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RESUMO 

 

Gomes, Jonathan Costa. Respiração lenta na insuficiência cardíaca: efeitos 
hemodinâmicos agudos. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) 
– Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 

 

Introdução: A redução voluntária guiada da frequência respiratória caracteriza a 
respiração lenta com fim terapêutico. A respiração lenta tem sido alvo de investigações 
atualmente e parece promover melhora clínica na insuficiência cardíaca crônica (IC), 
mas pouco se sabe sobre seus mecanismos hemodinâmicos. Objetivo: Determinar se 
há efeito agudo hemodinâmico central durante o exercício de respiração lenta guiada 
por dispositivo na IC. Método: Ensaio clínico randomizado duplo cego, cruzado, 
controlado e duplo-cego. O grupo intervenção realizou respiração lenta (GRL) guiada 
por dispositivo e, o grupo controle (GC) permaneceu repouso, ouvindo música lenta. Foi 
realizado monitorização hemodinâmica nos momentos pré (basal), durante (5º, 10º e 
15ºmin.) e no 5ºmin. pós, por bioimpedância transtorácica cardíaca. Análise estatística: 
teste t-student e ANOVA two-way. As diferenças nas variáveis durante GRL e GC 
consideradas significativas com p<0,05. As variáveis foram expressas em média ± 
desvio padrão. Resultados: Foram incluídos 18 pacientes com medicamentos já 
otimizados e estáveis clinicamente, destes, 15 completaram o estudo (foram 9 homens), 
com idade 64±10 anos, IMC 30±4 Kg/cm2, NYHA II11/III4, e FEVE 46±16%. No GRL 
houve aumento do volume sistólico (GRL basal: 63±17 vs 67±15ml [p=0,02] e GRL vs 
GC: 71±25 vs 58±13ml no 5ºmin. [p=0,01]). O débito cardíaco foi maior no GRL quando 
comparado ao GC (4,8±2 vs 3,7±0,7l/min. no 5ºmin. [p=0,01]). A resistência vascular 
sistêmica reduziu tanto na comparação intragrupo GRL (basal: 1796±639 vs 
1692±659dyn.s.cm-5 no 5ºmin.  [p=0,02]) e também na comparação GRL vs GC 
(1692±659 vs 1982±534dyn.s.cm-5  no 5ºmin. [p=0,002]). A frequência cardíaca não 
sofreu mudanças significativas nos dois momentos. Conclusão: Os resultados deste 
presente estudo sugerem que a respiração lenta guiada por dispositivo interfere de 
forma aguda na hemodinâmica central. O débito cardíaco aumentou por predomínio do 
aumento do volume sistólico.  

Palavras-chave: Insuficiência cardíaca crônica; Exercícios respiratórios; 
Hemodinâmica; Respiração lenta guiada por dispositivo; Respiração. 
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ABSTRACT 

 

Gomes, Jonathan Costa. Slow breathing in heart failure: acute hemodynamic 
effects. 2017. Dissertation (Master in Cardiovascular Science) – Faculdade de 
Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 

 

Background: Guided voluntary reduction of respiratory rate characterizes slow 
breathing. Slow breathing has been investigated today and clinical may improve in 
chronic heart failure (HF), but is unknown its hemodynamic effects. Objective: We 
investigated the central hemodynamic effect of device-guided slow breathing in HF. 
Methods: Randomized double-blind, cross-over, controlled, clinical trial.. The 
intervention group performs device-guided slow breathing (GRL), and the control group 
(GC) remained rested, listening to slow music. Hemodynamic monitoring in pre 
(baseline) during (5th, 10th and 15th minute) and post (5th minutes) moments, by 
cardiac transthoracic bioimpedance. Statistical analysis: t-student test and two-way 
ANOVA. The differences in variables during GRL and GC were considered significant at 
p <0.05. The variables were expressed as mean ± SD. Results: The study included 18 
patients with optimized drugs and stable clinically these, 15 completed the study (9 
males), aged 64 ± 10 years, BMI 30 ± 4 kg/cm2, NYHA II11/ III4 and LVEF 46±16%. In 
the GRL there was an increase in systolic volume (baseline GRL: 63±17 vs 67±15ml [p 
= 0.02] and GRL vs GC: 71±25 vs 58±13ml in the 5th minute [p = 0.01]). Cardiac output 
was higher in GRL when compared to GC (4.8±2 vs 3.7±0.7 l /min in the 5th minute [p = 
0.01]). Systemic vascular resistance decreased both in the GRL intragroup comparison 
(baseline: 1796± 639 vs. 1692 ± 659dyn.s.cm-5 in the 5th minute [p = 0.02]) and also in 
the GRL vs. GC comparison (1692 ± 659 vs. 1982 ± 534dyn.s.cm-5 in the 5th minute [p 
= 0.002]). The heart rate did not change significantly. Conclusion: The results of this 
present study suggest that device-guided slow breathing interferes acutely with central 
hemodynamics. Cardiac output increased due to the predominance of systolic volume 
increase. 

Keywords: Chronic heart failure; breathing exercises; hemodynamics; Device-guided 
slow breathe; Breathe.  

 

 

 

 

. 

 

 



x 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 Fluxograma de seleção dos voluntários do estudo........................... 18 

Figura 2 Protocolo do estudo......................................................................... 19 

Figura 3 BioZ™ monitor hemodinâmico não invasivo cardiográfico por 

impedância elétrica ......................................................................... 

 

21 

Figura 4 Posicionamento dos eletrodos de BTC............................................ 22 

Figura 5 O dispositivo guia de respiração lenta ............................................. 23 

Figura 6 Comportamento do VS durante GRL............................................... 28 

Figura 7 Comportamento da VS durante GRL e GC...................................... 29 

Figura 8 Comportamento do DC durante GRL e GC...................................... 30 

Figura 9 Comportamento da RVS durante GRL e GC.................................... 31 

Figura 10 Comportamento da FR durante GRL............................................... 32 

Figura 11 Comportamento da FR durante GRL e GC..................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 



xi 
 

 

Tabela 1 Características demográficas e clínicas da amostra de pacientes com 

IC estudados............................................................................ 

 

26 

Tabela 2 Resposta hemodinâmica central e respiratória na comparação entre 

grupo respiração lenta e controle............................................ 

 

 

27 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 Estudos de RLGD com pacientes com IC e seus principais efeitos 

clínicos e hemodinâmicos................................................................. 

 

7 

  



xii 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

 

BTC Bioimpedância transtorácica cardíaca 
CICCV Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente 
CP Cuidados padrão 
DC Débito cardíaco 
ECR Ensaio clínico randomizado 
FC Frequência cardíaca 
FEVE Fração de ejeção do ventrículo esquerdo 
FR Frequência respiratória 
GC Grupo controle 
GRL Grupo respiração lenta 
MLHFQ Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 
RLGD Respiração lenta guiada por dispositivo 
IC Insuficiência cardíaca  
IMC Índice de massa corpórea 
NYHA New York Heart Association 
RHC Resposta hemodinâmica central 
RVS Resistência vascular sistêmica 
USA United States of America 
VC Volume corrente 
VS Volume sistólico 
ZRT Zona de respiração terapêutica 

 

  



xiii 
 

SUMÁRIO 

 

RESUMO....................................................................................................................... viii 

ABSTRACT ..................................................................................................................... ix 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................ x 

LISTA DE TABELAS ........................................................................................................ x 

LISTA DE QUADROS ..................................................................................................... xi 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ......................................................................... xii 

1.INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 1 

1.1 Insuficiência cardíaca crônica ................................................................................. 3 

1.1.1 Definição .......................................................................................................... 3 

1.1.2 Epidemiologia ................................................................................................... 3 

1.1.3 Fisiopatologia ................................................................................................... 4 

1.2 Respiração lenta na insuficiência cardíaca ............................................................. 6 

1.2.1 Dispositivo de respiração lenta Resperate® .................................................... 8 

1.3 Controle da respiração ............................................................................................ 9 

1.4 Bioimpedância transtorácica cardíaca .................................................................. 10 

1.4.1Utilização da bioimpedância transtorácica cardíaca na insuficiência cardíaca 12 

2.OBJETIVO ................................................................................................................... 13 

2.1 Objetivo primário ................................................................................................... 13 

2.2 Objetivo secundário .............................................................................................. 13 

3.CASUÍSTICA E MÉTODO ........................................................................................... 14 

3.1 Considerações éticas ............................................................................................ 14 

3.2 Tipo de estudo ...................................................................................................... 14 

3.2.1 Randomização ............................................................................................... 15 

3.2.2 Cegamento ..................................................................................................... 15 

3.3 Local do estudo ..................................................................................................... 16 

3.4 Amostra ................................................................................................................. 16 



xiv 
 

3.4.1 Critérios de inclusão ....................................................................................... 17 

3.4.2 Critérios de exclusão ...................................................................................... 17 

3.4.3 Tamanho da amostra ..................................................................................... 18 

3.5 Procedimentos de coleta de dados ....................................................................... 19 

3.5.1 Bioimpedância transtorácica cardíaca ............................................................ 20 

3.5.2 Respiração lenta guiada por dispositivo ......................................................... 23 

3.5.3 Música calma e lenta ...................................................................................... 24 

3.6 Análise estatística ................................................................................................. 24 

4.RESULTADOS ............................................................................................................ 25 

4.1 Características da amostra ................................................................................... 25 

4.2 Respostas das variáveis hemodinâmicas centrais e da frequência respiratória ... 25 

4.2.1 Volume sistólico ............................................................................................. 28 

4.2.2 Débito cardíaco .............................................................................................. 29 

4.2.3 Resistência vascular sistêmica ...................................................................... 30 

4.2.4 Frequência cardíaca ....................................................................................... 31 

4.2.5 Frequência respiratória ................................................................................... 32 

5. DISCUSSÃO .............................................................................................................. 34 

5.1 Volume sistólico .................................................................................................... 35 

5.2 Débito cardíaco ..................................................................................................... 36 

5.3 Resistência vascular sistêmica ............................................................................. 36 

5.4 Frequência cardíaca ............................................................................................. 37 

5.5 Frequência respiratória ......................................................................................... 38 

6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO ....................................................................................... 39 

7. APLICABILIDADE CLÍNICA ....................................................................................... 40 

8. CONCLUSÃO ............................................................................................................. 41 

ADENDOS...................................................................................................................... 52 

 



1 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome caracterizada por várias alterações 

sistêmicas. A falha de bomba cardíaca, e sua consequente deficiência no suprimento 

sanguíneo, advém de lesão miocárdica e da sobrecarga hemodinâmica prévias, 

geradas por várias doenças que acometem o coração. Tem alta prevalência e incide 

predominantemente em idosos, sendo a maior causa de internação por doença 

cardiovascular no Brasil. A IC é um problema de saúde epidêmico em progressão, e no 

Brasil, aparece como a principal causa de internações hospitalares, com cerca de 450 

mil casos novos a cada ano1, 2.  

Alterações no diafragma, presentes em pacientes com IC, impactam diretamente na 

sensação de dispneia. Há diminuição das fibras musculares tipo I em relação às fibras 

do tipo II, sugerindo assim uma sobrecarga da musculatura por menor quantidade de 

mitocôndrias e diminuição do suprimento capilar3. Assim, as alterações na musculatura 

esquelética levam a inatividade, limitação das atividades cotidianas, incapacidade 

funcional e comprometimento respiratório4. 

As modalidades do tratamento não cirúrgico e não farmacológico são amplas, e incluem 

desde as intervenções de programas de reabilitação cardíaca e de clínicas 

multiprofissionais de IC, mudanças de estilo de vida, dieta, prevenção de fatores 

agravantes1 e uso de pressão positiva nas vias aéreas5
. Tais intervenções tem se 

demonstrado indispensáveis na terapêutica desta complexa síndrome1. 

Técnicas de respiração lenta, que reduzem significativamente a frequência respiratória 

(FR), são milenares nas culturas orientais. Estudos demonstram que o relaxamento, a 

prática de Yoga e a meditação têm apresentado eficácia no tratamento integrativo de 

doenças cardiovasculares6,7. A respiração controlada, principalmente a respiração lenta 

guiada por dispositivo (RLGD) tem sido cada vez mais investigada na última década 

como uma estratégia potencial componente da reabilitação cardíaca em pacientes com 

IC8. 
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Atualmente, existem evidências que apontam para o treinamento de redução voluntária 

da FR, com a inspiração de forma lenta e profunda e tempo expiratório aumentado. 

Tem como efeitos a promoção do aumento da sensibilidade barorreflexa, redução da 

atividade no sistema nervoso simpático periférico, normalização dos níveis de pressão 

arterial em pacientes hipertensos, assim como na IC, reduzindo seus sintomas 9, 10, 11, 12.  

Este efeito é favorável e positivo no prognóstico e controle dessas doenças13, 14. A 

respiração lenta é um recurso de tratamento anti-hipertensivo não farmacológico já 

recomendado15.     

Diante disto, um dispositivo eletrônico de respiração lenta (Resperate® Ultra, InterCure 

LTD, Lod, Hamerkaz, Israel), disponível comercialmente, isola uma parte 

potencialmente eficaz da Yoga e da meditação, ou seja, a respiração lenta e profunda. 

Esse aparelho interage com o paciente, modulando sua frequência respiratória por meio 

de uma melodia, composta por dois tons. Um algoritmo gera, em função da atividade de 

respiração espontânea do paciente, um tom para inspiração e outro para expiração. A 

sincronização leva ao paciente à frequência respiratória menor que 10irpm16.  

O auxílio que este dispositivo terapêutico promove na reeducação e ciclagem 

respiratória, soluciona uma dificuldade potencial da respiração da Yoga e da meditação. 

Também há outras técnicas de controle da FR e promoção do relaxamento, tais como o 

controle da respiração com aumento do tempo expiratório e a manutenção da 

frequência na zona de respiração terapêutica (<10 irpm). Tal técnica facilita o 

tratamento domiciliar, pelo paciente, e pode ser empregado em programas de 

reabilitação16.  

Os estudos concentram-se em demonstrar que o treinamento da RLGD resulta em 

melhorias nos sintomas da IC. Porém, pouco se sabe sobre a resposta hemodinâmica 

central (RHC) desses pacientes durante a RLGD. Sendo assim, este estudo teve como 

objetivo avaliar a resposta aguda hemodinâmica central frente a uma única sessão de 

RLGD na IC. 
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5.4 Insuficiência cardíaca crônica 

 

 

1.1.1 Definição 

 

 

A insuficiência cardíaca crônica (IC) é uma síndrome clínica complexa e sistêmica e 

cursa com inadequado suprimento sanguíneo às necessidades teciduais e causa 

alterações hemodinâmicas compensatórias. Pode resultar de qualquer distúrbio 

estrutural ou funcional cardíaco que prejudica a capacidade do ventrículo de encher e 

ejetar sangue.  As respostas inadequadas no débito cardíaco e na elevação das 

pressões pulmonar e venosa sistêmica no início estão evidentes. Durante o exercício 

físico, e com a progressão da doença, podem se manifestar no repouso, e 

comprometerem a qualidade de vida1, 17. A IC caracteriza-se por sinais e sintomas de 

sobrecarga de volume intravascular e intersticial, incluindo dispneia, estertores 

pulmonares, pressão venosa jugular elevada e edema e/ou manifestações de perfusão 

tecidual inadequada, como intolerância aos esforços, fadiga, sinais de hipoperfusão e 

disfunção renal 18, 19, 20, 21. 

 

 

1.1.2 Epidemiologia 

 

 

A insuficiência cardíaca é uma das principais causas de morbidade e mortalidade no 

mundo22. Está relacionada a altos custos com os cuidados de saúde. Afeta 
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predominantemente aos idosos e a incidência e prevalência aumentam 

acentuadamente com a idade maior que 60 anos. A estimativa de prevalência mais 

frequentemente citada para a população adulta em geral é de 2% (1-3%) e 5-9% em 

idosos com 65 anos ou mais23, 24. 

A Organização Mundial da Saúde definiu que IC é uma das prioridades entre as 

enfermidades crônicas que necessitam de atenção dos setores de saúde no mundo. A 

prevalência da doença aumentou nas últimas décadas e mortalidade pode ultrapassar 

50% em 5 anos, após o diagnóstico e sem o tratamento adequado. Após os 60 anos, a 

IC é a principal causa de internação. Esses motivos caracterizam a IC como um grave 

problema de saúde pública em todo o mundo25.  

A população idosa cresce no Brasil e, portanto, há potencial para o crescimento de 

pacientes em risco ou portadores de IC. Em Niterói2, 64,2% dos pacientes com IC tem 

IC de fração de ejeção preservada (ICFEP) em uma população com média de idade de 

61 anos. A ICFEP foi mais prevalente em mulheres idosas. A IC com fração de ejeção 

reduzida foi mais comum em homens e associada com edema, doença coronariana, 

insuficiência renal crônica, escores de Boston mais elevados, uso de álcool, cigarro e 

hospitalizações26.  

 

 

1.1.3 Fisiopatologia 

 

 

A síndrome IC surge como uma consequência de alteração estrutural, funcional, ou no 

ritmo de condução cardíaca. Compreende não só um fornecimento de oxigênio 

inadequado, mas também uma resposta sistêmica na tentativa de compensar a 

insuficiência27.  

Diante de uma disfunção ventricular, ocorre uma série de alterações histopatológicas no 

miocárdio e estruturais na câmara ventricular esquerda. O coração dilata, 
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caracterizando o remodelamento cardíaco, o que piora a função cardíaca 

progressivamente, e os sintomas de IC se tornam evidentes29.  Os pacientes podem 

permanecer assintomáticos por tempos variáveis, mesmo após a disfunção cardíaca 

instalada30.  

Isto se deve à ativação de mecanismo adaptativo, destacando-se, além do 

remodelamento cardíaco, o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o sistema 

nervoso simpático. Esses ajustes são capazes de sustentar ou modular a função 

ventricular em níveis próximos ao normal31.  

Entretanto, estes mecanismos são insuficientes quando em sucessiva excitação, e 

podem provocar um círculo vicioso, levando a futura piora da função cardíaca. A 

resposta neuro-humoral inclui três elementos fundamentais: reação hemodinâmica de 

defesa (visa manter a pressão de perfusão de órgãos nobres e o débito cardíaco); 

resposta inflamatória (o coração e outros órgãos parecem atuar como se estivessem a 

reagir a agentes estranhos); e resposta hipertrófica com remodelagem ventricular31, 32. 

 

 

1.1.3.1 Anormalidades respiratórias na insuficiência cardíaca 

 

 

Alterações intrínsecas na musculatura respiratória de indivíduos com IC contribuem 

para a fadiga muscular (inspiratória, expiratória ou mista) e dispneia33: hipotrofia das 

miofibrilas do diafragma e aumento do estresse oxidativo. Isto se deve as fibras 

musculares diafragmáticas que estão susceptíveis ao remodelamento na IC. Há 

diminuição percentual das fibras do tipo I (contração lenta, aeróbicas, vermelhas), 

predominantes no diafragma, em relação às fibras do tipo II (contração rápida, 

anaeróbias, brancas), ocasionando uma sobrecarga dessa musculatura, menor 

quantidade de mitocôndrias por unidade celular e diminuição do suprimento capilar para 

as fibras musculares34.  
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Diante disto, há redução da ventilação pulmonar diante das necessidades frente a 

mudanças de necessidade metabólica. Também pode ocorrer a hiperventilação, que 

está associada à congestão pulmonar e a respiração de Cheyne-Stokes, que é mais 

propensa a ocorrer durante o sono, quando o sistema respiratório depende 

principalmente do controle químico35.  

1.2 Respiração lenta na insuficiência cardíaca 

 

 

Os exercícios de respiração lenta promovem vários benefícios à saúde e são bem 

difundidos em várias culturas há séculos6,7. Técnicas que incluem relaxamento por 

controle e redução da frequência respiratória, como Yoga e meditação tem 

demonstrado que exercem efeito de redução da frequência cardíaca, controle de massa 

corporal e redução da pressão arterial sistólica em indivíduos hipertensos36, 37.  

A frequência respiratória lenta com inspiração profunda e prolongamento do tempo 

expiratório é capaz de aumentar a sensibilidade barorreflexa e reduzir a atividade 

nervosa simpática periférica, com consequente redução da pressão arterial sistólica em 

indivíduos hipertensos38, 39. 

A prática da Yoga e meditação tem uma característica em comum: a respiração lenta 

controlada. A respiração lenta sem carga não exige grande demanda energética para 

os músculos inspiratórios e acredita-se que promova redução da pressão arterial por 

algum mecanismo central40, 41. 

A respiração controlada, principalmente a RLGD tem sido cada vez mais investigada 

como uma estratégia potencial componente da reabilitação cardíaca em pacientes com 

IC. Tem demonstrando resultados clínicos significativos e também de compreensão dos 

seus mecanismos de ação em pacientes com IC crônica, especialmente a ICFER. Os 

principais estudos publicados são concordantes que a RLGD produziu efeitos 

desejáveis na IC crônica (QUADRO 1). 
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A respiração lenta (FR<10irpm), com o tempo expiratório prolongado, parece reduzir a 

atividade nervosa simpática e causar dilatação arteriolar. Acredita-se que o processo se 

inicia pela ativação de mecanorreceptores pulmonares, que respondem pelo aumento 

de volume que acompanha a respiração lenta, e agem em conjunto com 

mecanorreceptores cardíacos para inibir o fluxo simpático42.  

A meditação, que geralmente envolve respiração lenta, é conhecida por reduzir os 

níveis de hormônios do estresse e é possível que uma mudança nos níveis de cortisol 

circulando possa afetar vias autonômicas centrais, embora fosse difícil distinguir causa 

e efeito43. É possível que o treinamento de respiração lenta por 10 semanas reduza a 

pressão arterial sistólica no repouso e no exercício44.  

 

QUADRO 1: Estudos de RLGD com pacientes com IC e seus principais efeitos clínicos 

e hemodinâmicos. 

Autor, ano 
Desenho, objeto de estudo e técnica de 

RLGD utilizada 

Características da 

população 

Principais resultados/ 

conclusões 

Kawecka-

Jaszcz, K et 

al., 2017
8
. 

ECR cruzado aberto. Capacidade de 

exercício, parâmetros hemodinâmicos e 

padrão respiratório do sono. GI: 

Resperate
®
 15min. 2x/dia por 10-12 

semanas, em casa. GC: seguimento CP. 

96 pacientes (74H, 

média de idade= 65 

anos) ICFER. 

↑ Distância percorrida no 

TC6M, ↓ índice de apneia-

hipopnéia do sono e ↑FEVE 

Tomasz D et 

al., 2016
46

. 

ECR cruzado. HO e alterações na QV. GI: 

Resperate
®
 15min. 2x/dia por 10-12 

semanas, em casa. GC: seguimento CP. 

40 pacientes (32H, 

63±13 anos) com 

ICFER, GI n=20. 

RLGD não causou HO. Não 

houve impacto no MLHFQ. 

Harada D et 

al., 2014
47

. 

Estudo transversal randomizado e 

controlado. ANS. GI: Resperate
®
 15 min. 

GC: respiração livre. 

18 pacientes (8H, 

58±16 anos) com 

ICFER, GI n=10. 

RLGD ↑ o VC e ↓ a ANS de 

repouso na IC. 

Ekman I et 

al., 2011
48

. 

ECR controlado. Sintomas da IC; GI: 

Resperate
®
 20min. 2x/dia por 4 semanas, 

em casa. GC: música. 

65 pacientes (52H, 

71±11 anos) com 

ICFER, GI n=30. 

No grupo respondedor 

(n=14), ↓ CF da NYHA, ↓ 

dispneia e fadiga. 

Parati G et 

al., 2008
9
.  

ECR controlado; Estado funcional e clínico; 

Resperate
®
 18min. 2x/dia por 10 semanas, 

em casa. 

24 pacientes (18H, 

64±9 anos) com 

ICFER. 

↓ CF da NYHA, ↑ FEVE, 

↓PAS, PAD, ↑ desempenho 

no teste cardiopulmonar, 

melhor score no MLHFQ. 

RLGD: Respiração lenta guiada por dispositivo; ECR: ensaio clínico randomizado; GI: grupo intervenção; GC: Grupo 

controle; CP: cuidados-padrão; H: homens; ICFER: Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida; TC6M: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kawecka-Jaszcz%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28075423
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kawecka-Jaszcz%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28075423
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Teste de caminhada de seis minutos; FEVE: Fração de ejeção do ventrículo esquerdo; HO: Hipotensão ortostática; 

QV: qualidade de vida; MLHFQ: Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (Questionário de qualidade de 

vida de Minnesota); ANS: Atividade nervosa simpática; ↓: Reduziu; ↑: Aumentou; VC: Volume corrente; IC: 

Insuficiência cardíaca; CF: classe funcional; NYHA: New York Heart Association; PAS: Pressão arterial sistólica; 

PAD: Pressão arterial diastólica. 

 

Há evidências de que o treinamento da respiração lenta guiada por dispositivo pode 

reduzir tanto a PAS, quanto a PAD em pacientes hipertensos. No entanto, cinco dos 

oito ensaios clínicos disponíveis no Pubmed foram patrocinados ou envolveram o 

fabricante do dispositivo. Em longo prazo, ensaios independentes são necessários para 

validar esta intervenção45.  

 

 

1.2.1 Dispositivo de respiração lenta Resperate® 

 

 

A respiração lenta guiada por dispositivo, embora baseada nos mesmos fenômenos 

fisiológicos fundamentais que exercícios de respiração como yoga e meditação, é um 

método que tem sido alvo de algumas investigações científicas e parece ter 

comprovação para reduzir a pressão arterial em vários estudos clínicos bem 

desenhados – randomizados e controlados16, 49, 50, 51.   

Resperate® (InterCure LTD, Lod, Hamerkaz, Israel) é um dispositivo eletrônico portátil 

que consiste em uma unidade controle com um sistema informatizado, um sensor de 

respiração que se deve fixar em torno do abdome ou tórax, e um conjunto de fones de 

ouvido. O feedback se dá pelo sensor de respiração, colocado na parte superior do 

abdome ou tórax, que analisa automaticamente o padrão de respiração do paciente e 

cria uma melodia personalizada, composto por dois tons orientadores distintos: um para 

inspirar e outro para expirar16.  

O paciente deve ouvir a melodia através dos fones de ouvido e sincronizar sua 

respiração para os tons orientadores, que prolongarão principalmente a expiração. A 
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quantidade de tempo de uso do dispositivo e a adesão da sincronização respiratória 

são gravados pelo dispositivo a cada uso e armazenados na memória interna16. 

O dispositivo cria dois tons melódicos distintos para guiar a respiração por um par de 

fones de ouvidos, que são conectados a uma caixa microprocessada. A caixa, é 

alimentada por baterias AAA e emite os sons e recebe informações de um sensor tipo 

faixa elástica posicionada no tórax com um sensor de movimento que detecta as 

incursões respiratórias. O paciente deve sincronizar a respiração com os tons, de forma 

que um algoritmo do aparelho calcule periodicamente os tempos inspiratório e 

expiratório16. 

Este realiza análise contínua da frequência respiratória, para então emitir a melodia 

personalizada através de um algoritmo programado. O paciente deve sincronizar sua 

respiração com tais tons melódicos, que são distintos para inspirar (tom mais agudo) e 

expirar (tom grave). A redução da FR se dá com prolongamento do tempo expiratório. O 

objetivo é que o indivíduo atinja FR <10 incursões por minuto, durante o tempo 

determinado da sessão, o que caracteriza a zona de respiração terapêutica (ZRT). São 

armazenados: data, hora, características do padrão de respiração, e os parâmetros de 

qualidade, como a percentagem de tempo de sincronização respiratória16.  

 

 

1.3 Controle da respiração 

 

 

Os sistemas respiratório e cardiovascular agem em conjunto para trocar oxigênio (O2) e 

dióxido de carbono (CO2) entre a atmosfera e as células. Os sistemas de controle são 

integrados para garantir que as necessidades metabólicas dos tecidos sejam atendidas 

em diferentes condições de acordo com as demandas52. 

Em condições basais, a ventilação é estável e mantém as tensões dos gases 

sanguíneos arteriais dentro de limites estreitos, através de um circuito de feedback 
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negativo. Este sistema consiste de um controlador central sensível às flutuações na 

PaO2 e PaCO2 nos quimiorreceptores periféricos e centrais e um mecanismo (os 

pulmões, a parede torácica e os músculos respiratórios) que gera a ventilação53, 54. 

As variáveis controladas são PaO2, PaCO2, e pH, que atuam como sinais de 

realimentação negativa para o controle central. Por sua vez, o centro respiratório 

mantém a homeostase do gás sanguíneo, alterando a sua saída neural para os 

músculos respiratórios, a fim de mover a parede torácica para atingir o nível adequado 

de ventilação. PaO2 e PaCO2 são alterados em conformidade. O sistema é estável, e as 

respostas são lineares sobre uma vasta gama de PaCO2. No entanto, a apneia pode 

prevalecer quando a PaCO2 é conduzida abaixo do limiar apneico53.  

Por outro lado, a homeostase dos gases sanguíneos é mantida através de certas 

influências estabilizadoras inerentes ao sistema. Estas incluem a manutenção da 

PaCO2 bem acima do limiar de apneia, um ganho relativamente baixo dos 

quimiorreceptores, um pequeno atraso na transmissão dos efeitos da ventilação sobre 

PaO2 e PaCO2 para os quimiorreceptores, a correção rápida dos desvios nas tensões 

do gás sanguíneo para o nível desejado e uma elevada capacidade residual funcional 

atuando como um grande reservatório de O2 e CO2 dentro do corpo para amortecer as 

oscilações na PaO2 e na PaCO2 durante períodos de apneias53, 55, 56, 57.  

 

 

1.4 Bioimpedância transtorácica cardíaca 

 

 

A bioimpedância transtorácica cardíaca (BTC) é um método não-invasivo de avaliação 

dos parâmetros hemodinâmicos58. É uma forma de pletismografia que se utiliza de 

mudanças na impedância elétrica torácica para estimar alterações no volume 

sanguíneo no interior da aorta e mudanças no volume de fluido do tórax. Assim, podem-

se mensurar os parâmetros hemodinâmicos e o status volêmico59. 
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O aparelho foi apresentado pela primeira vez em 1940 pelo Nyboer e cols.60, já nos 

anos 1960, Kubicek e cols.61 foram encomendados pela National Aeronautics and 

Space Administration (NASA) para desenvolver um método não invasivo de determinar 

o débito cardíaco. O resultado desse trabalho foi o desenvolvimento do Minnesota 

Impedance Cardiography. Duas décadas depois, Sramek e cols.62 desenvolveram um 

dispositivo de BTC mais leve, que substituiu o modelo cilíndrico de tórax utilizado por 

Kubicek e cols. Em 1986, Bernstein63 introduziu uma nova equação para a BTC, tendo 

como propósito determinar com mais precisão o volume de fluido do tórax. O 

refinamento no processamento dos sinais e novos algoritmos para calcular o DC 

melhoraram o método. A última geração dos aparelhos de BTC apresentam boa 

reprodutibilidade e boa acurácia em vários cenários clínicos e já foram validados em 

comparação a métodos invasivos64, 65. 

A BTC monitora batimento a batimento as mudanças na bioimpedância elétrica torácica, 

através de quatro pares de eletrodos posicionados no pescoço e no tórax que são 

conectados ao aparelho. Através de uma corrente alternada de baixa voltagem (4,0mA) 

e alta frequência (60kHz), a BTC mede a resistência elétrica dos tecidos66, 67. 

De acordo com a lei de Ohm, quando uma corrente constante é aplicada no tórax, as 

mudanças de voltagem são diretamente proporcionais a mudanças da impedância. A 

impedância total do tórax, denominada impedância basal, é o somatório da impedância 

de todos os componentes torácicos: tecido adiposo, coração, pulmão, músculo 

esquelético, tecido vascular, ossos e ar68, 69.  

As variações em relação à impedância basal ocorrem devido às modificações no 

volume pulmonar com a respiração e mudanças no volume sanguíneo no interior dos 

grandes vasos durante a sístole e a diástole. O componente respiratório é removido 

através do uso de filtros eletrônicos, deixando apenas as variações decorrentes das 

modificações sanguíneas no interior da aorta, permitindo os cálculos hemodinâmicos59. 
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1.4.1 Utilização da bioimpedância transtorácica cardíaca na insuficiência 

cardíaca   

 

 

Na IC, a BTC pode auxiliar no controle dos sintomas e para definir o diagnóstico, 

orientar o tratamento e avaliar o prognóstico. A determinação adequada dos parâmetros 

hemodinâmicos, por avaliação invasiva ou não invasiva, é de suma importância para 

guiar corretamente o tratamento desses pacientes68. A BTC entrou em evidência por 

fornecer a avaliação hemodinâmica não invasiva, no ambulatório ou à beira do leito, em 

tempo real. A condição clínica do paciente no momento e\ou monitorando a resposta às 

intervenções terapêuticas70, 71 e pode identificar os pacientes com maior risco de 

descompensação em curto prazo72. 

A mensuração do DC pela BTC possui boa correlação quando comparada à métodos 

invasivos de mensuração, com coeficiente de correlação variando entre 0,76 e 0,8973, 

74.  Mesmo quando utilizada na avaliação de pacientes cardiopatas e sadios, como foi 

demonstrado no estudo de Villacorta e cols.75, a BTC demonstrou acurácia no cálculo 

do DC, índice cardíaco e VS quando comparada à ressonância magnética cardíaca. 
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2. OBJETIVO 

 

5.4 Objetivo primário 

 

Determinar se há efeito agudo central hemodinâmico da respiração lenta guiada por 

dispositivo em pacientes com insuficiência cardíaca.  

 

5.4 Objetivo secundário 

 

Comparar a resposta hemodinâmica da RLGD com a situação controle pela 

bioimpedância transtorácica cardíaca.   
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3. CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

 

5.4 Considerações éticas  

 

 

Todos os voluntários deste estudo receberam informações detalhadas sobre as 

finalidades da pesquisa e os procedimentos a serem realizados e seus possíveis riscos 

e benefícios à saúde. O protocolo foi aprovado pelo CEP/HUAP sob o número CAAE 

51979715.6.0000.5243 (ADENDO I). 

Foram incluídos pacientes voluntários que aceitaram participar e confirmaram a 

anuência com a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

(ADENDO II), conforme a resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

5.4 Tipo de estudo 

 

 

Este é um ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, cruzado e duplo-cego, 

com abordagem quantitativa dos dados. 
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3.2.1 Randomização 

 

 

A ordem da realização do exercício respiratório guiado pelo dispositivo ou do momento 

placebo, ouvindo música lenta, foi aleatorizada por randomização simples. A 

randomização foi obtida através do site http://www.randomizer.org, que utiliza um 

programa gerador de números aleatórios Java Script para produzir conjuntos 

personalizados de números aleatórios. 

 

 

3.2.2 Cegamento 

 

 

O pesquisador principal não teve acesso à ordem da randomização. Esta ficou sob 

responsabilidade de um outro pesquisador. O sítio onde ficaram posicionados o 

dispositivo de guia da respiração, e o dispositivo portátil reprodutor de mídias digitais 

(para a música lenta, que constituiu o placebo), foi coberto por um tecido preto, de 

forma que o pesquisador principal permaneceu cego para ordem do exercício de 

respiração lenta guiada por dispositivo ou placebo. A manipulação e registro dos dados 

hemodinâmicos obtidos com a monitorização pela bioimpedância transtorácica cardíaca 

foi de responsabilidade do pesquisador principal. 

O paciente não foi informado em que grupo foi alocado nos dois momentos distintos. 
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5.4 Local do estudo 

 

 

O estudo foi realizado na Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente (CICCV), 

localizada na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. A CICCV compreende 

assistência especializada multiprofissional ambulatorial a pacientes captados 

principalmente pós-alta hospitalar do Hospital Universitário Antônio Pedro/ Universidade 

Federal Fluminense (HUAP/UFF), também na cidade de Niterói. A clínica também 

recebe pacientes encaminhados da Atenção Básica, Unidades Secundárias e de outras 

especialidades e está integrada ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

Os pacientes que têm o diagnóstico clínico-ambulatorial de IC confirmados pelo médico 

são incluídos na CICCV. Nas consultas subsequentes, o paciente será acompanhado 

sistematicamente pela equipe multiprofissional composta, além do médico, por 

enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social.  

A CICCV conta, ainda, com grupos de orientação e educação ao paciente e familiares 

sobre a síndrome IC; visitas domiciliares em condições especiais e consulta telefônica 

para reforço das orientações recebidas presencialmente. 

Esta é um projeto de extensão universitária, sob a coordenação da Professora Doutora 

Ana Carla Dantas Cavalcanti. A CICCV tem como princípios o ensino, a pesquisa e a 

assistência.  

 

 

5.4 Amostra 

 

 

Para atender aos objetivos deste estudo, foram selecionados pacientes com 

diagnóstico clínico-ambulatorial IC da CICCV. Na primeira etapa, foi realizado um 
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registro de triagem a partir dos prontuários cadastrados na clínica. O objetivo foi 

identificar pacientes elegíveis que preenchiam os seguintes critérios de inclusão e não 

preenchiam os critérios de exclusão, descritos a seguir.  

 

 

3.4.1 Critérios de inclusão 

 

 

Diagnóstico clínico-ambulatorial de IC, estável e em tratamento clínico convencional, 

medicamentos otimizados há pelo menos dois meses, com idade maior que 18 anos; 

Critérios para confirmar IC com fração de ejeção reduzida: sinais ou sintomas de IC; 

ecocardiograma com FEVE pelo método de Simpson <40%. Critérios para confirmar IC 

com fração de ejeção normal: sinais ou sintomas de IC; ecocardiograma com FEVE 

pelo método de Simpson ≥ 50% e presença de disfunção diastólica1,2. 

Ecocardiografia prévia há pelo menos seis meses, classe II e III do New York Heart 

Association (NYHA), estágio C conforme classificação ABCD, assim como confirmação 

por critérios de Boston, a fim de confirmar clinicamente a IC. 

 

 

3.4.2 Critérios de exclusão 

 

 

Ausência de ecocardiografia há pelo menos seis meses; incapacidade de compreensão 

e/ou na realização do exercício; diagnóstico prévio de doença pulmonar obstrutiva 

crônica (FEV1 < 70% do predito); síndrome da apneia obstrutiva do sono conhecida; 
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condição aguda/ inflamatória e presença de dor ou desconforto físico; e critérios de 

exclusão da bioimpedância transtorácica cardíaca59:  

 

 

3.4.3 Tamanho da amostra 

 

 

Para o cálculo do tamanho da amostra, o nível de significância foi definido em 5%, o 

poder do teste 80%, teste de hipótese monocaudal. O cálculo do tamanho da amostra 

foi baseado em publicações prévias que demostraram este tipo de intervenção em 

pacientes com IC8, 9, 46, 47, 48. A diferença a ser detectada foi de 10%. Tamanho mínimo 

da amostra calculado: 12 pacientes. A figura 1 mostra o fluxograma de seleção dos 

pacientes para o estudo. 

 

 

Figura 1: Fluxograma de seleção dos voluntários do estudo. 

Triagem 
(n=96) 

Amostra n= 18 

Amostra do 
estudo  

n=15 

Perdas n=3 

Elegíveis abordados 
(n= 20) 

Recusa (n=2) 

Exclusão n=76 

Em processo 
diagnóstico 

n=14 

Outras causas 
de exclusão 

n=62 
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3.5 Procedimentos de coleta de dados 

 

 

Após aprovação pelo CEP/HUAP, os voluntários elegíveis foram contatados por 

chamada telefônica e convidados a participar do estudo. Após o aceite confirmado por 

assinatura do TCLE, foram submetidos a uma consulta inicial que incluiu anamnese e 

exame físico. Os dados obtidos segundo protocolo elaborado (figura 2), foram 

registrados em uma ficha sistemática de avaliação elaborada para a pesquisa 

(ADENDO III), que posteriormente foram tabulados num arquivo digital Microsoft Office 

Excel (Microsoft Inc, Redmond, Washington, USA). 

O protocolo do estudo foi realizado em uma sala separada, o ambiente estava 

iluminado de acordo com os padrões, silencioso e com controle da temperatura de 

forma eletrônica a 21ºC. 

 

 

 

Figura 2: Protocolo do estudo.  

TCLE – Termo de consentimento livre e esclarecido; BTC – Bioimpedância transtorácica cardíaca; MCL – Música 
calma e lenta (Grupo Controle – GC) e RLGD – Respiração lenta guiada por dispositivo (Grupo Respiração Lenta - 

GRL). 

No exame físico foram verificadas medidas de peso corporal e estatura, a fim de 

calcular o índice de massa corporal, definido pela OMS76
. As medidas de pressão 
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arterial sistólica e diastólica foram realizadas conforme recomendações consensuais15 

com o indivíduo em posição sentada, após 10 minutos de descanso após chegada ao 

sítio do experimento, também foram verificadas as frequências cardíaca (FC) e 

respiratória (FR), com métodos consensuais. A saturação periférica de oxigênio (SpO2) 

foi determinada através de oximetria de pulso portátil (Contec Medical Systems CO. Ltd, 

Qinhuangdao, Hebei Provice, China). 

Seguindo o protocolo cruzado, randomizado, cego e placebo-controlado, os pacientes 

voluntários realizaram, em dois momentos diferentes, separados pelo período washout 

de 30 minutos, o exercício de respiração lenta guiada por dispositivo, denominado de 

GRL e repouso na mesma posição ouvindo a música calma e lenta (GC), ambos sob 

monitorização de bioimpedância transtorácica cardíaca.  

 

 

3.5.1 Bioimpedância transtorácica cardíaca 

 

 

Para a avaliação do efeito agudo hemodinâmico foi utilizado aparelho de bioimpedância 

transtorácica cardíaca (BTC) (BioZ ICG monitor, CardioDynamics, San Diego, CA, 

USA). 

Este é um equipamento não invasivo (figura 3), conectado ao paciente através de 

quatro pares de eletrodos posicionados no pescoço e no tórax (figura 4). A fixação dos 

quatro eletrodos duplos de BTC, bilateralmente nas linhas lateral do pescoço e do tórax 

a nível do apêndice xifoide, foi garantida após abrasão superficial mecânica da pele 

local com lixa fina e limpeza com álcool a 70% para remoção de oleosidade e 

sujidades. Os pacientes foram posicionados em posição supina a 45º de elevação da 

cabeceira. 

Após, o cabo do aparelho foi acoplado aos eletrodos dispostos na pele e um manguito 

do dispositivo de medida da pressão arterial da BTC foi ajustado ao braço esquerdo do 
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paciente. Uma corrente alternada de alta frequência e baixa voltagem então foi aplicada 

e o sinal da BCT foi continuamente exibido na tela do monitor. Realizado registro inicial 

dos parâmetros hemodinâmicos basais, em seguida, o indivíduo realizou a intervenção 

ou placebo durante 15 minutos de acordo com a randomização.  

Os parâmetros são: frequência cardíaca, volume sistólico, índice sistólico, débito 

cardíaco, índice cardíaco, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, pressão 

arterial média, resistência vascular sistêmica, resistência vascular sistêmica indexada, 

índice de velocidade, índice de aceleração, conteúdo de fluido torácico, período pré 

ejeção, tempo de ejeção do ventrículo esquerdo, razão de tempo sistólico , trabalho de 

ventrículo esquerdo, e trabalho de ventrículo esquerdo indexado. 

Tal aparelho permitiu a monitorização nos momentos pré, per (5º, 10° e 15°, minutos) e 

pós (5° minuto) nos momentos GRL e GC. No momento pré, per e pós, os dados 

obtidos foram gravados no aparelho e também registrados em ficha própria criada para 

este fim (ADENDO III).  
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Figura 3: BioZ
T M

 monitor hemodinâmico não invasivo cardiográfico por impedância elétrica (CardioDynamics
®
 San 

Diego, CA, USA). 

Fonte: https://spinoff.nasa.gov 

 

  

Figura 4: Posicionamento dos eletrodos de BTC.  

Fonte: http://theheartinstituteofvenice.com  
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3.5.2 Respiração lenta guiada por dispositivo 

 

 

Foi utilizado um dispositivo-guia de respiração, não farmacológico, disponível 

comercialmente (Resperate® Ultra, InterCure LTD, Lod, Hamerkaz, Israel), (figura 5).  

Os fones de ouvido foram posicionados confortavelmente próximo ao canal auditivo 

externo. A cinta-sensor respiratório foi posicionada na extremidade do tórax inferior, a 

nível dos últimos arcos costais. Em caso de padrão respiratório predominante apical, a 

cinta ficou posicionada no nível tórax superior, na linha do terceiro arco costal. 

O paciente foi orientado sobre o funcionamento do aparelho e foi realizado um período 

de familiarização durante cinco minutos prévios ao início efetivo da RLGD (GRL) 

monitorizada pela BTC. A familiarização consistiu em orientação verbal e verificação de 

adaptação à sincronização respiratória assim como esclarecimento sobre os tons 

melódicos e o momento de inspirar/expirar. Foi realizada por um membro da equipe de 

pesquisa, que foi treinado pelo pesquisador principal. 

 

Figura 5: O dispositivo guia de respiração lenta (Resperate
®
 Ultra, InterCure LTD, Lod, Hamerkaz, Israel).  

Fonte: http://www.resperate.com/  
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3.5.3 Música calma e lenta 

 

 

No momento controle, GC, o paciente ouviu através de fones de ouvido, uma sessão de 

música clássica calma e lenta durante 15min. A música, Mozart WA: Violin Concerto 

No. 3 in G major–II (Adagio), já foi utilizada em grupo placebo de uma investigação com 

métodos semelhantes, e não produziu efeitos hemodinâmicos significativos77
.  

 

 

 

3.6 Análise estatística  

 

 

A análise estatística seguiu os seguintes critérios: 

Todos os dados foram submetidos à análise de Kolmogorov-Smirnov a fim de 

determinar se havia ou não distribuição normal da amostra e dos dados. As variáveis 

hemodinâmicas e respiratórias durante a RLGD ou momento placebo foram 

comparadas através da análise de variância (ANOVA) “two way” para medidas 

repetidas. O teste t de Student foi utilizado para comparar mudanças nas variáveis 

hemodinâmicas GRL vs GC. Quando os valores de p demonstravam-se significantes, 

comparações pareadas foram feitas através do teste de Bonferroni post-hoc.  

Todos os resultados foram expressos em média ± desvio padrão e p<0,05 foi 

considerado estatisticamente significante. 
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4. RESULTADOS 

 

 

5.4 Características da amostra 

 

 

Neste presente estudo foram incluídos 15 pacientes com IC. Na Tabela 1 estão 

descritas as características demográficas, clínicas e de tratamento farmacológico. Tais 

resultados referem-se às médias aritméticas associadas aos respectivos desvios 

padrões. 

 

 

5.4 Respostas das variáveis hemodinâmicas centrais e da frequência 

respiratória 

 

 

A RHC apresentou um comportamento diferente entre os momentos GRL e GC na 

amostra estudada. Na Tabela 2, estão os valores basais e as respostas hemodinâmicas 

e da frequência respiratória. 
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Tabela 1: Características demográficas e clínicas da amostra de pacientes com IC estudados  

Características n=15  

Gênero (M/F) 9/6 

Idade (anos) 64±10 

Peso (kg) 79±14 

Altura (cm) 163±10 

IMC (kg/m2) 29,9±4,3 

Brancos/Afrodescendentes 3/ 12 

FEVE (%) 46±16 

NYHA II/III 11/4 

Estágio: C (%) 100 

Terapia farmacológica  

Inibidor da ECA (%) 40 

BRA (%) 54 

Diuréticos (%) 80 

ß-bloqueador (%) 93 

M= masculino; F= feminino; kg=quilograma; cm= centímetros; IMC= índice de massa corpórea; kg/m²= 

kilogramas por metros quadrados; FEVE= fração de ejeção do ventrículo esquerdo; NYHA= New York 

Heart Association; ECA= enzima conversora de angiotensina; BRA= bloqueador do receptor de 

angiotensina II. 
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Tabela 2: Resposta hemodinâmica central e respiratória na comparação entre grupo respiração lenta e controle 

 Intervenção/Placebo 

Variáveis 
Basal 5ºmin. 10ºmin. 15ºmin. 5ºmin.PÓS 

GC GRL GC GRL GC GRL GC GRL GC GRL 

VS (ml) 58±17 63±17 58±13 66±16* 58±15 64±16* 60±14 65±15* 57±17 65±18 

DC (L/min) 4±0,9 4,3±1,2 3,7±0,7 4,8±2* 3,7±0,8 4,2±1,2* 4±1 4,3±1,2* 3,9±1,3 4,4±1,4 

RVS (dyn.s.cm
-5

) 1923±588 1796±639 1982±534 1692±659* 2020±588 1792±595* 1904±580 1783±591 2035±641 1878±636 

FC (bpm) 67±12 69±11 66±11 67±12 66±11 66±11 67±13 65±10 65±13 66±11 

FR (irpm) 17±3 18±3 16±5 12±5** 18±6 13±5** 18±4 14±4** 18±4 17±4 

min.= minutos; FC= frequência cardíaca; bpm= batimentos por minuto; VS= volume sistólico; ml= mililitros; DC= débito cardíaco; l/min= litros por 

minuto; RVS= resistência vascular sistêmica; FR= frequência respiratória; irpm= incursões respiratórias por minuto. **= p<0,01; *= p<0,05 A 

comparação foi do momento basal vs os tempos.
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4.2.1 Volume sistólico 

 

 

O volume sistólico aumentou no momento GRL (figura 6) e teve um comportamento 

diferente quando comparado com a GC (figura 7). 
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Figura 6: Comportamento do VS durante GRL (p=0,01).  

 VS=volume sistólico, *=p<0,05, em relação ao valor basal. 
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Figura 7: Comportamento do VS. durante GRL e GC (ANOVA two-way p=0,01). 

 VS= volume sistólico; GRL= respiração lenta guiada por dispositivo; GC= música calma e lenta; *=0<0,05, em 
relação ao valor basal e na comparação entre GRL e GC.  

 

 

4.2.2 Débito cardíaco 

 

 

O débito cardíaco manteve-se maior durante GRL, quando comparado com a GC 

(figura 8). 
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Figura 8: Comportamento do DC durante GRL e GC (ANOVA two-way p=0,007).  

DC= débito cardíaco; GRL= respiração lenta guiada por dispositivo; GC= música calma e lenta; *=p<0,05, em relação 
ao valor basal e na comparação entre GRL e GC.  

 

 

4.2.3 Resistência vascular sistêmica 

 

 

A RVS manteve-se menor durante a GRL (figura 9) até o 10ºmin., quando comparado 

com GC. 
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Figura 9: Comportamento da RVS durante GRL e GC (ANOVA two-way p=0,05).  

RVS= resistência vascular sistêmica; GRL= respiração lenta guiada por dispositivo; GC= grupo controle; *=p<0,05, 
em relação ao valor basal e na comparação entre GRL e GC.  

 

 

4.2.4 Frequência cardíaca 

 

 

A FC não se modificou significativamente durante os momentos GRL ou no GC. 

Manteve-se estável quando comparados os momentos basal, durante e pós (Tabela 2).  
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4..5 Frequência respiratória 

 

 

Houve redução significativa da FR no GRL, tanto na comparação intragrupo (figura 10), 

como quando comparada ao GC (figura 11). 
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Figura 10: Comportamento da FR durante GRL (p=0,0006). 

FR=frequência respiratória; irpm=incursões respiratórias por minuto. *=p<0,05, em relação ao valor basal. 
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Figura 11: Comportamento da FR durante GRL e GC (ANOVA two-way p=0,0004). 

FR= frequência respiratória; GRL= respiração lenta guiada por dispositivo; GC= grupo controle; *=0<0,05, em relação 
ao valor basal e na comparação entre GRL e GC.  
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Este presente estudo cruzado e controlado e original pode ser considerado pioneiro ao 

descrever as alterações agudas na RHC durante a RLGD, em pacientes ambulatoriais 

com IC. 

Houve uma resposta hemodinâmica e respiratória diferente quando foram comparadas 

as situações de GRL e GC. O VS e o DC sofreram aumento significativo somente no 

GRL e a RVS reduziu no também no GRL. O grupo controle não apresentou nenhuma 

mudança significativa. A FR, como era esperado, sofreu queda significativa no GRL 

quando comparada a GC e também quando comparados os momentos intra GRL. 

Apenas a FC apresentou resposta semelhante durante GRL e o GC, mantendo-se 

estável. 

Neste estudo foi testada a hipótese de que a RLGD poderia produzir uma resposta 

aguda hemodinâmica central diferente entre o GC. Estudos anteriores investigaram os 

efeitos da RLGD na atividade nervosa simpática47, nos sintomas de IC e no padrão de 

respiração48, a viabilidade de uso como coadjuvante em reabilitação9 e o seu impacto 

sobre o desempenho do teste cardiopulmonar78 com avaliação dos resultados de 

impacto crônica, variando de 4 a 10 semanas, realizando respiração lenta diariamente 

até duas vezes ao dia, de 15 a 20min. de duração. 

Para avaliar a RHC, foi utilizado um aparelho de BTC, que é um método de avaliação 

não invasiva, e quando comparada a métodos de avaliação de termodiluição, 

apresentou elevada correlação79. Mesmo quando utilizada para avaliação de 

cardiopatas, a BTC demonstrou acurácia para determinação do DC, índice cardíaco e 

VS, quando comparada à ressonância magnética cardíaca75. Portanto, no presente 

estudo, foi empregado um método de avaliação hemodinâmica capaz de registrar 

fidedignamente as mudanças hemodinâmicas ocorridas. 
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5.1 Volume sistólico  

 

 

Em nosso estudo, há aumento do volume sistólico no GRL. Não há relato sobre o 

aumento desta variável hemodinâmica disponível na literatura atual. Contudo, sabe-se 

que o treinamento com a RLGD tem aumentado a função cardíaca, refletida pelo 

aumento da FEVE8,9.  

Outras investigações86,87 mostram que a respiração lenta, independentemente do 

método usado para sua implementação, aumentou significativamente a função cardíaca 

provavelmente por complexas induções neurais coração-pulmão, como o aumento da 

sensibilidade barorreflexa, aumento do tônus vagal e predomínio do parassimpático, 

associado a um aumento na oxigenação tecidual. A respiração lenta gera sinais 

inibitórios e corrente hiperpolarizante no tecido neural e não-neural por alongamento 

mecânico dos tecidos durante a variação de volume intratorácico. É provável que os 

impulsos inibitórios em cooperação com a corrente de hiperpolarização iniciem a 

sincronização de elementos neurais no sistema nervoso central, no sistema nervoso 

periférico e nos tecidos circundantes, causando em última instância deslocamentos no 

equilíbrio autonômico em direção à dominância parassimpática. 

Como não ocorreu mudança na FC associado ao aumento do VS, parece que houve 

aumento agudo do inotropismo favorecido também pela redução da pós carga, refletido 

pela queda da RVS no estudo atual. 
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5.2 Débito cardíaco 

 

 

Aumentos da volemia e do DC fisiologicamente seriam acompanhados por redução da 

RVS. Sabe-se que o aumento no DC pode ocorrer devido ao aumento apenas da FC, 

apenas do VS, ou de ambos
88

. No presente estudo, o aumento do DC no GRL, ocorreu 

principalmente devido ao aumento significante do VS, praticamente sem participação da 

FC, visto que essa variável não aumentou. Neste caso, o que parece ter sido determinante 

do aumento do débito foi o aumento do VS.  

Sabe-se que em pacientes com IC pode haver frente ao exercício aeróbio, aumento agudo 

do volume sistólico e no débito cardíaco em proporção a intensidade do mesmo
89

. No 

estudo atual o DC foi maior no 5ºmin. no GRL, talvez pelo aumento de envolvimento dos 

músculos envolvidos no exercício de controle da respiração. É suposto que a não 

manutenção da FR abaixo de 10irpm durante todo o tempo proposto também tenha 

participação da intolerância ao exercício (cardiovascular e musculoesquelética) 

apresentada por pacientes com IC, apesar de não ter sido o objeto de estudo atual. 

 

 

5.3 Resistência vascular sistêmica 

 

 

Sabe-se que a respiração lenta e profunda (FR= 6irpm), suprime a atividade nervosa 

simpática (ANS) cerca de três vezes maior do que uma respiração rápida e superficial 

(FR=12irpm)81 e é proposto que aumenta a atividade parassimpática. A respiração lenta 

(FR<10 irpm), especialmente com expiração prolongada, reduz o tráfego de nervos 

simpáticos e, portanto, provoca dilatação arteriolar. Acredita-se que o processo seja 

iniciado por mecanorreceptores pulmonares ativados, que respondem ao aumento do 

volume corrente que acompanha a RLGD e que agem em conjunto com 
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mecanorreceptores cardíacos para inibir a saída simpática nos vasos sanguíneos do 

músculo esquelético, levando a vasodilatação generalizada, causando diminuição da 

resistência periférica90, 91. 

O mecanismo foi descrito inicialmente por Hering e Breuer em 1868, mas seu papel na 

determinação do padrão respiratório e do tom das vias aéreas está sendo reconhecido 

recentemente91. 

 

 

5.4 Frequência cardíaca 

 

 

A pequena redução e não significativa da FC no presente estudo é semelhante com um 

estudo que avaliou o efeito agudo da respiração lenta (FR=6irpm) por cinco minutos em 

voluntários saudáveis82. Os autores encontraram como resultados sobre a FC uma 

ligeira queda. O aumento da frequência e duração dos impulsos neurais inibitórios 

ativados pelos receptores de estiramento pulmonares durante a inspiração do volume 

corrente, como no reflexo de Hering-Breuer, que provocam a retirada dos tônus 

simpático nos vasos sanguíneos do músculo esquelético, resultando em vasodilatação 

generalizada. A sensibilidade do barorreceptor pode ser aumentada significativamente 

pela respiração lenta (suportada por uma pequena redução na FC). A RVS no presente 

estudo reduziu significativamente, o que pode confirmar tal fato.  

Ao analisar este fato, deve-se levar em consideração que o elevado no tônus simpático 

crônico é característico e marcante em doentes com IC, com consequente elevação 

crônica da FC83, 84. Porém, o treinamento com RLGD em longo prazo, tem o efeito de 

reduzir a atividade nervosa simpática no repouso46. O treinamento de RLGD em 

pacientes hipertensos aumenta a modulação parassimpática e reduz a FC após uma 

semana se sessões diárias85. 
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5.5 Frequência respiratória  

 

 

Descrita como ZRT, a FR<10irpm, é o objetivo maior da terapia de RLGD16. Nos 

estudos clínicos realizados em pacientes com IC8, 9, 46-48, os relatos são de que não há 

dificuldades reportadas por pacientes para atingir tal objetivo. No presente estudo, de 

corte transversal, os pacientes tiveram dificuldade em sustentar a ZRT pelo tempo 

proposto, de 15min. Mesmo com a realização de familiarização prévia bem-sucedida, 

por 5min. Pode ser pelo fato de dificuldade de aprendizado, como é descrito na 

literatura, o comprometimento no desempenho cognitivo dos pacientes com IC, pode ter 

relação com a maior dependência funcional motora e cognitiva80. 

Pacientes pouco treinados podem enfrentar dificuldade em atingir uma FR=6irpm81, e 

dificuldade em sustentar a FR<10irpm, como o que aconteceu no nosso estudo. Porém, 

Bernardi et al.78, não relatam em seu estudo dificuldades de alcance e sustentação da 

respiração lenta, diferente do estudo atual. Os autores avaliaram os efeitos do treino 

por uma hora (contínuo ou dividido em períodos mais curtos) da respiração da yoga 

(FR=6irpm) todos os dias durante um mês, em casa. Para chegar a FR=6irpm, 

considerada ideal neste estudo, uma investigação prévia comparou a saturação arterial 

de oxigênio com FR=3, 6 e 15irpm durante apenas 4min. 
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6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

Os resultados deste presente estudo podem ser interpretados levando em consideração 

algumas limitações: 

A repercussão hemodinâmica encontrada frente a GRL foi aguda, não podendo ser 

extrapolada para efeitos do treinamento em longo prazo. 

A não manutenção da ZRT pelo período total proposto de GRL pode ter impactado na 

magnitude de variação hemodinâmica encontrada nos resultados do presente estudo.  
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7. APLICABILIDADE CLÍNICA  

 

 

A interação coração-pulmão e seus mecanismos são de fundamental compreensão 

frente às manobras ventilatórias. O uso de técnicas terapêuticas nas doenças 

cardiovasculares suporta tal relevância. 

Os presentes resultados apontam que a RHC frente a uma única sessão de RLGD 

poderia ter um potencial de aplicabilidade no tratamento não farmacológico em 

pacientes com IC crônica estável.  
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8. CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados deste presente estudo sugerem que a RLGD interfere de forma aguda na 

hemodinâmica central. O DC aumentou por predomínio do aumento do VS. A FC não 

foi alterada de forma significativa em oposição a RVS, que diminuiu.  

O grupo controle, que constituiu o GC, não promoveu mudanças significativas na 

hemodinâmica central.  
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ADENDO II – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE MEDICINA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CARDIOVASCULARES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: Efeito agudo hemodinâmico da respiração lenta guiada por 

dispositivo em portadores de insuficiência cardíaca crônica com fração de ejeção 

reduzida. 

Pesquisadores Responsáveis: Professor Doutor Evandro Tinoco Mesquita e 

Professor Doutor Sérgio Luiz Marcos da Cunha Chermont.  

Equipe de Pesquisadores: Mestrando Jonathan Costa Gomes. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense (UFF). 

Telefone para contato do Pesquisador Responsável: (21) 2629-9382 ou (21) 99109-

5050. 

Nome do voluntário: _________________________________________________. 

Idade: _____ anos.                                                  R.G. _______________________. 

Responsável legal (quando for o caso): ___________________________________. 

R.G. Responsável legal: _______________________. 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Efeito 

agudo hemodinâmico da respiração lenta guiada por dispositivo em portadores de 

insuficiência cardíaca crônica com fração de ejeção reduzida”, de responsabilidade do 

pesquisador principal Evandro Tinoco Mesquita.  
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O presente projeto de pesquisa tem o objetivo de determinar as repercussões no 

coração e no sistema cardiovascular (efeitos hemodinâmicos) do exercício de 

respiração lenta guiada com o dispositivo eletrônico (Resperate® Ultra, InterCure LTD, 

Lod, Hamerkaz, Israel) em portadores de insuficiência cardíaca crônica através da 

bioimpedância cardiográfica.  

O dispositivo Resperate® é uma pequena caixa eletrônica que será conectada a 

um par de fones de ouvido e um sensor respiratório do tipo cinta elástica que é 

posicionada no tórax do(a) Sr. (a). Tal dispositivo emite dois sons melódicos através 

dos fones de ouvido com o objetivo que o Sr. (a) sincronize sua respiração junto com os 

sons. Durante esse exercício respiratório, o sensor posicionado no tórax monitora a sua 

respiração e envia as informações para o dispositivo. 

A bioimpedância cardiográfica é um exame não invasivo do coração, pois é 

realizado através de quatro pares de eletrodos colados sobre a pele do Sr. (a). Através 

dos resultados enviados ao monitor eletrônico pelos eletrodos e os fios conectados a 

ele, é possível determinar como está o funcionamento do coração.  

Após aceitar em participar como voluntário e assinar este termo de 

consentimento, em uma data agendada conforme a disponibilidade do Sr. (a) para início 

dos testes, será realizado descanso por 10 minutos na posição sentado recostado 

confortavelmente.  

Após, serão colados sobre a pele quatro pares de eletrodos nas regiões laterais 

do pescoço e do tórax, que serão ligados ao monitor de bioimpedância cardiográfica, 

afim de monitorar o coração e fluidos torácicos, demonstrando a função cardíaca, o 

fluxo de sangue, a resistência dos vasos sanguíneos e a contração do coração. O Sr. 

(a) deverá utilizar um par de fones de ouvidos e será posicionado uma faixa elástica em 

seu tórax, que é um sensor de respiração do dispositivo Resperate®. 

O Resperate® é um dispositivo eletrônico que auxilia na redução de forma suave 

e automática sua frequência respiratória a um nível chamado respiração terapêutica. 

Durante esse exercício respiratório, o(a) Sr.(a) ouvirá por fones de ouvido dois sons 

melódicos para que o(a) Sr.(a) sincronize sua respiração, um tom mais alto, para 

inspirar (puxar o ar pelo nariz) e outro tom mais baixo, para expirar (soltar o ar). Durante 
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o exercício de respiração lenta, o(a) Sr.(a) será monitorizado pela bioimpedância 

cardiográfica. O Sr.(a) tem risco baixo de desconforto durante o exame.  

Sua participação consistirá em ser submetido ao exercício de respiração lenta 

guiada pelo Resperate® por uma vez, e em um momento diferente, após descanso de 

meia hora, ouvirá na mesma posição uma música lenta por fone de ouvido sem 

necessidade de controlar a frequência respiratória. A ordem da música ou Resperate® 

seguirá um sorteio aleatório e cada sessão dura 20 minutos, sentado recostado 

confortavelmente. Durante esses dois momentos será realizada a monitorização 

hemodinâmica pela bioimpedância cardiográfica.  

O(A) Sr.(a) participará desses dois momentos, com um intervalo entre estes de 

meia hora. A duração do exercício de respiração lenta com Resperate® será de 20 

minutos, assim como o tempo em que ouvirá a música lenta, 20 minutos. O tempo total 

de sua participação, incluindo descanso, Resperate® e música lenta, é estimado em 

duas horas. 

Outros estudos disponíveis na literatura científica não registraram riscos e não há 

relatos de desconforto durante a respiração lenta guiada pelo Resperate® ou durante a 

monitorização pela bioimpedância cardiográfica, mas se ocorrer desconforto respiratório 

e/ou inadaptação ocasional, o procedimento será interrompido e serão empregadas 

medidas adequadas para reestabelecer o seu conforto, como a interrupção dos 

procedimentos da pesquisa e o atendimento de saúde pela equipe da pesquisa se for o 

caso. Não são identificados potenciais causadores de danos imediatos ou tardios e a 

equipe de pesquisa é treinada nos procedimentos que serão adotados para a pesquisa, 

para minimizar riscos e assegurar cada procedimento. 

Ao decidir por participar, o(a) Sr.(a)  contribuirá para o avanço no tratamento não 

farmacológico da sua doença, bem como o avanço na compreensão dos efeitos agudos 

do exercício estudado, a respiração lenta guiada por um dispositivo eletrônico e terá os 

resultados dos exames e testes realizados sem qualquer ônus. 

Para esclarecer eventuais dúvidas sobre os procedimentos, riscos, benefícios e 

outros assuntos relacionados com a pesquisa ou com o seu tratamento individual, favor 

entre em contato com o pesquisador responsável pelo telefone (21) 2629-9382 ou com 
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o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário 

Antônio Pedro: Tel/fax: (21) 2629-9189 E.mail: etica@vm.uff.br 

A sua participação não é obrigatória, em qualquer momento o (a) Sr.(a) pode 

desistir e retirar sua aceitação. Recusar não trará prejuízo na relação com o 

pesquisador e equipe ou com a instituição (seu tratamento não será interrompido). Não 

existe nenhuma forma de penalidade ou punição caso não concorde em participar desta 

pesquisa. 

Os dados obtidos serão anotados. Não serão registradas imagens ou gravação 

de áudio. As informações obtidas são confidenciais e sigilosas. Os dados serão 

divulgados no meio científico de forma a não possibilitar sua identificação, para garantir 

a privacidade, portanto, o(a) Sr.(a) terá confidencialidade em todas as informações. 

Não haverá ressarcimento de gastos inerentes à participação do(a) Sr.(ª) no 

protocolo de pesquisa, referente a transporte e alimentação. O pesquisador 

responsável e a equipe de pesquisa são responsáveis pela integridade física e 

segurança dos procedimentos durante a pesquisa. 

Este projeto de pesquisa está vinculado a dissertação de Mestrado Em Ciências 

Cardiovasculares do aluno Jonathan Costa Gomes, na Universidade Federal 

Fluminense, orientado pelo Professor Doutor Evandro Tinoco Mesquita e co-orientado 

pelo Professor Doutor Sérgio Luiz Marcos da Cunha Chermont. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a 

aprovação deste projeto ou demais informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 2629-9189 

  

Eu, ________________________________________________________________, 

RG nº_______________________, declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

mailto:etica@vm.uff.br
mailto:etica@vm.uff.br
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Eu, ________________________________________________________________, 

RG nº_______________________, responsável legal por 

________________________________________, RG nº _______________________ 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no 

projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______. 

______________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu 

responsável legal 

 ______________________________ 

Nome e assinatura do responsável por 

obter o consentimento 

   

______________________________ 

Testemunha 

 ______________________________ 

Testemunha 

Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo 

pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 
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ADENDO III – Ficha de avaliação do estudo 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

 Data: ___/ ___/ ___ 

Nome:                                                                          Set# HUAP nº: 

 

Idade:          anos. Peso:          Kg. Altura:          m. CA:          cm. Sexo: 

Cor A/D: Sedentarismo: 

Ocupação: NYHA: 

Etiologia IC: FEVE (%): 

Terapia medicamentosa: 

 

 

 MONITORIZAÇÃO #1 ID BTC nº   

 BASAL 1ºmin 5ºmin 10ºmin 15ºmin 1ºmin 5ºmin 

HR (bpm)        

SV (ml)        

SI (ml/m
2
)        

CO (%)        

CI (l/min/m
2
)        

SBP (mmHg)        

DBP (mmHg)        

MAP (mmHg)        

SVR (dyn.s.cm
-5
)        

SVRI (dyn.s.cm
-5
. m²)        

VI (ms)        

ACI (100/s
2
)        

TFC (1/kΩ)        

PEP        

LVET (ms)        

STR        

LCW (kg.m)        

LCWI (kg.m/m²)        

 

Grau de conforto (0-10): 

Observações:  
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MONITORIZAÇÃO #2 ID BTC nº 

 BASAL 1ºmin 5ºmin 10ºmin 15ºmin 1ºmin 5ºmin 

HR (bpm)        

SV (ml)        

SI (ml/m
2
)        

CO (%)        

CI (l/min/m
2
)        

SBP (mmHg)        

DBP (mmHg)        

MAP (mmHg)        

SVR (dyn.s.cm
-5
)        

SVRI (dyn.s.cm
-5
. m²)        

VI (ms)        

ACI (100/s
2
)        

TFC (1/kΩ)        

PEP        

LVET (ms)        

STR        

LCW (kg.m)        

LCWI (kg.m/m²)        

 

Grau de conforto (0-10): 

Observações: 
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 Data: ___/ ___/ ___ 

Nome: Set# 

 

 

 

Ordem na randomização (    ) 

RESPeRATE®: B C D E F 

ZRT (seg.) Início: ___: ___: ___. Fim: ___: ___: ___. Total: 

Ordem na randomização (    ) 

 MÚSICA: B C D E F 

ZRT (seg.) Início: ___: ___: ___. Fim: ___: ___: ___. Total: 

 

 

MONITORIZAÇÃO #1 

 BASAL 1ºmin 5ºmin 10ºmin 15ºmin 1ºmin 5ºmin 

FR (irpm)        

SpO2 (%)        

 

MONITORIZAÇÃO #2 

 BASAL 1ºmin 5ºmin 10ºmin 15ºmin 1ºmin 5ºmin 

FR (irpm)        

SpO2 (%)        

 

 

Observações: 

 


