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RESUMO 

Detecção de disfunção autonômica em pacientes em hemodiálise 

utilizando o teste ergométrico 

Disfunção autonômica (DA) está frequentemente presente em pacientes em 

programa de hemodiálise (HD) e tem sido associada ao maior risco de mortalidade 

cardiovascular nesta população. O comportamento da frequência cardíaca (FC) no 

teste ergométrico (TE) tem sido utilizado na avaliação da função autonômica. 

Objetivos. Estabelecer a frequência de alterações autonômicas durante o TE em 

pacientes em HD em comparação a um grupo controle e correlacionar os resultados 

com a variabilidade da FC (VFC) ao Holter e com a presença de microinflamação. 

Métodos. Estudo transversal comparativo em hemodialisados e um grupo controle 

pareado por gênero e idade sem doença renal declarada. O protocolo consistiu de: 

avaliação clínica, coleta de sangue, ecocardiograma, TE e Holter. O TE foi realizado 

em esteira pelo protocolo de rampa, sintoma-limitado, com recuperação ativa e 

determinação de VFC ao esforço e recuperação. Resultados. Um total de 41 

hemodialisados e 41 controles concluiu o estudo. O grupo HD apresentou maiores 

níveis de proteína C-reativa (PCR) (1,02±1,20 vs. 0,47±0,007 mg/dL; p=0,010) e 

maior beta 2-microglobulina, beta2, (27,9±8,1 vs. 1,5±0,5 mg/dL; p<0,001) do que 

controles. Os parâmetros mais discriminativos ao TE foram (HD vs. controle, média ± 

DP): índice cronotrópico (IC) 57,5±19,1 vs. 89,1±12,1%, p<0,001; FC recuperação 

(FCR) 1ºmin 11,9±9,1 vs. 19,4±8,6bpm, p<0,001; FCR 2ºmin 21,3±12,3 vs. 

33,9±10,5bpm, p< 0,001; FCR 3ºmin 33,8±21,3 vs. 53,3±18,0bpm, p<0,001; FCR 4º 

min 38,3±21,9 vs. 58,0±15,7bpm, p<0,001; FCR 5ºmin 40,8±21,3 vs. 60,3±14,4bpm, 

p<0,001; índice FC/FCR 0,80±0,19 vs. 0,69±0,18, p=0,008; QTc pico 419,5±22,2 vs. 

403,8±21,6ms, p=0,006; SDNN exercício 33,7 ± 14,2 vs. 50,0 ± 21,8ms, p<0,001; e 

SDNN recuperação 20,1±9,8 vs. 27,3±17,4ms, p=0,024. A frequência de parâmetros 

anormais ao TE foi (HD vs. controle, %): IC 80,54 vs. 12,2, OR=29,7 (p<0,001); FCR 

1ºmin 56,1 vs. 7,3, OR=17,1 (p<0,001); FCR 2ºmin 56,1 vs. 12,2, OR=9,7 (p<0,001); 

índice FC/FCR 85,4 vs. 53,7, OR=2,6 (p=0,045); e SDNN exercício 89,5 vs. 56,1, 

OR=6,7 (p=0,002). Os parâmetros IC, FCR 1ºmin e SDNN exercício foram usados 

para compor um escore no qual 83% dos pacientes em HD teve 2 ou 3 testes 

anormais enquanto 81% dos controles teve 0 ou 1. HD foi independentemente 

associada com IC e escore de DA ≥2 em todos os modelos de regressão logística 

testados. Houve correlação entre os seguintes parâmetros do TE e a VFC ao Holter: 

IC, FCR 2ºmin, índice FC/FCR, SDNN exercício e rMSSD recuperação. A PCR se 

correlacionou com: FCR 1ºmin, FCR 2ºmin, índice FC/FCR e SDNN exercício; a 

beta2, com a FCR 4ºmin e FCR 5ºmin. Conclusão. O TE foi seguro e útil para 

diagnosticar a DA em pacientes em HD identificando casos positivos com maior 

frequência do que os outros testes estudados. A associação com o Holter e a 

inflamação sugere que as alterações encontradas podem de fato refletir DA.  

 

Palavras chave: teste ergométrico, disautonomia, FFR, hemodiálise, 

inflamação. 



ABSTRACT 

Detection of autonomic dysfunction in hemodialysis patients using the 

exercise treadmill test 

Autonomic dysfunction (AD) is highly prevalent in renal patients undergoing 

hemodialysis (HD) and has been implicated in the increased risk of cardiovascular 

mortality in this setting. Changes in heart rate (HR) in the exercise treadmill test 

(ETT) have been used to assess AD. Objectives. To assess the frequency of HR 

related AD during an ETT in HD patients in comparison to a control group and to 

correlate the results with the HR variability (HRV) at 24h-Holter, and with the 

presence of microinflammation. Methods. Cross-sectional study with HD patients 

and a control group matched by gender and age without overt kidney disease. The 

study protocol consisted of: clinical examination, blood collection, echocardiogram, 

24-h Holter, and ETT. The ETT was performed in ramp treadmill protocol, and was 

symptom-limited with active recovery. HRV was assessed in exercise and recovery 

during ETT. Results. Forty-one HD patients and 41 controls concluded the study.  

HD group had higher levels of C-reactive protein (CRP) than controls (1.02±1.20 vs. 

0.47±0.007 mg/dL, p=0.010) and higher beta 2-microglobulin, beta2, (27.9±8.1 vs. 

1.5±0.5 mg/dL, p<0.001). The most discriminating parameters in ETT were (HD 

patients vs. control, mean±SD): chronotropic index (CI) 57.5±19.1 vs. 89.1±12.1%, 

p<0.001; HR recovery (HRR) 1stmin 11.9±9.1 vs. 19.4±8.6bpm,  p<0.001; HRR 

2ndmin 21.3±12.3 vs. 33.9±10.5bpm, p<0.001; HRR 3rdmin 33.8±21.3 vs. 

53.3±18.0bpm, p<0.001; HRR 4thmin 38.3±21.9 vs. 58.0±15.7bpm, p<0.001; HRR 

5thmin 40.8±21.3 vs. 60.3±14.4bpm, p<0.001; HR/HRR index 0.80±0.19 vs. 0.69± 

0.18, p=0.008; QTc peak 419.5±22.2 vs. 403.8±21.6 msec, p=0.006; SDNN exercise 

33.7 ± 14.2 vs. 50.0 ± 21.8msec, p <0.001; and SDNN recovery 20.1±9.8 vs. 

27.3±17.4msec, p=0.024.  The frequency of abnormal autonomic parameters in ETT 

was (HD vs. control, %): CI 80.54 vs. 12.2, OR=29.7 (p<0.001); HRR 1stmin 56.1 vs. 

7.3, OR=17.1 (p<0.001); HRR 2ndmin 56.1 vs. 12.2, OR=9.7 (p<0.001); HR/HRR 

index 85.4 vs. 53.7, OR=2.6 (p=0.045); and SDNN exercise 89.5 vs. 56.1, OR=6.7 

(p=0.002). The parameters CI, HRR 1stmin, and SDNN exercise were used to 

compose a score in which 83% of HD patients had 2 or 3 abnormal tests and 81% of 

controls had 0 or 1. HD was independently associated with CI and score AD in all 

logistic regression models tested. There was correlation between the following ETT 

autonomic parameters and HR variability by 24-h Holter: CI, HRR 2ndmin, RHR/HRR 

index, SDNN exercise and rMSSD recovery.  CRP correlated with HRR 2ndmin, 

RHR/HRR index and SDNN exercise; beta2, with HRR 4thmin and HRR 5thmin. There 

was no correlation between CRP and beta2 with any parameter assessing HRV on 

the 24-h Holter. Conclusion. The ETT was feasible and useful to diagnose AD in HD 

patients and identified a higher number of positive cases than the other studied tests. 

Findings at ETT correlated with the HRV at the 24h-Holter and microinflammation 

suggesting that findings can indeed reflect true AD. 

 

Keywords: Exercise treadmill test, dysautonomia, ESRD, hemodialysis, 

inflammation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A incidência de morte cardíaca em portadores de doença renal crônica (DRC) 

é muito elevada e maior quanto mais avançado for o estágio da doença renal. A 

doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de mortalidade nos pacientes com 

falência funcional renal (FFR) em programa de hemodiálise (HD), respondendo por 

quase 60% das mortes em todas as idades. Esta alta mortalidade é devida à 

elevada prevalência de DCV de alta letalidade naquela população (Shastri, 2010). 

Além da maior prevalência de fatores de risco tradicionais, comorbidades e da 

presença de alterações hemodinâmicas e metabólicas decorrentes do estado 

urêmico, estes pacientes frequentemente têm fatores de risco adicionais como 

lipoproteína A elevada, estresse oxidativo, inflamação crônica, disfunção endotelial e 

acelerado processo de calcificação vascular (Vita, 1999; Foster, 2013).  

Há mais de quatro décadas, pesquisas em humanos e animais têm 

demonstrado o conceito de que o controle da atividade cardíaca autonômica é um 

poderoso determinante de susceptibilidade à morte súbita cardíaca. Redução da 

atividade vagal e aumento da atividade simpática aumentam o risco de arritmia 

ventricular (Routledge, 2006).  

Pacientes em programa de diálise têm um risco maior de morte súbita, 

provavelmente associada a uma função autonômica deficiente (Herzog 2008). A 

hiperatividade simpática é um importante mecanismo fisiopatológico contribuindo 

para a progressão da doença renal e das complicações cardiovasculares (Lugon, 

2003). 

Diversos estudos têm demonstrado que uma menor variabilidade da 

frequência cardíaca (VFC) à monitorização eletrocardiográfica pelo sistema Holter 
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(Holter) representa um marcador independente de mortalidade e de DCV em 

pacientes em programa de diálise (Herzog, 2008; Ranpuria, 2008).  

O teste ergométrico (TE) tem sido utilizado na avaliação da função 

autonômica através da análise do comportamento das variáveis hemodinâmicas ao 

esforço. Parâmetros como frequência cardíaca (FC) em repouso, resposta da FC ao 

exercício, recuperação da FC ao término do exercício, VFC e dispersão do Intervalo 

QT têm se mostrado bons marcadores prognósticos em diversas enfermidades 

cardiovasculares (Freeman, 2006; Joven, 2008; Maddox, 2008; Lauer, 2009). A 

incompetência cronotrópica e a lenta recuperação da FC no pós-esforço (FCR) são 

reconhecidas como manifestações de disfunção autonômica e preditores de eventos 

cardíacos adversos e mortalidade geral tanto em indivíduos saudáveis quanto em 

cardiopatas (Myers, 2007; Savonen, 2008; Messias, 2010; Brubaker, 2011).  

Pacientes em HD possuem altos níveis de marcadores inflamatórios e isto 

tem sido associado a um risco aumentado de mortalidade (Stenkivel, 2003; 

Freeman, 2006; Jofré, 2006).  

A proposta deste estudo é avaliar a habilidade de diferentes parâmetros do 

TE relacionados à FC para identificar disautonomia em portadores de FFR em 

programa de HD e sua associação com a inflamação. 
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1. REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1. FALÊNCIA FUNCIONAL RENAL 

 

Estima-se que atualmente, apenas nos Estados Unidos da América, mais de 

26 milhões de indivíduos tenham DRC e que outros 20 milhões estejam em risco. A 

DRC engloba diferentes estágios da doença definida pela estimativa da taxa de 

filtração glomerular (TFG). A FFR é definida por uma TFG <15 mL / min por 1,73 m2 

em indivíduos que necessitem de terapia de substituição renal para sobreviver. No 

quadro 1 apresentamos a classificação da DRC (National Kidney F, 2002). 

 

 

Quadro 1- Diagnóstico e classificação da doença renal crônica.  

Estágio 1 - Albuminúria persistente e TFG > 90 mL / min por 1,73 m2 

Estágio 2 - Albuminúria persistente TFG entre 60 e 89 mL / min por 1,73 m2 

Estágio 3 – TFG entre 30 e 59 mL / min por 1,73 m2 

Estágio 4 – TFG entre 15 e 29 mL / min por 1,73 m2 

Estágio 5 – TFG < 15 mL / min por 1,73 m2 

TFG = taxa de filtração glomerular 

 

 

A prevalência de FFR em tratamento dialítico tem aumentado 

progressivamente. Dados do censo brasileiro de diálise de 2010 informam que as 

taxas de prevalência e de incidência de DRC em tratamento dialítico foram, 

respectivamente, de 483 e 100 pacientes por milhão da população. Dos pacientes 

em diálise crônica 90,6% faziam tratamento por HD e 9,4% por diálise peritoneal. As 

etiologias mais frequentes da doença renal no Brasil são a hipertensão arterial 

(HAS) e o diabetes, Figura 1 (Sesso, 2012).  
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Figura 1. Etiologia da doença renal em hemodialisados no Brasil.  
DM= Diabetes melitus; HAS= Hipertensão arterial; GNC= Glomerulonefrite crônica 
(Adaptado de Sesso, 2012).  

 

 

O tratamento oferecido aos pacientes em HD vem melhorando ao longo das 

últimas décadas, resultando em aumento da sobrevida e melhor qualidade de vida 

(Sesso, 2012). A morbimortalidade cardiovascular é excepcionalmente alta neste 

grupo de pacientes (Herzog, 2008; Shastri, 2010). A taxa de mortalidade bruta no 

Brasil é estimada em 17,9% ao ano, sendo 50 a 60% dos óbitos por DCV (Sesso, 

2012). A doença arterial coronariana (DAC) é a principal causa de mortalidade 

respondendo por 45% das mortes em todas as idades, sendo a alta mortalidade 

devida não somente a uma alta prevalência de DAC, mas à característica alta 

letalidade da DAC nesta população (Shastri 2010).  

Ohtake et al. (2005) avaliaram pacientes assintomáticos e sem história prévia 

de DCV em programa de diálise através da coronariografia e observaram uma 
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prevalência de 53% de doença coronariana obstrutiva (estenose maior que 50%). 

Lesão de dois vasos foi encontrada em 25% dos assintomáticos e de três vasos, em 

12%. 

A calcificação vascular é mais frequente e mais grave em pacientes em HD 

do que na população em geral. Calcificações arteriais da íntima e da media 

constituem um importante marcador de morbimortalidade que está associado com 

doença coronária, aterosclerose e rigidez arterial. Sua causa é multifatorial e as 

alterações do metabolismo mineral desempenham um papel importante, 

especialmente quando há um aumento no fosfato sérico ou no produto cálcio x 

fósforo (Ishimura, 2005). 

Além dos fatores de risco tradicionais, estabelecidos no estudo de 

Framingham (Dawber, 1959), estes pacientes frequentemente apresentam outros, 

ligados à DRC per se, genericamente referidos como não tradicionais, que podem 

também contribuir com a gênese da arteriopatia na DRC (Muntner, 2005). Entre 

estes, por exemplo, encontram-se desnutrição, estresse oxidativo, hiperfostatemia, 

microinflamação, acidose metabólica, anemia, disfunção endotelial e acelerado 

processo de calcificação vascular (Vita, 1999; Pecoits-Filho, 2002; Muntner 2005; 

Helal 2010).  

Entre 30 e 50% dos hemodialisados têm altos níveis de marcadores 

inflamatórios como a PCR e interleucina-6. Inflamação crônica ou episódica tem sido 

encontrada em associação com aumento do risco de mortalidade (Iseki, 1999). As 

causas de inflamação são multifatoriais e incluem fatores relacionados ao paciente, 

genética, comorbidades, estresse oxidativo, infecções, obesidade ou fatores 

imunológicos, e fatores relacionados à HD, como biocompatibilidade da membrana 

do dialisador e qualidade da diálise. O conhecimento destes fatores e sua prevenção 
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ou tratamento, poderiam contribuir para melhorar o estado inflamatório destes 

pacientes e reduzir a mortalidade (Lowbeer, 1999; Jofré, 2006).  

Além do risco cardiovascular aumentado, os hemodialisados têm um risco 

maior de morte súbita, provavelmente, associado a uma função autonômica 

deficiente. A disfunção autonômica é frequente tanto em pacientes em programa de 

HD quanto em pacientes em diálise peritoneal e tem sido associada a maior 

mortalidade. De todas as mortes de causa cardiovascular, 25% a 30% são 

classificadas como morte súbita (Herzog 2008; Chan, 2010).  

 

1.2. INFLAMAÇÃO NA FALÊNCIA FUNCIONAL RENAL 

 

O risco excessivo de doenças cardíacas e aterosclerose em pacientes 

urêmicos crônicos é o resultado de uma complexa interação entre fatores renais e 

não renais e as diferentes comorbidades, nas quais a inflamação tem papel 

importante (Figura 2). Há evidências de que a inflamação crônica com ativação da 

proteína C-reativa (PCR), interleucina-6 (IL-6), fator de necrose tumoral alfa e outras 

citocinas está associada à DCV na população geral e em hemodialisados. Citocinas 

inflamatórias também têm uma ação depressora sobre o miocárdio, com 

consequente disfunção miocárdica. Essas condições associadas podem vir a 

aumentar o risco de infarto do miocárdio (IAM), insuficiência cardíaca e morte 

(Santoro, 2002). 

A técnica utilizada na HD pode contribuir para manter o estado inflamatório 

em muitos pacientes. Um fator de inflamação específico nos pacientes em HD é a 

capacidade da membrana do dialisador de estimular os monócitos, diretamente ou 

através de ativação do complemento, aumentando a produção de citocinas. O 
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comportamento das membranas HD varia consideravelmente, e algumas delas são 

claramente mais biocompatíveis do que outras (Jofré, 2006).  

A inflamação também é responsável por outros fatores de risco de 

mortalidade, tais como anemia, desnutrição, doenças vasculares e hipertrofia 

ventricular esquerda. Marcadores inflamatórios são indicadores poderosos de 

mortalidade nos pacientes em HD, após o ajuste para outros fatores de risco 

(Pecoits-Filho, 2002). 

 

 

 

Figura 2. Fatores de risco para inflamação em pacientes em hemodiálise. (Adaptado de 
Santoro et al., 2002). HAS = hipertensão arterial; PCR = proteína C-reativa. 
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Proteína C-reativa 

 

A PCR é produzida nos hepatócitos e pode subir mais de 1.000 vezes, em 

uma variedade de condições infecciosas e/ou inflamatórias agudas. Foi descrita 

inicialmente como um reagente de fase aguda que se liga a um polissacarídeo 

pneumocócico capsular. Sua produção está principalmente sob o controle da IL-6 

(Stenkivel, 2005).  

 O padrão-ouro entre os marcadores de microinflamação em HD é a PCR. Por 

ser um bom preditor de mortalidade em curto prazo e fácil de dosar, a PCR tem sido 

utilizada como teste de rotina em unidades de HD para alertar sobre a inflamação 

(Mancine, 2002; Jofré, 2006).  

Na FFR a PCR ultrassensível é um forte previsor de mortalidade 

cardiovascular e mortalidade por todas as causas estando associada com estresse 

oxidativo, calcificação vascular e disfunção endotelial. Como a PCR é tão fortemente 

associada à doença vascular, tem sido sugerido que esta proteína não é somente 

um marcador, mas também um mediador da aterogênese (Stenkivel 2005).  

Sharain et al. (2013) demonstraram que, o aumento dos níveis de PCR e do 

peptídeo natriurético cerebral, são maiores quanto mais avançada for a DRC, 

atingindo níveis mais elevados em pacientes em diálise.  

O volume do átrio esquerdo tem sido apontado como poderosa ferramenta 

para a previsão de eventos adversos em pacientes em HD. Em pacientes sem DCV 

conhecida, houve correlação entre elevação da PCR e aumento do átrio esquerdo, 

sugerindo uma associação entre processos fisiopatológicos relacionados à dilatação 

atrial esquerda e o estado inflamatório sistêmico de pacientes sob HD (Barberato, 

2007). 
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Alguns estudos têm demostrado associação da inflamação com a 

disautonomia. Huang et al.. (2006) observaram maiores níveis de PCR em 

indivíduos com déficit cronotrópico (DC) ao TE e sem doença renal. A PCR também 

tem sido inversamente associada à capacidade funcional em cardiopatas, renais e 

indivíduos saudáveis (Jae, 2009).  

 

Beta 2-microglobulina 

 

A beta 2-microglobulina (beta2) é um importante previsor de mortalidade em 

pacientes em HD, independente da duração da HD, diabetes, desnutrição e 

inflamação crônica (Okuno, 2009). Uma das hipóteses para esta associação é que 

os níveis de beta2 servem como um marcador substituto de toxinas urêmicas e de 

outras moléculas com cinética semelhante. Outra hipótese é o fato de a beta 2 estar 

envolvida na gênese da amiloidose em pacientes em HD (Drueke, 2000).  

A beta2 é uma proteína com peso molecular de 11.800 daltons produzida por 

todas as células que expressam a classe I do complexo principal de 

histocompatibilidade. Em condições fisiológicas a beta2 é gerada a uma taxa 

constante, exceto em pacientes com inflamação sistêmica e neoplasia, e é eliminada 

da circulação através da via renal. A beta2 é filtrada pelos glomérulos e é degradada 

nos túbulos proximais através de uma via independente. Em pacientes com uma 

reduzida TFG, os níveis circulantes de beta2 são elevados. Em pacientes em diálise, 

nos quais a TFG é quase completamente abolida, a beta2 acumula na circulação, 

muito acima de seus níveis em indivíduos normais (Okuno, 2009). Mesmo após a 

entrada em programa de HD, os níveis séricos de beta2 tendem a continuar se 

elevando no longo prazo e são muito dependentes das características da membrana 
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do dialisador (se alta ou baixa permeabilidade) e da função renal residual (Lornoy, 

2000). 

 

Troponina I 

 

O complexo troponina é constituído por três subunidades reguladoras que 

medeiam a função contrátil do músculo estriado. Estes são troponina C, que se liga 

ao cálcio, troponina I, que se liga à actina e inibe a interação actina-miosina e 

troponina T, que se liga à tropomiosina e, portanto, anexa ao complexo troponina um 

filamento fino. A maioria das troponinas está incorporada ao complexo troponina, 

embora, 6% da troponina T e 2 a 3% da troponina I podem estar livres no citoplasma 

(Beciani, 2003).  

A elevação dos níveis séricos de troponina T é frequentemente observada em 

pacientes em diálise crônica e estão associadas com o aumento da morbidade e 

mortalidade (Lowbeer, 1999).  

A troponina I tem se mostrado um bom marcador de risco para eventos 

cardiovasculares em pacientes urêmicos, independente de alterações ECG, 

ecocardiográficas e das comorbidades (Beciani, 2003).   

 

1.3. DISAUTONOMIA NA FALÊNCIA FUNCIONAL RENAL  

 

1.3.1. Sistema nervoso autônomo 

 

O sistema nervoso autônomo (SNA), descrito pela primeira vez por volta de 

1920, regula várias funções orgânicas no corpo humano como a FC, a força de 
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contração miocárdica, vasoconstricção e vasodilatação arteriovenosa e a secreção 

glandular de forma automática e inconsciente. As fibras aferentes se dirigem para 

centros localizados na medula espinhal, no tronco cerebral e no hipotálamo, 

enquanto as fibras eferentes inervam as vísceras através de duas divisões: o 

simpático e o parassimpático, Figura 3 (Guyton, 2006).  

 

 

 

Figura 3 – Sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático e órgãos submetidos aos 
seus controles. Adaptado de Lopes, 2002. 

 

 

O SNA, através das fibras simpáticas e parassimpáticas, exerce o controle 

neural do coração (Figura 4). 
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Figura 4 – Sistema nervoso autônomo e inervação cardíaca. Adaptado de Lopes, 2002. 

 

 

O sistema nervoso simpático (SNS) é formado por duas cadeias de gânglios 

paravertebrais, além de um neurônio pré-ganglionar e outro pós-ganglionar (Guyton, 

2006).  

As fibras simpáticas cardíacas se originam a partir dos segmentos T2 a T4 da 

medula espinhal e são distribuídas através da medula cervical, do gânglio cérvico-

torácico e dos primeiros quatro gânglios da cadeia torácica simpática. Estas fibras 

chegam ao plexo cardíaco e se distribuem para o nodo sinusal, aumentando a FC, e 

ao músculo cardíaco, elevando a pressão dentro do ventrículo e o volume sistólico 

(Marron, 1995). Como exemplo destas modificações, cita-se o aumento da FC e da 

contratilidade miocárdica, que provocam um aumento do consumo de oxigênio (VO2) 

pelo músculo cardíaco, durante um esforço físico (Myers, 2002). Uma das 

capacidades mais impressionantes deste sistema é a rapidez com que pode alterar 
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as funções viscerais, como, por exemplo, dobrar a pressão arterial (PA) em 10 a 15 

segundos (Guyton, 2006).  

O sistema nervoso parassimpático (SNP) possui, aproximadamente, 75% de 

suas fibras formando o décimo par craniano (os dois nervos vagos), além de fibras 

no terceiro, sétimo e nono pares cranianos e o segundo e terceiro nervos sacrais. 

Dentre suas ações, é responsável pela diminuição da FC e pela sua manutenção em 

repouso, diminuição da PA através da vasodilatação periférica, diminuição da 

contratilidade miocárdica e, por conseguinte, do VO2 do músculo cardíaco. Suas 

fibras pré-ganglionares se dirigem até a parede do órgão inervado, onde se 

conectam aos neurônios pós-ganglionares. Os neurônios pré-ganglionares tanto 

simpáticos, quanto parassimpáticos são colinérgicos, enquanto os neurônios pós-

ganglionares simpáticos são adrenérgicos e os parassimpáticos são colinérgicos 

(Guyton, 2006). A heterogeneidade na distribuição anatômica das terminações 

simpáticas e vagais no coração, bem como o tempo de latência e duração da 

resposta fisiológica criam oportunidades para que o desequilíbrio autonômico 

funcione como campo fértil para a ocorrência de arritmias. As respostas funcionais à 

estimulação colinérgica ocorrem em milissegundos, enquanto a estimulação 

adrenérgica necessita de segundos para ativação. Essa diferença temporal tem 

implicações clínicas e na VFC e, provavelmente, na incidência de arritmias (Souza, 

2009). 

 

1.3.2. Disautonomia 

 

A disautonomia ou disfunção autonômica consiste no funcionamento 

inadequado do SNA, havendo predominância de um de seus ramos sobre o outro. 
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Geralmente, o ramo simpático sobressai sobre o parassimpático, o que leva a 

alterações morfológicas e funcionais do sistema cardiovascular. Este desbalanço 

autonômico é, provavelmente, a primeira alteração que ocorre no organismo de 

pessoas saudáveis possibilitando o surgimento de injúrias e patologias 

cardiovasculares (De Angelis, 2004). 

Existe uma predominância da influência vagal nos corações normais e sua 

redução é uma característica na fase inicial de instalação de uma cardiopatia, 

mesmo antes do aumento da atividade simpática. É de grande relevância clínica e 

terapêutica o conhecimento da influência autonômica na produção de efeitos 

arritmogênicos do sistema parassimpático em corações normais e do simpático nos 

corações comprometidos (Lahiri, 2008).  

Nas últimas duas décadas houve um número crescente de trabalhos 

demonstrando a relação entre o SNA e mortalidade. A probabilidade de arritmias 

ventriculares letais estaria relacionada ao predomínio da atividade simpática ou ao 

declínio da atividade vagal (Huikuri, 1996; Lauer, 2009).  

Na insuficiência renal crônica, os níveis de norepinefrina encontram-se 

elevados e, inicialmente, este aumento havia sido atribuído à redução da excreção 

renal e a um defeito na reutilização neuronal da norepinefrina. Atualmente, há 

evidências sólidas de que o mecanismo fisiopatológico seja a hiperatividade 

adrenérgica e que o rim, ricamente inervado por nervos eferentes simpáticos e 

nervos sensoriais aferentes, quando contraído progressivamente pela doença renal, 

estimule a hiperatividade simpática. A hiperatividade simpática é um importante 

mecanismo fisiopatológico contribuindo para a progressão da doença renal e das 

complicações cardiovasculares (Vita, 1999; Rump, 2000; Hausberg, 2002; Mancine, 

2002; Lugon, 2003). 
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 Hausberg et al. (2002) observaram atividade autonômica simpática 

aumentada em pacientes com FFR que não foi reduzida após transplante renal, mas 

sim após nefrectomia, demonstrando que o rim contraído é o substrato para a 

hiperatividade simpática na FFR. Intervenções para reduzir a hiperatividade 

simpática podem constituir uma nova abordagem terapêutica (Stenkinvel, 2003; 

Joles, 2004). 

Vita et al. (1999) observaram que 53% dos indivíduos em programa de diálise 

tinham disautonomia, 40% exclusivamente parassimpática e 13% simpática e 

parassimpática. Uma análise multivariada demonstrou que destes, 63% tinham 

neuropatia autonômica moderada a grave. Lugon et al. (2003) observaram uma alta 

incidência de disautonomia em hemodialisados, limitada ao SNS em pacientes que 

não faziam uso de drogas anti-hipertensivas e do simpático e parassimpático nos 

pacientes em uso de drogas anti-hipertensivas. 

 

1.3.3. Avaliação de disautonomia 

  

Na avaliação de disautonomia, podem ser utilizados vários métodos 

diagnósticos desde o exame clínico, provas funcionais até exames complementares 

complexos em medicina nuclear.  

No exame clínico, as alterações da FC e PA decorrentes de mudanças 

posturais ou da FC durante o ciclo respiratório normal podem apontar anormalidades 

no balanço autonômico. Durante o exame físico também pode ser avaliado o reflexo 

pupilar. A miose que ocorre como reação a um estímulo luminoso, se relaciona ao 

SNP e a midríase, observada na retirada deste estímulo, reflete a atuação do SNS 

(Guyton, 2006). 
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 Dentre as provas funcionais, uma das mais utilizadas é a manobra de 

Valsalva, que consiste na expiração forçada contra resistência durante um tempo 

aproximado de 15 segundos. No inicio da manobra a PA tende a diminuir e a FC a 

aumentar, enquanto na fase final ocorre o oposto, ou seja, queda da FC e aumento 

da PA. Anormalidades da fase inicial da manobra (aumento inadequado da FC em 

resposta à queda da PA) indicam problemas na regulação simpática, enquanto que 

na fase final o insuficiente decréscimo da FC está associado à alteração na 

regulação parassimpática (Novak, 2011). 

 

1.3.3.1. Escore de Ewing 

 

O escore de Ewing é um teste validado para disfunção autonômica e 

composto por cinco testes autonômicos:  

1. FC com a respiração profunda (normal: >15bpm) 

2. Resposta da FC de pé (normal: 1,04). 

3. Resposta da FC à manobra de Valsalva (normal =1,21). 

4. Resposta PAS de pé (valor normal: queda de 10 mmHg na pressão). 

5. Resposta da PAS ao exercício estático (handgrip): normal: aumento 

de16 mmHg). 

Cada um dos cinco testes é classificado como: normal = 0 pontos; borderline 

= 0,5 pontos; ou anormal =1 ponto. A soma dos pontos classifica a disfunção 

autonômica pelo escore: sem disfunção = 0 a 1; leve= 1,5 a 2; moderada = 2,5 a 3 

ou grave = 3,5 a 5. 
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A bateria de testes de Ewing não tem sido utilizada rotineiramente porque a 

administração de todos os cinco testes requeridos é muito demorada e requer 

considerável cooperação do paciente (Guo, 2013). 

 

1.3.3.2. Tilt Test 

 

O Tilt test é um método fisiológico, não invasivo para determinar a 

baroreflexo-sensibilidade e tem-se mostrado um índice útil da função vagal e 

simpática cardíaca reflexa em pacientes com diabetes mellitus (Nakagawa, 2001). 

O Tilt Test é um teste da influência autonômica no coração, onde as 

mudanças da PA, FC e a ocorrência de síncopes são analisadas refletindo as 

adaptações do SNA frente a alterações posturais. Através destas mudanças 

posturais, é testada a sensibilidade do barorreflexo que tende a ativar as fibras do 

SNA e com isso equilibrar a PA (Tochikubo, 2000).  

O exame consiste em manter o paciente na posição de decúbito dorsal, sobre 

uma prancha ou mesa reclinável por um período de adaptação de 15 minutos 

medindo as variáveis PA e FC. Após este período, a mesa é inclinada à 70º, 

permanecendo por até 45 minutos (Figura 5).  

O teste identifica a síncope neurocardiogênica, também conhecida por 

vasovagal ou vasodepressora, nas quais ocorre supressão do simpático e também 

estimulação do parassimpático. Para uma melhor acurácia, o exame pode ser 

complementado com sensibilização através de drogas vasodilatadoras orais, como 

os nitratos (Silva, 2014).  
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Figura 5. Tilt test. Figura à esquerda durante a fase de inclinação da mesa a 70º com 
monitorização eletrocardiográfica, de PA e FC. Gráfico demonstrando queda da FC (curva 
inferior) e da PAS, média e diastólica após potencialização com nitrato e associada a 
síncope. Compatível com síncope neurocardiogênica. Adaptado de Lanier, 2011. 

 

 

1.3.3.3. Eletrocardiograma 

 

O intervalo QT, medido do início do complexo QRS até o final da onda T, 

reflete as alterações ocorridas na repolarização ventricular durante os ciclos 

cardíacos. Quando há variação dos intervalos RR, devem ser medidos pelo menos 

três ciclos cardíacos e a média dos intervalos QT é considerada. Geralmente, este 

intervalo é corrigido para a FC (QTc) pela fórmula de Bazett, sendo realizado, 

preferencialmente, nas derivações de V2 a V3 para não sofrer influência da onda U 

no ECG de superfície (Figura 6). Os valores para o QTc variam com o sexo e são 

considerados normais valores até 450ms para homens e 470ms para mulheres, 

figura 6 (Pastore, 2009). 

Os mecanismos envolvidos no risco aumentado de morte súbita em pacientes 

em diálise são multifatoriais, mas arritmias complexas têm sido observadas nestes 

pacientes. Genericamente, a incidência de arritmias depende do tônus autonômico 

e/ou de anormalidades metabólicas e estruturais ventriculares. A heterogeneidade da 
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velocidade de condução e/ou repolarização nas diferentes regiões do ventrículo 

podem também providenciar um substrato para arritmias. O intervalo QT no 

eletrocardiograma (ECG) representa a atividade elétrica ventricular global e pode, 

indiretamente, representar a repolarização ventricular (Cardoso, 2004). 

O aumento do intervalo QT e da dispersão do QT ao ECG de repouso têm 

sido associados com elevada taxa de mortalidade em pacientes em HD (Lorincz, 

1999; Covic, 2002; Kyriazis, 2004). 

 

 

 

Figura 6. Medida do intervalo QT no eletrocardiograma. QT corrigido pela FC (QTc) pela 
fórmula de Bazzet. 

 

 

As alterações eletrolíticas durante o processo de HD podem determinar 

aumento do intervalo QT e do QTc (Lorincz, 1999; Covic, 2002). Após transplante 

renal bem sucedido o intervalo QT prolongado diminui até níveis normais. Estas 

variações estiveram associadas à normalização de eletrólitos e ao equilíbrio ácido-

básico normal e associadas a uma função renal normal após transplante (Monfared, 

2008). 
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Dispersão do intervalo QT é a variação do intervalo QT, isto é, a diferença 

entre o maior e o menor intervalo QT no ECG de superfície de 12 derivações. Está 

relacionado a uma repolarização do miocárdio heterogênea e, portanto, associa-se à 

ocorrência de taquiarritmias e morte CV (Bluzaite, 2006; Lopes, 2006).  

A HD aumenta o intervalo QTc em pacientes com FFR, principalmente 

relacionadas às rápidas mudanças nas concentrações plasmáticas de eletrólitos. No 

entanto, o impacto sobre a dispersão do QTc é menos importante na ausência de 

doença cardíaca significativa coexistente (Covic, 2002; Familoni, 2006).  

Statter et al., em 1994, já apontavam as dificuldades para medidas da 

dispersão do QT. Muitas vezes, não é possível medir o intervalo QT de todas as 12 

derivações devido a gravações de má qualidade ou baixa amplitude de onda T. É 

evidente que uma derivação que não pode ser medida pode conter o máximo ou o 

mínimo intervalo QT e se várias derivações são perdidas, a chance de isso 

acontecer é maior. Kyriasis et al. (2004) também demonstraram que o intervalo QTc 

é um parâmetro facilmente mensurável e altamente reprodutível no paciente em HD. 

Por este motivo, pode ser utilizado para avaliar alterações na recuperação 

ventricular, devido às intervenções terapêuticas ou alterações no processo de 

doença subjacente. Em contraste, as medidas da dispersão do QTc foram 

caracterizados por um elevado grau de variabilidade ao longo do tempo.  
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1.3.3.4. Monitorização eletrocardiográfica de 24h pelo sistema Holter 

(Holter) 

 

A VFC ou variabilidade RR consiste nas variações no intervalo RR no ECG 

medido em um intervalo de poucos minutos ou em horas e representa o balanço 

autonômico entre o SNS e o SNP atuando no nodo sinusal (Lauer, 2002). 

A liberação da acetilcolina pelos terminais parassimpáticos exerce sua 

influência na despolarização do nodo sinoatrial e, por apresentar uma velocidade de 

remoção muito rápida, provoca oscilações na duração dos intervalos R-R levando a 

variações rítmicas da FC. Inversamente, a noradrenalina, liberada pelos terminais 

simpáticos, possui uma velocidade de remoção lenta, ocasionando uma variação 

rítmica na FC, que pode ser observada somente em registros de longo prazo. Desta 

forma, a VFC é determinada pela integração entre a modulação rápida e a lenta. 

Contudo, essas variações na FC são atribuídas, principalmente, às oscilações da 

atividade parassimpática e, portanto, a amplitude da VFC reflete principalmente a 

atividade vagal sobre o coração (Almeida, 2003, Cambri, 2008). 

A VFC pode ser aferida por inúmeros métodos, sendo os mais simples as 

análises temporal e espectral. A análise temporal é efetuada no domínio de tempo 

com emprego de índices estatísticos descritivos e a espectral no domínio da 

frequência espectral com uso de transformadas matemáticas.  

No domínio de tempo, os índices são decorrentes das variações temporais 

dos ciclos, expresso em ms ou dos percentuais de flutuação em ciclos subjacentes, 

expressos em percentuais. Na análise de 24 horas, cada complexo QRS é detectado 

e o intervalo normal a cada onda R é denominado N. O índice NNs representa o 

número total de todos os ciclos determinados e o índice NN a média do valor de 
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todos os ciclos determinados. Os quatro índices mais utilizados estão listados no 

quadro 2.  

 

 

Quadro 2. Índices de variabilidade da FC no domínio do tempo no Holter 

SDNN Desvio-padrão de todos os ciclos RR mensurados durante o registro (ms).  

Estima a variabilidade total da FC 

 

SDANN  Desvio-padrão da média de todos os segmentos de cinco minutos avaliados 

durante o registro (ms); 

 

rMSSD Raiz quadrada da média da soma do quadrado das diferenças sucessivas 

entre ciclos adjacentes durante o registro (ms); 

 

pNN50  Percentual de variação >50ms entre os ciclos normais sucessivos 

durante o registro (%). 

Adaptado de Fukuta et al., 2003 

 

Os índices SDNN e SDANN são obtidos a partir de registros de longa duração 

e representam as atividades simpática e parassimpática, porém não permitem 

distinguir quando as alterações da VFC são devidas ao aumento do tônus simpático 

ou à retirada do tônus vagal. O SDANN é um índice que representa a perda do 

equilíbrio do SNA e estima os componentes a longo termo da VFC. Valores de 

SDNN <50ms e SDANN <40 ms estão associados a maior mortalidade 

cardiovascular em HD e estratificam os pacientes com maior risco de morte súbita 

(Fukuta, 2003). 

 Os índices rMSSD e pNN50 representam a atividade parassimpática, pois 

são encontrados a partir da análise de intervalos RR adjacentes; são considerados 

índices de curto prazo, portanto refletem a modulação vagal (oscilações batimento a 

batimento da FC). Valores de pNN50 <5% e rMSSD <15 ms indicam depressão 
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importante da atividade parassimpática e estão associados a maior mortalidade por 

DCV em HD (Malik, 1996; Fukuta, 2003). 

Outra forma de analisar os intervalos RR no domínio do tempo é a partir de 

métodos geométricos, sendo o índice triangular (IT) e a plotagem de Lorenz (ou Plot 

de Poincaré) os mais conhecidos.  

O IT é calculado a partir da construção de um histograma de densidade dos 

intervalos RR normais: o eixo das abscissas mostra o comprimento dos intervalos 

RR e o eixo das ordenadas mostra a frequência com que cada um deles ocorreu. A 

união dos pontos das colunas do histograma forma uma figura semelhante a um 

triângulo. O IT pode ser calculado dividindo-se a área multiplicada por 2 pela altura 

(corresponde ao número de intervalos RR com frequência modal) do triângulo. Esse 

índice não sofre influência dos batimentos ectópicos e artefatos, pois estes se 

situam fora do triângulo (Figura 7). Valores inferiores a 15 ms foram associados a 

maior incidência de morte súbita em coronariopatas e maior mortalidade 

cardiovascular em pacientes em HD (Malik, 1996; Fukuta, 2003). 

O plot de Poincaré é um método geométrico para análise da dinâmica da 

VFC. Representa uma série temporal dentro de um plano cartesiano no qual cada 

intervalo RR é correlacionado com o intervalo antecedente e definem um ponto no 

plot. A análise pode ser feita de forma qualitativa, avaliando-se visualmente a figura 

que foi formada. A figura de uma distribuição normal da VFC é a de um cometa. 

Quando existe dispersão de batimento a batimento observa-se uma imagem de 

torpedo, ou então parabólica. 
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Figura 7. Representação esquemática da formação do índice triangular. Eixo das abcissas: 
intervalos RR normais (128 Hz); Eixo das ordenadas: frequência de aparecimento. Adaptado 
de Souza, 2009. 

 

 

A análise da VFC no domínio de frequência pode ser realizada através de 

métodos não paramétricos e paramétricos. 

Para a obtenção dos índices espectrais, o sistema Holter fornece uma 

ferramenta conhecida como tacograma de frequência. Após o processamento 

matemático é gerado um gráfico que expressa a variação dos intervalos RR em 

função do tempo. O tacograma contém um sinal aparentemente periódico que oscila 

no tempo, processado por algoritmos matemáticos, como a transformada rápida de 

Fourier ou modelos autorregressivos. 

Em registros longos de 24 horas, a potência total se fragmenta em quatro 

bandas distintas: 
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a) Componente de muito baixa frequência (MBF) – respostas de frequência 

entre 0,003Hz e 0,04Hz. Está relacionado aos mecanismos termorreguladores e 

renina-angiotensina, cuja regulação é efetuada pelo simpático e pelo 

parassimpático; 

b) Componente de baixa frequência (BF) – respostas entre 0,04Hz e 0,15Hz. 

É uma faixa modulada tanto pelo sistema simpático quanto pelo parassimpático, 

com predominância simpática em algumas situações específicas. Reflete as 

oscilações do sistema barorreceptor. Representa a atividade simpática modulada 

pela parassimpática; 

c) Componente de ultrabaixa frequência (UBF) – respostas <0,003Hz. Reflete 

a influência do parassimpático e do simpático. Está relacionada com o sistema 

neuroendócrino e ritmo circadiano; e 

d) Componente de alta frequência (AF) – respostas entre 0,15Hz e 0,40Hz. 

Corresponde à variação da FC relacionada com o ciclo respiratório. As oscilações de 

alta frequência coincidem com a frequência respiratória. A oscilação da FC 

secundária à respiração, conhecida como arritmia sinusal respiratória, é um 

fenômeno mediado pelo vago, através de estímulos diretos dos centros respiratórios 

cerebrais, mas que depende também de reflexos cardiopulmonares. Representa a 

modulação vagal. 

Diversos estudos têm demonstrado que uma menor VFC ao Holter é um 

marcador independente de mortalidade e de DCV em pacientes em programa de 

diálise (Fukuta, 2003; Perini, 2003; Ranpuria, 2008; Oikawa, 2009). 

A mensuração de marcadores de atividade autonômica, através de dados da 

VFC ao Holter tem fornecido informações clínicas importantes. Menor VFC ao 

Holter, corresponde a um ajuste inadequado aos desafios e é um marcador 
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independente de mortalidade e de DCV em pacientes em programa de diálise 

(Fukuta, 2003; Ranpuria, 2008).  

A redução da VFC tem sido associada com aumento da mortalidade em 

pacientes após infarto e em portadores de insuficiência cardíaca de etiologia 

isquêmica e não isquêmica (Lahiri, 2008). Em portadores de DRC a redução da VFC 

foi um preditor de hospitalização e FFR (Brotman, 2010). 

Avaliando a atividade vagal cardíaca, a redução da VFC é o principal preditor 

de arritmias complexas, como a taquicardia ventricular sustentada, precedendo 

inclusive os episódios de morte súbita (Brembilla-Perrot, 1997; Anderson, 1999; 

Shusterman, 2000; Araújo, 2003; Kleiger, 2005). 

Durante o processo de HD, a instabilidade hemodinâmica está fortemente 

associada à diminuição da VFC e um desbalanço simpaticovagal, sugerindo um 

distúrbio de controle autonômico em pacientes urêmicos com dano cardíaco 

(Rubinger, 2004)  

 

1.3.3.5 Cintigrafia miocárdica com metaiodobenzilguanidina marcada com 

iodo-123  

Outro meio de investigar a influência simpática sobre o coração é a utilização 

de compostos radioativos captados seletivamente nas terminações sinápticas dos 

nervos adrenérgicos e observados através de exame cintilográfico. A 

metaiodobenzilguanidina marcada com iodo-123 (I123 MIBG) é um destes compostos 

e sua captação homogênea e similar nas paredes cardíacas é o padrão normal 

(figura 8). Este método tem sido utilizado mais recentemente no prognóstico de 

pacientes portadores de insuficiência cardíaca (Yamada 2003, Messias, 2010). 
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Figura 8. Cintigrafia com metaiodobenzilguanidina marcada com iodo-123. Paciente com 
insuficiência cardíaca mostrando relação coração/mediastino precoce e tardia e taxa de 
washout normal. Adaptado de Messias, 2011. 

 

 

Messias et al. (2012) avaliaram portadores de insuficiência cardíaca com FE 

reduzida pela cintilografia com MIBG e TE e observaram que pacientes com taxa de 

washout anormal tinham recuperação mais lenta da FC no pós-esforço, sugerindo 

que a hiperativação adrenégica pode influenciar a recuperação da FC ao TE. 

 

 

1.4.  TESTE ERGOMÉTRICO NA AVALIAÇÃO DE DISAUTONOMIA 

 

O TE pode ser considerado o mais prático e funcional exame de função 

cardíaca, cujo resultado depende de todos os órgãos e sistemas que participam do 

esforço desenvolvido, incluindo os sistemas: nervoso autônomo, músculo-

esquelético, osteoarticular e neuroendódrino, entre outros (Freeman, 2006).  

O TE tem sido recomendado por todas as diretrizes nacionais e internacionais 

para a investigação e avaliação de isquemia miocárdica, arritmias cardíacas e 
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distúrbios hemodinâmicos induzidos pelo exercício, avaliação de capacidade 

funcional, e avaliação diagnóstica e prognóstica de doenças cardiovasculares 

(Messias, 2010).  

A sensibilidade do método para o diagnóstico de isquemia miocárdica é de 50 

a 72% e a especificidade de 69 a 74%. O valor preditivo do TE está relacionado à 

prevalência da doença na população estudada. Em populações de alta prevalência 

de DAC como a dos pacientes em programa de HD, a sensibilidade é de 50% e a 

especificidade, de 90% com um valor preditivo positivo de 83%. Entretanto, 

alterações no ECG de repouso, como a hipertrofia ventricular e/ou bloqueio de ramo 

de alto grau, presentes com alguma frequência nos portadores de FFR, podem 

reduzir consideravelmente o valor preditivo do método para o diagnóstico de 

isquemia (Gibbons, 2002; Bolton, 2005; Meneghelo, 2010). 

As diretrizes americanas para a avaliação e manejo da DCV em pacientes 

com FFR não recomendam o TE para investigação de isquemia nesta população 

devido a frequente fraca tolerância ao exercício e a alta prevalência de hipertrofia 

ventricular esquerda (Bolton, 2005). Alguns autores consideram que, em candidatos 

a transplante renal, os exames não invasivos, em geral, não tem acurácia suficiente 

para identificar os pacientes com doença coronariana podendo levar a uma falsa 

impressão de segurança sendo a coronariografia o exame mais indicado (Fishbane, 

2005; Patel, 2008).  

Um estudo em diferentes centros de HD, em relação à avaliação 

cardiovascular de pacientes pré-transplante, observou que a modalidade de exame 

preferida na triagem para DAC variou muito, com 15% dos centros utilizando a 

angiografia como sua triagem primária, a maioria dos centros utilizando um teste de 
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estresse com imagem como método de rastreamento primário e somente 7% 

usando o TE (Friedmann, 2011). 

Nas últimas décadas, a associação das variáveis clinicas, hemodinâmicas, 

metabólicas e eletrocardiográficas no TE muito contribuiu para a melhora da 

acurácia, ampliando o poder diagnóstico e prognóstico do método. A determinação 

da capacidade funcional no TE, por exemplo, tem-se mostrado um bom previsor de 

eventos cardiovasculares e mortalidade em assintomáticos e em portadores de 

cardiopatias como a DAC e a insuficiência cardíaca (Myers, 2002). 

 Atualmente, o TE é um método não invasivo de grande aplicabilidade clínica 

dentro da cardiologia. Seu uso não mais se limita ao diagnóstico de DAC devido à 

grande variedade de informações que o teste revela. Mais recentemente, a 

avaliação do comportamento do SNA durante o exercício dinâmico tem-se mostrado 

de grande valor em cardiopatias graves, como na doença coronariana e na 

insuficiência cardíaca (Lauer, 2002; Adabag, 2008; Maddox, 2008). 

Há evidências recentes de que parâmetros que refletem a complexa interação 

entre o SNA e o sistema cardiovascular durante o TE podem prover importantes 

informações prognósticas (Freeman, 2006).  

A função autonômica cardíaca pode ser avaliada no TE através de algumas 

variáveis, incluindo: FC em repouso; resposta da FC ao exercício; recuperação da 

FC ao término do exercício; VFC; e dispersão do Intervalo QT (Freeman, 2006; 

Masaki, 2006; Joven, 2008; Lauer, 2009). 

 

1.4.1. Frequência cardíaca em repouso 

 

A FC é denominada como intrínseca quando não sofre influência do SNA. Em 

humanos saudáveis seu valor normal encontra-se em torno de 100 bpm/min, sendo 
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dependente da idade e do gênero. Além do SNA podem influenciar a FC intrínseca a 

hipóxia, o exercício físico e a temperatura corporal (Messias 2010).  

O SNS e o SNP, atuando na FC intrínseca, determinam a FC propriamente 

dita. O SNP através de descarga vagal de acetilcolina diminui a FC, assim como o 

SNS acelera a FC através da liberação neural de noradrenalina e sistêmica de 

adrenalina. Uma FC elevada em repouso está associada a aumento da mortalidade 

geral e mortalidade cardiovascular e, particularmente, aumento de morte súbita 

(Lahiri, 2008; Messias, 2010).  

O tônus vagal parece contribuir para a manutenção da FC no repouso. Em 

pacientes normais e em cardiopatas, o meio mais importante de aumentar o tônus 

vagal, e assim diminuir a FC de repouso, é o exercício físico regular. Tem sido 

demonstrado que pacientes com baixa FC em repouso (tônus vagal alto) têm menor 

taxa de mortalidade (Freeman, 2006).  

Estudo prospectivo, com acompanhamento de indivíduos assintomáticos por 

18 anos demonstrou que o aumento da FC inicial pré-teste, determinado pelo 

estresse mental da preparação para o TE, foi um forte marcador de morte súbita 

(Jouven, 2008). 

 

1.4.2. Frequência cardíaca durante o exercício 

 

Estudos têm demonstrado que em indivíduos sedentários, treinados ou 

cardiopatas as mudanças da FC que ocorrem no exercício físico, são decorrentes de 

uma diminuição do tônus parassimpático e aumento do tônus simpático (Alonso 

1998; Routledge, 2006; Lauer 2009; Ng, 2009).  

A taquicardia inicial induzida pelo exercício depende principalmente da 

supressão vagal e aumentos adicionais dependem de incrementos do SNS de 
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acordo com a intensidade do esforço (Araújo, 2003; Leeper, 2007). O barorreflexo é 

inibido, permitindo um aumento simultâneo PA e FC (Routledge, 2006). Em 

indivíduos normais, a FC aumenta progressivamente no decorrer do exercício 

dinâmico até o seu pico e diminui rápida e progressivamente na recuperação. A 

reserva cronotrópica diminui progressivamente com o envelhecimento (Nóbrega 

1993; Alonso, 1998; Brubaker, 2011). A figura 9 ilustra o comportamento da FC no 

esforço e na recuperação, e sua interação com o SNA.  

 

 

 

Figura 9. Comportamento da frequência cardíaca ao teste ergométrico. Adaptado de 

Messias, 2010. 

 

 

Em portadores de DAC, um aumento inicial acentuado da FC ao exercício foi 

um preditor de eventos adversos (Falcone, 2005). Na série de Jouven et al. (2008), o 

aumento excessivo da FC na fase de preparação do TE, associado à 

hiperreatividade a estresse mental, foi um preditor de morte súbita na população 

geral. Em 1975, Ellestad et al. demonstraram que a resposta inapropriada da FC ao 

exercício máximo era um preditor de risco de eventos cardíacos adversos nos 
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próximos cinco anos, com melhor valor prognóstico que as alterações do segmento 

ST e que a resposta cronotrópica reflete a resposta do sistema autonômico ao 

exercício (Ellestad, 1975; Maddox, 2008).  

Uma inadequada resposta da FC ao exercício é denominada de 

incompetência cronotrópica. A incompetência cronotrópica é uma manifestação de 

disfunção autonômica e um previsor de eventos cardíacos adversos e de 

mortalidade total em indivíduos saudáveis após ajuste para todas as variáveis, como 

idade, alterações no segmento ST, grau de atividade física e outros fatores de risco 

para DAC (Savonen, 2008; Brubaker, 2011).  

Valores inferiores a 85% da FC máxima prevista para a idade no pico do 

esforço (déficit cronotrópico >15%) ou índice cronotrópico (IC) menor que 80 são 

considerados anormais (Menenghelo, 2010). O uso de betabloqueadores reduz a 

reserva cronotrópica e o ponto de corte para IC deve ser ajustado. Khan et al. (2005) 

acompanharam, por um período de 4,5 anos, 3790 indivíduos de meia idade em uso 

de betabloqueador referidos para TE e, após ajuste para diferentes variáveis, 

observaram que IC menor que 62% da FC reserva foi um forte e independente 

previsor de mortalidade.  

Algumas hipóteses para este fato foram propostas, como a hiperatividade 

vagal compensatória, que consiste em uma retirada vagal inadequada durante o 

exercício, e alteração da resposta barorreflexa prejudicando o aumento da FC em 

resposta ao exercício. A estimulação vagal inadequada poderia ser decorrente do 

estímulo de mecanorreceptores ventriculares alterados por anormalidades contráteis 

em um ventrículo isquêmico. Outra hipótese seria o “down regulation” do receptor 

beta adrenérgico ao nível do nodo sinusal levando a um estímulo simpático crônico, 

como ocorre na insuficiência cardíaca (Routledge, 2006). 
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1.4.3. Frequência cardíaca de recuperação 

 

A recuperação da FC no pós-esforço imediato é decorrente do retorno da 

atividade vagal com uma inibição progressiva do simpático no decorrer da 

recuperação até níveis semelhantes ao início do exercício (Almeida, 2007; Carreira, 

2009). A recuperação lenta da FC no pós-esforço reflete um inadequado retorno da 

atividade vagal cardíaca. 

Já em 1942, no teste de escadas de Harvard, desenvolvido por Johnson et 

al.(1942), a contagem do pulso durante a recuperação era utilizada para avaliação 

de aptidão física em atletas e militares.  

Imai et al. (1994) demonstraram que a velocidade de recuperação da FC no 

pós-esforço (FCR) é maior em atletas que em indivíduos normais e está muito 

reduzida em portadores de insuficiência cardíaca. Após administração de atropina 

ele observou ausência do descenso acentuado nos primeiros 30 segundos, 

especialmente em atletas demonstrando o importante papel do retorno do SNP no 

retorno da FC no 1º minuto da recuperação (Figura 10). 

A FCR tem mostrado ser um bom marcador de eventos cardiovasculares 

tanto em cardiopatas quanto em indivíduos saudáveis (Cole, 1999; Almeida 2007; 

Freeman, 2008; Serra, 2009). A relação entre FCR, mortalidade e prognóstico 

cardiovascular parece ser independente dos sintomas, do tipo de protocolo de 

recuperação ativa, da fração de ejeção ventricular esquerda (FE) e da severidade 

das lesões coronarianas à cineangiocoronariografia (Cole, 2000; Watanabe, 2001; 

Vivekananthan, 2003; Carreira, 2006).  
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Figura 10. Influência do tônus parassimpático sobre a recuperação da frequência cardíaca. 
A) A frequência cardíaca absoluta (após transformação logarítmica) durante os 2 primeiros 
min após o exercício. Entre atletas e pessoas normais, existe uma relação exponencial que 
está ausente em pacientes com insuficiência cardíaca. B) Após atropina, o degrau inicial 
está ausente (Adaptado de Imai, 1994). 

 

 

Sharma et al. (2005) avaliaram 128 pacientes em programa de diálise pré-

transplante, através de TE e ecocardiograma transtorácico (ECO) com dobutamina e 

concluíram que o TE não foi eficiente em predizer coronariopatia grave quando 

comparado a ecocardiografia de estresse. Entretanto, em sua análise não foram 

observados os parâmetros hemodinâmicos como PA e FC, relacionados à 

disautonomia, só avaliando tempo de exercício, escore de Duke e alteração ECG 

isquêmica. Embora o TE não tenha identificado os pacientes com DAC mais severa, 

neste estudo, ele foi capaz de identificar os pacientes com maior mortalidade nas 

curvas de Kaplan, tanto quanto a coronariografia e o ECO de estresse. Uma revisão 

sistemática realizada por Freemann et al. (2006) considerou que o risco de morte 
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súbita cardíaca devido ao desequilíbrio autonômico, como indicado pela resposta da 

FC ao exercício e o risco de morte cardíaca não súbita na DCV são relativamente 

independentes e sugerem uma classificação de risco diferenciada dependendo da 

história prévia de DCV e do comportamento da FC ao exercício (Figura 11). 

A FCR também tem sido utilizada na elaboração de índices de equilíbrio 

autonômico. Jae et al.. (2009) observaram associação da capacidade funcional com 

a PCR em indivíduos normais. No entanto, esta relação foi dependente da relação 

da FCR com a FC de repouso após o exercício (índice FC/FCR) um índice de 

avaliação de equilíbrio do SNA.  

 

 

 

 

Figura 11. Estratificação de risco cardiovascular de acordo com a disautonomia e a história 
prévia de doença cardiovascular. Adaptado de Freeman et al, 2006. FC= Frequência; CVNS 
= morte cardíaca não súbita.  
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1.4.4. Variabilidade da frequência cardíaca ao esforço 

 

O intervalo RR no ECG está inversamente relacionado com a FC e 

diretamente relacionado com a atividade vagal. Assim sendo, o SNP diminui a FC 

em repouso e aumenta a VFC, enquanto o SNS aumenta a FC em repouso e diminui 

a VFC. O estudo da VFC ao exercício também pode ser utilizado para verificar a 

integridade do sistema autonômico. O aumento da resposta simpática e a inibição do 

parassimpático determinam uma redução considerável da VFC ao exercício. Durante 

esforço progressivo, a VFC diminui progressivamente até cerca de 50% da carga 

máxima e a partir desse ponto tende a se estabilizar (Cambri, 2008). 

Oliveira et al. (2013) avaliaram a VFC de indivíduos normais após TE máximo 

e observaram que, enquanto a FC tende a cair após o exercício máximo, a VFC 

avaliada pelo rMSSD permanece totalmente suprimida, sugerindo ausência de 

reativação vagal nos primeiros 5 min após o exercício máximo. 

Outro estudo observou que no período de recuperação ocorre um retorno 

lento da VFC levando em média 45 minutos para atingir níveis semelhantes aos de 

repouso em indivíduos normais e coronariopatas com boa função ventricular (Figura 

12).  Na presença de disfunção ventricular o retorno da VFC é mais lento e ao final 

de 45 minutos ainda não se observa retorno aos padrões basais (Lahiri, 2012). 
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Figura 12. Variabilidade da frequência cardíaca após exercício máximo em indivíduos 
normais. O ponto inicial corresponde à variabilidade de repouso e a seguir 30 a 300 
segundos da recuperação (Lahiri, 2012). 

   

 

O treinamento aumenta a variação entre a FC do final do exercício e a FC dos 

instantes iniciais no período de recuperação, sendo que, uma VFC reduzida após 

um exercício máximo é um indicador de disfunção autonômica cardíaca, 

demonstrando um risco relativo aumentado para mortalidade cardiovascular. Quanto 

maior a VFC maior o tônus parassimpático e, portanto, melhor o prognóstico 

(Almeida, 2003: Lauer 2009).  

 

1.4.5. Intervalo QT e dispersão do QT  

 

O uso clínico das medidas do intervalo QT no ECG de esforço e recuperação 

como marcador de prognóstico de morte súbita e eventos na doença coronariana é 

um assunto de interesse crescente (Blužaitė, 2006; Lopes, 2006).   

As medidas do intervalo QT e da dispersão do QT realizadas no pico do 

exercício ou após o exercício, também demonstraram ser bons marcadores de morte 

súbita em portadores de coronariopatia, após IAM (Blužaitė, 2006). Segundo Masaki 

rMSSD SDNN 
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et al. (2006), a dispersão do QT no pico do exercício parece ser um melhor 

marcador para detectar isquemia que a dispersão do QT em repouso.  

Sua medida é realizada, em geral, após o exercício, em torno do terceiro 

minuto da recuperação e os valores normais variam entre os trabalhos pesquisados. 

Enquanto Takase et al. (2009) adotam valores de 40ms como sendo de excelente 

sensibilidade e especificidade para a detecção de isquemia pós-TE, outros autores 

(Malik, 2000; Blužaitė, 2006;) indicam valores de até 60ms para pacientes saudáveis 

e de até 80ms para pacientes com DCV. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estabelecer a frequência de alterações autonômicas durante o TE em 

pacientes em hemodiálise em comparação a um grupo controle e correlacionar os 

resultados com a presença de inflamação.  

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar as variáveis que mais discriminam os grupos estudados. 

2. Avaliar se os marcadores de disautonomia relacionados à frequência cardíaca 

no teste ergométrico de hemodialisados se correlacionam com a variabilidade 

da frequência cardíaca ao Holter de 24h. 

3. Avaliar se os marcadores inflamatórios proteína C-reativa, beta 2-

microglobulina e troponina I se correlacionam com os marcadores de 

disautonomia analisados. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1  CASUÍSTICA 

 

Foi realizado um estudo transversal com pacientes portadores de FFR em HD 

há pelo menos três meses e um grupo controle pareado por gênero e idade sem 

doença renal declarada. Os pacientes com FFR foram recrutados a partir de um 

único centro de diálise no Rio de Janeiro, Brasil, enquanto o grupo controle foi 

composto por indivíduos sem cardiopatia ou doença renal encaminhados para o 

teste de exercício no Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal 

Fluminense (HUAP).  

Foi obtido consentimento livre e esclarecido do paciente (Anexo A) e o 

protocolo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 

sob o nº: CAAE: 0125.0258.000-10 (Anexo B). Medicações crônicas, inclusive para 

controle da PA, não foram interrompidas durante o estudo.  

Os indivíduos foram considerados fumantes se estavam utilizando qualquer 

tipo ou quantidade de tabaco por dia por pelo menos seis meses; ex-fumantes se 

tinham sido fumantes, mas relatavam não ter fumado qualquer tipo ou quantidade de 

tabaco pelo menos nos últimos seis meses; e como não fumantes se nunca tinham 

fumado.  

Indivíduos com alguma atividade física pelo menos três vezes por semana por 

30 minutos foram considerados não sedentários. Hipertensão foi dito estar presente 

se o participante relatou uso presente de medicação anti-hipertensiva. 

Na época da avaliação os pacientes realizavam sessões de HD com duração 

de 4 horas, três vezes por semana, com máquinas de mistura proporcional com um 
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dispositivo de controle de ultrafiltração (modelo 4008B ou 4008S, Fresenius Medical 

Care AG, Bad Homburg, Alemanha). O fluxo de sangue foi de 300-450 ml / min, com 

solução de diálise tamponada com bicarbonato ([Ca] = 2,5 ou 3.0m Eq/L) a 500 

ml/min e dialisadores capilares de polissulfona de alta permeabilidade. A água foi 

tratada por osmose reversa.  Os dialisadores foram reprocessados com ácido 

peracético como esterilizante e descartados após o 12º uso ou, em qualquer 

momento, se o volume interno das fibras diminuiu mais de 20%, em atendimento à 

legislação. Não foram utilizados outros agentes de limpeza. 

Os critérios de inclusão para pacientes em HD foram: idade entre 18 e 75 

anos em programa de HD há mais de três meses, de um único centro de diálise. 

Os critérios de inclusão para controles foram: indivíduos encaminhados para 

TE no HUAP sem doença cardíaca ou renal conhecida, pareados por gênero e idade 

com pacientes em HD. 

Os critérios de exclusão para pacientes em HD foram: 

a) Incapacidade de deambulação ou adaptação inadequada ao 

ergômetro; 

b) Portadores de enfermidades ortopédicas, vasculares, neurológicas ou 

outras situações que possam limitar a realização do TE; 

c) Fístula arteriovenosa bilateral impedindo as medidas de PA em 

membro superior; 

d) IAM prévio; 

e) Acidente vascular encefálico prévio; 

f) HAS de repouso grave (maior ou igual a 220/120 mm Hg) ou não 

controlada; 

g) Arritmia ventricular complexa em repouso; 
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h) Fibrilação atrial;  

i) Portadores de marcapasso; 

j) Bloqueio atrioventricular de alto grau; 

k) Síndrome de Wolff Parkinson White; ou 

l) Suspeita clinica e confirmação ecocardiográfica de insuficiência 

ventricular esquerda (FE<40%) ou lesão valvular 

 

Os critérios de exclusão para os controles foram todos os acima 

mencionados, exceto o item c, acrescidos de história prévia de doença renal 

conhecida. Assim como nos pacientes em HD, a presença de HAS ou diabetes não 

foi considerada motivo de exclusão nos controles. 

 

3.2  PROTOCOLO DO ESTUDO 

 

A avaliação cardiológica foi sempre realizada no meio da semana, em dia não 

dialítico, e constou de: exame clínico, ECG de 12 derivações em decúbito, 

ecodopplercardiograma, Holter e TE.  

O protocolo foi dividido em três diferentes avaliações (figura 12), com intervalo 

entre elas de 7 a 15 dias como a seguir: 

Avaliação Cardiovascular 1  

a. Anamnese e exame físico 

b. Ecocardiograma bidimensional transtorácico de repouso (ECO) 

 

Avaliação Cardiovascular 2  
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c. Coleta de sangue para dosagem de creatinina (controles) e marcadores 

inflamatórios (PCR, beta2, troponina I) 

d. ECG de repouso em 12 derivações deitado 

e. TE em esteira 

f. Coleta de sangue para dosagem de troponina I após o TE 

 

Avaliação cardiovascular 3 

g. Holter de 24 h  

 

3.3  AVALIAÇÃO CARDIOVASCULAR 

  

Anamnese e exame físico  

 

Os dados de anamnese incluíram: sintomas, presença de cardiopatias e de 

fatores de risco associados: HAS, diabetes, tabagismo, história familiar e uso de 

medicação, sendo preenchida uma ficha padrão para todos os pacientes (Anexo 2). 

Nos pacientes em HD a anamnese incluía a história clínica da DRC e o tempo em 

HD e nos controles a presença de doença renal conhecida, Como etiologia da 

doença renal foi considerada a informada no prontuário do paciente. 

O exame físico consistiu de medidas de PA, FC, e ausculta cardiopulmonar. 

Para as medidas antropométricas o peso e altura foram medidos em balança 

(Filizola, São Paulo, Brasil). O índice de massa corporal (IMC) foi obtido pela 

fórmula: IMC = peso (kg) / altura2 (metros). Nos pacientes em HD, utilizamos o peso 

seco estimado (menor peso do paciente após diálise sem que o mesmo apresente 

hipotensão arterial) para o cálculo do IMC. 
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Figura 13. Protocolo de pesquisa.  
HD = hemodiálise; HUAP = Hospital Universitário Antonio Pedro; CV= cardiovascular.  
 
 

 

                

Inclusão do paciente 

Anamnese 

Exame físico 

Ecocardiograma 
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Eletrocardiograma 

Teste Ergométrico 

 

Holter 24h 

 
Retirada do Holter 

GRUPO HD GRUPO CONTROLE 

 

 

Avaliação CV2 

Avaliação CV1 

 

Avaliação CV3 

UNIDADE DE HD 
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HUAP 
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HUAP 

 

HUAP 

 

HUAP 
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Eletrocardiograma   

 

A FC de repouso foi obtida no ECG de 12 derivações em posição supina. O 

intervalo QT foi medido pelo programa de monitorização após correção manual dos 

pontos de medida nas 12 derivações do ECG com velocidade do papel em 25 mm/s. 

As medidas nas derivações V2 ou V3 foram utilizadas para os valores de QT. 

Valores acima de 450ms para homens e acima de 470ms para mulheres foram 

considerados anormais (Pastore, 2009). Dispersão do intervalo QT (QTd) foi 

considerada como a diferença entre o maior e o menor valor do intervalo QT medido 

nas doze derivações. Valores acima de 60ms foram considerados anormais. O 

ajuste do QT (QTc) e do QTd (QTdc) pela FC foi feito pela fórmula de Bazett 

(Blužaitė, 2006).  

 

Ecocardiograma 

 

Ecodopplercardiograma transtorácico de repouso (ECO) para as medidas de 

cavidades, determinação da função sistólica ventricular global e segmentar, função 

diastólica e presença de alterações estruturais. 

Os exames foram realizados em ecocardiógrafo VIVID 7 GE e analisados 

pelo software Echopac por um experiente ecocardiografista, sem prévio 

conhecimento dos resultados dos demais exames.  

Os parâmetros da função cardíaca foram estimados pela média de três 

batimentos cardíacos consecutivos. A FE foi calculada pelo método Simpson e 

complementado por estimativa visual subjetiva.  
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Figura 14. Sistema de classificação da disfunção diastólica com base em padrões de 
Doppler de pico inicial (E) e atrial (A) da velocidade do fluxo transmitral (Adaptado de Ie et 
al., 2006). 

 

 

 

 

Figura 15. Pico da velocidade diastólica de fluxo precoce do anel mitral pelo Doppler 
tecidual (E’). a) Pico inicial (E) e tardio ou atrial (A) da velocidade do fluxo transmitral e 
velocidade de desaceleração (DT); b) e = E’ pelo doppler  tissular (Adaptado de Ie et al., 
2006).  

 

 

Para os parâmetros da disfunção diastólica foram utilizadas as medidas do 

primeiro pico da velocidade do fluxo transmitral (E), do pico tardio correspondendo à 

contração atrial (A), a relação entre eles (E/A), o pico da velocidade diastólica de 

fluxo precoce do anel mitral pelo Doppler tecidual (E’) com e sem manobra de 

Valsalva, e o tempo de desaceleração do fluxo transmitral inicial (TD), figuras 14 e 
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15. O volume do átrio esquerdo foi indexado para superfície corpórea. Disfunção 

diastólica foi definida de acordo com o seguinte sistema de classificação (Figura 13): 

(1) E/A <1 (comprometimento do relaxamento), (2) E/A entre 1 e 2 com o E/E' > 10 

(pseudonormalização) e (3) E/A > 2 (fluxo restritivo) (Camarozano, 2009, Barberato 

2010). 

 

Holter 

 

Os participantes de ambos os grupos foram submetidos à monitorização pelo 

Holter durante 24h (Galix Biomedical Instrumentation, Inc, Flórida, USA), sendo que 

no Grupo HD a avaliação foi realizada no período interdialítico. Um gravador de três 

canais foi utilizado para registrar os traçados. A VFC foi obtida no domínio do tempo, 

por meio de métodos estatístico e geométrico. No método estatístico foram 

avaliados:  

SDNN - desvio-padrão de todos os ciclos RR mensurados durante o registro 

(ms). Estima a variabilidade total da FC; 

SDANN - desvio-padrão da média de todos os segmentos de cinco minutos 

avaliados durante o registro (ms);  

rMSSD - raiz quadrada da média da soma dos quadrados das diferenças 

entre os ciclos adjacentes durante o registro; e 

pNN50 - percentual de variação >50ms entre os ciclos normais sucessivos 

durante o registro (%). 

No método geométrico foi avaliado o IT, calculado a partir da construção de 

um histograma de densidade dos intervalos RR normais. O IT foi calculado 
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dividindo-se a área multiplicada por dois pela altura (corresponde ao número de 

intervalos RR com frequência modal) do triângulo. 

Os valores de corte adotados no presente estudo foram obtidos a partir de 

estudo anterior no qual SDNN <50ms, SDANN <40ms, rMSSD <15ms, e IT <15 

foram definitivamente associados ao aumento da mortalidade cardiovascular em 

pacientes em HD (Fukuta, 2003). 

 

Exame de sangue 

 

As amostras de sangue para determinação de creatinina e marcadores 

inflamatórios foram obtidas 30 minutos antes do TE. Uma segunda amostra foi 

colhida 10 minutos pós o TE para dosagem de troponina I pós-esforço. 

A PCR e a troponina I foram determinadas por imunoturbidimetria (Dimensão 

RxLMax, Siemens, Berlim, Alemanha). A beta2 foi analisada por 

quimioluminescência no equipamento Immulite 2000 (Siemens, Berlim, Alemanha).  

Para a análise de sangue de rotina no centro de diálise, as amostras foram 

coletadas imediatamente antes da primeira sessão de diálise do meio de semana do 

mês correspondente. Os números usados representam a média dos últimos três 

valores anteriores à entrada do paciente no estudo. 

 

3.4  TESTE ERGOMÉTRICO 

  

Os pacientes foram previamente instruídos sobre o método do exame e 

orientados a não fazer uso de alimentos contendo cafeína no dia do exame e fazer 
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uso regular da medicação habitual. Todos os exames foram realizados integralmente 

pelo mesmo médico.  

Os pacientes foram monitorizados eletrocardiograficamente durante o exame 

com sistema de 13 derivações em tempo real utilizando o programa Ergo13 (Heart 

Ware Co, Minas Gerais, Brasil). 

Foi utilizado protocolo de rampa em esteira ergométrica (Inbramed 10200, 

Inbrasport, Porto Alegre, Brasil), iniciado com velocidade de 1,0 mph (1,7 Km/h) e 

inclinação 0%, programado para atingir o VO2 máximo previsto em 10 minutos, 

podendo-se estender de acordo com a capacidade funcional do paciente. Para o 

cálculo do VO2 máximo previsto dos pacientes em HD, reduzimos o VO2 esperado 

para o gênero e faixa etária em 20%. 

Ao fim da fase de esforço, utilizamos recuperação ativa com 40% da 

velocidade e inclinação do pico do esforço e mantida durante os dois primeiros 

minutos. O paciente foi observado até o 6º minuto da recuperação ou até 

normalização de quaisquer alterações clínicas, hemodinâmicas ou ECG. 

Durante o exame efetuamos registros eletrocardiográficos antes do exercício 

e, automaticamente, no 1º minuto de esforço, a cada 2 minutos até o pico do esforço 

e a cada minuto da recuperação. A PA foi medida antes de iniciado o exercício, a 

cada 2 minutos de esforço e a cada minuto da recuperação. 

Os testes foram limitados: pela exaustão, ou seja, nível 10 da escala de Borg 

modificada nos limites de 1 a 10; pela elevação excessiva dos níveis de PAS e/ou 

diastólica; por alteração isquêmica clínica ou eletrocardiográfica; por arritmia; ou por 

qualquer outro critério para interrupção do esforço definidos nas Diretrizes da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (Meneghelo, 2010).  
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Os critérios para interrupção por elevação excessiva da PA foram: diastólica 

maior ou igual a 130 mmHg e/ou sistólica maior ou igual a 250 mmHg. 

Consideramos resposta hipertensiva ao esforço se um dos seguintes critérios foi 

alcançado: PAS máxima maior que 220 mmHg; ou aumento da PAD ao esforço 

maior que 15 mmHg.  

O cálculo do VO2 máximo foi obtido de maneira indireta por fórmula sendo 

utilizada a correção de Foster para apoio das mãos. O déficit funcional aeróbico 

(FAI) foi calculado usando a formula: FAI= [(VO2 máximo previsto –VO2 de pico) / 

VO2 máximo previsto] x 100 (Meneghelo, 2010). 

Os critérios eletrocardiográficos para isquemia miocárdica foram os definidos 

nas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Quadro 2  (Meneghelo, 2010).  

 

 

Quadro 3. Critérios eletrocardiográficos para isquemia miocárdica  

Infradesnivelamento do segmento ST: 

Descendente ≥ 1mm em ambos os gêneros 

Horizontal ≥ 1 mm em ambos os gêneros 

Ascendente lento ≥ 1,5 mm em homens e ≥ 2,0 mm em mulheres 

Supradesnível ≥ 1mm para ambos os gêneros 

Meneghelo, 2010. 

 

 

O cálculo da FC máxima prevista foi estimado pela fórmula: FC máxima 

prevista = 208 - (0,7 x idade). O DC foi obtido pela fórmula: (FC máxima prevista x 

100) / FC pico) e o IC foi calculado como (FC de pico - FC de repouso)/(FC máxima 
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prevista - FC de repouso). Incompetência cronotrópica foi considerada presente 

quando os valores de IC foram <0,80 em pacientes sem betabloqueador e <0,62 em 

pacientes em uso de betabloqueador ou valores de DC foram superiores a 15% 

(Khan, 2005; Meneguelo, 2010). O índice FC/FCR, foi obtido pela fórmula: (FC-

FCR1ºmin)/FCR1ºmin. Valores de FC/FCR >0,72 foram considerados anormais. 

A VFC ao esforço foi obtida por transferência do traçado eletrocardiográfico 

de exercício e recuperação separadamente para o sistema Cardio Smart (Cardios, 

São Paulo, Brasil), que efetuou a análise. 

 

3.5  VARIÁVEIS ANALISADAS 

 

No ECG de repouso: 

1. FC de repouso; 

2. Intervalo QT e QTc; 

3. Dispersão do QT e QTc; 

4. Presença de arritmias; e 

5. Bloqueios de ramo 

No ecocardiograma transtorácico:  

1. Função sistólica global e segmentar; 

2. Fração de ejeção; 

3. Função sistólica segmentar; 

4. Tamanho das cavidades; e 

5. Função diastólica  

No Holter: 

1. SDNN; 
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2. SDANN; 

3. rMSSD; 

4. PNN50; 

5. Índice triangular; e  

6. Distúrbios do ritmo e da condução 

No teste ergométrico: 

1. Sintomas; 

2. Variação entre a FC no ECG de repouso e a pré-teste sobre a esteira; 

3. Aumento da FC no primeiro e segundo minutos de esforço; 

4. Déficit cronotrópico; 

5. Índice cronotrópico; 

6. Redução da FC do 1º ao 5º minuto de recuperação; 

7. Índice FC/FCR; 

8. PA sistólica e diastólica pré teste; 

9. PA sistólica e diastólica de pico; 

10. MET máximo; 

11. Déficit funcional aeróbico (FAI); 

12. Distúrbios do ritmo e da condução; 

13. Alterações isquêmicas do intervalo ST e onda T; 

14. Intervalo QT, QTc pré teste, de exercício e de recuperação; 

15. SDNN de exercício, recuperação e delta; 

16. rMSSD de exercício, recuperação e delta; e 

17. PNN50 de exercício, recuperação e delta 
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3.6  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados foram expressos como média e desvio padrão, no caso de 

distribuição normal, e mediana e faixa de variação em caso contrário. As variáveis 

categóricas foram expressas como frequências e comparadas usando o teste do qui-

quadrado. Comparações entre duas variáveis contínuas foram feitas empregando-se 

o teste t (no caso de distribuição normal) ou o seu equivalente não-paramétrico 

(Mann-Whitney). Regressão logística foi utilizada para analisar associações 

transversais. Variáveis com valores de p <0,10 foram incluídos no modelo 

multivariado. Índice cronotrópico anormal (usando um ponto de corte diferente para 

pacientes em uso de betabloqueador), escore DA e rMSSD foram as variáveis 

dependentes em todos os modelos e foi realizado ajuste para os fatores de confusão 

selecionados. Ao final, valores de p<0,05 foram considerados significantes.  

Para a análise estatística utilizamos o programa SPSS 18.0 (Chicago, Illinois, 

USA). 

 

3.7  ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente estudo obteve, previamente à sua realização, a aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense, Hospital Universitário Antônio Pedro, sob o nº: CAAE: 0125.0258.000-

10 (Anexo B). 

Todos os pacientes que participaram da pesquisa foram detalhadamente 

informados sobre os motivos e os métodos do estudo e, após esclarecimentos sobre 
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quaisquer dúvidas eventuais, todos os pacientes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido do paciente (Anexo A). 

Ao final da avaliação os pacientes receberam os resultados dos exames 

cardiológicos realizados. 

Todos os equipamentos usados no estudo foram provenientes do Hospital 

Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense, local da realização 

de todos os exames. Os recursos humanos de apoio foram desta mesma instituição.  

Para a realização deste estudo houve participação pecuniária da FAPERJ 

para a aquisição de kits para a dosagem de marcadores inflamatórios.  

Os pacientes que apresentaram isquemia e/ou distúrbios do ritmo ou da 

condução significativos durante a avaliação foram encaminhados para o ambulatório 

de cardiologia do HUAP.  
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4. RESULTADOS 

 

Inicialmente, um total de 125 pacientes de um único centro de diálise foi 

avaliado. Nove não foram selecionados devido à dificuldade de deambulação. Dos 

116 restantes, 59 concordaram em participar e assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido do paciente (Figura 16).  

 

 

 
Figura 16. População em hemodiálise na unidade e participação no estudo. 

MI= Membro inferior 

 

 

No decorrer da avaliação dezoito pacientes foram excluídos. As causas da 

exclusão foram: não comparecimento à 2ª etapa (10), IAM prévio (4), arritmia (2), 

fístula arteriovenosa bilateral (1) e infecção pulmonar durante a avaliação. Ao final, 

41 pacientes em HD concluíram o estudo (Figura 17).  
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Figura 17. Participantes e motivos de exclusão ao longo da avaliação.  
IAM = infarto do miocárdio prévio 
 

  

4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

As etiologias mais comuns da doença renal foram: nefroesclerose 

hipertensiva (56%), glomerulonefrite crónica (17%), rim policístico (10%), e 

nefropatia diabética (7%). 

As características gerais dos pacientes e controles estão na Tabela 1. 

Hipertensão e sedentarismo foram mais frequentes entre os pacientes em HD. O 

grupo controle tinha um IMC mais elevado. O uso de inibidores da enzima 

conversora e bloqueadores do receptor AT1 entre pacientes em HD e controles foi 

semelhante. Clonidina e alfa-bloqueadores não foram prescritos para o grupo 

controle, que apresentou uma maior frequência de uso de diurético. Houve 

tendência a maior utilização de betabloqueador em hemodialisados, mas esta 

diferença não foi estatisticamente significativa. 
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Tabela 1. Características gerais dos pacientes  

 
Hemodialisados 

N =41 

Controles 

N = 41 
Valor de p 

Idade, anos 50 ± 14a 50 ± 13 0,975 

Masculinos, N (%) 21 (51,2) 21 (51,2) 1,000 

Raça (não brancos), N (%) 27 (65,9) 21 (51,2) 0,391 

Índice de massa corporal, kg/m2 25,1 ± 5,1 27,3 ± 4,1 0,030 

Tempo de HD, meses. 67,2 ± 47,3 n.a.  

Diabetes, N (%) 4 (9,8) 5 (12,2) 0,724 

Tabagismo, N (%) 3 (9,1) 8 (20,5) 0,180 

HF de DAC, N (%) 15 (36,6) 17 (41,5) 0,520 

HF de hipertensão, N (%) 26 (63,4) 21 (51,2) 0,525 

Sedentarismo, N (%) 33 (80,5) 24 (58,5) 0,031 

Uso de anti-hipertensivos, N(%) 33 (80,5) 20 (48,8) 0,003 

Betabloqueador 14 (34,1) 7 (17,1) 0,077 

Diurético 2 (4,9) 8 (19,5) 0,043 

Bloqueador do canal de Ca 5 (12,2) 2 (4,9) 0,236 

IECA/BRA 12 (39,0) 16 (38,1) 0,352 

Clonidina 8 (19,5) - 0,003 

Alfa-bloqueador 6 (14,6) - 0,011 

TFG (MDRD), ml/min/1,73 m2 n.a. 87,52 ± 23,1  

HF= História familiar; DAC = Doença arterial coronariana; IECA = Inibidores da 
enzima conversora da angiotensina; BRA = Bloqueador do receptor AT1; n.a. = 
não se aplica; TFG = Taxa de filtração glomerular; MDRD = modification of diet in 
renal disease. 
a Média ± desvio padrão. 
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A função sistólica do ventrículo esquerdo (VE), analisada pela FE ao 

ecocardiograma, foi semelhante entre os grupos (66,1 ± 10,1% vs. 68,6 ± 5,4% para 

HD e controles, respectivamente, p = 0,167), mas a disfunção diastólica foi mais 

prevalente em pacientes em HD (77% vs. 42%, p = 0,004). 

Os exames laboratoriais de rotina dos pacientes em HD estão na tabela 2. Os 

valores apresentados representam a média dos três últimos meses antes da 

avaliação.  

 

 

Tabela 2. Exames laboratoriais de rotina dos pacientes em 
hemodiálise 

Níveis séricos de Hemodialisados 

Cálcio (mg/dL) 8,6 ± 2,3 a 

Fósforo (mg/dL) 6,2 ± 1,2 

Índice cálcio-fósforo (mg/dL)2 60,5 ± 22,0 

Proteínas totais (g/dL) 7,4 ± 0,7 

Albumina (g/dL) 3,7 ± 0,3 

Hemoglobina (g/dL) 11,5 ± 1,4 

Colesterol total (mg/dL) 181,8 ± 40 

Colesterol HDL (mg/dL) 40,8 ± 9,3 

Triglicerídeos (mg/dL) 164,5 (100,2 – 246,0) b 

PTH (pg/mL) 439,0 (236,0 – 1264,0)b 

Índice de redução da uréia 70,4 ± 7,5 

PTH = paratormônio.  
aMédia ± desvio padrão; b mediana (quartis internos). 
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4.2  INFLAMAÇÃO  

 

Em relação aos marcadores inflamatórios observamos níveis séricos de 

proteína C-reativa, significativamente, maiores em pacientes em HD, assim como a 

beta2. Não houve diferença entre a Troponina I pré e pós-exercício, exceto em um 

paciente em HD que apresentou isquemia miocárdica ao TE e elevação da troponina 

I após o esforço (Tabela 3).  

 

 

Tabela 3. Marcadores Inflamatórios 

 Hemodialisados Controles Valor de p 

Proteína C-reativa, mg/dL 1,02 ± 1,20 a 0,47 ± 0,07 0,010 

Beta 2-microglobulina, mg/dL 27,9 ± 8,1 1,5 ± 0,5 <0,001 

Troponina I pré-esforço ng/mL 0,0100 ± 0 0,0100 ± 0 0,849 

Troponina I pós-esforço ng/mL 0,0170 ± 0,5 0,0100 ± 0 0,323 

a Média ± desvio padrão. 

 

 

4.3  AVALIAÇÃO DE DISAUTONOMIA PELO ECG E HOLTER 

 

O intervalo QT no ECG de repouso foi semelhante entre os grupos, mas após 

correção pela FC (QTc) foi maior no grupo HD. Ao Holter, os pacientes em HD 

apresentaram menor VFC (Tabela 4). 
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Tabela 4. Marcadores de disfunção autonômica relacionados com a 
frequência cardíaca (FC) no eletrocardiograma de repouso e Holter  

 
Hemodialisados 

N = 41 

Controles 

N = 41 

Valor de p 

Eletrocardiograma    

FC, bpm 72,4 ± 11,1 a 67,6 ± 12,7 0,074 

QT, ms 385,0 ± 34,8 378,4 ± 32,0 0,375 

QTc, ms 419,5 ± 22,2 403,8 ± 21,6 0,001 

DQT, ms 44,5 ± 20,3 40,4 ± 17,4 0,343 

DQTc, ms 48,0 ± 21,3 43,1 ± 17,7 0,266 

Holter     

SDNN, ms 82,6 ± 27,6 119,1 ± 47,6 <0,001 

SDANN, ms 74,3 ± 26,8 113,1 ± 43,2 <0,001 

rMSSD, ms 17,4 ± 7,7 27,6 ± 11,1 <0,001 

IT, ms 23,3 ± 8,4 34,4 ± 9,3 <0,001 

QT= Intervalo QT; QTc = intervalo QT corrigido pela FC; DQT = dispersão do 
intervalo QT; IT = Índice triangular . 

a Média ± desvio padrão  

 

 

4.4  AVALIAÇÃO DE DISAUTONOMIA PELO TESTE ERGOMÉTRICO 

 

Não houve complicações durante o TE no grupo HD. As razões para 

interrupção da fase de exercício foram: exaustão, 80,5%; cansaço muscular de 

membros inferiores, 4,9%; bloqueio de ramo esquerdo de alto grau, 2,4%; arritmia, 

2,4%; e hipertensão, 2,4%. 
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Os parâmetros cardiovasculares ao TE estão na Tabela 5. Não houve 

diferença entre os grupos em relação aos parâmetros pré-exercício. O tempo de 

exercício foi apropriado em ambos os grupos, embora mais elevado no grupo 

controle. No pico do exercício, os pacientes em HD alcançaram uma menor FC e 

maior PAD do que os controles. A capacidade funcional, analisada por equivalente 

metabólico (MET) e pelo FAI, foi significativamente menor nos pacientes em HD. 

 

 

Tabela 5. Parâmetros cardiovasculares ao teste ergométrico 

 
Hemodialisados 

N = 41 

Controles 

N = 41 
Valor de p 

FC pré-exercício, bpm 77 ± 12a 76 ± 13 0,705 

PAS pré-exercício, mmHg 131 ± 39 130 ± 31 0,860 

PAD pré-exercício, mmHg 82 ± 11 83 ± 9 0,135 

FC pico, bpm 130 ± 25 160 ± 19 <0,001 

PAS pico, mmHg 193 ± 26 199 ± 21 0,273 

PAD pico, mmHg 99 ± 11 93 ± 11 0,040 

DP pico, bpm.mmHg 25138 ± 5674 31486 ± 4347 <0,001 

Tempo de exercício, min 8,5 ± 1,9 10,1 ± 2,4 0,002 

FAI, % 29,5 ± 12,0 2,8 ± 20,1 <0,001 

MET pico, unidade 6,9 ± 2,0 9,5 ± 2,5 <0,001 

FC = Frequência cardíaca; PAS = Pressão arterial sistólica; PAD = Pressão arterial 
diastólica; DP = Duplo produto; FAI= Déficit funcional aeróbico.  
a Média ± desvio padrão 

 

 

Em relação à PA ao TE, observamos comportamento fisiológico em 43,9% do 

grupo HD e 75,6% do grupo controle (p = 0,018). O aumento exagerado da PAD ao 
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exercício (>15 mmHg) foi mais frequente nos pacientes em HD (34,1% vs. 7,3%; 

p=0,018). Dois pacientes do grupo HD tiveram aumento da PAS na fase de 

recuperação, sugerindo disfunção sistólica induzida pelo exercício. Em um destes 

pacientes, o achado foi acompanhado de dispnéia. Não observamos este 

comportamento no grupo controle. 

No grupo HD dois pacientes apresentaram alterações isquêmicas ao ECG 

durante o TE, três pacientes arritmia ventricular complexa e um paciente bloqueio de 

ramo esquerdo de alto grau. Todos foram encaminhados para o ambulatório de 

cardiologia do HUAP. Ao avaliarmos os 23 parâmetros da função autonômica ao TE, 

algumas diferenças foram observadas em pacientes em HD em comparação com o 

grupo controle: menor magnitude da variação entre a FC de repouso ao ECG e FC 

pré-exercício (FC em pé), menor IC, maior déficit cronotrópico, reduzida velocidade 

de recuperação da FC no 1º, 2º, 3º, 4º, e 5º minutos de recuperação (figura18), 

maior QTc pré-exercício, maior QTc no pico do exercício, menor VFC durante o 

exercício e recuperação e maior índice FC/FCR (Tabela 6). 
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Tabela 6. Marcadores de disautonomia relacionados à frequência cardíaca 
no teste ergométrico 

 
Hemodialisados 

N = 41 

Controles 

N = 41 
Valor de p 

Delta FC de pé, bpm 4,9 ± 6,5a 7,9 ± 5,6 0,019 

FC 1º min ex, bpm 14,0 ± 7,4 16,6 ± 8,8 0,176 

FC 2º min ex, bpm 20,3 ± 8,7 24,2 ± 9,8 0,058 

Índice cronotrópico, % 57,5 ± 19,1 89,1 ± 12,1 <0,001 

Déficit crono, % 23,5 ± 12,1 6,4 ± 6,5 <0,001 

FCR 1º min, bpm 11,9 ± 9,1 19,4 ± 8,6 <0,001 

FCR 2º min, bpm 21,3 ± 12,3 33,9 ± 10,5 <0,001 

FCR 3º min, bpm 33,8 ± 21,3 53,3 ± 18,0 <0,001 

FCR 4º min, bpm 38,3 ± 21,9 58,0 ± 15,7 <0,001 

FCR 5º min, bpm 40,8 ± 21,3 60,3 ± 14,4 <0,001 

Índice FC/FCR 0,80 ± 0,19 0,69 ± 0,18 0,008 

QTc pré ex, ms 427,1 ± 29,8 399,8 ± 22,1 <0,001 

QTc pico, ms 419,5 ± 22,2 403,8 ± 21,6 0,006 

QTc rec, ms 409,2 ± 63,9 411,0 ± 23,7 0,868 

SDNN ex, ms 33,7 ± 14,2 50,0 ± 21,8 <0,001 

rMSSD ex, ms 11,0 ± 5,5 15,3 ± 14,7 0,092 

pNN50 ex, ms 0,67 ± 1,2 1,28 ± 2,4 0,159 

SDNN rec, ms 20,1 ± 9,8 27,3 ± 17,4 0,024 

rMSSD rec, ms 11,5 ± 7,8 15,4 ± 17,3 0,196 

pNN50 rec, ms 0,88 ± 2,1 1,76 ± 4,65 0,225 

FC = Frequência cardíaca; Delta de FC de pé = diferença entre ECG de repouso 
e de pé na esteira; FCR = Variação da FC do pico do esforço para a 
recuperação. a Média ± desvio padrão. 
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Figura 18. Velocidade de recuperação da frequência cardíaca do 1º ao 5º minuto pós 
esforço. Observamos significativa diferença entre os 41 hemodialisados e 41 controles 
(*p<0,001). Valores de p referentes a HD vs. controle. 

 

 

4.5  INFLUÊNCIA DO USO DE BETABLOQUEADORES E CLONIDINA 

 

Na população do estudo em uso de betabloqueador, observamos que a 

velocidade de recuperação da FC no pós esforço foi menor em pacientes em HD 

que controles, entretanto, esta diferença não foi estatisticamente significativa na 

FCR no 1º e 2º minuto (Figura 19). 

* 
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Figura 19. Velocidade de recuperação da frequência cardíaca do 1º ao 5º minuto pós 
esforço nos indivíduos em uso de betabloqueador. *p<0,05. Valores de p referentes a 
hemodialisados vs. controle. 

 

 

 

Independente do uso de betabloqueador os pacientes em HD apresentaram 

mais incompetência cronotrópica, avaliada pelo DC (figura 20) e IC (figura 21). 

 

  

* 

* 
* 

* 
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Figura 20 . Percentual de déficit cronotrópico alterado em hemodialisados e controles com e 
sem uso de betabloqueador. Valores de p referentes a hemodialisados vs. controle. 

 
 

 

 

Figura 21. Percentual de índice cronotrópico alterado em hemodialisados e controles com e 
sem uso de betabloqueador. Foram considerados alterados valores <80 sem uso de 
betabloqueador e <62 em uso de betabloqueador. Valores de p referentes a hemodialisados 
vs. controles. 

 

 Hemodialisados 

 Controles 

 Hemodialisados 

 Controles 



92 

 

 

Oito pacientes do grupo HD estavam em uso de clonidina, sendo que seis 

deles em associação com betabloqueador. Não observamos diferença 

estatísticamente significativa no déficit  cronotrópico ou no IC de pacientes   em uso 

de clonidina isolado ou associado a betabloqueador (Figura 22). 

 

 

 

Figura 22. Média de índice cronotrópico dos pacientes em hemodiálise de acordo com o uso 
de betabloqueador e/ou clonidina. Valores de p<0,05 somente para com betabloqueador vs. 
sem betabloqueador independente do uso de clonidina. 

 

 

Utilizando pontos de corte observamos que a frequência de alterações 

disautonômicas em pacientes em HD foi significativamente maior do que em 

controles nos seguintes parâmetros do TE: DC, IC, FCR 1º min, FCR 2º min, índice 

FC/FCR, QTc basal e SDNN exercício (Tabela 7). No Holter observamos percentual 

maior de alterações entre hemodialisados e controles em  rMSSD e IT. Ao ECG não 

observamos diferença entre os grupos. 
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Tabela 7 - Frequência de alterações em diferentes parâmetros da função autonômica 
no ECG, Holter e teste ergométrico em hemodialisados e controles 

 
Hemodialisados 

N (%) 

Controles 

N (%) 

O.R. (95% I.C.) P 

 

ECG      

    QTc, H<450; M<470 ms 3 (7,3) 0  0,085 

    FC > 80 bpm 9 (22,0) 8 (19,5)  0,785 

Holter      

    SDNN < 50 ms 5 (12,8) 4 (9,8)  0,693 

    SDANN < 40 ms 5 (12,8) 3 (7,3)  0,433 

    rMSSD < 15 ms 20 (51,3) 3 (7,3) 13,0 (3,1-63,3) <0,001 

    IT < 15  7 (17,9) 1 (2,4) 8,5 (1-73,0) 0,023 

Teste ergométrico     

    IC <0,80 sem beta, <0,62 beta 33 (80,54) 5 (12,2) 29,7 (8,9-100,0) <0,001 

    Déficit cronotrópico >15% 28 (68,3) 4 (9,8) 19,9 (5,2-83,4) <0,001 

    FCR 1º min < 12 bpm 23 (56,1) 3 (7,3) 17,1 (4,1-83,6) <0,001 

    FCR 2º min < 22 bpm 23 (56,1) 5 (12,2) 9,7 (2,8-35,6) <0,001 

    Índice FC/FCR < 0.72 35 (85,4) 22 (53,7) 2,6 (1,0-6,7) 0,045 

    QTc basal (M<450; F<470 ms) 5 (12,2) 0  0,021 

    QTc pico (M<450; F<470 ms)  1 (2,4) 0  0,364 

    QTc recuperação, (*) ms 2 (4,9) 1 (2,5)  0,556 

    SDNN exercício <50 ms 34 (89,5) 23 (56,1) 6,7 (1,8-26,9) 0,001 

    rMSSD exercício <15 ms 30 (78,9) 31 (75,6)  0,724 

    pNN50 exercício < 1 ms 31 (79,5) 30 (73,2)  0,507 

    SDNN recuperação < 50 ms 38 (97,4) 37 (90,2)  0,184 

    rMSSD recuperação < 15 ms 32 (80,0) 29 (70,7)  0,333 

    pNN50 recuperação < 1 ms 32 (80,0) 29 (70,7)  0,333 

FC = Frequência cardíaca; FCR = Frequência cardíaca de recuperação; M= Masculino; F= 
Feminino; IC =Índice cronotrópico OR = Odds ratio foram mostrados somente se o valor de 
p <0.05.  
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4.6   ESCORE DE FREQUÊNCIA 

 

Os parâmetros com melhor desempenho para identificar disautonomia 

durante o exercício (IC), na recuperação (FCR 1º. min) e na análise da VFC (SDNN 

exercício) foram usados para elaborar um sistema de pontuação de acordo com 

pontos de corte em estudos anteriores: IC <80 ou IC com beta <62, FCR 1ºmin 

<12bpm e SDNN exercício <50ms (Lauer, 2002; Khan, 2005; Freeman, 2006; 

Menenghelo, 2010). Os pacientes em HD apresentaram maior escore de 

disautonomia (escore DA) com 83% deles com dois ou três testes alterados, 

enquanto em controles 19,5% tiveram dois testes alterados e nenhum teve os três 

testes alterados. Os resultados nos grupos HD e controle estão na figura 23. 

 

 

 

Figura 23. Número de casos com pontuação de 0 a 3 para disautonomia em 
hemodialisados e controles 
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Na tabela 7, os parâmetros mais discriminativos entre os grupos HD e 

controle no TE (IC com um O.R. de 29,7); no Holter (rMSSD com um O.R. de 13,0); 

e na VFC (SDNN ao exercício com um O.R de 6,7) foram usados como variáveis 

dependentes para testar associações com a variável primária de interesse em nosso 

estudo, hemodiálise. Em todos os modelos de regressão logística multivariada 

testados, estar em HD foi independentemente associado com IC alterado e escore 

DA ≥2. A associação inicial de HD com o rMSSD no Holter já não estava presente 

após ajustes (OR = 5,5, p = 0,190, modelo 5), Tabela 8. 

 

 

Tabela 8. Taxa de risco em diferentes modelos de análise multivariada para 
associação de hemodiálse com rMSSD anormal ao Holter, índice cronotrópico 
anormal ao TE e escore de disautonomia ao TE ≥ 2 

 rMSSD  

ao Holter 

Índice cronotrópico 

ao TE 

Escore DA ≥ 2  

ao TE 

  O.R. (95% C.I.) O.R. (95% C.I.) O.R. (95% C.I.) 

Não ajustada 13,0 (3,4-49,3) ‡ 29,7 (8,9-100,0) ‡ 20,0 (6,5-61,5) ‡ 

Modelo 1 13,3 (3,5-50,6) ‡ 44,9 (10,6-190,0) ‡ 26,7 (7,6-94,7) ‡ 

Modelo 2  18,8 (3,8-92,7) ‡ 80,7 (13,3-492,1) ‡ 86,3 (12,5-596,5) ‡ 

Modelo 3 19,0 (3,6-100,1) † 134,8 (15,5-1175,1) ‡ 235,9 (18,5-3012,8) ‡ 

Modelo 4 4,2 (0,6-32,9) 1462,0 (11,7-1832,5) ‡ 687,5 (18,6-25473,2) ‡ 

Modelo 5 5,5 (0,4-71,1) 50,1 (3,9-641,6) † 270,9 (7,2-10182,7) † 

Os modelos consistem da inclusão progressiva dos seguintes fatores de confusão: idade 
e gênero (modelo 1); tabagismo, índice de massa corporal e sedentarismo (modelo 2); 
diabetes, uso de clonidina e uso de betabloqueador (modelo 3); níveis séricos de 
hemoglobina e proteína C-reativa (modelo 4); e comprometimento funcional aeróbico 
(modelo 5). *p<0,05,; †p<0,01; ‡p<0,001. DA= Disautonomia 
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4.7  CORRELAÇÃO COM HOLTER 

 

Na correlação dos parâmetros de VFC ao Holter, com os parâmetros de 

disautonomia ao TE em pacientes em HD observamos que SDNN e SDANN ao 

Holter se correlacionaram com o aumento da FC no 1º e 2º min de exercício, IC, 

FCR no 2º min e índice FC/FCR (Tabela 9).  

O IT se correlacionou com o delta de FC de pé, FC do 1º e 2º min de 

exercício, IC, FCR 2º e 3º min, SDNN ao exercício, PNN50 na recuperação e índice 

FC/FCR. A variável rMSSD, se correlacionou com SDNN na recuperação e rMSSD 

na recuperação. A melhor correlação foi do IT com o índice FC/FCR (Figura 24). 
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Tabela 9. Coeficientes de correlação entre marcadores de disfunção autonômica ao 
TE e VFC ao Holter em hemodialisados 

 

Holter 

SDNN SDANN rMSSD IT 

r (P value) 

Delta FC de pé, bpm -0,307 (0,057) 0,264 (0,104) 0,252 (0,121) 0,378 (0,018) 

FC 1º min ex, bpm 0,361 (0,024) 0,349 (0,029) -0,002 (0,992) 0,396 (0,013) 

FC 2º min ex, bpm 0,427 (0,007) 0,417 (0,008) 0,050 (0,762) 0,416 (0,008) 

IC 0,341 (0,034) 0,339 (0,035) -0,181 (0,270) 0,352 (0,028) 

Déficit cronotropico,% -0,273 (0,093) -0,286 (0,078) 0,229 (0,162) -0,244 (0,134) 

FCR 1º min, bpm 0,054 (0,746) 0,028 (0,866) -0,002 (0,989) 0,218 (0,189) 

FCR 2º min, bpm 0,346 (0,033) 0,338 (0,038) 0,033 (0,845) 0,417 (0,009) 

FCR 3º min, bpm 0,210 (0,206) 0,213 (0,199) -0,091 (0,199) 0,359 (0,027) 

FCR 4º min, bpm 0,254 (0,119) 0,261 (0,108) 0,041 (0,804) 0,277 (0,088) 

FCR 5º min, bpm 0,302 (0,061) 0,307 (0,058) 0,052 (0,753) 0,277 (0,088) 

Índice FC/FCR -0,465 (0,003) -0,459 (0,004) -0,190 (0,253) -0,564(<0,001) 

QTc pré ex, ms -0,069 (0,678) -0,050 (0,763) -0,230 (0,160) -0,043 (0,795) 

QTc pico, ms -0,090 (0,611) -0,114 (0,519) -0,020 (0,910) -0,044 (0,803) 

QTc rec, ms -0,145 (0,385) -0,143 (0,391) 0,090 (0,589) -0,109 (0,514) 

SDNN ex, ms 0,252 (0,138) 0,240 (0,159) 0,145 (0,398) 0,353 (0,034) 

rMSSD ex, ms 0,148 (0,388) 0,165 (0,337) 0,166 (0,333) -0,004 (0,980) 

pNN50 ex, ms 0,066 (0,700) 0,096 (0,573) -0,062 (0,715) -0,027 (0,874) 

SDNN rec, ms 0,268 (0,109) 0,247 (0,141) 0,353 (0,032) 0,273 (0,102) 

rMSSD rec, ms 0,008 (0,963) -0,016 (0,926) 0,499 (0,001) -0,122 (0,465) 

pNN50 rec, ms 0,108 (0,511) -0,044 (0,791) -0,051 (0,762) 0,356 (0,028) 

IT = Índice triangular; FC = frequência cardíaca; de pé = diferença entre ECG de repouso e 
de pé; ex = exercício; IC = índice cronotrópico; FCR = Variação da FC na recuperação; rec 
= recuperação. 
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Figura 24. Gráfico de correlação entre o índice triangular ao Holter e o índice FC/FCR ao 
teste ergométrico em hemodialisados (r= -0,564; p< 0,001). 

 

 

4.8  CORRELAÇÃO COM INFLAMAÇÃO  

 

A PCR se correlacionou com os seguintes parâmetros do TE: FCR 1º min, 

FCR 2º min, SDNN exercício e índice FC/FCR.  A beta2 apresentou correlação com 

a FCR 4ºmin, FCR 5º min e o QTc pré-exercício (Tabela 10).   
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Tabela 10. Coeficientes de correlação entre os marcadores de disfunção autonômica 
ao teste ergométrico e proteína C-reativa e beta 2-microglobulina em 
hemodialisados 

 

Proteína C-reativa Beta 2-microglobulina 

r valor de p r valor de p 

Delta FC de pé, bpm 0,068 0,678 -0,229 0,156 

FC 1º min ex, bpm -0,135 0,405 -0,095 0,561 

FC 2º min ex, bpm -0,041 0,801 0,000 0,997 

Índice crono -0,294 0.066 0,151 0,351 

Déficit crono, % 0,231 0,151 -0,172 0,289 

FCR 1º min, bpm -0,381 0,017 0,116 0,481 

FCR 2º min, bpm -0,382 0,016 0,228 0,162 

FCR 3º min, bpm -0,237 0,325 0,157 0,340 

FCR 4º min, bpm -0,172 0,288 0,473 0,002 

FCR 5º min, bpm -0,115 0,479 0,450 0,004 

Índice FC/FCR 0,355 0,027 -0,112 0,497 

QTc pré ex, ms 0,025 0,879 0,319 0,045 

QTc pico, ms 0,210 0,226 -0,041 0,816 

QTc rec, ms 0,060 0,717 0,123 0,455 

SDNN ex, ms -0,351 0,033 0,302 0,069 

rMSSD ex, ms 0,184 0,277 -0,044 0,794 

pNN50 ex, ms 0,135 0,419 -0,071 0,675 

SDNN rec, ms 0,086 0,609 -0,157 0,347 

rMSSD rec, ms 0,186 0,256 -0,278 0,087 

pNN50 rec, ms 0,108 0,511 -0,311 0,054 

FC = Frequência cardíaca; de pé = diferença entre FC de repouso e de pé na esteira; ex = 
exercício; FCR = Variação da FC de pico para a recuperação; rec = recuperação. 
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Não houve correlação entre os parâmetros de disautonomia ao ECG e Holter 

com a PCR ou beta2 (Tabela 11). 

 

 

Tabela 11. Coeficientes de correlação entre marcadores de disfunção autonômica 
no ECG e Holter com a proteína C-reativa e a beta 2-microglobulina em 
hemodialisados 

 
Proteína C-reativa Beta 2-microglobulina 

r Valor de p r Valor de p 

Eletrocardiograma     

FC, bpm 0,010 0,944 0,032 0,843 

QT, ms -0,012 0,943 0,168 0,300 

QTc, ms 0,042 0,796 0,242 0,132 

DQT, ms -0,038 0,816 0,109 0,502 

DQTc, ms -0,041 0,801 0,109 0,503 

Holter      

SDNN, ms -0.042 0.800 0,142 0,389 

       SDANN, ms -0.048 0.770 0,177 0,280 

rMSSD, ms 0.081 0.626 -0,010 0,954 

IT, ms -0.132 0.422 0,04 0,571 

FC= Frequência cardíaca; QT= Intervalo QT; QTc = intervalo QT corrigido pela FC; DQT 
= dispersão do intervalo QT; IT = Índice triangular. 
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5. DISCUSSÃO 

 

A disfunção autonômica é sabidamente uma condição frequente em pacientes 

com FFR e um marcador de eventos cardiovasculares e morte (Fukuta, 2003; 

Oikawa, 2009; Brotman, 2010; Chan, 2010). O TE, uma ferramenta valiosa para 

avaliar a disfunção autonômica, tem sido pouco utilizado em pacientes em HD. 

Foram estudados parâmetros autonômicos relacionados à FC durante o TE 

em pacientes em hemodiálise, em comparação a um grupo controle e 

correlacionados os achados ao TE com a inflamação. 

Em nossa amostra, o IMC ficou no limite do excesso de peso em pacientes 

em HD e claramente nessa faixa no grupo de controle. Isso não foi inesperado, 

considerando que a subnutrição era comum em pacientes em HD no passado 

(Stenvinkel, 1999; Stenvinkel, 2000), mas não nos dias atuais e que a obesidade é 

um fator de risco reconhecido para a DCV (Bonanni, 2011; Ikizler, 2013). A 

proporção de diabetes mellitus em nossa amostra foi menor que os relatados nas 

séries internacionais (USRDS, 2012; Foster, 2013) e até mesmo menor do que o 

relatado para a população em diálise no Brasil (Sesso, 2012), provavelmente como 

resultado dos critérios de inclusão e exclusão adotados no estudo. Pacientes 

diabéticos têm, reconhecidamente, maior disautonomia que não diabéticos (Almeida, 

2011; Cheng, 2003); este fato nos levou a incluir diabetes como fator de confusão no 

modelo de regressão logística. 

Concordante com a maioria das séries relatadas (Lugon, 2003; USRD, 2012; 

Foster, 2013), um número substancial de pacientes em HD estava em uso de drogas 

antihipertensivas. Em consonância com o conceito de que a hiperatividade simpática 
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pode desempenhar um papel importante na hipertensão dos pacientes com DRC, 

drogas que afetam principalmente esta via foram prescritas com mais frequência em 

pacientes em HD (Joles, 2004). Além disso, os níveis séricos de PCR foram 

estatisticamente maiores nos pacientes em HD, que são bem reconhecidos como 

portadores de um estado inflamatório crônico (Jofré, 2006; Sharaim, 2013). 

De acordo com relatos anteriores (Ie, 2006; Barberato, 2010), a disfunção 

diastólica à ecocardiografia foi mais frequente em pacientes em HD. Em contraste, a 

função sistólica do VE foi semelhante em ambos os grupos, talvez devido aos 

nossos critérios de inclusão, que excluía pacientes com insuficiência cardíaca 

manifesta. 

Testes de função autonômica são frequentemente anormais em pacientes em 

HD, fato confirmado em nossa amostra pelo maior intervalo QTc e menor 

variabilidade ao Holter de 24h neste grupo. Estudo prévio em pacientes antes e após 

transplante renal observaram uma importante redução do QTc após o transplante e 

uma significativa associação com os níveis séricos de cálcio e magnésio (Monfared, 

2008).  

A VFC pelo Holter tem sido considerada um bom marcador de disautonomia 

nestes pacientes (Oikawa 2009, Brotman, 2010). Uma VFC reduzida, tanto no 

domínio do tempo como no domínio da frequência, tem sido associada à menor 

sobrevida na população em HD (Fukuta, 2003; Oikawa 2009; Ranpuria, 2008). Em 

concordância com estudos prévios, em nossos resultados, a VFC ao Holter foi 

menor nos pacientes em HD demonstrando uma função autonômica alterada 

(Fukuta, 2003; Rubinger, 2004; Ranpuria, 2008; Oikawa, 2009; Chan, 2010). 
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Em relação à dispersão do intervalo QT, diferente de relatos anteriores, 

(Lorincz, 1999; Covic, 2002; Kyriazis, 2004) não encontramos diferenças entre os 

grupos. Este achado pode ser decorrente da maior dificuldade técnica para 

avaliação da dispersão do QT, muitas vezes impedindo a análise do intervalo QT em 

todas as 12 derivações. 

 No TE, os parâmetros hemodinâmicos pré-exercício não diferenciaram os 

dois grupos. Por outro lado, foram encontradas diferenças entre os grupos durante o 

exercício e no período de recuperação. 

Nossos pacientes em HD tinham níveis séricos de hemoglobina mais baixos, 

achado relativamente comum na doença renal terminal. Vários autores (Joles, 2004, 

Bonanni, 2011; Sesso, 2012; USRDS, 2012; Foster, 2013; Ikizler, 2013) relataram 

que a diminuição dos níveis de hemoglobina provoca uma redução significativa da 

capacidade funcional aeróbica e que quanto maior for a queda, maior o FAI (Ikizler, 

2013). Pacientes em programa de HD têm, sabidamente, baixa capacidade funcional 

(Painter, 2009). Ao testar pacientes em HD, adotamos uma redução de 20% no VO2 

previsto para o gênero e idade. O uso do protocolo de rampa individualizado 

iniciando com baixa carga, propiciou uma avaliação satisfatória desses pacientes, 

confirmado pela duração adequada da fase de exercício interrompido devido à 

exaustão.  

Nossa população foi composta por indivíduos de diferentes faixas etárias. Por 

este motivo, na análise da capacidade funcional aeróbica utilizamos o FAI que 

compara o VO2 obtido com o esperado para o gênero e a idade. Em nossos 

resultados, o FAI foi maior em hemodialisados, achado já bem documentado em 

pacientes em HD (Painter, 2009; Fotbolcu, 2011). Na população geral, a capacidade 
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funcional aeróbica é fator independentemente associado com mortalidade 

cardiovascular e geral. Em nossos resultados, encontramos um déficit funcional 

aeróbico médio de 30% no grupo HD e de 3% no grupo controle. O FAI desta 

população pode ser de até 65% do previsto para o sexo e a idade, comparado com 

controles (Lahiri, 2012). Os fatores determinantes para esta redução são muitos, 

alguns relacionados à fisiopatologia da doença e outros ao envelhecimento e 

ambiente (Painter, 2009). Durante o exercício, há necessidade de maior aporte de 

oxigênio para a musculatura em atividade. Este aumento depende de fatores 

periféricos, como aumento do fluxo e da extração arterio-venosa de O2, e de centrais 

como aumento do débito cardíaco.  A adaptação deste último parâmetro ao exercício 

depende principalmente do aumento da FC. Entretanto, em pacientes em HD, a 

reserva cronotrópica encontra-se frequentemente reduzida e isto tem sido atribuído 

à disfunção autonômica, reconhecidamente presente na uremia (Painter, 2009). 

Digno de nota, não ocorreram complicações relevantes durante o teste de esforço 

dos pacientes em HD. 

Quando analisamos os parâmetros relacionados à FC durante o teste de 

esforço, observamos maior incompetência cronotrópica em pacientes em HD do que 

nos controles analisado pelo IC ou DC. Tem sido demonstrado que uma resposta 

atenuada da FC ao esforço pode prever eventos cardíacos adversos em indivíduos 

sem DCV manifesta (Savonen, 2008). Uma resposta atenuada da FC ao exercício 

também prevê eventos cardíacos adversos maiores entre as pessoas com DCV 

manifesta ou suspeita, mesmo após o ajuste para a função do VE e da gravidade da 

isquemia miocárdica induzida pelo exercício (Elhendy, 2003). Em pacientes com 

insuficiência cardíaca, pode ser uma importante causa de intolerância ao exercício e, 

em pacientes que não estão em uso de betabloqueadores, a presença de 
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incompetência cronotrópica parece aumentar o risco de mortalidade (Myers, 2007; 

Brubaker, 2011). 

O aumento inicial da FC induzido pelo exercício depende, principalmente, da 

retirada vagal, enquanto aumentos subsequentes dependem da atividade simpática 

de acordo com a intensidade de exercício (Nobrega, 1993). Os resultados do 

presente estudo podem ser explicados pelo característico estado hiperadrenérgico 

de portadores de DRC, levando à hiperatividade vagal compensatória. Este, por sua 

vez, poderia determinar uma retirada vagal inadequada durante o exercício e 

mudanças na resposta do barorreflexo dificultando, desta forma, o aumento da FC 

em resposta ao exercício (Routledge, 2006; Messias, 2010). A hiperatividade 

simpática basal, como observado em pacientes em HD, pode de fato contribuir para 

prejudicar a adaptação ao estresse agudo, como os empregados durante o TE. Em 

outras palavras, apesar do aumento da atividade simpática, os pacientes com FFR 

têm reduzida modulação autonômica fásica, um fator de risco bem reconhecido. 

Em nossos resultados, a redução da velocidade de recuperação da FC no 

pós-esforço foi significativamente menor no grupo HD em cada minuto da 

recuperação. Lenta redução da FC pós-esforço reflete um inadequado retorno da 

atividade vagal cardíaca e tem sido comprovadamente um bom marcador de 

eventos cardiovasculares em portadores de cardiopatias e indivíduos normais 

(Messias, 2011; Gayda, 2012) e, também, um eficiente previsor de mortalidade, 

independente da gravidade da doença coronariana (Vivekananthan, 2003). Um 

alentecimento da velocidade de recuperação da FC no pós-esforço já havia sido 

relatado em pacientes com DRC muito antes da terapia de substituição renal (Késói, 

2010), consistente com o conhecimento de que a hiperatividade simpática começa 

cedo no curso da DRC. Em um estudo utilizando MIBG em pacientes com 
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insuficiência cardíaca, uma FCR anormal foi encontrada em pacientes com taxa de 

washout elevada em comparação com aqueles com taxa de washout normal, 

novamente sugerindo que a ativação adrenérgica pode influenciar a FCR (Messias, 

2012).  

Os intervalos QTc pré-teste e QTc no exercício foram maiores no grupo HD e 

isto tem sido associado a maior mortalidade cardiovascular, tanto em normais, como 

em pacientes após IAM (Hage, 2007; Flueckiger, 2014).   

Em indivíduos normais, a VFC no domínio do tempo diminui na posição 

supina e durante o exercício e, muito lentamente, aumenta no período de 

recuperação após o exercício. A hiperatividade simpática persiste por pelo menos 45 

minutos após o exercício e se acompanha de redução da VFC nesta fase (Foster, 

2013). Em nossos resultados, observamos que o SDNN foi significativamente menor 

nos pacientes em HD no exercício e na recuperação. Este achado mais uma vez 

reflete o estado hiperadrenérgico característico dos pacientes em HD, já que o 

SDNN representa uma avaliação geral do equilíbrio do SNA, que depende da 

modulação pelos ramos simpático e parassimpático (Fukuta, 2003). Em contraste, 

observamos que o rMSSD, variável influenciada pelo parassimpático, não foi 

diferente entre os grupos. Da mesma forma, a frequência do índice FC/FCR alterado 

foi maior nos pacientes em HD do que os controles. Em indivíduos normais, o índice 

de FC/FCR, um índice de desequilíbrio autonômico cardíaco, tem sido associado 

diretamente com inflamação e idade e, inversamente, com aptidão física (Jae, 2009).  

Ao utilizar pontos de corte de maior risco cardiovascular aos parâmetros, 

observamos que o TE foi fundamental na identificação de disautonomia em 

hemodialisados exibindo uma grande capacidade de discriminar os dois grupos. 
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Neste contexto, os maiores valores de odds ratio foram encontrados para o IC e a 

FCR no 1º min, parâmetros efetivamente reconhecidos como ferramentas úteis para 

o diagnóstico de DA em outras populações (Myers, 2007; Maddox, 2008; 

Meneghelo, 2010; Brubaker, 2011). 

A presença de mais de um parâmetro anormal no TE reforça a probabilidade 

de uma perturbação no SNA (Meyers, 2007). Em um estudo anterior (Meyers, 2007), 

a incompetência cronotrópica, bem como a FCR, foram previsores de mortalidade 

cardiovascular em pacientes sem doença renal, encaminhados para teste de 

esforço. A incompetência cronotrópica foi um previsor mais forte para mortalidade 

cardiovascular do que a FCR, mas o risco era maior se as duas anormalidades 

estavam presentes simultaneamente. Quando aplicamos à nossa amostra uma 

pontuação que compreendia alterações em três diferentes parâmetros ao TE, 

observamos que a pontuação máxima só foi observada em pacientes em HD, 

sugerindo que esses pacientes podem ter um maior risco de mortalidade. 

Para melhor explorar a relação entre os parâmetros hemodiálise e disfunção 

autonômica, recorremos a uma variedade de modelos de regressão logística. Estar 

em HD foi independentemente associado com incompetência cronotrópica em todos 

os modelos testados, incluindo aquele em que o comprometimento funcional 

aeróbico foi inserido como variável de controle. Curiosamente, a associação de 

hemodiálise com o escore de disautonomia ao TE ≥2 foi mais forte sugerindo que 

esta variável, entre as testadas, seja a melhor para detectar disautonomia neste 

cenário. Neste ponto, seria conveniente considerar um excesso de diagnóstico de 

disautonomia pelo TE. A questão não pode ser definitivamente respondida por nosso 

estudo devido à sua natureza transversal, sem desfechos sólidos. No entanto, os 

níveis de PCR, que refletem microinflamação, só foram associados com alterações 
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detectadas no TE, o que nos permite pensar que as conclusões do TE são, de fato, 

clinicamente relevantes. A aparente superioridade do TE em comparação com o 

Holter não foi uma surpresa. É concebível que o estresse enfrentado durante o 

exercício impõe requisitos substanciais para o SNA, levando ao aparecimento de 

perturbações que de outra forma permaneceriam indetectáveis. 

O reduzido número de pacientes é uma limitação do nosso estudo, que 

recrutou pacientes de um único centro de diálise. Além disso, por sua natureza 

transversal, as alterações encontradas não puderam ser associadas com 

mortalidade. Em vista disso, nossos resultados precisam ser confirmados em 

estudos maiores e de natureza longitudinal.  

Em conclusão, o TE mostrou-se viável e útil para diagnosticar disautonomia 

em pacientes em HD. Entre os parâmetros estudados, o IC e o escore de 

disautonomia identificaram um maior número de pacientes afetados. A correlação 

dos parâmetros do TE com os níveis de proteína C-reactiva sugerem que as 

anormalidades detectadas podem, verdadeiramente, refletir disautonomia. 

 

.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

1. No geral, a frequência de disautonomia ao teste ergométrico foi 

substancialmente maior no grupo em hemodiálise do que no grupo controle e 

se correlacionou com a presença de inflamação.  

2. O índice cronotrópico foi a variável que, isoladamente, mais discriminou esses 

dois grupos e com base nesse índice, 80,5% do grupo em hemodiálise 

apresentou disautonomia em comparação com 12,2% dos controles. Estar em 

hemodiálise foi uma variável independente e fortemente associada a índice 

cronotrópico alterado em todos os modelos de regressão testados. 

3. Houve correlação entre os marcadores de disautonomia ao teste ergométrico 

e a maioria das variáveis do Holter. 

4. Também se observou associação entre marcadores de disautonomia ao TE 

com a proteína C-reativa e a beta 2-microglobulina. 
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NOME:_____________________________________________________________ 

IDADE:       anos.    RG__________________RG-HUAP______________________ 

TITULO DO PROJETO: Contribuição do Teste de Esforço para Avaliação de Disautonomia e 

Risco Cardiovascular em Pacientes em Programa de Diálise. 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Dra. Maria Angela Magalhães de Queiroz Carreira       

CRM: 52 41472-5 

Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense - UFF 

 

Você foi convidado a participar do estudo sobre avaliação cardiovascular de pacientes em 

programa de diálise, para determinar o risco de você vir a ter infarto, derrame ou outro problema 

cardíaco.  Aproximadamente metade dos pacientes em programa de diálise tem graves problemas 

cardíacos. Neste estudo, com sua ajuda, queremos saber quais os exames que podem diagnosticar estes 

problemas e em especial se exames não invasivos como  teste de esforço e o ecocardiograma de 

esforço podem auxiliar nesta pesquisa ou se é sempre necessário a realização do cateterismo.  

Qualquer dúvida sobre o estudo, os exames, os riscos e benefícios e outros assuntos 

relacionados com a pesquisa poderá ser esclarecida pelos médicos que participam deste estudo.  

Participando do estudo, você será submetido a um programa de avaliação que consiste de:  

1) Responder a um questionário sobre seus hábitos de vida (tabagismo, exercícios) e seus 

antecedentes familiares e pessoais;  

2) Exame físico realizado por médico cardiologista;  

3) Colher amostra de sangue para dosagem laboratorial de creatinina, marcadores 

inflamatórios e análise do seu perfil genético;  

4) Eletrocardiograma de repouso;  

5)Teste ergométrico;  

6)Ecocardiograma de repouso 
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O Teste Ergométrico é um exame de ampla utilização na medicina, cujas principais 

indicações são identificar a doença coronariana, detectar arritmias, avaliar o comportamento da 

pressão arterial e a aptidão física do indivíduo, fornecendo dados valiosos para o diagnóstico e 

tratamento dos pacientes. O TE consiste em caminhar ou correr (depende do seu preparo físico) sobre 

uma esteira rolante a velocidades crescentes até que você sinta cansaço ou qualquer sintoma que 

dificulte o exercício (dor nas pernas, por exemplo). O exame será interrompido imediatamente se você 

quiser parar. Durante o exercício sua pressão será verificada com frequência, e se ela aumentar muito 

o exercício será interrompido, mesmo que você não esteja cansado. Um eletrocardiograma será feito 

continuamente durante todo o exercício para detectar qualquer alteração no seu coração. O teste de 

esforço vem sendo utilizado desde 1970 com uma incidência muito baixa de complicações.  

Lembramos que esses casos excepcionais geralmente ocorrem em quem possui doença severa do 

coração, e que podem apresentar as mesmas complicações em qualquer outra circunstância, inclusive 

dormindo e geralmente longe dos recursos necessários para revertê-los. Para essas situações, dispomos 

de equipamentos e profissionais habilitados. Informamos ainda que, durante todo o exame, o médico 

estará ao seu lado monitorando o eletrocardiograma, a pressão arterial, freqüência cardíaca e sintomas 

que você relatar. Para o ecocardiograma de repouso você deitará em uma maca para realizar um 

ecocardiograma que consiste em colocar um transdutor de ultrassonografia no tórax para captar as 

imagens do seu coração.  Os exames serão sempre realizados por cardiologistas e na sala de exame 

haverá todo tipo de medicamento e material para tratar eventuais complicações, como aumento 

excessivo da pressão, alterações no ritmo cardíaco, e em raros casos desordens cerebrais ou parada 

cardíaca. O Hospital Universitário Antônio Pedro dispõe de recursos médicos para tratamento de 

qualquer eventual complicação causada pela pesquisa. 

 Todos os seus dados, e os resultados dos seus exames, serão anotados e lhe serão 

entregues para uso pelo seu médico assistente para auxiliar no seu tratamento. Todas as informações 

obtidas durante o estudo serão confidenciais e somente seu médico assistente receberá os resultados de 

seus exames. 

 Durante o período de avaliação, você poderá ter acesso a informações atualizadas 

ainda que isto possa afetar a sua vontade de continuar participando do estudo. 
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  Caso você queira deixar de participar do estudo, você poderá sair a qualquer momento, 

sem que isto traga qualquer prejuízo à continuação do seu tratamento. 

 Após ter lido estas informações eu aceito colaborar com este estudo, por minha livre 

vontade. 

 

Niterói,  de  de 20 

 

 _______________________________  __________________________________ 

Paciente     Dra. Maria Angela M. Q. Carreira 

      CRM:52 41472-5 

 

_________________________________ ____________________________________ 

Testemunha     Testemunha 
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Anexo B – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense. 
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Anexo C – Ficha de avaliação  

 

TESTE ERGOMÉTRICO NA AVALIAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR EM 

PACIENTES EM PROGRAMA DE DIÁLISE 

Centro de Diálise: _____________Data da visita: ___________ Pront:__________ 

Nome_______________________________________________________________ 

Data nasc ____/____/______ Idade ______Gênero _____ Etnia______ 

End: _______________________________________________________nº_______ 

Compl_________Bairro________________Cidade________________Estado______ 

CEP: _____________Telefone res (____)______________ cel (___) ____________ 

Contato _____________________________________________________________ 

Tels _________________________cel_____________________________________ 

DR primária _________________________________________________________ 

Tempo em HD______________ meses    Frequência____________ 

última sessão há _____horas   Localiz fístula _______________________________ 

Doenças concomitantes_________________________________________________ 

Outros______________________________________________________________ 

Sintomas____________________________________________________________ 

Classe funcional (NYHA)________________________________________________ 

Medicamentos________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Fatores de risco:  

(    ) HAS    (     )DM       (     )TABAGISMO      (   )DISLIPID      (    )OBESIDADE    

(   ) ESTRESSE   (   )SEDENT 

HFAMILIAR:   ___ DAC_________ HAS ________DR__________ AVE_________ 
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Eventos CV prévios  

RCM(   )   PTCA(    )   IAM(   )   AVE(   )   (     )angina instável    (   ) angina estável 

Exames complementares CV prévios 

CAT(    )    ECO stress(   )   Cintilo(   )     Arteriografia renal(       ) Outros______-

_________________________________________________________________________ 

Exame físico: 

Peso __________Alt_____________ circunf.  abd ___________________ 

FC sentado __________________bpm (5 min)______________bpm 

PA sent MS ____________________mmHg     (5 min) __________________mmHg 

PA de pé ________________________      FC de pé____________________bpm 

Ectoscopia___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Exame CV  

Pulsos_________________________________________________________ 

Ictus_______________________________________________________________ 

AC _____________________________________________________________ 

AP________________________________________________________________ 

Abdome _____________________________________________________________ 

Membros  ___________________________________________________________ 

EXAMES REALIZADOS: datas 

 (    )SANGUE _________________ 

 (    ) ECG____________________ 

 (     )ECO TT__________________ 

 (    )TESTE ERGOMÉTRICO__________________   

   

 

  
 


