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RESUMO

o desenvolvimento da Fisica tem possibilitado sua atua

çao em vários campos, e mais recentemente, na Medicina, onde estu

dos da Frequência Cardíaca e do Ritmo Respiratório fornecem infor

mações importantes acêrca de processos fisiológicos e podem ser

'umútil instrumento diagnóstico e terapêutico. Nestes estudos, em

muitos casos, necessita-se que as vari~veis sejam monitoradas te

lemétricamente, como a observação de atletas e pacientes pré e

pós-enfartados durante a prática desportiva, e estudos de animais

em seu habitat natural.

Desenvolvemos, portanto, um protótipo capaz de medí-Ias

por métodos não invasivos (métodos que dispensam urna exposição ci

rúrgica), baseando-se na aplicação do Efeito Doppler Ultrasônico

e no Movimento Mecânico do Tórax. Este protótipo consta de um con

junto de transmissores e receptores que captam e Frequência Car

díaca e o Ritmo Respiratório, registrando de forma audível, gráfi

ca e numérica, conforme tempos préestabelecidos.

ABSTRACT

The development of physics made action in various fields

possible, and more recently, in Medicine, studies of heart fre

quency and breathing rhythm give important information about

physiological status and are use fuI for diagnosticsand therapeutics.

In this studies, in many cases, it is necessary that variables

could be monitored by telemetry, as p.e. observation of athletes

ando also before and post-glutted patients during sport pratices,

and studies of animaIs in their own habitat.

We are developping, therefore, a telemetric prototype
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which is capable of measuring them by non-invaside methods (methods

that exempt a surgical exposure), based upon application of the

Ultrasonic Doppler effect and of the Mechanical Movementof thorax.

This prototype consist of a group of transmitters and receivers

which are getting heart beat frequency and breating rhythm

recorded by such forms: audible, graphic and numerical, in before

established periods.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

são muitos os casos em que se faz necessário a monitora

ção à distância de fenômenos fisiológicos. Entre eles, podemos ci

tar:

1. monitoração de paciente, quando se deseja liberdade

de movimento;

2. monitoração de atletas àurante a prática de esportes;

3. estudos de animais não confinados, sem anestesia, em

seu habitat natural;

4. monitoração de pa~ientes numa ambulância.

Estas aplicações evidenciam a necessidade de sistemas

que combinem os métodos de medidas de variáveis fisiológicas já

existentes com os métodos de transmissão dos resultados obtidos.

E é justamente, este ponto, que esse trabalho se dispõe a enfo

caro Nele desenvolvemos um equipamento para a transmissão e receE

ção de dois fenômenos fisiológicos importantes: a frequência car

diaca e o ritmo respiratório.
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CAPITULO rr

VESCRIÇÃO VO SISTEMA CIRCULATURIO

2 . 1. I ntJto dl.u;ão

o sistema circulatório dos mamíferos é formado por um

conjunto de vasos - artérias, arteriolas, capilares, vênulas e

veias - que constituem um sistema fechado, de onde o sangue nao

pode sair e por onde é impulsionado por uma bomba aspirante e pre

mente que se constitui no seu órgão central - o Coração.

A principal característica dessa sistema e manter um

meio adequado à função celular, e, por causa da contínua ativida

de celular, este meio deve obrigatóriamente ser mantido com ca

racterísticas constantes, através de um fluxo ininterrupto de san

gue para os tecidos.

2.2. Anatom-i.a

2.2.1. Organização gerar

° sangue que retorna da metade inferior do tronco e dos

membros inferiores pela veia cava inferior e aquele que provém da

cabeça, pescoço, membros superiores e metade superior do tronco

pela veia cava superior, adentra o coração no átrio direito - ca

mara de recepção do ventrículo direito - e deste é impulsionado p~

ra os pulmões através da artéria pulmonar e seus ramos - onde nos

capilares pulmonares entra em equilíbrio gasoso com o ar contido

nos alvéolos pulmonares e por difusão gasosa simples, elimina CO2

e absorve o 02 alveolar, retornando ao coração através das veias

pulmonares ao átrio esquerdo. Este circuito é denominado Pequena
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CipauZação ou CipauZação PuZmonap (Fig. 1).

o átrio esquerdo é, análogamente, lli~asimples câmara de

recepçao do ventriculo esquerdo, o qual bombeia o sangue através

da aorta para todo o sistema arterial - Cipaulação Gepal ou Gran

de CirauZação - em uma série de circuitos em paralelo que se ori

ginam da aorta e voltam, ao fim, a se confluirem nas duas veias

cavas (Fig. 1).

Veia Cava
Inferior

Veia ~ulr.'.one.r
'Á trio Esquerda
Ventr!culo Esquerdo

Órgãos
Abdominais

Fig. 1 - Pequena e grande circulação mostrando o sentido do flu

xo sanguíneo.

As grandes artérias - aorta e seus ramos - sao vasos com

contingente significativo de fibras elásticas e têm a capacidade

de pulsar em resposta ao bombeamento do sangue pelo

esquerdo.

ventriculo
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As arterÍolas são vasos de pesistência onde ocorre a

maior perda de carga, ou seja, onde se produz o maior gradiente de

pressao entre o inicio e o fim do seu percurso.

Os capilares são vasos extremamente finos (7 a 10 ~m),

e é o local onde ocorrem as trocas entre o sangue e o liquido in

tersticial que banha as células - e que constitui o Meio Intepno.

As vênulas e veias recolhem o sangue da árvore capilar,

exceto por um pequeno contingente - a linfa - drenada pelos linfá

ticos.

As vênulas e as veias constituem os vasos de eapaeitâ~

aia do sistema circulatório e, em condições determinadas, têm a

capacidade de armazenar razoáveis volumes de sangue. O retôrno ve

noso, importante fator de regulação do débito cardíaco (ver adian

te) é influenciado pela compressão muscular dos membros inferiores

sobre o sistema venoso, pela pressão intratorácica, pelo volume

total de sangue do organismo e pela capacitância (volume) do sis

tema venoso de retôrno.

2.2.2. Coração

O coraçao, conforme referido anteriormente, é constituí

do basicamente por dois átrios - direito e esquerdo - e dois ven

trlculos - direito e esquerdo - conforme a Fig. 2. O sangue no seu

interior é direcionado por um sistema de quatro válvulas: uma vál

vula atrioventricular direita (válvula tricúspide), uma esquerda

(válvula mitral), que são válvulas de admissão aos ventrlculos-e

duas válvulas de salda - a pulmonar, do ventrlculo direito, e a

aórtica do ventrlculo esquerdo.

Os átrios são câmaras de paredes finas (1 a 2 mm), con~

tituidos por duas camadas de músculos. Os ventrlculos são cavida

des constituídas por três camadas de músculos, sendo a espessura
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do ventriculo esquerdo 2 a 3 vezes maior que a do ventriculo di

reito, já que impulsiona o sangue através de um sistema de vasos

que oferecem o triplo de resistência que o circuito pulmonar. Co

mo os ventriculos impulsionam o sangue através de dois circuitos

colocados em série, é evidente que ambos bombeiam o mesmo volume

de sangue por minuto.

VEJII CI1'V11 5vPH?/O!? -- __ .•_

-- - _ 1l0RT 1/

,
---- - n:reFrIfI PVL/fOItIfI?

'")--- Vffli5 P/lLIVONi1IU:SI
I,

- ~-- - linhvlfl Mrrl?RI.

Fig. 2 - Constituição básica do coraçao.

As paredes dos ventriculos são constituidas por três ca

madas (de dentro para fora): o endocárdio, o miocárdio (músculo

cardiaco) e o epicárdio, envolvidos por uma estrutura fibrosa e

resistente - o pericárdio.

o coração recebe irrigação através dos vasos ooronários:

as artérias coronárias direita e esquerda, que se subdividem em

diversos ramos (Fig. 3) e que levam os nutrientes e O2 indispensá

veis ao funcionamento da bomba cardiaca.

A inervação do coração é feita pelas divisões simpáti-

cas e parassimpáticas do Sistema Nervoso Autônomo, o qual, como
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veremos adiante, apenas modula e Freqüência e a Intensidade dos

batimentos cardíacos (Força de Contração) em resposta a diversas

condições, mas não é responsável pelo desencadeamento da contra

ção (sistole) em si, que se deve a características de automatismo

do músculo cardíaco, ou seja, a contração processa-se independe~

temente do comando nervoso.

Án{J() "fIlEITO _

, ,
IIIlTEItl A eolfOiVlIlUIJ
DU1.rTIf

Fig. 3 - Artérias coronárias.

,
- - - -IfTllfQ ESt/lJ.~/)O

- --III1.TiIlUI eD/fO",JlCtlJ
éS (,J/JéIfDl!l

A inervação parassimpática é veiculada pelos nervos va

gos: o nervo vago direito inerva o nó sinusal e os átrios, enquan

to o nervo vago esquerdo inerva o nó atrioventricular e os átrios;

L'oict'õciiN,;;mj to "'fíSICA , c~ôT/'J\lo$· ""
flSlO•~--- .
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não há inervação parassimpática nos ventriculos. O mediador quími

co do parassimpático é a acetilcolina e o seu efeito é o de dimi

nuir a Frequência Cardíaca e produzir Leve diminuição

tiZidade AtriaZ.

,
aa Contra

A inervação simpática faz-se através dos ramos da ca

deia simpática cervical e distribui-se pelos nós sinusal e atrio

ventricular, pelos dois ventrículos e pelos dois átrios. A estimu

lação simpática libera no coração a Adrenalina e o seu efeito é o

de aumentar a Frequência Cardíaca e a Força de Contração dos

trios e ventr{cuZos.

Fisiológicamente, o miocárdio (músculo cardiaco)

.
a

apre

senta caracteristicas de Automatismo, Condutibilidade,

lidade e Contratilidade.

Excitabi

o Automatismo, ou Ritmicidade é a capacidade do músculo

cardiaco se contrair ritmica e automaticamente, independentemente

de comando nervoso, o que se pode comprovar, quando o órgão, ade

quadamente perfundido e oxigenado, permanece completamente isola

do do organismo. Tal fato se deve ã existªncia do chamado "marca

passo cardiaco" que é uma região especializada do coração que tem

a capacidade de se despolarizar espontâneamente entre 70 e 100 ve

zes por minuto.

o marcapasso cardiaco localiza-se no Nó Sinusal (próxi

mo ã desembocadura das duas veias cavas na parede posterior do

átrio direito),e é onde se manifesta a capacidade de gerar expo~

tâneamente Impulsos Elétricos Ritmicos (Ritmicidade). Desse 10-

cal, o impulso elétrico é transmitido aos átrios direito e esquer

do, graças ã CondutibiZidade do músculo cardiaco, até o Nó Atrio

ventricular, estrutura existente na porção alta e posterior do
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8

Atrioventricu

lar seja, por sua vez, despolarizado. O estímulo segue pelo feixe

comum (feixe de His) (Fig. 4) e seus ramos (direito e esquerdo)

até o sistema de Purkinje, de onde atinge e despolariza a

muscular dos dois ventrículos.

tcó ~v-

r.••• o DIr.Jto -
do r.h.

massa

Fig. 4 - Localizaçio do feixe de Ris e dos N5s Sino-Atrial e Átrio

Ventricular.

A chegada da perturbação elétrica - Potencial de Ação -

deflagra, através da liberação de íons ca++, o mecanismo contrá

til produzindo o deslizamento dos filamentos de actina e miosina

e o encurtamento do Sarcômero (5) (Fig. 5), que é a contração mus

cular ou ststole como é chamado no coração. O Ca++ é po~teriormen

te recolhido ao sistema de armazenamento (cisternas e sistema sar

cotubular) e novamente ocorre o relaxamento do mecanismo

til (Diástole do músculo cardíaco).

contrá

A outra" capacidade do músculo cardíaco de se contrair e

relaxar (ou sístole e Diástole) dá-se o nome de Contratilidade.
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Uma caracteristica da contratilidade do músculo cardiaco é a de

produzir contrações mais vigorosas (mais energia de contração)

quando a célula muscular cardiaca está mais distendida (maior com

primento diastólico final), que por sua vez é função do volume de

sangue que retorna ao coração - Volume no Final da Diástole do

ventriculo (VDF).

I

Fig. 5 - Comportamento do Sarcômero durante a contração (5).

Como já vimos, o Sistema Nervoso Autônomo através de

sua divisão simpática aumenta a Ritmicidade (a Frequência Cardia

ca) e a Contratilidade (Força de Contração) do músculo cardiaco,

enquanto o parassimpático diminui a Frequência Cardiaca com pouco

efeito sobre a Contratilidade.

2.4. Cieio Ca~d2aeo

o coraçao é uma bomba muscular que apresenta ciclos su

cessivos e regularmente espaçados de atividade mecânica. Esta bom

ba funciona pela contração, ou seja, sistole, mas tendo ~ uma

ação de relaxamento (a Diástole) muito importante, pois o bombea
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mento só se mostra eficaz, pelo adequado relaxamento e preenchi

mento após cada contração, sendo nociva uma contração prolongada.

O ciclo cardíaco se inicia com a Sístole Ventricular,ou

seja, com a contração do ventrículo, fazendo com que o sangue aí

contido, primeiramente tenda a refluir para os átrios, seguindo

depois uma ejeção para as artérias aorta e pulmonar, inicialmente

rápida e que diminui após alguns décimos de segundo.

- . - ~ ~
Apos a eJeçao sangu1nea, o ventr1culo começa a se rela

xar (fase de Protodiástole), o mesmo acontecendo com os átrios.

Estando relaxados (Diástole) começa primeiro o enchimento dos

átrios pelas veias cavas e pulmonares, numa fase de relaxamento

isovolumétrico, onde os ventrículos ainda se encontram relaxados

e sem sangue. Após alguns décimos de segundo, este sangue começa

a fluir para os ventrículos, havendo primeiramente um enchimento

rápido, o qual logo em seguida se torna lento. Quando há o enchi

mento completo dos átrios e ventrículos, ou seja, na Diástase,não

há quase movimento de sangue, podendo mesmo ser nulo, aí então co

meça o átrio a se contrair, não havendo mais fornecimento de san

gue das veias para eles. Verifica-se, então, uma Sístole Atrial,

que logo é seguida por uma Sístole Ventricular, iniciando-se nova

mente o ciclo.

A sequência dos eventos no ciclo cardíaco pode ser rela

cionada com a abertura e fechamento das válvulas, bem como areIa

çao existente entre a pressão e o volume correspondentes ao cora

çao esquerdo e aorta, ou ao coração direito e artéria pulmonar.

Sob este aspecto, o ciclo cardíaco pode ser dividido em oito fa

ses sucessivas (1 ,9), que sao:

1) Contração Isovolumétrica:

Inicia-se nos primeiros instantes da contração dos ven
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triculos, que acarreta subitamente um aumento da pressão intraven

tricular. Quando esta ultrapassa a pressão atrial, há uma tendên

cia de refluxo do sangue para os átrios, causando assim o fecha

# ~

mento das valvulas A-V. Neste momento, os ventrlculos, com a con

- - ~ '" .•
traçao, vao de encontro ao conteudo sangulneo, que e

. ~
lncompress~

vel, não alterando seu volume, mas fazendo com que a pressao au

mente rapidamente e, ao exceder as pressões aórtica e pulmonar,

faz com que as válvulas semilunares se abram, e o sangue é então

ejetado em direção às grandes artérias.

2) Ejeção Rápida:

Esta fase se inicia com as válvulas A-V fechadas e as

semilunares se abrindo, assim, há a ejeção rápida do sangue para

as artérias, inicialmente com uma grande aceleração, pois neste

instante a pressão ventricular excede a das artérias, fazendo com

que o volume ventricular decresça rapidamente.

3) Ejeção Lenta:

Após a pressão ventricular alcançar seu máximo, a eje

çao começa a ser lenta, desacelerando-se então o escoamento. A

pressão ventricular cai subitamente abaixo das pressões aórtica e

pulmonar, embora permaneça ainda um pequeno fluxo das câmaras ven

triculares para as artérias durante um curto espaço de tempo, em

função do impulso.

4) protodiástole:

Inicia-se quando as pressões dos ventriculos caem abai

xo das pressões arteriais, fazendo com que o sangue tenda a re

fluir para os ventriculos, causando assim o fechamento das válvu
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las semilunares.

5) Relaxamento Isovolumétrico

As pressões intraventriculares continuam a cair, mas a

presentam valores ainda superiores às atriais, portanto as válvu

Ias A-V permanecem fechadas, mas, no momento em que

intraventriculares são superadas pelas atriais, as

as pressoes

válvulas se

abrem. Nesta fase, o volume ventricular alcança seu valor mínimo.

6) Enchimento Rápido:

Com os ventriculos totalmente relaxados e as pressoes

intraventriculares próximas a zero, há a estrutura das válvulas

A-V, permitindo que o sangue acumulado nos átrios se escoe fazen

do com que o volume ventricular de início aumente rapidamente e o

atrial diminua subitamente.

7) Enchimento Lento ou Diástase:

o sangue proveniente das veias passa a fluir para os

átrios e ventrículos como se eles fossem uma câmara única, até

que o ventriculo se encha, fazendo com que a sua pressão suba até

ultrapassar a atrial. Esta fase é a mais longa do ciclo.

8) Sístole Atrial

Como as válvulas semilunares estão fechadas, e as A-V

abertas, os átrios e ventrículos agem como duas câmaras contínuas.

Inicialmente a pressão atrial alcança seu valor mais alto, mas 10

go cai, até que o volume atrial seja mínimo e a pressão intraven

tricular a exceda, acontecendo, neste momento, então, o fechamen



I-~

VDl·SÍ5rou I1fI:lII/L

J

13

VOLIIHF ~
V~NTI{IC(/'-o
li :squFR ~o

(m.(j

êC6

to

Jo-

0
30-

Zo
Jo-

o -
450
J~o
JJo.

Joo _
90 
80
1-0 
6o·

w
CORAÇIiO E"SQlJERDO

CORIIÇN'o IW7ErTO

Fig. 6 - Eventos do ciclo Cardíaco (1,9)
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TABELA I

Eventos do Ciclo Cardíaco (Wiggers) (1)

Fase

Contração
Isovo1umetrica

Ejeção
Máxima

Ejeção
Reduzida

Protodiásto1e

Relaxamento
Isovo1umetrico
A-V

Enchimento
Rápido

Inter
va1õ

I

11

111

IV

V

VI

Eventos do Início
da Fase

<# • -

In1c10 da contraçao
ventricu1ar

Abertura das válvu
las semi1unares

pico de pressão in
traventricu1ar

Início do Re1axamen
to Vehtricu1ar -

Fechamento das vál
vulas semi1unares

Abertura das válvu
las A-V

Principais Eventos
durante a fase

- Fechamento das
válvulas A-V

- aumento rápid9 da
pressão intraventri
cu1ar -

- saída rápida de
slngue dos ventrícu
Íos -

- diminuição da saí
da de sangue dos ven

4' -
tr1cu10s

- Queda rápida na
pressão intraventri
cu1ar -

- Continuação do re
1axamento ventricu=
lar sem nenhuma al

teração do volume

- Fluxo rápido de
sangue dos átrios pa

<# -

ra os ventr1cu10s

Eventos no Final da
Íase

Abertura das válvu
las semi lunares

pico de pressão in
traventr icular

Início do Relaxamen
to ventricular -

Fechamento das vál
vulas semilunares

Abertura das válvu
las A-V

Diminuição da velo
cidade de enchimen
to

Tempo

0,06s

0,1 s

0,148

0,038

0,06s

0,11s

niástase VII Lentidão do fluxo
átrios-ventrícu10s

- Continuação do
fluxo mais lento dos
átrios para os ven
trícu10s

Início da
atrial

contraçao 0,208

Sísto1e Atria1 VIII Início da contraçao
atria1

- Aumento do fluxo
dos átrios para os
ventrícu10s

Termino da contra

ção atrial e início
da ventr icular

0,118
-...
,z::,.
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to das válvulas A-V e o início da Contração Isovolumétrica (Fig.

6 e Tabela 1).

2.5. V~nam~ca Ca~dZaca

o coração é um músculo que funciona como uma bomba hi

dráulica, impul~ionànQO O fluxo sanguíneo para seu sistema vascu.

lar, e este por sua vez, irriga órgãos e tecidos conforme suas ne

cessidades. Assim, o fluxo sanguíneo é o determinante vital, ini

cia-se no coração, percorre todo o sistema vascular e, novamente,

retorna ao coração. Para que ele se mantenha ininterrupto, e ne

cessário que seja mantida uma pressão sanguínea num nível adequa

do. Portanto, o estudo da inter-relação entre fluxo, pressão e re

sistência torna-se muito importante.

Fisicamente (9) observa-se, que o sistema cardiovascu

lar é constituído por um sistema fechado, estando seus vários lei

tos paralelos entre si, e em série com os sistema pulmonar (Fig.

7) •

I CIiIJE~h .. _.

IPES!DÇO-rDfG"c1Ú;;'-.... ....rr-;-' !

~T:eS-~
~·f--/~~n~fl5 .c= T!?OtI.(Io ~

~ ó~~~s:~~,,-~~-T-s:---I

~~dJ I

I Óli61iõs PILv.re~ I
I /'fêI'fM05TNFrf/rIO;; I

~

Fig. 7 - Sistema Cardiovascular - circuito em série e em parale

lo.
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Por analogia à Lei de Ohm para circuitos elétricos, obtém-se a re

lação que esclarece a forma de interdependência que há entre flu

xo, pressão e resistência, ou seja:

F = grad P
R

onde:

F = fluxo;

(1)

grad P = gradiente de pressão, que significa a diferen

ca entre pressões arterial e venosa por unidade de

comprimento do vaso, tendo este uma secção transver

sal não uniforme, como ocorre no sistema vascular;

r = Resistência.

2.5.1. Fl.uxo

o fluxo sanguineo deve passar igualmente em todos os

segmentos do sistema circulatório, mas, pode haver alterações 10

calizadas, fazendo com que alguns vasos conduzam mais fluxo que

outros, assim sendo, o volume de sangue não é estável, e pode ser

redistribuido para outras áreas vasculares, onde seja necessário~

A diferença de pressão é um dos seus determinantes fundamentais

pois é ela que torna possivel o movimento sanguineo de uma região

de alta pressão para outra de baixa pressão; o outro determinante

e a resistência vascular.

Do coraçao saem grandes artérias que vão se ramificando

em vasos com diâmetros que se tornam cada vez menores, até chega

rem aos capilares. Destes retornam vasos que vão se unindo em va

sos com diâmetros cada vez maiores, até formarem as grmrlesveias,

que se desembocam, novamente, no coração. Durante este trajeto, o

sangue é inicialmente ejetado com alta pressão e velocidade e,cog



17

forme seu escoamento pelo sistema cardiovascular, vai aos capila

res, chegando com mínima pressão e velocidade. Deste ponto começa

novamente a se acelerar, retornando ao coração com valores relati

vamente altos de velocidade e pressão, mas que são bem menores que

os verificados nas grandes artérias. Existem dois tipos possíveis

de rluxo para o sistema vascular, que são:

2.5.1.1. Fluxo Laminar

Ocorre quando o sangue se move com uma velocidade cons

tante por um vaso liso e longo, escoando de forma linear, e em ca

madas concêntricas que se deslizam umas sobre as outras. A camada

mais externa quase não se move devido à sua aderência a parede

do vaso, a segunda camada'desliza sobre esta, mais já possuindo

uma certa velocidade, e assim as camadas vão se deslizando com ve

locidades cadavez maiores, até a camada central, onde se encontra

a velocidade máxima. Assim, a velocidade no fluxo laminar possui

um perfil parabólico (Fig. 8).

(~rfd iãrobó/ico ele veioÚdOde)

Fig. 8 - Fluxo Laminar.
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2.5.1.2. Fluxo Turbulento

~uando a velocidade do fluxo atingir valores acima de

certo limite (que depende de vários fatores, como a natureza do

fluído e sua temperatura), ele começa a escoar nos sentidos longi

tudinal e transversal do vaso, geralmente formando correntes de

redemoinhos. Quando na presença dessas correntes, o sangue flui

com grande resistência, pois há um acentuado aumento no atrito to

tal do fluxo no vaso (Fig. 9). O fluxo turbulento no sistema car

diovascular, acontece, geralmente, quando há um vaso obstruído,ou

quando o vaso possui uma curva aguda ou mesmo quando sua superfí

cie interna é áspera. Ele aumenta em proporção direta com:

a velocidade do fluxo sanguíneo;

o diâmetro do vaso;

a densidade sanguínea.

e em proporção inversa com:

- a viscosidade do sangue.

Fig. 9 - Fluxo Turbulento.

Reynolds mostrou que um escoamento por um tubo regular

e retilíneo de diâmetro d, geralmente, deixa de ser laminar qua~

do o número de Reynolds, definido por:

Re = v d p
TI

(2)
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onde:

Re = nUmero de Reynolds, que mede a probabilidadepara

ocorrer turbilhonamento; V

= velocidade do fluxo sanguineo;

d

= diâmetro do vaso;

p

= densidade sanguinea;

~

= viscosidade do sangue,

for maior que um valor critico, que depende basicamente da nature

za do fluido, do formato e da superfície interna do tubo. Geral

mente, nas grandes artérias, o fluxo é turbulento, mas logo desa

parece quando 200 < Re < 2000, e, para Re > 2000 há turbulência,

mesmo que o vaso seja reto e regular.
I

A partir da Eq. 2 podemos calcular a velocidade criti

ca, v ,para fluidos que escoem num dado vaso, acima deste valorc

o escoamento passa a ser turbulento:

Re ~
= crp (3)

Na prática, um dos métodos para se medir o fluxo sangui

neo é o método ultrasônico.

2.6. Meeanl~mo~ de Con~4ble do Sl~~ema Ca4dlova~eula4

Existem Mecanismos Rápidos (nervosos e humorais), de

Ação Intermediária (desvio do fluido capilar e relaxamento sob

tensões) e de Ação Lenta (ação do rim no contrôle do Volume de li

quido extra-celular), para regular a Pressão Arterial.

Vamos descrever principalmente os mecanismos de regul~

çao rápida (nervoso e humoral) (1,4).
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2.6.1. Meaanismos Nervosos

Os Mecanismos Nervosos de Ação Rápida atuam através do

Centro Vaso Motor, localizado no bulbo e composto pelo Centro Va

so Constritor (e Vasodilatador) no Simpático, Centro Cardioacele

rador (CCA) do Simpático e o Centro Cardioinibidor (CCI) do Pa

rassimpático, em comunicação com o núcleo dorsal do nervo vago. O

Centro Vaso Constritor é tônicamente ativo e excita continuamente

a constrição arteriolar (tônus vasomotor); o Centro Cardioinibidor

e tônicamente ativo (tônus vagal) e diminui a Frequência Cardíaca.

O Centro Vaso Motor está sob contrôle de centros nervosos sup~

riores (hipotálamo e córtex motor principalmente) que podem exci

tar ou deprimir áreas do Centro Vaso "Motor (CVM).

As partes do simpático do Centro Vaso Motor

quando estimuladas: aumento da Frequência Cardíaca, da

Contração do Miocardio e vasoconstrição generalizada. A

do simpático promove vasodilatação.

As partes do Parassimpático quando estimuladas diminuem

a atividade cardíaca (Frequência Cardíaca) sem outros efeitos si~

nificativos sobre a circulação.

2.6.2. RefZexo dos B~rorreaeptores

As informações sobre a Pressão Arterial nas artérias de

grande calibre se originam dos barorreceptores (receptores de pres

são) localizados nas paredes das grandes artérias sistêmicas. A

elevação da Pressão Arterial faz estes receptores transmitirem si

nais para o SNC (CVM) de onde outros sinais são enviados para re

gular a Pressão Arterial, via fibras simpáticas e parassimpáti

caso

Os barorreceptores estão localizados nas paredes da ar
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téria carótida interna (seio carotideo) e na parede da croca da

aorta e enviam as informações ao bulbo (CVM) pelos nervos glosso

faringeo e vago.

o número de impulsos gerados nos barorreceptores aumen

ta durante a sistole e diminui durante a diástole; esses recepto

res respondem com rapidez extrema às variações da Pressão Arte

rial acima de 60 mmHgi respondem mais à variação de pressão (por

exemplo de 100 a 160 mmHg) do que à pressão estável ou à queda de

pressao.

A elevação da pressão arterial gera impulsos nos baror

receptores que inibem o Centro Vasoconstritor (simpático) e exci

tam o Centro Cardioinibidor (centro vagal); o que provoca uma va

sodilatação (diminuindo a Resistência Periférica) e redução da

Frequência e Força de Contração Cardíaca; como resultado há queda

da Pressão Arterial.

Inversamente à queda da Pressão Arterial, diminui a ge

raçao de estímulos nos barorreceptores promovendo a liberação do

Centro Cardioacelerador e do Centro Vasoconstritor simpáticos e a

inibição do Centro Cardioinibidor parassimpático, causando de for

ma reflexa a elevação da Pressão Arterial até o nível normal. Es

ta capacidade dos barorreceptores de manter a Pressão Arterial re

lativamente constante é muito importante quando ocorre uma modifi

cação da postura, por exemplo: da posição deitada para a de pe,

logo após a pessoa levantar-se a Pressão Arterial na cabeça tende

a cair o que poderia provocar perda de consciência por diminuição

do fluxo sanguíneo cerebral; entretanto, essa queda de Pressão Ar

terial nos barorreceptores provoca um reflexo imediato que causa

uma descarga simpática em todo o corpo e reduz a queda da Pressão

Arterial na cabeça.

~ --
Uma caracter1stica dos barorreceptores e que, apos 1 a

2 dias de alteração da Pressão Arterial, os receptores se acomo-
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dâm aos novos niveis de Pressão a que estejam expostos, deixando,

pois de ter importância na regulacão a longo prazo da Pressão Ar

terial.

2.7. Con~~ole da F~equência Ca~dlaca

o ritmo de batimentos cardiacos

aumenta com:

1- diminuição da atividade

dos pressoreceptores das

artérias do coração e da

circulação pulmonar;

2- Inspiração

3- Excitação;

4- Cólera;

5- Estimulos dolorosos;

6- Hipóxia;

7- Exercício;

8- Adrenalina;

9- Noradrenalina;

10- Elevação da concentração

sanguínea dos Hormônios

Tireóideos;

11- Aumento da Temperatura.

diminui com:

1- aumento das atividades

dos pressoreceptores da

circulação pulmonar;

2- Expiração;

3- Temor;4- Aflição;5- Estimulação das Fibras
dolorosas do nervo tri

-
gêmio;

6- Elevação da pressão i~
tracraneana

(hipoxia

cerebral);
7- Hipotermia.
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CAPITULO I II

VESCRrçÃO VO SISTEMA RESPIRATURIO

3.1. lntJtodu.cão

Respiração refere-se ao processo pelo qual o oxigênio é

fornecido constantemente às células e o gás carbônico, provenie~

te do metabolismo, é removido continuamente destas. Para que essa

respiração interna aconteça, é necessário que haja uma respiração

externa, que se dá a nível dos pulmões e que consta da absorção

de oxigênio da atmosfera e da remoção do gás carbônico do organis

mo. A comunicação entre estas respirações - interna e externa-

faz-se através da circulação do sangue.

3.2. Con~ideJtaçõe~ Anãtomo-Fi~iotõgiea~

Há dois aspectos básicos do sistema respiratório a con

siderar: Vias Aéreas e Tórax.

3.2.1. Vias Aéreas

As Vias Aéreas (5) (Fig. 10) são compostas por: orifi

cios nasais, que se prolongam pelos seios nasais onde o ar venti

lado é umedecido, aquecido e purificado de partículas maiores. Os

seios nasais se comunicam com a boca, vindo a seguir a faringe,

que e a parte comum ao sistema respiratório e ao sistema digesti

VOe Deste ponto segue-se a laringe que tem sua entrada bloqueada

pela epiglote, de modo a impedir a entrada de corpos estranhos no

sistema respiratório. Após a laringe encontra-se a traquéia, que

é um tubo rígido e que se divide em ramos denominados brônquios.

Dois brônquios seguem para o pulmão esquerdo=-.!~rê§..J;)..r.QH_ I
__ "_' __-'-~"',;::7';:;-'-'-";:""iSiêAE-OUlMICA 1)[ SÃO 'MI,lOS· USl
j mUOH.U iJO Ih,;,IilUlO ()( F

L-- _ FISI(A

vao



para o pulmão direito. Cada brônquio se subdivide em tubos
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cada

vez menores (Fig. 11) que se denominam bronquíolos, bronquiolos

terminais, bronquiolos respiratórios e dutos alveolares, que por
,

sua vez, se abrem em alvéolos ou sacos alveolares, onde ocorrem

as trocas gasosas com o sangue. No homem normal há cerca de tre

zentos milhões de alvéolos e suas superfícies perfazem urna area

total de aproximadamente 70 m2•

eios Nasais

8ôca
F"aringe

Laringe

'Traquéia
...

ronqu~o

Pulmão

onjunto de Alvéolos
Diafragma

Fig. 10 - Vias Aireas.

t
8ronqu~010
Vênula

Cavidade Alveolar

Cavidade Alveolar

,
Globulo Vermelho

Capilar Pulmonar

Fig. 11 - Brônquios.
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o Tórax é uma cavidade onde estão contidos os pulmões e

o coraç~o lFigo 12); possui paredes rígidas por causa da estrutu

ra ossea que é constituída pela coluna vertebral (posteriormente),

costelas (lateralmente), osso esterno (anteriormente) e musculatu

ra aí contida, que lhg dá a forma (Piqo 13).

( )

/1 '
L,,/ I,

\ '" '
\ '-' /- ..•.

Figo 12 - Tórax, cavidade onde estão contidos os pulmões e o cora

caoo

Ele se isola do abdômem através de um músculo - o dia

fragma - que possui papel importante na respiração. O diafragma

tem forma côncava e se insere por toda a extensão da parede torá

cica (Fig. 13). Mesmo sendo rígidas, as paredes torácicas podem

se mover para fora e para cima, de acordo com os movimentos arti

culares das costelas na coluna vertebral (Figo 14) (6).
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Fig. 13

Fig. 14

Estrutura Torãcica.

;NSPTI{l/fRO

Movimento Torãcico na Inspiração e Expiração.
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Fig. 14a - Movimento do Diafragma na Inspiração e Expiração.

~---, (---"1~ --' '--
;' --

/~ ./

,;'1 1/l INSPlfi'liçnOI
I

,I

Fig. 14b - Movimento das Costelas e Osso Esterno na Inspiração e

Expiração.

I
HvSCIJL05 TllTERCOS7nl$ êJloTé/{NOS\

.:::.::.:--..:~\=!r = -
I

,,
f1úscuLOS IN7ERCOSrms. INTEIlNOS'/

Fig. 14c- Movimento dos Músculos Intercostais internos e exter

nos na Inspiração e Expiração.
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o Tórax é inteiramente revestido por uma membrana, deno

minada PLEURA PARIETAL, que se dobra sobre si mesma recobrindotam

bém os pulmões, constituindo aí a PLEURA VISCERAL ou PULMONAR. O

espaço que há entre as pleuras, denominado espaço intrapleural, e

preenchido por uma camada líquida, que permite o deslizamento das

pleuras quando do movimento respiratório (Fig. 13).

Assim, pode-se observar que dentro do tórax existem dois

compartimentos bem definidos que são o comportamento intrapulmo

nar e intrapleural.

3.3. Meeân~ea Re~p~~a~õ~~a e Ven~~lacão Pulmona~

3.3.1. Movimentos do Tórax e dos PuZmões

Como as vias respiratórias do sistema respiratório se

mantém em constante comunicação com o exterior, e a pressão atmos

férica se apresenta constante, o movimento de ar, por elas, se dá,

basicamente pela variação da pressão intratorácica. Assim, em res

posta a uma diminuição da pressão intratorácica,_o ar penetra nos

pulmões, ocorrendo então a INSPIRACÂO, e, quando houver um aumen

to, o ar contido nos pulmões é expulso, acontecendo, portanto, a

EXPIRACÂO. Mas, este deslocamento de ar para dentro dos pulmões,

que acontece durante a Inspiração, depende d~ atividade muscular

(contração) sobre a caixa torácica, pois, é esta atividade muscu

lar que irá determinar o grau de pressão que a parede torácica e

xercera sobre a superfície pulmonar. Esta pressão torna-se menor

quando os músculos são contraídos (Inspiração) e maior quando es

tes estão relaxados (Expiração) (4) (Fig. 15). Portanto, os pul

moes, no processo respiratório de Inspiração e Expiração, possuem

um papel passivo. E, devido à sua elasticidade, e também a pre

sença de líquido existente no espaço intrapleural, os pulmões po
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dem expandir-se com grande facilidade, acompanhando a expansão da

parede torácica. Esta expansão não é igual em todas as direções,

acontecendo principalmente para baixo, pelo achatamento do dia

fragma devido à sua contração (Fig. 26, 26a), e para as laterais,

através da elevação das costelas, devido à contração dos músculos

intercostais externos (Fig. 26c). Pela movimentação do esterno, a

expansão é feita para a frente e para cima (Fig. 26b).

o
Pr&lJio

-1 (mm HE)

-2

-3

-4

-5

-6

1_ ".r~i- -1- Ea~. _Iraça. raça.
+2

+1

""""""""""
.-,,'"

,,
.,,,

.-
.-"",

.-"""",
.-,

Fig. 15 - VariaçSes das Press5es Intrapleural e Intrapulmonar na

Inspiraçio e Expiraçio .

. ,
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3.3.2. Principais MiscutosRespirat6rios

- DIAFRAGMA: é um músculo fixado ao redor da base da

caixa torácica (Fig. 26 e 26a). Ao se contrair desloca-se para

baixo, como o movimento de um pistão, abrindo espaço na caixa to

rácica e permitindo a expansão dos pulmões. Ele é responsável por

75% do aumento do volume intratorácico.

- MOSCULOS INTERCOSTAIS EXTERNOS: Situam-se entre as

costelas, movendo-se para baixo e para a frente.Ao se contrairem,

deslocam o osso esterno para a frente, tornando o diâmetro ântero

posterior do tórax aumentado (Fig. 26c).

- MOSCULOS INTERCOSTAIS INTERNOS: estão situados entre

as costelas, movendo-se para baixo e para trás. Ao se contrairem,

deslocam a parte anterior da caixa torácica para baixo, reduzindo

o volume intratorácico (Fig. 26c).

MOSCULOS DA PAREDE ANTERIOR DO ABDOMEN: quando se con

traem puxam para baixo e para dentro as .costelas, diminuindo o vo

lume intratorácico e causando um aumento da pressão intraabdomi

nal, o que empurra o diafragma para cima (Fig. 2Gb).

3.3.3. Processo de Inspiração e Expiração

O espaço intrapleural, que é preenchido por uma fina ca

mada liquida, apresenta-se normalmente com uma pressão de 2,5 mmHg

menor que a pressão atmosférica, que é de 760 mmHg (no nivel do

mar). Numa ventilação normal durante a inspiração, que e processo

ativo da respiração, os músculos respiratórios se contraem causan

do um aumento do volume intratorácico, levando a uma variação da

pressão intrapleural, tornando-a mais negativa, passando a um va

lor de aproximadamente 6,5 mmHg menor que a atmosférica.

Como visto, devido à elasticidade pulmonar e ao liquido
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existente no espaço intrapleural, os pulmões de deslocam acompa

nhando a expansão da parede torácica, diminuindo a pressão no com

partimento pulmonar, podendo chegar a 1 rnrnHgabaixo da pressao

atmosférica, promovendo a penetração do ar nos pulmões. À medida

que o ar vai penetrando, a pressão intrapulmonar vai se elevando

até que se iguale à atmosférica. Assim, ao final da inspiração, a

pressao intrapleural atinge o seu menor valor enquanto que a pre~

sao intrapulmonar volta a se igualar à atmosférica.

Somente o relaxamento da musculatura inspiratória e a

elasticidade torácica são necessárias para que o tórax retorne a

sua posição normal. Esse retôrno acarreta o aumento da pressão in

trapleural, que se torna menos negativa em relação à atmosférica,

levando a um consequente aumento da pressão intrapulmonar. Esta

chega a ultrapassar de 1 rnrnHga atmosférica, fazendo com que haja

expulsão do ar contido nos pulmões, até que a pressão se iguale,

novamente, à atmosférica. Observa-se então, que a expiração é um

processo passivo, não exigindo, normalmente, que haja contração

muscular para a diminuição do volume torácido (Fig. 15).

3.4. O Con~~ole da Re~pi~acão

3.4.1. Introdução

A musculatura respiratória é inervada por grupos de neu

rônios motores, que tem sua atividade controlada pelo Sistema Ner

voso Central através de células conhecidas como Centros Respirató

rios, cuja atividade é regulada por mecanismos neurais (reflexo

dependente da vontade) e por mecanismos quimicos. A modificação do

nivel de atividade dos grupos de neurônios motores é que controla

a respiração. E, através de um grande número de circuitos de rea

limentação (feedback), é que se obtém a regulação e adaptação da
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função respiratória (1,4,5,6).

3.4.2. Centros de ReguZação Automática da Respiração

1) CENTRO INSPlRATÓRIO (Fig. '16) - situado no bulbo, tem

como principal função a ativação da musculatura da inspiração.

2) CENTRO EXPlRATÓRIO (Fig. 16) - situado no bulbo, tem

como função ativar os músculos da expiração. A estimulação desse

centro, necessariamente não provoca uma expiração prolongada, mas

leva à inibição do ato inspiratório, iniciando a expiração.

Os neur8nios desses centros são interligados, de modo

que, quando há a estimulação de um deles, o outro é inibido.

CÓI{TEX

Harorreceplores

Receplore~ pulmonares
de len~iio

INIBITÓRIO

Rede de
otonWrOnlO'
re.po racl'" a

II
-I
~I01
.nl
~I

I
I
I
I

1\ /I' UillllOIWD$ltovas / I
• "~ Célula. Jl;o''/ I...-

I IlSplratórias

C.lula. I J

,, __ .!~lrat.c1nlt$.L _ ""

EXCITATÓRIO

Receplore~
pulmonares de ten~iio

Quimiorreceplore~

caroUdeos e ~~

Fig. 16.- Centros de Regulação Automática da Respiração.
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3) CENTRO APN~USTICO (Fig. 16) - situado na ponte, pos

sui a função de excitar tônicamente o Centro Inspiratório. Suafun

çao dinãmica no ciclo automático da respiração é a de dar máxima

profundidade e duração no movimento respiratório.

4) CENTRO PNEUMOTÁXICO (Fig. 16) - situado na porçao su

perior da ponte, possui a função de inibir o Centro Apnêustico

ou seja, inibir a inspiração prolongada.

3.4.3. O PapeZ dos Quimiorreceptores Centrais

Os quimiorreceptores centrais são estruturas que se 10

calizam no Sistema Nervoso Central e são capazes de detectar va

riações de Pressão Parcial de CO2, do pH do líquido

diano e variações da Pressão Parcial de p02'

Quando estimulados (pela elevação da pC02,por exemplo),

ativam o Centro Inspiratório, levando a aumento da Frequência e

Amplitude Respiratórias.

3.4.4. RefZexos dos Quimiorreceptores Aórticos e Carotideos

Quimiorreceptores aórticos e carotídeos são células qui

miossensíveis, situadas periféricamente ao Sistema Nervoso Cen

trali quando estimuladas excitam o Centro Inspiratório. Estão 10

calizadas nos corpúsculos aórticos (na curvatura da artéria aorta)

e carotídeos (na bifurcação da artéria carótida). Esses corpusc~

los que são supridos de uma grande quantidade de sangue (cerca de

2.000 ml/100 g de tecido/min), são estimulados por quedas da

p02' principalmente, aumentos da pC02i quedas do pH e aumentos da

temperatura do sangue.
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3.4.5. Reflexos dos Reaeptores de Estiramento PuZmonar

são conhecidos como reflexos de Hering-Breuer. Através

deles a respiração se autorregula por variações do volume pulm~

nâr. O Rêfléxo de Hering-~reuer mais comum ~ decorrente de urna dis

tensão do pulmão levando à inibição da inspiração; o outro Refle

xo é decorrente de um colabamento do pUlmão, levando ã estimula-

ção da inspiração.

No pulmão existem receptores sensíveis ao estiramento

que enviam sinais pelas fibras aferentes do nervo vago, que atuam

sobre os Centros Apnêusticos e Inspiratórios inibindo-os ou exci

tando-os. Através dessas influências ditas "vagais", os ,eventos

mecânicos de inflação e deflação pulmonares são ligados aos pro

cessos neuroquímicos do Sistema Nervoso Central de controle da

respiração, formando um dos componentes da autorregulação da res

piração.

3.4.6. RefZexos dos Barorreaeptores Aórtiaose Carot{deos

Os Barorreceptores são estruturas constituídas de termi

nações nervosas espalhadas nas paredes das artérias, no arco aor

tico e na bifurcação carotídea. Eles são estimulados pelo estira

mento (por exemplo, pelo aumento da pressão arterial) e enviam

mensagens para o Centro Inspiratório, no sentido de inibir a ins

piração. Portanto, uma queda da pressão arterial leva à diminui

ção da frequência de impulsos, gerados pelos barorreceptores, re

duzindo a inibição que seria exercida sobre o Centro Inspiratório

e levando, conseqüentemente, a um aumento da Frequência Respirató

ria.
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CAPITULO IV

INTERESSE TERAPEuTICO VAS VARIÃVEIS: FREQUENCIA CARV1ACA

E RITMORESPIRATORIO

o exercicio fisico é de grande valia na terapia de pa

cientes com certas patologias cardiológicas e respiratórias entre

outras, e/ou em iridividuosnormais que possuam altos fatores de

riscos para o aparecimento de problemas cardiovasculares e respi

ratórios, bem como para atletas.

O objetivo principal desses exercicios e aumentar a ca

pacidade de trabalho dos pacientes, porque as limitações impostas

a eles pelos processos de enfermidades cardiacas e respiratórias

deterioram sua forma de vida.

Na prescrição de um programa de treinamento a cardiopa

tas, a principal função a ser monitorada é a Frequência Cardiaca,

que é definida como o número de batimentos dados pelo coração por

minuto, e em pessoas normais seu valor é de aproximadamente 80 ba

timentos por minuto; e, em pacientes com problemas respiratórios,

uma das funções a ser monitorada é a Frequência Respiratória, de

finida como o número de incursões, feitas pelo pulmão, por minu

to. Uma Frequência Respiratória normal é de aproximadamente 12 in

cursões/min. Elas são as variáveis mais fác~is de serem medidas

com precisão - ao se utilizar a biotelemetria -, e através delas

podemos controlar melhor o esfôrço fisiológico, o qual gradua os

exercicios a serem prescritos, e também, porque com as Frequências

Cardiacas e Respiratórias podemos calcular outras variáveis de in

teresse, bem como por intermédio de suas variações podemos detec

tar anormalidades existentes. Por .exemplo, o excessivo aumento da

Frequência Cardiaca ao se passar da posição recostada para a de

pé indica uma compensação inadequada dos efeitos da gravidade so
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bre a circulação, e este fato serve para diferenciar uma pessoa

normal para outra anormal, ou, quando a Frequência Respiratória

aumenta demais, é sinal da existência de algum estado patológico,

bem como sua alteração influência diretamente na ventilação alveo

lar, que é o fator mais importante em todo o processo da ventila

ção pulmonar, é que é definida como a velocidade com a qual o ar

alveolar é renovado a cada minuto pelo ar atmosférico.

Na aplicação de um programa de treinamento, deve-se ter

como ponto de partida a Frequência Cardiaca máxima, para se deteE

minar o tipo, intensidade e duração do exercicio a ser efetuado.

Na prática, podemos obter seu valor aproximado tomando a fórmula:

(200 - anos), pois 200 bpm é a Frequência Cardiaca média de valor

máximo alcançado pelo homem, e que é atingido por volta dos 10

anos, assim, notamos que a Frequência Cardiaca diminui com o avan

ço da idade de 1 bpm a cada ano.

Ao começarmos o programa de treinamento devemos levar em

conta que as Frequências Cardiaca e Respiratória começa a aumen

tar imediatamente antes de iniciar o exercicio, e este aumento pro

vem de fatores psiquicos que antecipam o esforço, mas logo elas

sao restauradas para um valor mais baixo.

Durante o exercicio, as Frequências Cardiacas e Respira

tórias refletem bem o esforço do trabalho, servindo como um indi

ce de stress cardiaco, e, assim podemos afirmar que o esforço ou

stress pode ser dividido em: leve, moderado, grande, esgotante,

conforme a variação que se tem das frequências. Por exemplo: para

a Frequência Cardiaca é leve, se for até 100 bpmi moderada, se for

de 120 bpmi grande, se chegar a 140 bpmi e esgotante, se superior

a 160 bpm.

A Frequência Cardiaca máxima que se alcança no exerci

cio esgotante pode vir, na realidade, a diminuir mediante o trei

namento. E já é de comprovação que a Frequência Cardiaca sobe
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menos em sujeitos treinados do que em sujeitos sedentários, para

um mesmo esforço. O mesmo pode ser afirmado em relação à Frequên

cia Respiratória.

Para se estabelecer a tolerância do exercício bem como

o nível do exercício terapêutico que deve ser prescrito, temos que

levar em conta que este não deve exceder, pelo ao menos 85% da

Frequência Cardíaca máxima do indivíduo, o que, na prática, pode

ser obtido pela fórmula aproximada: (220 - anos).O,85 para que

nao haja prejuízo no treinamento. No caso de se ter um esforço fí

sico que ultrapassa a capacidade funcional do indivíduo, a dívida

de O2 será maior do que o déficit aparente, pois o déficit real

aumentou durante todo o esforço, como pode ser observado na Fig.

17 (6).

O tipo de exercício influe no aumento das Frequências

Cardíaca e Respiratória. Por exemplo, para a Frequência Cardíaca

temos: maior aceleração em exercícios de velocidade (corridas),me

nor aceleração em exercícios de força (lentamente) e valor inter

mediário em exercícios de resistência (corrida de fundo).

Os interesses terapêuticos da medida da Frequência Car

díaca e do Rítmo Respiratório, também se estende para testes de

aptidão física de atletas, para determinar e precaver a fadiga

muscular, controlar as fases no condicionamento físico - do esfor

ço (carga), da recuperação (intervalo) e da intensidade (progre~

são) -, em monitoração de partos, após cirurgias para a restaura

çao da função pulmonar máxima, entre outros.
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Fig. 17 - Dívida e Déficit de 02 na Capacidade Funcional de um in
divíduo.
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CAPITULO V

VESCRICÃO VO MEVIVOR VE FREQUENCIA CARV1ACA

5.7. ln.tJLoduc;ão

Um dos métodos não invasivos capaz de estudar: o movi

mento da parede cardiaca,o movimento valvular, ruidos cardiacos

produzidos no coração, frequência cardiaca e o fluxo sanguineo é

o método Doppler ultrasônico, que consiste no uso do efeitoDoppler

com ondas ultrasônicas.

5.2. E6e~.to VoppleJL

o efeito Doppler está relacionado com a mudança de fre

quência das ondas captadas por um receptor, para a situação em que

há um movimento relativo entre a fonte e o_receptor. Se a fonte

estiver em repouso e o receptor se mover, duas situações podem a

contecer: se ele estiver se afastando da fonte, passarão por ele

menos ondas por segundo do que se estivesse em repouso, assim per

ceberá uma frequência mais baixa que a emitida, e analogamente,

quando o receptor se aproximar da fonte, passarão por ele mais on

das por segundo, assim perceberá uma frequência mais alta que a

emitida (Fig. 18).

Fig. 18 - Ondas captadas por um Observador que se move.
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Se todas as velocidades agirem ao longo do mesmo eixo,

a frequência recebida f é:r .

(4)

onde:

vr = velocidade do receptor;

vf = velocidade da fonte;f

= frequência da fonte;

c

= velocidade do ultrasomno meio.

Rearranjando a Eq. 4, obtemos a variação de frequência

Ooppler, que é dada por:

c - vr _ 1) • f
c - vf

(5 )

e e, justamente, esta variação Ooppler na frequência do ultrasom

refletido que é usado como uma medida da velocidade do movi~ento

da superfície refletora.

Nos sistemas fisiológicos, a velocidade de
. -

propagaçao

ultrasônica é muito maior que a velocidade da superfície refleto

ra, assim, a Eq. 5, torna-se:

fO = - 2fv/c (6)

Mas nem todas as velocidades envolvidas, agem ao longo

da mesma direção, assim, deve-se usar o vetor velocidade apropria

do. Se y é o ângulo entre a direção do movimento e a direção do

feixe ultrasônico, então (Fig. 19):



onde:

fD = - 2fv cos y/c

41 ..

(7)

v = velocidade absoluta do refletor ao longo da direção

QO fluxo.

Tl= Transdutor Transmissor

feixe de Ondas Ultrasônicas

~:=tl~~--==- ..- - - ._-

Transdutor Receptor

L.;ostelas

Fig. 19 - Feixe de ondas ultras~nicas enviadas ao coraçao por um

transdutor.

Para o estudo das funções cardíacas, a escolha da fre

quência ultrasônica é determinada através da relação entre a po

tªncia de absorção e a "backscattered" (espalhada na parte poste
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rior), ambas aumentando com a frequência. A melhor frequência (11)

é dada por:

onde:

f = 90/d (MHz) (8)

•

•

•

•

d (mm) = espessura do tecido interposto entre o sangue

e a "probe" (ponta de prova).

~ importante notar que a Eq. 8 é uma fórmula aproximada

em que nao se considera a velocidade do ultrasom no meio, pois

'nosmateriais biológicos, ela é aproximadamente a mesma.

Como os estudos do fluxo sanguíneo são feitos em distân

cias no intervalo de 1-80 mm, as frequências de 10-2 MHz são nor

malmente utilizadas. Para o estudo do movimento das estruturascar

díacas, as frequências usadas são de 2-3 MHz.

5.3. P~~nclp~o de Apt~cação

• o princípio de aplicação do efeito Doppler no

das funções cardíacas está ilustrada na Fig. 19.

estudo

Um fino feixe de ultrasom enviado ao coração através da

• superfície da parede torácica sob o movimento da parede cardíaca

ou das estruturas valvulares induz o efeito Doppler sobre a parte

da onda refletida pelo coração. Assim, uma probe de transmissão e

recepção de ultrasom torna possível a obtenção de sinais de Âudio

Frequências (Frequências Doppler); frequências essas que sao pro

porcionais à velocidade do movimento da parte refletida do cora

ção, como foi mostrado na Eq. 7.
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5.4. Equipamento

Para o desenvolvimento de equipamentos biomédicos, uti

lizando a técnica telemétrica, deve-se satisfazer certas exigên

cias básicas, para sua viabilização:

1) alta precisão;

2) menor peso possível;

3) tamanho reduzido;

4)

fácil aplicação;

5)

possuir segurança elétrica;

6)

baixo custo;

7)

fácil manutenção.

Para se possibilitar tamanho e peso reduzidos, precisa

se contrabalancear com a potência exigida para a transmissão do

sinal, visto que para se obter alta potência necessita-se de fon

te de potência potente, que traduzindo para a prática, significa

fonte de tamanho e peso elevados.

A necessidade de facilidade de aplicação e manutenção

leva a escolha de circuitos e transdutores accessíveís tanto para

a aplicação própriamente dita, como também, para a aquisição do

material a ser utilizado.

Para alcançar, então, os objetivos propostos, desenvol

vemos o sistema apresentado nos diagramas de bloco das Fig. 21 e

22.

Uma energia de alta frequência fornecida por um circui

to oscilador de alta frequência é conduzida a uma ponta transdut~

ra ultrasônica, por meio de cabos flexíveis e blindados, que en

via ondas ultrasônicas para o corpo. A onda refletida é recebida

pela mesma ponta transdutora e é conduzida a um circuito detetor.

Os sinais Doppler obtidos são levados a um módulo t·ransmissor,
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utilizando o sistema de modulação de frequência (FM), onde se

faz variar a frequência da portadora com o sinal da moduladora.

Escolhemos o sistema de FM por ser muito menos susceptivel às in

terferências. Do transmissor o sinal é enviado a um módulo receE

tor, que apõs fazer a demodulação, recuperando assim os sinais

Doppler, os transmite para um módulo contador, onde, em seus mos

tradores, conseguimos obter as leituras correspondentes à frequê~

cia cardiaca, segundo tempos pré-estabelecidos.

5.4.1. Circuito de Transmissão

5.4.1.1. Oscilador de Alta Frequência

o Oscilador de Alta Frequência, conforme mostra a Fig.

20, é composto de três circuitos: Oscilador de 2,5 MHz, pré-Ampli

ficador (1) e Amplificador (1).

O Oscilador de 2,5 MHz (Fig. 24a) (composto pelo tran

sistor BC 237) é constituido por um gerador de ondas senoidais de

frequência variável, cujo ajuste foi cuidadosamente feito atra

vés de seu capacitor variável. A sintonia na frequência de 2,5 MHz

foi feita por ser esta a frequência de ressonância dos transdu

tores cerâmicos de PZT utilizados. Este sinal, agora de frequên

cia fixa, é enviado a um Pré-Amplificador (1~ (Fig. 24b) (composto

pelo transistor BC 549) que é destinado, apenas, a elevar o nivel

de tensão do sinal para que possa, a seguir, excitar o Amplifica

dor (1) (composto pelos transistores BC 237 e BC 328) (Fig. 24c),

cuja finalidade é fornecer-lhe potência suficiente para que possa

acionar a Ponta Transdutora.



Fig. 22 - Vista geral do transmissor do medidor de F.C.

Fig. 23 - Vista interna do transmissor do medidor de F.C.
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5.4.1.2. Ponta Transdutora

A Ponta Transdutora (Fig. 25) é constituída de dois

transdutores de PZT de forma semi-esférica, cuja frequéncia de

ressonância encontrada foi de 2,5 MHz (Fig. 26). Os transdutores

encontram-se embutidos num anel de acrílico, fixados por uma res~

na (Simplex). Os sinais são recebidos e enviados pelos transduto

res, aos circuitos alétricos, através de cabos flexíveis e blinda

dos, para que são surjam ruídos, que poderiam afetar nos resulta

dos.

Ao ser excitado pelo sinal de 2,5 MHz enviado pelo Am

plificador (1), o transdutor (1), é excitado entrando em ressonan

cia, e assim, produzindo ondas ultrasônicas que sâo enviadas, atr~

vés da parede torácica, ao coraçâo. A onda refletida pela estrut~

ra cardíaca, traduzindo os movimentos de sístoles e diásioles, ou

seja, os batimentos cardíacos, e que induz o aparecimento do efei

to Doppler, é captado pelo transdutor (2), que envia o sinal a um

Pré-Amplificador (2).

. c_:,.:,;:;<~\:-~.;J~.;--.-

Fig. 25 - Ponta Transdutora.
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Figo 26 - Curva da Freqüência de Ressonância dos transdutores
ultrasônicoso
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5.4.1.3. Detetor

o Circuito Detetor é composto de quatro circuitos: pré-

Amplificador (2), Detetor, Pré-Amplificador (3) e Modulador.

o Pré-Amplificador (2) (Fig. 24d) (composto pelo tran

sistor BF 254), recebe o sinal da Ponta Transdutora, e eleva o

seu nível de tensão, enviando-o, a seguir, para o Circuito Dete

tor (Fig. 24e) (composto pelo transistor BF 245), que capta somen

te as variações de frequências existentes (frequências Doppler,

que, como já foi dito anteriormente, traduz os movimentos cardia

cos, ou seja, os batimentos do coração), que são sinais de Âudio

Frequência (AF). Os sinais de Âudio passam por uma amplificação

de potência no pré-Amplificador (3) (Fig. 24f) (composto pelo tran

sistor BC 107), para que possa excitar o Modulador (Fig. 24g),que

modulará o transmissor de Frequência Modulada (FM).

5.4.1.4. Transmissor

O Transmissor (Fig. 27) é constituído basicamente por

um circuito integrado diferencial de alto ga~ho (LF 351) (Fig.28)

e um transistor oscilador de AF (2N2222).

11~ '/~) ~':J.~ltJ1..)
JtCM,iOftJ:)

l:+VCCI/lIJ"'J i "(JI"'> r I I
cq

c)

<'-30
• pF) II I19NU"NA

(JOO.DCOp~ rm~iMJi)l
~ leH

CIO(filpF)

I(looopÇ)

Fig. 27 - Circuito elitrico do transmissor de FM.
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~/M (nfr) -4

Fig. 28 - CI - LF 351.

8- NC

7- Vcç(+)

5-111vSTE lJE' ZERo

Na parte osciladora do transmissor, a bobina de AF

foi impressa diretamente sobre o circuito, bem corno o acoplamento

com a antena. Desta forma, se conseguiu a obtenção do máximo de

transferência de anergia de AF, o que torna o transmissor mais e

ficiente.

o sinal de Baixa Frequência (BF) , provindo do modulado~

e aplicado diretamente ao capacitor C1 (100.000 pF), passando pe

Ia rede constituída pelo capacitor C3 (4.700 pF) em paralelo à re

sistência R3 (10 K~), que permite a amplificação, principalmente,

do tom agudo em relação ao grave (a fim de se restituir a necessá

ria fidelidade de reprodução), sendo então aplicado na entrada in

versora (pino 2) do integrado. Do terminal de saída do integrado

(pino 6) retira-se o sinal de BF já amplificado para excitar o

díodo varicap - BB 122 (baixa capacidade) - que fornece um desvio

de frequência, assim proporcionando a caracteristica própria do

oscilador, bem corno uma alta fidelidade de reprodução do sinal de

BF.

o diodo varicap i empregado corno "capacitor variável",

que possui a propriedade de modificar a frequência emitida do

transmissor em função da variação da impedância do sinal modulan

te de BF. De fato, um diodo varicap modifica a própria capacidade

interna em função da tensão com a qual i polarizado, e,visto que
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aplicou-se diretamente o sinal de BF, é óbvio que este variará a

sua capacidade proporcionalmente a esse sinal. Assim trabalhando,

O dÍodo varicap é quem determina, na prática, a frequência de si~

tonia do oscilador, isto é, a modulação de frequência desejada.

no estágio de BF, o sinal se encaminha para o de AF, on

de é empregado o transistor oscilador 2N2222 (de alto rendlirento),

que, em conjunto com a bobina L, e o capacitor Ca (10 pF) " permi

tem o funcionamento do microtransmissor na frequência de 107

MHz.

5.4.2. Circuito de Recepção

O Circuito de Recepção, cujo diagrama de bloco· e repr~

sentado na Fig. 21 e a foto de seu protótipo representada na Fig.

29, tem por finalidade: receber os sinais do transmissor, tran~

formando-os para as formas audível e visual. Ele é constituído

por dois módulos: um módulo de recepção e um módulo contador.

5.4.2.1. MÓdulo de Recepção

o Módulo de Recepção (Fig. 30) capta o sinal enviado p~

10 transmissor, transformando-o para a forma audível, e também

por intermédio de seus circuitos (Fig. 31), transforma-o em pul

sos que são levados para o MÓdulo Contador. ~le é constituído pe

los seguintes circuitos: Receptor Comercial, Conversor de Ondas

Senoidais/Quadradas, Circuito Quebrador, Conversar de Frequência/

Tensão, Circuito Comparador e Circuito Inversor.



Fig. 29 Vista Geral do Receptor dos Medidores de F.C. e

Respiratório.
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Rítrno

Fig. 30 Vista Interna do Receptor dos Medidores de F.C. e Rítmo

Respiratório.
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5.4.2.1.1. Receptor Comercial

o receptor utilizado éum Receptor Comercial Comum (Fig.

29 e 31a), com frequência de recepção fixa em 107 MHz, através de

seus circuitos produz uma demodulação, fornecendo assim em sua

saída, os sinais de áudio que foram captados e enviados

Transmissor, bem como, em seu alto-falante obtemos a forma

vel do sinal.

5.4.2.1.1. Conversor de Ondas Senoidais/Quadradas

pelo

audí

O circuito Conversor de Ondas Senoidais/Quadradas (Fig.

31b) é composto pelo amplificador operacional CI 741 (Fig. 32),

onde os sinais de áudio, que possuem forma senoidal, são converti

dos em sinais de forma quadrada.

CI1'11

-vcc: -"

Fig. 32 - CI 741.

8·NC

1-- t.-'fc.

:~6-,St,ÍM::_L_U __L
5- mf/.3Tt:~E~1i~O

o CI 741 é polarizado de modo a funcionar como um multi

vibrador monoestável, assim, os sinais colocados em sua entrada

não-inversora (pino 3) são retirados em sua saída (pino 6) com a

mesma fase,mas de foma diferente, agora, quadrada, necessária para

o funcionamento preciso dos circuitos que vem a seguir.
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5.4.2.1.3. Circuito Quebrador

o Circuito Quebrador (Fig. 31c) é constituído, basica

mente, pelo transistor BC 238B (Fig. 33)..Nele, toda a parte AC

(corrente alternada), que ainda possa existir, é retirada, ou ·se

ja, toda a parte negativa da onda é retirada, deixando apenas a

parte positiva. O sinal de saída continua com a mesma forma do si

nal de entrada, mas com uma tensão de 5 V (necessária para opp
seu bom ajuste nos circuitos digitais que aparecem no módulo con

tador) •

Fig. 33 - Circuito Quebrador.

5.4.2.1.4. Conversor de Frequência/Tensão

O circuito conversor de Frequência/Tensão (Fig. 31d) e

composto pelo CI RC4151 (Fig. 34), onde toda a variação de fre

quência do sinal é transmitida em variação de tensão.

A onda quadrada (de entrada) de 5 Vpp' aplicada na en

trada (pino 6), liga repetitivamente o comparador interno, e as

sim, aciona o mono-disparo. Este mono-disparo, cujo período é da

do pela relação T = 1,1 RoCo (no nosso caso é de 74,8 ~ seg), per

mite uma operação.exata do circuito, gerando em sua saída (pino

1), pulsos de corrente, com aplitude e largura precisas. No pino
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1, aplica-se uma malha integradora passiva RBCB, que filtra as on

dulações que ainda possam existir, transmitindo, então, pulsos com

tensões proporcionais à frequência da onda de entrada.

5- 1101l/O-/)ISPI1/?O
F?C

Fig. 34 - CI RC 4151.

5.4.2.1.5. Circuito Comparador

o Circuito Comparador (Fig. 31e), constituido pelo CI

CA3140 (Fig. 35), transforma toda variação de tensão, que existe

de O à 5V, em pulsos.

8- SrIfOBE:

'1- Vcc(+J

Vb'«,7S)

st-t - - -o- -- - •...-

Fig. 35 - CI CA 3140.

êi8LKlliCÃÕé)iNSmü':ô ri Fls'iü.EõUIMiCÀõESÃÕCARlOS • usr 1
F ISICA •
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o sinal aplicado na entrada não-inversora (pino 3) en

tra em comparaçao com a tensão de referência aplicada na entrada

inversora (pino 2), assim, quando na entrada a tensão está em ze

ro volts (ou 5 volts), na saida o pulso permanece em zero volts

(ou 5 volts). A tensão de entrada começa então a subir e enquanto

nao alcançar um valor próximo à 5 volts, o sinal de saída permane

ce no zero volts; quando o sinal de entrada passar por aproximada

mente 4,7 volts, o sinal de saída transmuta.instantâneamente para

5 volts, e só transmutará para zero volts quando o sinal de entra

da estiver descendo e passar por aproximadamente·O,6 volts. Esta

operação acontece repetitivamente enquanto houver na ~ntrada pul

sos sendo aplicados.

5.4.2.1.6. Circuito Inversor

Como Circuito Inversor (Fig. 31f), utilizamos o CI 7413

(Fig. 36) que opera como um Disparador Schmitt que, tem como ca

racteristica principal, ser comandado por níveis de tensão, isto

é, uma vez levado a um estado (alto ou baixo) I nele permanece até

I/{Va.T5)

.M-j
i8 -2

'{(VOl.TS) ht-5

i'--~-~--IC-4

lJ) -5

JS -,

TEI{~I/6J,.)-1

Fig. 36 - CI SN 7413.

Ji/- Vcc (t)
t~- Z6

J1.- ZC

H-NC

jO_ ZB

'1- 2 A



que o sinal de entrada atinja certo nível de tensão de

(trigger), provocando a mudança para o estado oposto,

60

disparo

~
e a1.perma

necendo até novo disparo, proveniente do nível de tensão do sinal

de entrada. Enfim, ele é um mero compatibilizador entre qualquer

ê~pê~iê dê sinal e o sinal (de forma quadrada) exigido pelos

cuitos digitais.

I
Cl.r

A utili~acão da porta inversora com dlsparador ~chmltt,

ao invés das inversoras normais, se dá simplesmente pelo fato de

sua maior velocidade de comutação.

5.4.2.2. Módulo Contador

o Módulo Contador (Fig. 37) tem por finalidade regis-

trar nos mostradores (numa forma visual) a variação de frequência

cardíaca (ou ritmo respiratório), em intervalos de tempos que fo

ram programados para 5 seg, 10 seg, 20 seg e 60 sego Ele é consti

tuído pelos circuitos: Base de Referência de Tempo, Memória, Defa

sador Inversor, Década Contadora, Decodificador e Mostrador.
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5.4.2.2.1. Base de Referência de Tempo

Este circuito (Fig. 37a) fornece os intervalos de tempo

(5, 10, 20, 60 seg.) necessários para as arnostragensdas variações

de frequência cardíaca.

A Base de Referência de Tempo é constituída pelo CI 555

(Fig. 38) polarizado cornoum temporizador de precisão, operando

de modo estável, de forma a gerar ondas quadradas. Deste modo, um

capacitor C é ligado entre o disparador (pino 2) e a terra (pino

1). Quando a tensão em C é baixa, a saída do circuito se encontra

num nível "alto" e o condensador começa a se carregar através de

RA e ~. Assim que a tensão atinge ~ valor limiar (-0,67 Vcc), a

saída passa a um nível "baixo" e o capacitor começa a se descarre

gar, até que a tensão passe por um valor de disparo (-0,33 Vcc),

onde o capacitor começa a carregar e a tensão na saída retorna a

um nível "alto". Enfim, esta ligação estável resulta num capaci

tor C carregando e descarregando entre os níveis de tensão limiar

e de disparo (Fig. 39).

I555
8- Vcc(t)

Fig. 38 - CI 555.
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Fig. 39 - Formas de Onda no Circuito. Base de Referência de tempo.

A duração do nivel "alto" se saida th, ê calculado por:

e, a duração do nivel "baixo" tI' i calculado por:

o período total e:

T = th + tI

e, a frequência e:

(9 )

( 10)

Para o cálculo da frequência de oscilação, podemos uti

lizar o gráfico da Fig. 40.
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Fig. 40 - Relação entre frequencia e capacitância.

5.4.2.2.2. Memória

Como memória, para o tempo que as amostragens devem ser

guardadas, utiliza-se um Multivibrador Monoestável Redisparável

(Fig. 37b), constituido pelo CI SN74123 (Fig. 41).

JA -j

..nJL: 18 -1

CLR(J)-!

U--: JQ -I{

ZQ -5

C~t (2) .,

RT/Cect (z)-~

TrRRfI 'S
( Jn)

Fig. 41 - CI SN 74123.

,1'- ~c (t)

15-l?r /C~xt (.!)

J'I- Cut (1)

1?JQ

-lZ-2Q : U-
11- CLR (z)

Jo- 28

q- 2"
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o pulso ê aplicado na entrada de alto nível ativo (pino

2) disparado o circuito. O tempo do pulso de saída é basicamente

uma função do capacitar e resistor externo. Cornoo capacitar ex

terno é C t < 1000 pF, com o auxílio do gráfico da Fig. 42, paraex

a largura do pulso de saída requerido, encontramos a resistência

externa necessária, mas também po~emos calcular, pela

da largura do pulso de saída (t ):w

(12 )

onde:

R.r em KQ i

Cext em pFi

tw em nsegi

K = 0,28 idado fornecido pelo construtor)

Fig. 42 - Relação entre largura do pulso de saída e capacitor p~

ra o circuito de memória.

Deste circuito duas saídas são utilizadas, urna que dará

o tempo em que devem ser guardadas as amostragens (pino 4) e ou
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tra que fornece o tempo para apagar a amostragem (pino 12).

5.4.2.2.3. Defasador Inversor

o Defasador Inversor (Fig. 37c) é constituído pelo CI

7404 (Fig. 43), que tem por finalidade fornecer o tempo no qual a

contagem deve ser apagada. Este tempo é fornecido através de um

retardo, obtido por meio de duas inversões no sinal provindo do

circuito de Memória. Este retardo é necessário para o ajuste per

feito entre o tempo no qual o sinal deve ficar exposto e deve ser

apagado.

JlJ1... : J11 -J

J8-2

2A-3

26-~
3A-5

~B-,

"~1i4 (nb)-~

Fig. 43 - CI SN 7404.

5.4.2.2.4. Década Contadora

14-lkc(+)

13·611

'i3- 66:rL.fl
JJ-5A

j0-56

q_tUl

Como elemento contador (Fig. 37d) é utilizado o CI

SN 74160 (Fig. 44), que é uma década contadora síncrona de alta

velocidade. Ele é essencialmente o processador do sinal, ou seja,

aquele que realiza a contagem propriamente dita. ~ capaz de con

tar até um máximo de 10 pulsos aplicados à sua entrada e sempre

incrementando uma unidade a cada pulso recebido. Esta Década Con

tadora responde ao flanco ascendente do pulso de entrada, isto
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quer dizer que somente quando o stnal de entrada passa do nível

baixo (nível zero), para o nível alto (nível 1) o contador incre

menta uma unidade em sua contagem (Figo 45)0 Em suas saidas, de

signadas por: A, B, c, D, a informação é fornecida na forma nume-

rica, e assim enviada ao circuito ExcitadorjDecodificadoro

J.5-If[I'PLE CARRY MR.J7

J~-QA'

J~·Q6

10- tI/li BlE"- T

9- tO/li)

~ -3

8 -4

SIV 141.,

CUI1f1'~

ctoel< -2

C -5·

~ -,
fflll8LE - P .:;

7êli1<4 (,J,)-8'

Figo 44 - CI SN 741600

Fig. 45 - Forma dos pulsos de saída.
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5.4.~.~.5.Excitador/Decodificador

o circuito Excitador/Decodificador BCD (Código Binário

Digital) para 7 segmentos (Fig. 37e) é constituído pelo CI 9368

(Fig. 46), que apresenta basicamente quatro entradas designadas

por: A, B, C e D, e sete saídas: a, b, c, d, e, f e g, que sao co

mandadas pela Tabela de Verdade (Tabela lI)

('1'1368

ENTI/IID4S e -j~

~ 16- Vec (+)
c-t

L5-1I
IrEI10P,I4 -~ J.1/·9

CCNTf(OU J>1-tt

13-Q.AP~QIIM.
la- b ~ SAÍJ~S

·5

C-6

11·c
ENTF?~DIIS ·1

J()..d

TEIfFfR (,t,)-8

~-e

Fig. 46 - CI 9368.

Este circuito se destina a distribuir a informação biná

ria detectada pelo circuito Contador, em nlveis lógicos O e 1 nas

suas saldas, que corresponderão ao valor decimal do número biná-

rio no mostrador (conforme tabela de verdade - Tabela lI). O tem

po de amostragem é fornecido em sua Memória (pino 3) pelo circuito

constituldo pela Base de Referência de Tempo e Memória (páginas

62 e 64). Ele possui também a capacidade de excitar o Mostrador

(tipo LED de sete segmentos).
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TABELA 11

Tabela de Verdade rara o CI 9368

Número 61ltríiQíi6 Saídas

Decimal

D

CBA abcdefg

O

OOOO 111111O

1

OOO1O11OOOO

2

OO1O 11O11O1

3

OO11 1111'0 O1

. ,

' .

4
O1OO O11OO11. . .5 O1O1 1 .O11O ..11

6

O11O OO11111

7

O111 111OOOO

8

1OOO 1111111

9

1O·0 1111OO11

5.4.2.2.6. Mostradores

o Mostrador (Fig. 37f), que indica visualmente o numero

contado, é constituido pelo FND 560 (Fig. 47~, que nada mais e

que um grupo de sete diodos eletroluminescentes (LED) dispostos

ordenadamente num invólucro plástico apropriado, com os ca L'_: c:us

interligados e os ânodos disponiveis isoladamente (Fig. 48).

~.:.: .~.
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n,.'J f ~ abI I I I I1OQEl7bCl
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Ib
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-
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Fig. 47 - FND 560.

Fig. 48 - Disposição dos díodos eletrolumínescentes.

Os sinais provindos do Decodificador passam por resis

tências limitadoras de corrente, que tem seus valores encontrados

segundo a equaçao:

v - 2 (Krl)R = 15

onde:

v = tensão de alimentação (V);

(13)

2 = ddp do dlodo luminescente (1,7 V) + ddp do dlodo

de bloqueio (0,3 V).
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15 = corrente de polarização dos diodos (mA)I

e, conforme o nivel de entrada, o diodo correspondente emite ou

não luz, isto é, nivel alto (1), o diodo emite luz, e nivel baixo

(O),0 diodo permanece apagado (Fig. 49).

1>815#11 Ão

1-' '1-':1'_I " __ I

Fig. 49 - Designação Numérica do FND 560.

5.4.3. Fonte de AZimentação

5.4.3.1. Fonte de Alimentação Estabilizada 110 V / 5 V, 4 A

A Fonte de Alimentação Estabilizada 110V/5V (Fig.50)

serve aos circuitos integrados TTL, que necessitam de uma tensão

máxima de 5 V.

t'VJ1{O ~
6,3

VRC

8Y lf.ll

RI ov

1B05

Fig. 50 - Circuito Elétrico da Fonte de Alimentação 110 V I 5 V.
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o Transformador de entrada utilizado, é um transforma

dor abaixador 110 VAC/ 6,3 VAC• Esta tensão de saída é enviada a

um estágio retificador composto por uma ponte retificadora BY 164,

onde é convertida num sinal CC pulsante, depois passando por um

capacitor de filtragem C1 (2200 ~F), capacitor este eletrolítico,

que dificulta as variações de tensão de saída, amortecendo as os

cilações e fazendo com que a tensão se aproxime da desejada. O si

nal/entra, então, num regulador de tensão integrado MC 7805 (que

utiliza a carcaça do equipamento como dissipador de calor) para

que seja estabilizado e saia com 5 VCC' 4 A. Um .outro capacitor

eletrolítico C2 (2200 ~F) é utilizado na saída do circuito

grado contra os transientes de tensão que possam acontecer.

inte

5o4o3o2o Fonte de Alimentação Estabilizada 110 V / ± 15 V

A Fonte de Alimentação Estabilizada Simétrica 110 V /

+ 15 V (Figo 51) serve aos circuitos operacionais.

+~+j5VDCJ 1815 ~d·1S V"c."
"IV ,

(\J)110V/JC

allh15vRC 18Y 1'=>4

. 22DOt'FI

$lpF ::bzzoo ~F
-15Vl)C.

.,-

ov

2Z00p

Fig. 51 - Circuito Elétrico da Fonte de Alimentação Estabilizada

110 vi! 15 V.
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o transformador de entrada utilizado é do tipo abaixa

dor 110 VAC /15 VAca Esta tensão de saida é enviada a um estágio

retificador, composto por uma ponte retificadora, BY 164, onde e

convertida num sinal CC pulsante de +15 VCC no terminal de saida

positivo e -15 VCC no terminal de saida negativo. Neste estágio

de retificação, é necessário um terminal de referência central

("center tape"), que é retirado do secundário do transformador.

Assim, obtemos duas fontes, uma de O à 15 VCC e outra de O a

-15 VCC•

o sinal pulsante de +15 VCC' inicialmente passa por um

capacitor de filtragem C1 (2200 ~F), que amortece as oscilações

(cornovisto na Fonte Estabilizada 110 V/ 5 V), depois entra num

regulador de tensão integrado MC 7815, para que seja estabilizado

e saia com 15 VCC• Na saida do regulador de tensão utiliza-se um

outro capacitor eletrolitico C2 (2200 ~F) em paralelo com o capa

citor C3 (100 nF), contra os transientes de tensão que possam apa

recer neste sinal. ~

o sinal pulsante de -15 VCC passa por estágios simila

res aos encontrados pelo sinal de +15 VCC' com a única diferença

no regulador de tensão integrado, que neste estágio é utilizado o

MC 7915.
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CAPITULO VI

VESCRICÃO VO MEVIVOR VE RITMO RESPIRATURIO

6. 1. I rr.t/to ducã.o

Como visto no Capitulo 3, durante a Inspiração, as cos

telas e o abdômem se tornam mais largos, e durante e Expiração,

retornam às suas dimensões normais. Estes movimentos das costelas

e abdômem podem ser monitorados por inúmeros dispositivos, mas p~

ra o uso da telemetria, poucos podem ser utilizados, e um destes

dispositivos (o que foi utilizado neste trabalho) usa a medida da

variação da circunferência torácica como variação de reststência

que, posteriormente, é utilizada como variação de frequência.

6.Z. Equipamerr.to

o diagrama de bloco do medidor de ritmo respiratório e

apresentado nas Fig. 52 e 21.

H/V/t:K/f. ,

CINTII

o~crLI;j)ORTRIIN'SH1SSOR
I

OF ~MTO;?IlCICIJ CONT~OLlltJO

\
íENS:qOA

(VCOJ

Fig. 52 - Diagrama de Bloco do Medidor de Ritmo Respiratório.
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Uma cinta torácica capta o movimento mecânico do tórax,

cujo sinal, captado por um transdutor, é enviado a um circuito O~

cilador Controlado a Tensão, que transforma o sinal recebido (va

riação de tensão) em variações de frequências que são enviadas a

través de um módulo transmissor a um módulo receptor, que transmi

te para um módulo contador, onde em seus mostradores, conseguimos

obter as leituras correspondentes ao movimento torácico, segundo

tempos pré-estabelecidos.

6.2.7. Circuito de Transmissão

Fig. 53 - Vista Interna do Medidor de Ritmo 'Respiratório.

6.2.7.7. Cinta Torácica

A Cinta torácica (Fig. 54) foi confeccionada com borra

cha do tipo: poliestireno butadieno (câmara de pneu de bicicleta) ,

por ser um material de baixa elasticidade, com boa aderência à p~

le e não causando incômodo ao paciente. Esta cinta é ajustável ao
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perimetro torácico, e ainda possui dois suspensórios, igualmente

confeccionados com poliestireno butadieno e também ajustáveis, que

fornece maior fixação da cinta no tórax, não permitindo o movime~

to desta no sentido vertical, o que afetaria as contagens do ritmo

respiratório.

Fig. 54 - Vista Geral da Cinta Torácica.

A Cinta Torácica possui uma abertura central que é uni

da por meio de um elástico, que permite a expansão torácica de

forma natural. Esta parte elástica é ligada por meio de um fio de

algodão (por não ser rigido) a um potenciôm~tro deslizável de 5

K~, fixado na cinta (sua fixação à cinta é feita por meio de um tu

bo de PVC onde é embutido). Assim, conforme ocorre o aumento do ~

rimetro torácico, a parte elástica se estica puxando a parte des

lizável do potenciômetro, e quando se dá a diminuição do perm~tro

torácico, ela retorna ao seu tamanho natural, permitindo que a ~

te deslizável do potenciômetro retorne à sua origem.

O potenciômetro (Fig. 55) é utilizado como um transdu
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tor que capta os movimentos da respiração, transformando-os em va

riações de resistência. Este sinal é enviado por meio de cabos

flexiveis e blindados ao circuito Oscilador Controlado à Tensão.

---- -.---)

Fig. 55 - Cinta Tor~cica.

6.2.1.2. Oscilador Controlado à Tensão

Para o Circuito Oscilador Controlado à Tensão (Fig. 56)

utilizamos o circuito integrado MC 14046B (Fig. 57) (onde usamos

do circuito integrado, apenas o Oscilador Controlado à Tensão Li

near).

o Oscilador Controlado à Tensão, trabalho como um ger~

dor de onda quadrada cuja frequência de saida varia conforme a va

riação da tensão do sinal de entrada.

A cada movimento torácico há uma variação de resistência

do potenciômetro, que é vista no pino de entrada do Oscilador co

mo uma variação de tensão. Este sinal de entrada (pino 9), junt~

mente com o capacitar C1 (pinos 6 e 7), e os resistores R1 e R2
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§
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~
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Fig. 56 - Circuito Elitrico do Medidor de Ritmo Respirat6rio.
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(pinos 11 e 12), determinam a frequência do sinal de saída, que

pode ser calculada por:

1
f. = ( 2) (VCO da = v )nun ~ C1 + 3 pF entra terra

(14)

f •
max

1

= ( 32p ) + f, (VOO tr da = V I' - )1 C1 + F nun en a a lIllentaçao
(15 )

onde:

10 KQ ~ R1

~ 1M

10 KQ ~ R2 ~ 1M100 pF ~ C1

~ 0,01 pF

o sinal de salda do Oscilador é então enviado a um trans

missor de FM.

PcR EN7RRM1lf

PC.e ENT1iRiJlS 3

Vto EAI11l~/M-q

VcdtJ-u.
~I?R (~)-8

IAlfl3I baR, - 5

llEiIcff"
~LA
ÇAo

~ • PCJSRibR

J3-PCZ.~iM
J.PcP:5/ÚM
J.i-VCO~iM
JJ- R 1
J2.-Rz.
6-CH~
1-.CJ6
lo-SF5RiM
J6-2€NEI?

Fig. 57 - CI MC 14046B.

6.2.1.3. Transmissor

o Transmissor (Fig. 27)utilizado'para este Medidor e

análogo ao utilizado ao Medidor de Frequência Cardíaca, só ~ sin-

tonizado em 96 MHz. Para isto, no circuito de sintonia, trocou-se
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o valor do capacitar C8 de 10 pF para 18 pFo

6.2.2. Circuito de Recepção

o Módulo de Recepção em conjunto com o Módulo Contador

sao idênticos aos utilizados no outro medidor, mas também com a

diferença na frequência de sintonia do receptor comercial, que p~

ra este circuito é de 96 MHz (Figo 31 e 37)0
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CAPITULO VII

APLICAÇÃO VOS MEVIVORES

Os medidores são de simples operaçao e muito leves. Aro

bos, o Medidor de Frequência Cardíaca e o Medidor de Ritmo Resp~

ratório, são embutidos numa cinta (Fig. 58) que é colocada na cin

tura do paciente (Fig. 60). A cinta torácica é fixada no tórax e

a ponta, contendo os transdutores, é colocada em um dos focos car

díacos (Fig. 61), conforme for observado o melhor sinal (esta mo

nitoração é feita com a ajuda do receptor de FM, contido no Módu

10 Receptor, e/ou de um osciloscópio). Como todo dispositivo ul

trasônico, a ponta necessita de um meio para a transmissão das on

das, assim um gel acoplante acústico foi colocado entre a pele e

a ponta transdutora. Esta ponta foi fixa com a ajuda de fitas ade

sivas.

Fig. 58 - Transmissores.
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Fig. 59 Receptores.

!
i

\I
!

Fig. 60 Colocação do equipamento no paciente
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Fig. 61 - Focos Cardíacos.

1- Válvula Pulmonar
2- Válvula Mitral
3- Parte Superior da Parede Ventricular
4- Ápex
5- Átrio Direito

Ligado o equipamento, no módulo receptor começa-se a

observar os dados por três formas possíveis: audível (através do

receptor comercial), visual (através dos mostradores numéricos) e

graficamente (através de um Registrador Gráfico Comercial x1, x2,

t) •

o protótipo do Medidor de Frequência Cardíaca e de Rit

mo Respiratório, desenvolvido e apresentado neste trabalho, foi

aplicado, em laboratório, em cinco pessoas exercitando os mesmos

tipos de exercícios físicos, corrida e exercícios de flexão, e

forneceu como resultado os dados contidos nas Fig. 62, 63, 64, 65

e 66.

Na Fig. 62, apresentamos os dados retirados de um homem

adulto de 30 anos. Na parte a, temos o registro gráfico do Ritmo

Respiratório. Nele observamos que os picos se apresentam de forma

irregular, não apresentando uma mesma amplitude e nem uma mesma

largura como seria o ideal. O número de incursões registradas foi

de 18 inc/min. Visto que o normal, em média, é de 12 inc/min, con
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Fig. 62a - Registro Gráfico do Ritmo Respiratório.
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cluímos que o ritmo está um pouco acelerado. Estas alterações,

observadas no registro, são consideradas normais, pois como vimos

no Capítulo 3, o pulmão e a caixa não possuem a propriedade de

ritmicidade, inerente a eles, assim a periodicidade do processo

de respiração, inspiração e expiração, pode ser afetada a nível

psicológico. A musculatura respiratória, em parte, é controlada

por mecanismos neurais, que são reflexos dependentes da vontade,

portanto, fatores psíquicos, como excitação ou ansiedade, podem

influir no Ritmo Respiratório, e são justamente estes os fatores

que predominam ante uma nova experiência, como esta que foi fei

ta. Assim, podemos concluir que este indivíduo possui um ritmo res

piratório na faixa considerada normal.

Na parte b, temos o registro gráfico da Frequência Car

díaca. Nele observamos traçados regulares, como seria o ideal.

O número de batimentos normal, em média, é de 80 bat/min, e, vis

to que o número de batimentos registrados foi de 80 bat/min, pod~

mos concluir que este indivíduo possui uma Frequência Cardíaca

na faixa considerada. normal.

Na Fig. 63 apresentamos os dados retirados de um homem

adulto de 23 anos. Na parte ~, temos o registro gráfico do Ritmo

Respiratório, com uma marca de 14 inc/min. Este registro, assim

como o da Figura 62a, apresenta uma forma irregular e um pouco ~

celerado, em relação ao valor normal, em mé~ia. As alterações aqui

encontradas também são explicadas como no primeiro caso.

Na parte b, temos o registro gráfico da Frequência Car

díaca. Nele observamos traçados regulares, como seria o ideal,

mas o número de batimentos encontrado é de 80 bat/min, que está

um pouco acima do valor considerado normal. Esta aceleração e con

siderada normal, quando o indivíduo está se exercitando fisicamen

te. Assim podemos concluir que este homem possui Valores de Ritmo

Respiratório de Frequência Cardíaca na faixa considerada normal.
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Na Fig. 64, apresentamos os dados retirados de uma mu

lher adulta de 28 anos. Na parte ~ temos o Registro Gr~fico do

Ritmo Respiratório, com uma marca de 14 inc/min. Este registra, as

sim como o Registro do Ritmo Respiratório dos casos anteriores,

apresenta uma forma ~rregular e um pouco acelerado, em relaç~o ao

valor normal, em média. As alterações encontradas também são ex

plicadas como nas dos casos anteriores.

Na parte E, temos o registro gráfico da Frequência Car

díaca, com uma marca de 81 bat/min. O importante neste registro

foi o aparecimento de um pulso extra a cada 7 ou 8 pulsos cardia

cos, mostrando que esta mulher possui uma alteração cardiaca, mes

mo estando sua marca de frequência cardiaca dentro da faixa consi

derada normal. Estes pulsos extras foram registrados nas faixas

audiveis e gráfica, no protótipo e confirmados serem pulsos car

diacos extras, através da ausculta com estetoscópio.

Na Fig. 65, apresentamos os dados retirados de uma

criança do sexo feminino de 12 anos. Na parte a, temos o registro

gráfico do Ritmo Respiratório com uma marca de 15 inc/min. Este

registro, assim como o registro do Ritmo Respiratório dos casos

anteriores apresenta uma forma irregular e um pouco acelerado, em

relação ao valor normal, em média. As alterações encontradas tam

bém são explicadas como nas dos casos anteriores.

Na parte ~, temos o registro gráfico da Frequência Car

diaca, com uma marca de 87 bat/min, que está um pouco acima do va

lar considerado normal, em média, mas como já explicado para o ca

so da Fig. 63, esta aceleração é considerada normal mediante exer

cicios fisicos. O importante é notar a variação de frequência 10

go apos a marca de 60 s, alteração esta também observada através

do ausculta com estetoscópio.
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Na Fig. 66, apresentamos os dados retirados de um ado

lescente de 17 anos. Este registro foi retirado na fase final dos..
exerc~c~os.

Na parte ~, ternoso registro gráfico do Ritmo Respiratª

rio, com uma marca de 16 inc/min. Cornonos casos anteriores, este

registro apresenta uma forma irregular e um pouco acelerado, em

relação ao valor normal, em média. As explicações para estas alte

raçoes sao as mesmas dadas nos outros casos.

Na parte b, ternoso registro gráfico da Frequência Car

díaca, com uma marca de 101 bat/min, valor este um pouco acima do

normal, em média, mas visto que este adolescente estava mediante

aplicação de exercícios físicos, esta frequência cardíaca pode

ser considerada na faixa normal.

Cornovisto no Capítulo 5, para um equipamento biotelemé

trico, necessitamos que ele seja leve, e corno,no caso, usamos

uma bateria selada de moto, cornofonte de alimentação para o cir

cuito transmissor da Frequência Cardíaca, e que pesa aproximada

mente 500 g, neste caso, o adolescente queixou-se do peso do equi

pamento.
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CAPITULO VIII

CONCLUSDES

Foi desenvolvido um protótipo para medida à distância

do Ritmo Respiratório e da Frequência Cardíaca. O instrumento de

senvolvido baseou-se na aplicacão do efeito Doppler Ultrasônico e

.do movimento mecânico do tórax para a medida dos parãmetros cit~

dos. Para tanto, foram desenvolvidas transdutores e seus suportes

que permitem a sua colocacão no tórax de seres humanos em ativida

de.

Os resultados (apresentados nas Figs. 62, 62,64, 65 e

66) permitem concluir:

- o método de medida é factível (obviamente,

çoes terão que ser introduzidas nos transdutores e no

registro) ;

modifica

sistema de

os registros conseguiram traduzir fielmente os dados

captados, com uma precisão maior que 90%;

- os valores obtidos para o Ritmo'Respiratório corre~

pondem aos reais, uma vez que outra medida foi realizada simultâ

neamente, através da observação visual do movimento to~ácico;

- os valores para a Frequência Ca~díaca também foram d~

terminadas simultâneamente, através da ausculta com estetoscópio,

e pudemos observar concordância acentuada entre os valores obti

dos pelos dois métodos;

o equipamento foi capaz de captar variações que acon

teceram com as variáveis Frequência Cardíaca e Ritmo Respiratório

durante o tempo de registro.

Finalmente, a conclusão que se chega é que o instrumen

to proposto atinge a finalidade a que se destina, qual seja, o re
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gistro da Frequência Cardíaca e do Ritmo Respiratório à distância.

Assim, a sua utilização na prática desportiva, nos centros de rea

bilitação e nos centros de cardiologia, será de grande utilidade.
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CAPITULO IX

SUGESTõES

Como sugestões para o melhor-aproveitamento operacional

desse aparelho e para aumentar o seu campo de utilização, propo-

mos:

1. possibilidade de uma miniaturizaçãoda pontacontendoos

transdutores, pois facilitará em muito a sua fixação. Para isto,

deve-se obter transdutores com diâmetros de 1 cm'ou menos, com

elevado fator de qualidade, e por conseguinte, uma f~equência de

ressonância clara e distinta, para que não se tenha ruídos no si

nal recebido.

2. um melhor arranjo dos transdutores a serem utiliza

dos, para que se tenha o melhor sinal na recepção. Os arranjos

mais usados que constam da literatura sao:

a) dois transdutores semi-circulares (arranjo utilizado

neste trabalho), dispostos lado a lado, de modo a formar umâng~

10 de 1800 entre eles (Fig. 67) i

CJD D
Fig. 67 - Transdutores Semi-Circulares.

b) um transdutor circular onde o eletrodo é separado

em círculos concêntricos, com a parte central operando como trans

missor e, o anel externo como receptor (Fig. 68) i
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Fii' 68 - Transdutores Concêntricos.

c) dois transdutores semi-circulares dispostos de modo

a formar um ângulo menor que 1800 entre eles (Fig. 69).

~-J

Fig. 69 - Transdutores Semi-Circulares segundo um ângulo menor que

180°.

3. a miniaturização dos circuitos que compõem as partes

transmissoras e receptoras dos medidores.

4. pesquisa de um transmissor que forneça maior

cia e que seja de pequenas dimensões.

5. pesquisa de um melhor gel acoplante acústico,

potên

pois

os utilizados ressecam com o passar do tempo, produzindo uma gran

de atenuação do sinal ultrasõnico

6. acoplamento de um módulo que registre numéricamente

os dados fornecidos nos mostradores.

7. adaptação de um sinal sonoro, aos medidores, que in

forme ao paciente, quando o valor limite (dentro de uma faixa de

segurança, previamente fornecida pelo médico cardiologista) das

variáveis é atingido.



8. acoplamento de outros medidores que forneçam:

96

pres-
sao arterial (o qual existe a possibilidade de ser desenvolvido

utilizando-se o método Doppler ultrasônico), volume de ar inspir~

do e expirado, análise da composição do ar expirado em relação ao

I 'd I I ,~t1nsp1ra o en~re ou~ras var1ave1S.
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