havia a necessidade de utilização de um sensor com parâmetros que garantissem a 

precisão e a confiabilidade dos dados obtidos. Além disso, o fato de a temperatura cutânea 

do diabético oscilar minimamente durante todo o dia, apresentando variações ligeiramente 

maiores apenas em situações de alteração glicêmica mais acentuada, exige exatidão nos 
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resultados coletados. Só assim será possível estabelecer um perfil completo do portador de 

DM1, ou seja, realizar um acompanhamento minucioso e diário de suas variações corporais, 

facilitando a busca pelos motivos que levam a essas alterações no controle glicêmico. 

A Tabela 3.218 abaixo ilustra as características de desempenho do SHT15 relativas à 

medição de temperatura e a Fig. 3.6 abaixo exibe graficamente o comportamento da curva 

de temperatura do SHT15 de acordo com sua acurácia. 

. 

Tabela 3.2. Desempenho do SHT15 – temperatura (Adaptada) 
 

Parâmetros (SHT15) 
Valor 

Mínimo 
Valor 
Típico 

Valor 
Máximo 

Resolução [ºC] 0,04 0,01 0,01 

Resolução [bit] 12 14 14 

Acurácia Típica [ºC] - ± 0,3 - 

Repetibilidade [ºC] - ± 0,1 - 

Faixa de Operação [ºC] -40 - 123,8 

Tempo de Resposta [s] 5 - 30 

 

Figura 3.6. Acurácia do SHT15 para medições de temperatura. 
 
 

A análise da Fig. 3.6 demonstra que, para a faixa de variação da temperatura 

corporal de um ser humano, a qual pode ser considerada entre 25ºC e 40ºC, a acurácia do 

SHT15 é adequada para este projeto, garantindo a precisão dos resultados, conforme 

desejado.  
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 Tabela adaptada do datasheet do fabricante. 
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3.2.3.3 PARÂMETROS DE UMIDADE RELATIVA 

De modo análogo ao que foi exposto no item anterior, as medições referentes à 

umidade relativa do corpo do paciente devem seguir o padrão de confiabilidade e precisão, 

com o intuito de garantir a manutenção da saúde do paciente.  

A Tabela 3.319 abaixo ilustra também as características de desempenho do SHT15, 

mas dessa vez relativas à medição de umidade relativa (UR) e a Fig. 3.7 mostra 

graficamente o comportamento da curva de umidade relativa do sensor de acordo com sua 

acurácia. 

 

Tabela 3.3. Desempenho do SHT15 – umidade (Adaptada) 
 

Parâmetros (SHT15) 
Valor 

Mínimo 
Valor 
Típico 

Valor 
Máximo 

Resolução [%UR] 0,4 0,05 0,05 

Resolução [bit] 8 12 12 

Acurácia Típica [%UR] - ± 2,0 - 

Repetibilidade [%UR] - ± 0,1 - 

Histerese - ± 1,0 - 
Faixa de Operação [%UR] 0 - 100 

Tempo de Resposta [s] - 8 - 

 

Figura 3.7. Acurácia do SHT15 para medições de umidade relativa. 

 
Se a acurácia para os dados de temperatura medidos pelo SHT15 já eram 

satisfatórios para este projeto, para a obtenção dos dados de UR o panorama apresentado 

também adequa-se as condições de aquisição de dados neste projeto.  
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Na faixa de operação entre 10 e 90% de umidade, na qual o corpo humano está 

categorizado, a variação ΔUR mostra-se inexistente (ou ao menos irrelevante na escala 

utilizada), facilitando o controle dos dados obtidos. 

3.3 PELE DE LÁTEX NATURAL (Hevea brasiliensis) 

Neste projeto, desenvolveu-se um modelo experimental utilizando como matéria-

prima o látex natural retirado da seringueira (Hevea brasiliensis). Com base em técnicas já 

existentes de manuseio do látex natural, foi proposto um modelo físico que tem por objetivo 

realizar o controle de variações glicêmicas abruptas em pacientes portadores de DM1. 

O modelo físico utilizado é uma película de látex natural, simulando uma espécie de 

pele, a qual fica acoplada ao corpo do paciente, sobreposta ao sistema de obtenção de 

dados de temperatura cutânea e umidade relativa do corpo humano, realizando a proteção 

do sistema medição sem, entretanto, causar nenhum tipo de incômodo para o usuário ou 

interferências significativas nos dados coletados. 

O desenvolvimento desta pele é realizado em cinco etapas principais: confecção do 

molde, confecção da pele de látex natural, caracterização, aplicação e validação do sistema. 

As etapas de aplicação e validação do sistema serão tratadas no capítulo de resultados, ao 

passo que as demais etapas serão apresentadas a seguir. 

3.3.1  CONFECÇÃO DO MOLDE 

O molde aqui utilizado foi desenhado especificamente para este projeto. Trata-se de 

um modelo bastante simples, uma vez que, para esta aplicação, não é necessário nenhum 

tipo de formato, tamanho ou material específico. As únicas observações a serem 

consideradas são que o molde deve ter dimensões que se adequem aos locais de aplicação 

no corpo do paciente (região do antebraço e da perna, na altura do tornozelo) e deve ser 

confeccionado em um material que resista ao aquecimento sem modificação de suas 

propriedades, uma vez que o látex natural deverá ser mantido sobre o molde dentro de uma 

estufa, com temperaturas ligeiramente elevadas, por algumas horas, até que a pele esteja 

completamente seca. 

Tendo essas limitações em vista, optou-se por confeccionar um molde de aço 

inoxidável, material resistente e apropriado para tolerar altas temperaturas, visto que seu 

ponto de fusão é estabelecido em torno dos 1500ºC, ao passo que a estufa em que o látex 

natural é mantido é programada para manter sua temperatura na faixa dos 70ºC. Este molde 

possui formato retangular, com bordas levemente boleadas, uma vez que um molde de 

pontas afiladas, além de mais perigoso, geraria uma pele de látex natural cujas 

extremidades poderiam se descolar mais facilmente do corpo, algo não desejado neste 

trabalho.  
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A Figura 3.8 mostra o projeto, desenvolvido em ambiente AutoCAD, deste molde, 

com todas as suas dimensões especificadas em mm. 

 

 

Figura 3.8. Projeto do molde para a pele de látex natural. 

 

Destaca-se que a espessura do molde confeccionado, medida não expressa na Fig 

3.8 acima, não foi considerada durante o projeto, uma vez que não influenciará no resultado 

final da pele. O molde será utilizado apenas para definir o formato da película feita, cuja 

espessura não terá qualquer relação com a espessura do molde utilizado. No entanto, 

visando obter um objeto mais leve e compacto, as placas confeccionadas para o trabalho 

possuem espessura de 1 mm. 

Outro aspecto importante a ser salientado refere-se à textura do molde de aço. Como 

o látex natural ficará aderido ao molde até secar completamente, é importante que a 

superfície desse molde seja lisa, livre de ranhuras ou imperfeições de qualquer natureza. 

Deve-se ter em mente que todos os “defeitos” presentes na placa poderão ser transferidos 

para o látex, possivelmente alterando suas propriedades de elasticidade e resistência. Essa 

foi outra motivação para uso do aço inoxidável, o qual é caracterizado por sua superfície lisa 

e limpa. O molde finalizado de aço inoxidável aparece ilustrado na Fig. 3.9 a seguir. 
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Figura 3.9. Molde para a pele de látex natural. 

 
Foram confeccionados três moldes idênticos, para que fosse possível realizar três 

testes simultâneos com o látex natural (Hevea brasiliensis) no que se refere à espessura da 

pele, componentes utilizados, quantidade de banhos, etc, sempre buscando o melhor 

resultado possível. 

Observa-se na Fig. 3.9 que foi acrescentada uma pequena alça boleada na 

extremidade superior do molde de aço, algo que não havia sido projetado previamente, 

conforme mostrado na Fig. 3.8. Esse adendo na peça possui a finalidade de facilitar a 

deposição do látex natural no molde. Com a alça, é possível realizar a imersão da chapa 

metálica no látex enquanto a peça é segura por essa extremidade, garantindo o formato 

desejado da pele sem interferências decorrentes do manuseio. Destaca-se também que a 

placa foi projetada com dimensões um pouco maiores do que as que a pele final irá 

demandar. Isso já foi feito prevendo que o látex natural, após a secagem, iria encolher um 

pouco, atingindo o tamanho ideal para o posicionamento no corpo sem, entretanto, ter 

qualquer tipo de modificação em seu formato. Além disso, a presença da alça superior e de 

pequenas folgas nas laterais do molde metálico facilitam o processo de retirada da pele 

após sua finalização. 
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3.3.2  CONFECÇÃO DA PELE DE LÁTEX NATURAL 

A pele de látex natural (Hevea brasiliensis) foi confeccionada com base na técnica de 

sucessivos banhos de imersão. Essa técnica consiste em imergir, de maneira gradual e 

uniforme, o molde confeccionado no interior do composto de látex natural em posição 

perpendicular ao plano horizontal. Finalizada esta imersão, o molde deve ser aquecido em 

uma estufa termostizada [20, 23]. Destaca-se que, inicialmente, foi feita uma tentativa de 

confeccionar a película de látex com o auxílio de um pincel, espalhando o material sobre o 

molde de maneira uniforme. Isso permitiria que fosse formada uma camada extrafina de 

látex natural, além de facilitar o controle de pontos de acúmulo de material que podem surgir 

com a técnica de imersão. Entretanto, o uso do pincel deixa pequenas marcas no material 

(ranhuras advindas do contato entre a cerda do pincel e o molde) que, depois de secas e 

vulcanizadas, podem transformar-se em pequenas bolhas, interferindo na resistividade e na 

elasticidade final do produto. Por esse motivo, optou-se por manter a técnica de banhos de 

imersão, adaptando o molde com uma alça metálica que facilitasse o manuseio da peça. 

Antes de serem utilizados, os moldes metálicos eram lavados com água corrente e 

sabão, com o intuito de eliminar impurezas que pudessem contaminar o látex. O processo 

de secagem da placa era feito utilizando toalhas absorventes; não houve necessidade de 

realizar esterilização por autoclave (aquecimento na estufa), visto que o dispositivo de látex 

natural ficará em contato apenas com a superfície externa do corpo humano, não havendo 

contato com nenhuma parte interna e, por conseguinte, nenhuma chance de infecção e/ou 

rejeição por parte do corpo do paciente. 

Depois de limpos, os moldes foram imersos em um recipiente contendo o látex 

natural, onde permaneceram por cerca de um minuto. Em seguida, os moldes eram 

retirados deste recipiente, seguros pela alça para que não houvesse nenhuma interferência 

do manuseio nas regiões dos moldes efetivamente utilizadas, e colocados na estufa, 

submetidos à temperatura de 70°C para que o processo de vulcanização ocorresse. 

Salienta-se que a transferência do molde do recipiente com látex para a estufa deve ser 

realizada de forma lenta e gradual, sempre com o cuidado de não deixar o látex escorrer 

sobre o molde e verificando se não há acúmulo excessivo de material em nenhuma parte da 

placa de aço inoxidável ou a formação de bolhas sobre a superfície do látex.  

Na estufa a 70°C, o sistema molde + pele deve ficar em repouso por, 

aproximadamente, quatro horas. Este tempo pode variar um pouco, dependendo da 

espessura da película de látex. No entanto, destaca-se que a estufa pode ser aberta 

livremente durante o procedimento de vulcanização, de modo que é possível ir observando 

gradativamente o processo de endurecimento do látex natural, controlando adequadamente 

o tempo necessário para cada aplicação. Terminada esta etapa, recomenda-se manter o 

molde dentro da estufa desligada por cerca de 20 minutos, antes de retirá-lo para a 

temperatura ambiente. Após o período de vulcanização na estufa, o módulo foi deixado em 



 44 

repouso por um período de 16 horas antes de sua efetiva utilização, garantindo assim que o 

processo de confecção fosse plena e adequadamente finalizado. 

Ao final deste processo, a pele pode ser retirada de seu molde, com o auxílio de 

água corrente, se necessário. A retirada deve ser feita lentamente e sempre com o cuidado 

de não deixar o látex enrolar sobre sua própria superfície, algo que danificaria a pele e 

impossibilitaria seu uso. Destaca-se que, com a pele pronta e desacoplada da chapa de aço 

inoxidável, o molde pode ser lavado (seguindo os procedimentos já descritos aqui) e 

reutilizado quantas vezes forem necessárias e a película de látex natural está pronta para 

uso. 

É importante destacar que foram combinadas quatro diferentes possiblidades de 

materiais para este projeto: inicialmente, confeccionou-se a pele utilizando como matéria-

prima o látex in natura, centrifugado a 60%. Depois, foi feita uma pele a partir de um látex 

pré-vulcanizado, também centrifugado a 60%. Utilizou-se também um produto gelificante e 

um aglutinante, com o intuito de que, misturados aos látices testados, eles fornecessem 

propriedades ainda mais interessantes ao desenvolvimento deste trabalho. Os resultados 

obtidos com cada uma das substâncias testadas serão discutidos no capítulo seguinte. 

3.3.3  CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA 

A caracterização do sistema foi feita com base em alguns testes simples, que 

visavam verificar a funcionalidade e as propriedades da pele de látex natural nos quesitos 

que fossem relevantes para a realização deste projeto. 

No que concerne às propriedades construtivas do material, os testes realizados 

foram, basicamente, de inspeção visual do material final, com o intuito de verificar se houve, 

durante o processo de vulcanização, formação de bolhas, ranhuras ou qualquer outro tipo 

de interferência na fluidez da superfície confeccionada. Além disso, realizou-se uma 

verificação das dimensões finais da pele, com o auxílio de um paquímetro e de uma régua. 

A película de látex natural, depois de finalizada, apresentou comprimento total de 72,0 ± 0,5 

mm e largura de 45,5 ± 0,5 mm, onde 0,5 mm representa o erro decorrente da precisão do 

instrumento de medida utilizado (neste caso, a régua). A espessura do látex natural nesta 

pele foi de 15,10 ± 0,01 mm e sua massa total foi de 3,00 ± 0,01 g. Todos esses valores 

contribuem para que o dispositivo final encontre-se dentro da faixa planejada para manter o 

conforto do paciente durante a aquisição de dados: um sistema pequeno, pouco espesso e 

leve.  

A Tabela 3.1 abaixo sintetiza as características encontradas para a pele 

confeccionada. 
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Tabela 3.4. Características da pele de látex natural. 
 

Dimensões Medidas Instrumento utilizado 

Comprimento 72,0 ± 0,5 mm Régua 

Largura 45,5 ± 0,5 mm Régua 

Espessura 15,10 ± 0,01 mm Paquímetro Universal 

Massa 3,00 ± 0,01 g Balança Digital 

 
 

Além da verificação efetuada para as propriedades construtivas, realizou-se um teste 

bastante simples para verificar a eficiência do látex no que se refere à impermeabilidade. 

Revestiu-se com a pele de látex natural um pequeno objeto metálico (uma chapa similar ao 

molde utilizado, mas com dimensões um pouco menores, para que o revestimento fosse 

completo) e colocou-se esse objeto sob uma torneira lançando água corrente. Depois de 

cessada a emissão de água, a pele de látex foi retirada e foi possível observar que o objeto 

ficou protegido da umidade a que foi exposto, em virtude da cobertura de látex natural, 

comprovando a impermeabilidade do material. Essa característica é importante no 

dispositivo deste trabalho para garantir que, em situações adversas em que o paciente 

estiver utilizando o dispositivo e for exposto a uma pequena presença de água, o sistema 

continuará em funcionamento. Isso se aplica, por exemplo, em caso de uma chuva repentina 

ou de uma goteira que atinja o paciente antes que ele se esquive, situações perfeitamente 

comuns e que podem acontecer no dia a dia de qualquer um. Nestes casos, o paciente 

estará resguardado contra falhas na medição. 

No que se refere à resistência ao calor, não foi necessário nenhum tipo de teste, uma 

vez que, depois de pronta, a pele de látex ficará exposta apenas à temperatura ambiente, o 

que não causará nenhum tipo de alteração no material. 

Quanto à elasticidade e à flexibilidade, é importante salientar que a presença de 

bolhas na pele pós-vulcanizada interfere nesses quesitos. A bolha apresenta-se como um 

orifício na superfície do látex, algo como a falta de material em um dado ponto do molde. 

Com a confecção da pele finalizada, esta bolha mantém seu tamanho reduzido. Porém, ao 

aplicar uma força de intensidade e direção similar dos dois lados da pele, mas de sentidos 

opostos, esticando-a o máximo possível, essa bolha também será esticada, fornecendo 

grande risco de ruptura da superfície de látex, algo indesejado neste projeto. Entretanto, ao 

realizarmos o mesmo teste em uma pele sem a presença de bolhas, esta se esticará, sem 

qualquer tipo de ruptura ou dano ao material e, cessada a força, voltará ao seu formato 

original sem deformações, garantindo a resistência do material e comprovando sua 

elasticidade e flexibilidade. Logo, deve-se atentar para a qualidade e precisão durante o 

processo de confecção da pele, para que não haja a formação de bolhas que, 

posteriormente, poderão interferir nas propriedades mecânicas do material. 
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Destaca-se que, para verificar as propriedades físico-mecânicas do material, 

poderiam ter sido realizados testes que aferissem matematicamente quão flexíveis e 

elásticas são as peles aqui feitas, como, por exemplo, a técnica dinâmico-mecânica no 

módulo de elasticidade e resistência [20]. No entanto, salienta-se que a pele de látex não 

será submetida a grandes forças de tração depois de aplicada ao corpo do paciente 

diabético; sua elasticidade reduz o incômodo para o usuário, uma vez que faz com que o 

dispositivo não interfira nos movimentos corporais usuais do paciente mas, fora isso, não há 

exigência de resistência a nenhuma situação extrema no que se refere a esses parâmetros. 

Por esse motivo, a técnica dinâmico-mecânica e outras similares a ela foram dispensadas. 

3.4 CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO 

Para a montagem do dispositivo final deste trabalho, utilizou-se inicialmente uma 

pequena caixa de material plástico, a qual serviu de base para a colocação dos 

componentes de medição, além de comportar-se como um invólucro para esses 

componentes. Dentro dessa caixa, foi colocada uma pequena bateria de Polímero de Lítio, 

que possui dimensões reduzidas (53 x 33 x 5,7 mm) e é extremamente leve (massa total de 

22 g), cumprindo dois requisitos desejáveis para o desenvolvimento adequado deste 

trabalho. Sua saída é de 3,7 V com um conector padrão do tipo dois pinos JST-PH; esta 

bateria é a responsável pela alimentação de todo o sistema.  

Sobre a bateria, localiza-se a placa de desenvolvimento do microcontrolador 

MSP430, configurada em colaboração com o aluno de mestrado Murilo Marques Marinho. 

Nesta placa, foram feitas todas as ligações necessárias ao funcionamento do sistema, 

incluindo as conexões com a bateria e com o sensor SHT15. A placa contém ainda uma 

entrada mini USB, pela qual os dados coletados serão transmitidos ao computador via cabo 

e um LED verde, que é utilizado para sinalizar o funcionamento do sistema. Enquanto o 

dispositivo está em uso, ou seja, dados estão sendo coletados, o LED permanece aceso. 

Interrupções nas medições por desligamento do sistema ou por situações adversas 

(utilização de um fio danificado ou uma bateria descarregada, por exemplo) são 

prontamente identificadas, uma vez que o LED se apaga. 

O sensor de temperatura e umidade relativa (SHT15) fica situado na parte inferior da 

caixa plástica. Essa configuração foi adotada para que, durante a utilização do dispositivo, o 

sensor pudesse ficar em contato direto com a pele do paciente, facilitando a medição. 

Também na parte inferior do dispositivo foram colocadas duas faixas de conectores de 

velcro, os quais garantem a fixação do dispositivo ao corpo do usuário sem, entretanto, 

oferecer excessiva dificuldade nas situações em que se deseje retirá-lo. Além disso, o uso 

do velcro permite adaptar o sistema para pessoas de diferentes portes. 

A Figura 3.10 ilustra a configuração final do dispositivo utilizado. 
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Figura 3.10. Configuração final do dispositivo. 

 

No que se refere ao dimensionamento do sistema, destaca-se que a parte central do 

dispositivo (isto é, excluindo-se os velcros) possui 7,5 cm de comprimento, 6,0 cm de largura 

e uma profundidade de 2,2 cm; sua massa total é de 70 g. Salienta-se que este dispositivo 

foi planejado como uma ferramenta de testes e essas dimensões podem ser reduzidas 

mediante aperfeiçoamento, dependendo das necessidades exigidas. Entretanto, para os 

testes aqui realizados, o dimensionamento adotado foi satisfatório, não configurando 

nenhum tipo de empecilho ao usuário. 

Este primeiro protótipo para testes, ilustrado na Fig. 3.10 acima, foi utilizado sem o 

acoplamento da pele de látex natural. Em um segundo protótipo, mais robusto, a placa de 

desenvolvimento do microcontrolador teria suas dimensões reduzidas e, por conseguinte, o 

dispositivo como um todo teria um tamanho final menor. Sobre esta nova placa, seria 

colocada a pele de látex natural, cobrindo todo o sistema. Entretanto, este segundo protótipo 

não pôde ser finalizado em tempo hábil para este projeto, mas sua utilização poderá ser 

efetivada em trabalhos futuros. 
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3.5 PROCEDIMENTOS PARA TESTE 

 O procedimento para teste foi adaptado visando obter os resultados desejados com o 

mínimo de desconforto possível para o usuário do sistema. Inicialmente, buscou-se uma 

região do corpo que apresentasse diferenciação significativa em seus valores de 

temperatura cutânea ao se estabelecer um comparativo entre pessoas com e sem diabetes. 

A parte do corpo que apresentou a melhor resposta neste quesito foi o nariz, o qual 

apresentou variação de mais de 1°C em testes realizados em estudos prévios [30]. 

Entretanto, medições realizadas na ponta do nariz seriam extremamente desconfortáveis 

para o paciente, além de exigirem um dispositivo que fosse não apenas funcional, mas 

também extremamente leve, discreto e de dimensões reduzidas. O dispositivo deste 

trabalho não foi projetado para atender às limitações rígidas aqui impostas e, ante ao 

desconforto que seria gerado pelo uso de um aparelho completo na ponta do nariz, optou-se 

por realizar a coleta de dados em outra parte do corpo.  

O segundo local de medição escolhido foi a perna, com o dispositivo acoplado na 

altura do tornozelo. Ainda que a variação de temperatura neste ponto não seja tão 

significativa quanto à apresentada no nariz, ela ainda é suficientemente perceptível para a 

realização das medições necessárias. Além disso, a perna, parte do corpo que, de maneira 

geral, é mais robusta, permite a utilização de um dispositivo que possua requisitos menos 

rigorosos no que se refere ao seu dimensionamento. Por esses motivos, destaca-se que 

todas as medições realizadas no decorrer deste projeto foram realizadas com o aparelho 

acoplado à perna direita do paciente, permitindo maior sistematização dos resultados 

obtidos, os quais serão apresentados no capítulo subsequente. 

As medições de temperatura cutânea e umidade relativa do corpo do portador de 

DM1 podem ser agrupadas em três grupos bem definidos: o primeiro refere-se aos 

resultados obtidos em situações em que o paciente se encontrava em uma situação de 

hipoglicemia; o segundo relaciona-se aos dados coletados em situações em que o paciente 

apresentou índices glicêmicos dentro dos limiares considerados aceitáveis para um 

diabético; o terceiro e último grupo apresenta os resultados coletados nos momentos em 

que o paciente estava em um estado de hiperglicemia (níveis glicêmicos acima dos valores 

normais estabelecidos). 

O dispositivo realiza suas medições a cada minuto. Isso significa que, em um minuto, 

serão apresentados dois dados distintos, sendo um referente à temperatura cutânea do 

paciente e o outro referente à umidade relativa do corpo deste paciente neste dado instante. 

Antes de iniciar a coleta de dados, um teste capilar de verificação de glicemia é efetuado, o 

que permite categorizar os dados que serão obtidos a partir deste instante em um dos três 

grupos descritos acima.  

Foram realizados dois tipos de testes distintos. No primeiro deles, os dados foram 

coletados a partir da utilização do dispositivo por várias horas, sem interrupção. No início da 
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coleta, um teste de glicemia capilar foi realizado, de modo a classificar o estado do paciente 

em um dos três grupos previamente definidos (hipoglicemia, glicemia normal ou 

hiperglicemia). Este procedimento foi adotado visando observar a variabilidade dos 

parâmetros de controle ante situações corriqueiras do cotidiano de um diabético, as quais 

são fortemente influenciadas pelo horário de ação da insulina, tipo de alimentação ingerida, 

realização de atividade mais intensa, dentre outros fatores. Além disso, esse teste teve por 

objetivo observar possíveis variações nos parâmetros decorrentes do horário de coleta dos 

dados, bem como comprovar a eficiência do dispositivo em termos de robustez de 

funcionamento. 

Um segundo tipo de teste foi realizado considerando-se intervalos de tempo pré-

fixados. Os intervalos de tempo considerados para as medições foram de duas horas, ao fim 

dos quais foram sido coletados 120 dados de temperatura e 120 dados de umidade relativa. 

Em situações que demandaram intervalos de tempo mais robustos, estes foram claramente 

explicitados no texto e delimitados conforme a necessidade. Nesse tipo de teste, foi 

realizado, além da aferição inicial da glicemia, um teste de verificação do nível glicêmico ao 

término do intervalo de tempo utilizado, visando correlacionar adequadamente as variações 

de temperatura neste intervalo com a oscilação do índice de glicemia.  

No capítulo a seguir, serão mostrados todos os resultados obtidos nos testes 

realizados, bem como as análises pertinentes a cada um deles.  
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS OBTIDOS 

 Este capítulo apresenta todos os dados coletados durante a realização deste trabalho, 

acompanhados de uma análise gráfica e numérica das situações vivenciadas pelo paciente 

diabético durante a utilização do dispositivo.  

4.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, serão apresentados todos os dados coletados no decorrer do 

desenvolvimento desta pesquisa. Destaca-se que, como os dados eram coletados uma vez 

a cada minuto e, em geral, o paciente passava algumas horas utilizando o dispositivo, 

optou-se por apresentar aqui apenas as curvas de variação de temperatura e umidade 

relativa, sinalizadas em alguns pontos importantes, quando necessário. As tabelas contendo 

os dados numéricos completos da pesquisa serão apresentadas em anexo ao final do 

trabalho. 

4.2 TESTES DE UTILIZAÇÃO DO LÁTEX NATURAL 

Ainda que a pele de látex natural (Hevea brasiliensis) não tenha sido projetada para 

ser utilizada com este dispositivo de medição, realizou-se um teste para verificar a influência 

do látex sobre as variáveis de controle. Este teste já serviria como base para trabalhos 

futuros, quando o dispositivo reduzido seria utilizado permanentemente com a película de 

látex natural protetora sobre ele. 

O teste foi bastante simples: acoplou-se o dispositivo diretamente à pele do paciente 

diabético e procedeu-se a aquisição de dados de temperatura e umidade relativa de maneira 

tradicional durante oitenta minutos. Finalizado este período, colocou-se o dispositivo sobre a 

pele de látex e este conjunto foi acoplado ao corpo do paciente, de modo que a película de 

látex natural ficasse localizada entre a pele do paciente e o sensor de temperatura e 

umidade; com esta configuração estabelecida, realizou-se a coleta de dados durante um 

intervalo de sessenta minutos. 

As Figuras 4.1 e 4.2 mostram as curvas de resultados obtidos durante as medições 

com e sem interferência do látex natural para os dados de temperatura e umidade relativa, 

respectivamente. 
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Figura 4.1. Teste de utilização do látex natural – curva de temperatura. 

 

 

Figura 4.2. Teste de utilização do látex natural – curva de umidade relativa. 

 

Pela análise da Fig. 4.1, observa-se que o látex natural tem uma influência discreta 

nos valores de temperatura. A redução mais brusca que ocorre no momento da inserção do 

látex provavelmente é devida à diferença de temperatura entre a película de látex (que antes 

estava em temperatura ambiente) e o corpo do paciente diabético. Momentos depois do 

contato entre o látex e o corpo humano, a curva de temperatura já começa a assumir uma 

tendência de crescimento, motivada pelo alcance do equilíbrio térmico, e seu 
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comportamento torna-se similar ao previamente detectado, ou seja, antes da inserção do 

látex natural.  

A curva de umidade relativa, por outro lado, sofre forte influência da presença do 

látex natural. O decaimento brusco motivado pela inserção do látex pode até ser em parte 

devido à diferenciação entre a umidade do ambiente e a detectada na pele do paciente, mas 

observa-se que, depois de estabelecida as medições com a presença do látex natural, a 

curva de umidade assume um comportamento bastante diferenciado em relação ao que era 

mostrado quando as medições eram realizadas diretamente na pele, mostrando que a 

presença do látex interfere fortemente na detecção da umidade relativa. 

Um detalhe importante a ser salientado é que nestes testes, devido à 

incompatibilidade de dimensionamento entre o dispositivo e a película de látex 

confeccionada, o posicionamento do látex não seguiu o procedimento que havia sido 

previamente idealizado. No dispositivo reduzido, o sensor SHT15 ficaria em contato direto 

com a pele do paciente. Sobre ele, estaria a placa de desenvolvimento do microcontrolador 

e sobre esta placa teríamos a película protetora de látex. Como a película projetada não 

tinha dimensões suficientes para ficar sobre a placa de desenvolvimento do MSP430 

utilizada neste dispositivo, optou-se por colocar o látex entre a pele do paciente e o sensor, 

o que certamente aumentou a influência do látex natural nos resultados da medição. 

Futuramente, espera-se que o látex possa ser devidamente alocado sobre a placa do 

microcontrolador, mas mantendo o sensor em contato direto com a pele, para que os 

resultados sejam mais próximos da situação real de aquisição de dados. 

4.3 DEFINIÇÃO DOS NÍVEIS DE CONTROLE 

Visando facilitar o estudo das características de variação corporal, os resultados 

obtidos foram categorizados em três grupos básicos bem definidos: situações de 

hipoglicemia, glicemia normal e hiperglicemia. 

As situações de hipoglicemia foram categorizadas como sendo aquelas em que o 

índice glicêmico no sangue do paciente diabético encontra-se inferior a 70 mg/dl. 

As taxas de açúcar no sangue para uma pessoa que não seja portadora de diabetes 

devem manter-se entre 70 e 110 mg/dl. No entanto, para um paciente diabético, estes 

limites são ligeiramente diferenciados, uma vez que os horários de alimentação e de 

aplicação de insulina possuem grande influência na oscilação do índice glicêmico. De 

maneira mais rigorosa, uma glicemia de até 140 mg/dl é considerada normal para um 

portador de DM1. No entanto, neste trabalho, serão considerados índices glicêmicos 

normais valores de até 180 mg/dl. Essa adaptação será feita porque diz-se que é a partir de 

180 mg/dl que o paciente começa a eliminar moléculas de glicose pela urina, algo 

extremamente prejudicial para o corpo humano. Antes disso, ainda que os índices 
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glicêmicos estejam um pouco elevados, seus efeitos não são tão patentemente prejudiciais. 

Obviamente, um paciente diabético não deve manter seus níveis glicêmicos próximos a 

esse limiar constantemente, mas o aparecimento esporádico de uma taxa de açúcar no 

sangue até esse limite é, de fato, algo perfeitamente normal, especialmente após uma 

refeição completa. 

Finalmente, os valores de glicemia que ultrapassarem o limiar de 180 mg/dl serão 

considerados como definidores de uma situação de hiperglicemia. Não serão categorizados 

aqui diferentes estágios de hiperglicemia. Isso significa que índices glicêmicos de, por 

exemplo, 190 mg/dl e 390 mg/dl serão tratados igualmente como situações de hiperglicemia, 

ainda que a variação entre eles seja significativa. Afinal de contas, a longo prazo, a 

manutenção de níveis glicêmicos em qualquer um desses patamares implicará em efeitos 

extremamente danosos para o corpo. 

A Tabela 4.1 abaixo resume limites para a determinação de cada um dos grupos 

explicados acima. 

 

Tabela 4.1. Limites para estabelecimento dos níveis de controle. 
 

Classificação Limite Inferior Limite Superior 

Hipoglicemia - 69 mg/dl 

Glicemia Normal 70 mg/dl 180 mg/dl 

Hiperglicemia 181 mg/dl - 

4.4 TESTES DE ESTABILIDADE 

O primeiro tipo de teste realizado foi o chamado teste de estabilidade. Conforme 

explicado no capítulo anterior, nestes testes, realizou-se uma aferição da glicemia via teste 

capilar antes de se iniciarem as medições. Depois, utilizou-se o dispositivo por algumas 

horas e, a partir dos dados coletados, foram geradas as curvas de temperatura cutânea e 

umidade relativa do corpo do paciente neste período. Destaca-se que as curvas não 

possuem tamanho fixo, uma vez que a quantidade de minutos em que o aparelho foi 

utilizado variou nos diferentes dias de teste. 

As curvas serão apresentadas por grupo de classificação da glicemia, o que permite 

uma visualização mais clara da situação descrita, além de facilitar o estabelecimento do 

comparativo entre as diferentes curvas de dias em que os valores de glicemia eram bastante 

semelhantes. 
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4.4.1  SITUAÇÕES DE HIPERGLICEMIA 

As Figuras 4.3 e 4.4 ilustram, respectivamente, as curvas de variação de temperatura 

e de umidade relativa do paciente portador de DM1 em situações consideradas de 

hiperglicemia. A legenda dos gráficos indica a glicemia inicial verificada no início da coleta 

de dados. Os gráficos de temperatura e de umidade relativa foram dispostos separadamente 

para facilitar a visualização dos dados. No entanto, as curvas de mesma cor representam as 

medições realizadas num mesmo instante e, consequentemente, com o mesmo nível 

glicêmico. 

 

 

Figura 4.3. Curvas de temperatura – situação de hiperglicemia. 

 

 

Figura 4.4. Curvas de umidade relativa – situação de hiperglicemia. 



 55 

Para situações de hiperglicemia, a análise da Fig. 4.3 nos permite notar que é 

extremamente difícil estabelecer um padrão no que se refere à variação de temperatura 

cutânea de um paciente diabético, não apenas porque as curvas são bastantes distintas 

umas das outras, mas principalmente pelo fato de que índices glicêmicos muito próximos 

geraram curvas com tendências opostas. É o caso, por exemplo, das curvas relativas às 

glicemias de 226 mg/dl (curva alaranjada) e de 228 mg/dl (curva magenta). Ainda que esses 

valores de glicemia sejam praticamente idênticos (uma vez que 2 mg/dl é uma diferença 

ínfima nos resultados), as curvas apresentam características oscilatórias bastante 

diferentes. 

Em relação à umidade relativa, pode-se dizer que, de maneira geral, a umidade do 

corpo do paciente tende a subir com o passar do tempo de utilização do dispositivo. Com 

exceção da curva verde claro, o comportamento da umidade relativa nos demais dias foi 

bastante homogêneo. Ainda que não seja algo comprovado, é provável que a oscilação 

percebida na curva de coloração verde clara possa ter sido dada em função de uma forte 

gripe que o paciente enfrentava no dia da coleta desses dados, o que justificaria o 

comportamento diferenciado nesta situação. 

4.4.2  SITUAÇÕES DE GLICEMIA NORMAL 

De modo análogo ao que foi apresentado na seção anterior, as Figuras 4.5 e 4.6 

ilustram, respectivamente, as curvas de variação de temperatura e de umidade relativa do 

paciente portador de DM1, agora em situações consideradas de glicemia normal (valores 

entre 70 e 180 mg/dl).  

 

 

Figura 4.5. Curvas de temperatura – situação de glicemia normal. 
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Figura 4.6. Curvas de umidade relativa – situação de glicemia normal. 

 

Estabelecendo um comparativo entre as Figs. 4.3 e 4.5, nota-se que nas situações 

em que o paciente encontra-se com seus índices glicêmicos normalizados, também sua 

temperatura encontra-se um pouco menos oscilante. No entanto, a afirmação de que a 

estabilização da glicemia está associada a uma estabilização da temperatura cutânea não é 

conclusiva. Independentemente do estado diabético de qualquer paciente, a temperatura 

cutânea sofre variações advindas do metabolismo natural do organismo. 

Com relação à umidade relativa, observou-se um comportamento similar ao 

anteriormente analisado, ou seja, elevação da umidade com a permanência do dispositivo 

em contato com o corpo do paciente. 

4.4.3  SITUAÇÕES DE HIPOGLICEMIA 

As situações de hipoglicemia, alvo principal deste estudo, foram tratadas de maneira 

um pouco diferente. Em vez de colocar em um mesmo gráfico todas as curvas de situações 

em que a hipoglicemia foi constatada, optou-se por fazer gráficos separados de cada caso, 

permitindo uma análise mais detalhada das minúcias dos processos. 

Em uma primeira situação, os testes foram iniciados com uma glicemia de 130 mg/dl, 

valor que, segundo a classificação aqui adotada, é categorizado como sendo de glicemia 

normal. Durante as medições, o paciente começou a sentir-se mal, apresentando sintomas 

indicativos que caracterizam um estado hipoglicêmico. Por esse motivo, foi realizado um 

novo teste capilar durante o processo de coleta de dados, momento em que o resultado de 

66 mg/dl comprovou a instauração da hipoglicemia. 
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As Figuras 4.7 e 4.8 indicam, respectivamente, as curvas de temperatura cutânea e 

umidade relativa do portador de DM1 durante essa situação. O ponto em destaque nos 

gráficos indica o momento em que a glicemia de 66 mg/dl foi aferida. 

 

 

Figura 4.7. Curva de temperatura – situação de hipoglicemia – caso 1. 

 

 

Figura 4.8. Curva de umidade relativa – situação de hipoglicemia – caso 1. 
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Pela análise da Fig. 4.7, observa-se que há uma queda brusca na temperatura 

corporal do paciente que coincide com o momento em que a hipoglicemia foi detectada. 

Destaca-se que, nesta situação, o quadro hipoglicêmico pode ser considerado ameno, uma 

vez que o índice glicêmico do paciente estava próximo do limiar considerado como normal. 

Uma vez detectada a situação de glicemia baixa, o paciente tomou as medidas cabíveis 

para normalizá-la, isto é, ingeriu uma pequena quantidade de carboidratos de ação rápida. 

Após a alimentação, nota-se que a curva de temperatura teve sua queda interrompida, 

aumentando os valores coletados em paralelo ao aumento da glicemia do paciente. 

Já a curva de umidade relativa mostra-se bastante inconclusiva nesta situação. 

Salienta-se que os valores de umidade já estavam em ascensão desde o início das 

medições. Uma vez detectada a hipoglicemia, esses valores continuaram subindo, mas pela 

simples análise da curva ilustrada na Fig. 4.8, não se pode afirmar que a umidade relativa 

tenha mantido a tendência de crescimento em virtude dos índices glicêmicos baixos.  

 

Em uma segunda situação de detecção de hipoglicemia, tem-se a presença de um 

caso mais extremo. O paciente despertou durante a madrugada com sintomas 

característicos de uma hipoglicemia: tremor nas mãos, fraqueza e visão turva. Ao realizar 

um teste de glicemia capilar, registrou-se o valor de 48 mg/dl, caracterizando uma 

hipoglicemia mais severa. Neste instante, com a crise hipoglicêmica já instaurada, iniciaram-

se suas medições de temperatura e umidade relativa. O procedimento imediato foi o de 

ingestão de alimento com alto teor de açúcar, com o objetivo de impedir uma queda ainda 

maior do nível glicêmico, o que poderia levar à perda de consciência. Decorrido um período 

de vinte e quatro minutos, o paciente realizou uma nova aferição de sua glicemia, para 

verificar se o aumento na sua taxa de açúcar no sangue havia sido efetivo. Esse novo teste 

apresentou 60 mg/dl como resultado, indicando que a ingestão de uma nova quantidade de 

carboidratos seria necessária. O diabético alimentou-se novamente e, passados vinte e 

cinco minutos, um novo teste capilar foi realizado. O resultado de 112 mg/dl indicou uma 

situação de glicemia normalizada e, desse modo, a coleta de dados foi finalizada, uma vez 

que o objetivo de acompanhar as variações corporais no intervalo de duração de uma crise 

hipoglicêmica foi alcançado. 

As Figuras 4.9 e 4.10 indicam as curvas de temperatura e umidade relativa obtidas 

durante a situação descrita acima. 
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Figura 4.9. Curva de temperatura – situação de hipoglicemia – caso 2. 

 

 

Figura 4.10. Curva de umidade relativa – situação de hipoglicemia – caso 2. 
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É importante destacar que uma situação de hipoglicemia severa afeta bruscamente 

as atividades do metabolismo corporal. As variações de temperatura são abruptas e nota-se 

que, conforme o paciente foi se alimentando e consequentemente elevando seus níveis 

glicêmicos, sua temperatura corporal também foi sendo gradativamente aumentada, ainda 

que com quedas repentinas em alguns momentos, resultado direto dos efeitos da 

hipoglicemia sobre o corpo. 

Na curva de umidade relativa mostrada na Fig. 4.10 acima, os efeitos da 

hipoglicemia são ainda mais claros. No momento inicial, quando a glicemia do paciente 

estava no valor de 48 mg/dl, sua umidade relativa registrou valores altíssimos (acima de 

94%), oriundos da sudorese desencadeada pela crise hipoglicêmica. Esses valores foram 

sendo drasticamente reduzidos na medida em que o alimento era ingerido e, em 

consequência, as taxas de açúcar no sangue eram aumentadas. No entanto, tal como foi 

observado na curva de temperatura cutânea, a variação dos valores de umidade deixa 

bastante claro os efeitos danosos que a hipoglicemia tem sobre o corpo do diabético. 

 

A última situação de hipoglicemia detectada é, de certa forma, complementar ao 

primeiro caso aqui mostrado. Agora, as medições foram iniciadas com a hipoglicemia já 

estabelecida, quando o paciente apresentou uma taxa de 57 mg/dl. As medidas cabíveis 

foram tomadas (ingestão de açúcar) e, quarenta minutos após o início da coleta de dados, 

um novo teste capilar foi realizado. Neste momento, o índice glicêmico constatado foi de 65 

mg/dl, indicando a necessidade de prosseguir com a alimentação. Decorridos mais vinte 

minutos, a glicemia do paciente havia atingido o nível de 99 mg/dl, valor característico de um 

índice glicêmico normal.  

A coleta de dados foi realizada por mais sessenta minutos, com o intuito de verificar 

os efeitos nas curvas de temperatura e umidade relativa depois de finalizada a hipoglicemia. 

Ao final desse intervalo de tempo, o paciente apresentou a glicemia de 136 mg/dl, 

totalizando cento e vinte minutos de aquisição de dados, incluindo um período de 

hipoglicemia e outro de níveis glicêmicos normalizados.  

Terminado este teste, têm-se três situações bem definidas: uma de glicemia normal e 

posterior aparecimento de uma hipoglicemia, uma de acompanhamento em um período 

exclusivamente hipoglicêmico e uma situação de hipoglicemia, seguida de uma 

normalização nos índices de glicemia do paciente. 

As Figs. 4.11 e 4.12 indicam, respectivamente, os resultados de temperatura e 

umidade relativa obtidos para este terceiro caso estudado. Os pontos vermelhos sinalizam 

os momentos de aferição glicêmica via teste capilar, tal como descrito acima. 
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Figura 4.11. Curva de temperatura – situação de hipoglicemia – caso 3. 

 

 

Figura 4.12. Curva de umidade relativa – situação de hipoglicemia – caso 3. 

 

Pela análise da curva mostrada na Fig. 4.11 acima, observa-se que a temperatura 

cutânea nesse estado hipoglicêmico (caso 3) comporta-se de maneira semelhante ao que 

foi verificado nos dois casos anteriores, ou seja: em estado hipoglicêmico, as temperaturas 



 62 

corporais do paciente apresentam valores inferiores aos das demais situações. À medida 

que os índices glicêmicos vão se elevando, também a temperatura tende a crescer. Fica 

evidente, pela análise gráfica, que mesmo depois de alcançar um valor normalizado de 

glicemia, a temperatura do paciente continua apresentando oscilações. Porém, essas 

variações são observadas num patamar de valores mais elevado dos que os apresentados 

previamente, durante o período de hipoglicemia. 

Quanto à curva representativa da umidade relativa do paciente (Fig. 4.10), nota-se 

um comportamento bastante semelhante ao apresentado durante o caso 1, ainda que as 

duas situações sejam complementares. No caso 1, partiu-se de uma glicemia normal e 

atingiu-se um estado hipoglicêmico e a curva de umidade relativa manteve uma elevação 

gradativa de seus valores. Em contrapartida, no caso 3 partiu-se de uma hipoglicemia e 

atingiu-se um estado de nível glicêmico regular; entretanto, a curva de umidade relativa 

neste caso também apresentou crescimento gradativo de seus valores. Isso é um forte 

indicativo de que o seguimento da curva de umidade relativa de um portador de DM1 não é 

um bom indicativo na sinalização do estabelecimento de uma crise hipoglicêmica. 

4.5 TESTES DE VARIABILIDADE GLICÊMICA 

O segundo tipo de teste realizado neste trabalho foi o teste de variabilidade 

glicêmica. O objetivo destas medições era o de acompanhar a variação dos índices 

glicêmicos num intervalo de tempo bem definido. 

O procedimento adotado foi bastante simples. Tal como descrito no teste anterior, 

uma aferição da glicemia capilar do paciente era realizada no momento do início da 

aquisição de dados de temperatura cutânea e umidade relativa. Ao término do período de 

sessenta minutos, ainda com o dispositivo acoplado ao seu corpo, o paciente realizou uma 

nova verificação de seu índice glicêmico. Passado um novo período de sessenta minutos, 

quando eram completadas duas horas de coleta de dados, o paciente fazia um controle final 

de sua glicemia e retirava o dispositivo. 

Neste tipo de teste, todas as curvas de temperatura e umidade relativa possuem um 

tamanho fixo: são 120 dados de temperatura e 120 dados de umidade relativa coletados. A 

partir das variações das curvas obtidas, foi possível estabelecer uma relação entre a 

variação glicêmica e as oscilações das curvas no período definido.  

Para este estudo, as curvas não serão apresentadas por grupo de controle, uma vez 

que, dentro de um mesmo período, podem existir valores de glicemia pertencentes a dois 

grupos distintos, como será mostrado adiante. Por esse motivo, todos os testes de controle 

da variabilidade glicêmica serão apresentados individualmente. 

O primeiro caso apresentado indica a situação de variação do índice glicêmico dentro 

de uma faixa de valores categorizados como sendo de hiperglicemia. Os resultados obtidos 
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para temperatura e umidade relativa são apresentados nas Figs. 4.13 e 4.14, 

respectivamente. 

 

 

Figura 4.13. Variabilidade glicêmica - Curva de temperatura – caso 1. 

 

 

Figura 4.14. Variabilidade glicêmica - Curva de umidade relativa – caso 1. 
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Tal como havia sido mostrado nos testes de estabilidade previamente realizados, em 

situações de hiperglicemia, a variação de temperatura cutânea do paciente diabético é 

bastante incerta, não permitindo, pela simples análise dos dados aqui coletados, nenhuma 

afirmação conclusiva quanto à relação entre glicemia e temperatura nestes estados. A curva 

de umidade relativa mantém sua tendência ascendente, inclusive nas situações de 

hiperglicemia. 

O segundo caso estudado é similar ao primeiro por tratar-se de taxas de glicemia 

mais elevadas. A diferença é que neste segundo caso, o paciente parte de uma taxa normal, 

porém muito próxima do limiar de hiperglicemia, atinge valores glicêmicos elevados e, ao 

final das duas horas, tem seus índices de glicemia novamente próximos ao normal 

estabelecido. As Figuras 4.15 e 4.16 ilustram as curvas de temperatura e umidade relativa 

para esta situação descrita. 

 
 

 

Figura 4.15. Variabilidade glicêmica - Curva de temperatura – caso 2. 
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Figura 4.16. Variabilidade glicêmica - Curva de umidade relativa – caso 2. 

 

O aspecto mais importante a ser destacado neste caso é que mesmo tendo valores 

de glicemia muito próximos aos apresentados no caso 1, a situação 2 apresenta curvas 

completamente distintas das apresentadas no caso anterior, especialmente a curva de 

temperatura cutânea. Salienta-se, inclusive, que ambas as medições foram feitas no mesmo 

horário do dia (início às 9:30h e término às 11:30h), eliminando qualquer tipo de 

interferência advinda do horário de coleta de dados. Ainda assim, o resultado foi 

categoricamente distinto, comprovando o fato de que, em situações de hiperglicemia, não é 

possível realizar uma estimativa dos valores de glicemia via medição de temperatura e 

umidade relativa do corpo do paciente diabético. 

 

O terceiro caso de estudo ilustra uma situação em que os dados de temperatura e 

umidade foram coletados durante um período em que o paciente manteve seus índices 

glicêmicos dentro dos limiares que definem a faixa de glicemia como sendo normal, mas 

com uma variação significativa de valores entre a primeira e a última medição (quase 100 

mg/dl em um intervalo de duas horas). As Figuras 4.17 e 4.18 mostram as curvas 

características de temperatura e umidade relativa obtidas no intervalo da situação descrita 

acima. 
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Figura 4.17. Variabilidade glicêmica - Curva de temperatura – caso 3. 

 

 

Figura 4.18. Variabilidade glicêmica - Curva de umidade relativa – caso 3. 

 

É interessante notar que, para índices glicêmicos normais, as variações observadas 

na curva de temperatura do paciente diabético são muito mais amenas do que as 

observadas em situações de hiperglicemia. Nos casos de glicemia estabilizada, quando o 

paciente diabético encontra-se em um estado em que seu corpo está trabalhando de modo 

análogo ao de uma pessoa que não seja portadora da doença, os valores de temperatura, 

após a estabilização inicial do uso do dispositivo, oscilam em uma faixa de apenas 0.7 ºC. A 
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umidade relativa, de maneira análoga a praticamente todos os casos previamente 

analisados, segue sua curva de crescimento gradativo de valores coletados.  

No quarto caso apresentado, os dados também foram coletados num período em 

que o paciente manteve índices glicêmicos considerados como normais. No entanto, a 

diferença entre os valores de glicemia agora aferidos é mínima, ao contrário do que ocorreu 

no caso anterior. Neste quarto caso, a variação máxima de glicemia foi de 27 mg/dl num 

intervalo de duas horas, o que significa que o paciente manteve seus níveis glicêmicos 

praticamente constantes neste período.  

As Figuras 4.19 e 4.20 ilustram, respectivamente, as curvas características de 

temperatura e umidade relativa do corpo do paciente diabético no intervalo de tempo em 

questão. 

 

 

Figura 4.19. Variabilidade glicêmica - Curva de temperatura – caso 4. 

 

 

Figura 4.20. Variabilidade glicêmica - Curva de umidade relativa – caso 4. 
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É interessante notar que, mesmo com a variação de glicemia tendo sido ínfima num 

intervalo de duas horas, a curva de temperatura mostrou oscilações bastante significativas 

neste período e fica evidente que essas oscilações não foram motivadas por alterações nos 

índices glicêmicos. Isso comprova a dificuldade em se associar uma alteração nos valores 

de temperatura a uma variação no índice glicêmico, uma vez que a alteração da 

temperatura é sensível a diversos fatores externos, muitos dos quais sequer conseguimos 

identificar. A curva de umidade relativa, mais uma vez, apresentou o comportamento já 

esperado, com base nas situações de estudo anteriormente apresentadas. 

No quinto e último caso de estudo, partiu-se de um índice glicêmico normal, atingiu-

se um estado de hipoglicemia e, após a ingestão de carboidratos, chegou-se ao final do 

período de duas horas com a glicemia novamente normalizada. As Figuras 4.21 e 4.22 

mostram as curvas de temperatura e umidade geradas a partir dos dados coletados na 

situação descrita acima. 

 

 

Figura 4.21. Variabilidade glicêmica - Curva de temperatura – caso 5. 

 

 

Figura 4.22. Variabilidade glicêmica - Curva de umidade relativa – caso 5. 
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Destaca-se que, mais uma vez, a hipoglicemia foi detectada em um período de 

queda severa dos valores de temperatura e uma vez alcançado um estado de glicemia 

normalizada, a oscilação da curva de temperatura cutânea seguiu de maneira mais suave. 

Já a curva de umidade relativa, independentemente do aparecimento ou não de um estado 

de hipoglicemia, seguiu o comportamento já detectado nos demais casos de estudo. 

Para estabelecer um comparativo final, a Fig. 4.23 abaixo ilustra, em um único 

quadro, todas as curvas de temperatura obtidas por meio dos testes de variabilidade 

glicêmica. Destaca-se que essas curvas são, precisamente, as mesmas que foram 

apresentadas anteriormente de maneira individual. A colocação delas em um único gráfico 

tem por objetivo facilitar uma análise conjunta de dados, uma vez que cada situação já foi 

analisada individualmente.  

 

 

Figura 4.23. Variabilidade glicêmica – Comparativo entre curvas de temperatura. 

 

Ao observarmos todas as curvas em um mesmo gráfico, com uma mesma escala, 

fica evidente que a temperatura cutânea do corpo do paciente diabético não é uma variável 

adequada para detecção de hipoglicemia. Ainda que, de maneira geral, os casos de 

aparecimento de uma hipoglicemia tenham sido acompanhados por uma queda nos valores 

de temperatura medidos, essa redução é muito sensível e pode ser motivada por inúmeros 

outros fatores que não a crise hipoglicêmica. 

De modo análogo às medições de temperatura, a Fig 4.24 abaixo mostra todas 

curvas de umidade relativa obtidas a partir dos testes de variabilidade glicêmica. 



 70 

 

Figura 4.24. Variabilidade glicêmica – Comparativo entre curvas de umidade relativa. 

 

O resultado apresentado na Fig. 4.24 acima confirma o que já havia sido mostrado 

em todas as análises anteriores: a umidade relativa do corpo do paciente diabético possui 

um comportamento quase que padronizado, independentemente dos níveis glicêmicos 

considerados. Em um intervalo de duas horas, a umidade final aferida no paciente, em todas 

as situações, foi praticamente a mesma, ainda que os índices glicêmicos em cada uma das 

medições tenham sido bastante distintos. 

4.6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Após a análise de todos os resultados obtidos, alguns comentários merecem 

destaque. Primeiramente, obteve-se a comprovação de que existe uma correlação entre as 

variações de temperatura e umidade nos estados críticos de hipoglicemia. Porém, essas 

variações somente são claramente perceptíveis com um estado hipoglicêmico avançado. 

Em todas as situações de hipoglicemia detectadas durante a realização deste trabalho, 

verificou-se a variação negativa da temperatura cutânea. Entretanto, não foi possível realizar 

um pré-diagnóstico hipoglicêmico a partir da observação e análise dos dados de 

temperatura coletados, visto que a redução na temperatura corporal torna-se pronunciada 

apenas quando o estado hipoglicêmico já está caracterizado. 

A umidade relativa, por sua vez, tende a crescer com o passar do tempo, até atingir 

um patamar de estabilização. Nos casos de hipoglicemia inicial, esse comportamento não se 

altera, o que não nos permite concluir se a umidade relativa está aumentando devido a seu 

comportamento regular ou devido ao aparecimento de uma crise hipoglicêmica. Somente 
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nos casos de hipoglicemia severa verificou-se claramente a alteração dos valores regulares 

de umidade, caracterizando a sudorese. No entanto, tal como ocorre com a temperatura, 

não é possível prever um estado de hipoglicemia a partir da observação das variações de 

umidade relativa corporal do paciente diabético, uma vez que a alteração significativa ocorre 

já em estágio avançado de crise. O que se observa, de modo geral, é que as variações de 

temperatura cutânea e umidade relativa do corpo do paciente diabético são uma 

consequência da queda de seus índices glicêmicos. 

Algumas considerações sobre o dispositivo utilizado devem ser levantadas. 

Inicialmente, destaca-se que o aparato experimental utilizado poderia ter sido de maior 

robustez. A ideia de utilizar uma placa de desenvolvimento do microcontrolador de 

dimensões mais reduzidas, com a cobertura de látex natural a ela sobreposta, teria 

permitido ao paciente maior amplitude de movimentos e períodos mais prolongados de 

coleta de dados. O dispositivo utilizado neste trabalho permitiu a correta aquisição de dados 

de temperatura e umidade durante o dia mas, por estar com todas as conexões expostas, 

sem nenhum tipo de proteção, não foi possível realizar medições prolongadas durante a 

noite, uma vez que os movimentos inesperados do paciente durante o sono poderiam 

comprometer a integridade do equipamento.  

Outro aspecto a ser salientado é que o sensor aqui utilizado (SHT15) possui um 

tempo de acomodação para seus valores de temperatura e umidade relativa. Depois de ter 

finalizado as medições, já de posse dos resultados gráficos obtidos, pensou-se na 

possiblidade de modificar o momento de realização do teste capilar de glicemia. Em todas 

as situações, o teste foi realizado no momento de colocação do dispositivo e talvez fosse 

mais adequado realizar essa aferição glicêmica após o tempo de acomodação do sensor. 

Entretanto, destaca-se que essa alteração seria uma correção em termos de procedimento 

adotado, mas que não influenciaria significativamente nos resultados, uma vez que a 

variação glicêmica do paciente durante os poucos minutos de acomodação do sensor é 

mínima. 

Algumas dificuldades enfrentadas neste trabalho fogem ao controle do engenheiro. A 

primeira (e mais crítica) delas é a questão do tempo de duração de uma hipoglicemia. O 

ideal seria poder prolongar uma hipoglicemia por algumas horas, para coletar a maior 

quantidade possível de dados de variação de temperatura e umidade do paciente não 

apenas antes e depois, mas também durante o acontecimento da crise hipoglicêmica. Na 

prática, isso é completamente impossível. Uma vez detectada a hipoglicemia, quando os 

sintomas começam a se tornar um pouco mais pronunciados, o mal estar vivenciado pelo 

diabético é tão grande que a necessidade de ingerir algum alimento (o que, por conseguinte, 

eleva seus índices glicêmicos) torna-se imediata. Além disso, mesmo que o paciente resista 

à necessidade de ingestão de carboidratos e prolongue seu estado hipoglicêmico, isso 
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culminaria numa perda de consciência, o que também impediria o prosseguimento da 

aquisição de dados. 

A segunda dificuldade refere-se ao controle glicêmico realizado durante o período de 

testes. Idealmente, deveria ser realizada uma aferição glicêmica a cada novo dado de 

temperatura e umidade coletado, ou seja, um teste capilar por minuto. Contudo, nenhum 

paciente possui condições físicas ou psicológicas de perfurar a ponta de seus dedos uma 

vez por minuto. Soma-se a isso o fato de que cada aferição glicêmica exige uma nova fita 

reagente de testes e não há a menor condição, inclusive financeira, de se gastar essa 

quantidade de material. Por esse motivo, optou-se por realizar as medições glicêmicas em 

intervalos de uma hora, o que já representa um exagero se compararmos essa quantidade 

de medições com as que são exigidas em um tratamento convencional.  

Finalmente, destaca-se que todos os dados coletados durante a realização deste 

trabalho são oriundos de um único paciente diabético. É evidente que, para uma definição 

incontestável dos resultados, esses testes deveriam ter sido realizados em diversos 

pacientes portadores de DM1. Entretanto, a ideia do desenvolvimento deste trabalho era 

que, a partir dos resultados obtidos no controle das variações corporais de um único 

paciente, o projeto poderia ter seus testes expandidos para outros pacientes ou 

reconfigurados para a verificação dos resultados em animais, considerando-se que as 

primeiras verificações de resultados exigiram um controle extremamente rígido de glicemias, 

horários e alimentação, algo difícil de ser repetido numa quantidade maior de pacientes sem 

que houvesse um resultado que motivasse a continuidade desses testes. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES 

O objetivo principal deste trabalho foi desenvolver e validar um método não invasivo 

que facilitasse o controle glicêmico de pacientes diabéticos do tipo 1. O diabetes é uma 

doença ainda sem cura, porém tratável. Entretanto, as técnicas de controle e tratamento 

desta enfermidade são extremamente invasivas, incluindo testes frequentes de glicemia 

capilar, além das aplicações diárias de injeções de insulina e dos exames complementares 

que devem ser periodicamente realizados. Não bastasse essa metodologia invasiva de 

controle, o diabético do tipo 1 sofre, frequentemente, com os efeitos severos da 

hipoglicemia. Ainda que as quedas nos níveis de açúcar no sangue também possam 

acometer pacientes portadores de DM2, os pacientes do tipo 1 são os mais afetados por 

essa desregulação, uma vez que toda a insulina de seus corpos é recebida de uma fonte 

externa, algo que não é natural e, em consequência, impede o organismo de ter pleno 

controle sobre seus efeitos.  

A escolha de portadores de DM1 como grupo de estudo deste trabalho foi, em 

grande parte, motivada pelo fato de que o diabetes do tipo 1 é uma enfermidade que 

acomete, na maioria dos casos, crianças, e nenhuma criança deveria ser submetida a este 

tipo de tratamento invasivo ou sofrer os efeitos de uma hipoglicemia, efeitos estes que 

podem deixar graves sequelas para toda a vida. Logo, qualquer contribuição no sentido 

aprimorar uma metodologia não invasiva que sinalizasse a tendência de aparecimento de 

uma hipoglicemia, antes que seus efeitos se instalassem, seria um incrível ganho para a 

sociedade. 

Para atingir o objetivo de detecção prévia de uma hipoglicemia, foram monitoradas 

duas variáveis externas que pudessem sinalizar a alteração dos índices glicêmicos por meio 

de um método não invasivo: a temperatura cutânea e a umidade relativa do corpo do 

paciente portador de DM1. A escolha dessas variáveis foi motivada pela observação de 

sintomas característicos da hipoglicemia. Dentre outros efeitos, diz-se que o paciente, 

durante uma crise severa, fica gelado e apresenta sudorese, dois sintomas intimamente 

relacionados com as variáveis de controle escolhidas. 

A medição da temperatura e da umidade relativa do diabético foi realizada por meio 

de um dispositivo eletrônico contendo, basicamente, um sensor de temperatura e umidade 

(SHT15), um microcontrolador (MSP430) e uma bateria para alimentação do sistema. O 

dispositivo ficou acoplado à perna do paciente, na altura do tornozelo, com o auxílio de 

velcros que mantinham o sensor firmemente aderido à pele do usuário. O dispositivo 

cumpriu com as funcionalidades desejadas, coletando informações de temperatura e 

umidade relativa a cada minuto, sem causar desconforto ao usuário. É evidente que o 

dispositivo de testes aqui utilizado pode ser ainda mais aprimorado, especialmente em 
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termos de redução de peso e dimensões, o que tornaria a aquisição de dados ainda mais 

imperceptível. 

Os dados coletados foram divididos em três grupos característicos, em função da 

glicemia observada no momento das medições (situações de hipoglicemia, glicemia normal 

e hiperglicemia), e colocados na forma gráfica, o que permitiu uma análise mais completa do 

panorama geral de cada situação. 

Depois de uma análise detalhada de todos os resultados obtidos, conclui-se que nem 

a temperatura cutânea nem a umidade relativa do corpo do paciente diabético podem ser 

utilizadas como parâmetros de pré-diagnóstico de uma hipoglicemia. Ainda que, de fato, 

ocorra uma queda de temperatura durante os episódios de hipoglicemia, essa queda só é 

sinalizada depois que a hipoglicemia está de fato instaurada, ou seja, depois que todos os 

sintomas decorrentes dessa desregulação corporal já estão afetando o estado de saúde do 

paciente. Muito embora haja uma correlação entre variação de temperatura cutânea e 

hipoglicemia, não é possível prever uma crise hipoglicêmica a partir de uma variação desta 

temperatura. Na realidade, a queda nos valores de temperatura apresenta-se como uma 

consequência da redução exagerada dos índices glicêmicos. 

A associação entre variação da umidade relativa do corpo do paciente e a queda em 

seus níveis de glicemia é ainda mais sutil. De maneira geral, a partir do momento de 

acoplamento do dispositivo ao corpo do diabético, a umidade vai tendo seus valores 

aumentados de forma gradual, até atingir um patamar de estabilização, independentemente 

do limiar glicêmico aferido. O processo de sudorese é desencadeado apenas em crises 

severas de hipoglicemia, quando os níveis de açúcar no sangue do paciente estão extrema 

e perigosamente baixos. Porém, nestas situações, o paciente também já foi acometido por 

todos os sintomas desagradáveis que acompanham uma crise hipoglicêmica, o que 

incapacita a previsão desta crise antes que ela se instale. 

Conclusivamente, obteve-se a confirmação de que temperatura e umidade relativa 

sofrem variações durante as crises hipoglicêmicas, porém não as sinalizam previamente. 

Portanto, esses parâmetros não podem ser utilizados para pré-diagnosticar uma situação de 

hipoglicemia.  

5.1  PERSPECTIVAS FUTURAS 

O trabalho com pacientes diabéticos do tipo 1, bem como a detecção de 

hipoglicemias visando reduzir os sintomas agressivos que acometem os portadores desta 

enfermidade, devem e serão continuados, sem dúvida alguma. Espera-se que, em projetos 

futuros, seja possível acoplar ao dispositivo em questão funcionalidades capazes de 

detectar outras variáveis corporais (frequência cardíaca e respiratória, por exemplo), 
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permitindo um acompanhamento mais completo do funcionamento do corpo do diabético 

durante uma hipoglicemia. 

Pretende-se também, depois de uma adequação da metodologia de trabalho, realizar 

os testes em outros indivíduos, ampliando o grupo de estudo e análise de modo a 

estabelecer correlações entre as variações corporais de diferentes diabéticos. 

Finalmente, objetiva-se realizar esses testes também em alguns indivíduos não 

portadores de DM1, estabelecendo um comparativo entre diabéticos e não diabéticos, o que 

permitiria visualizar de maneira mais clara quão são as alterações corporais advindas do 

diabetes, quão forte elas se apresentam e quais são as medidas cabíveis para contorna-las.  
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