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                                                   RESUMO          
 
Messias, Leandro Rocha. Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Normal: 
Efeito do Nebivolol Sobre a Função Adrenérgica em Repouso e Sobre os 
Parâmetros do Exercício 2015. Dissertação de Doutorado em Ciências 
Cardiovasculares – Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2015. 
 
Introdução: Mais de 50% dos pacientes com insuficiência cardíaca (IC) têm fração 
de ejeção normal (ICFEN). A cintilografia com metaiodobenzilguanidina (I123 MIBG) e 
o teste cardiopulmonar do exercício (TCPE) são marcadores de prognóstico. O 
nebivolol é um betabloqueador com propriedade vasodilatadora.  
Objetivos: Avaliar a associação entre as variáveis cintilografia com I123 MIBG com 
as do TCPE e sua resposta após terapia com nebivolol, em pacientes com ICFEN. 
Métodos: Selecionados 25 pacientes. Realizaram cintilografia com I123 MIBG e 
avaliados a relação coração/mediastino (C/M) precoce, tardia e a taxa de washout 
(WO). Submetidos ao TCPE e analisados o comportamento da pressão arterial 
sistólica (PAS), freqüência cardíaca (FC) durante o esforço e recuperação, consumo 
de oxigênio (VO2), e a inclinação da curva volume minuto por produção de gás carbônico (VE/VCO2 slope). Após avaliação inicial, iniciamos o tratamento com 
nebivolol no grupo intervenção, comparando com grupo controle, repetindo os 
exames após 3 meses de terapia otimizada.  
Resultados: Observamos associação entre FC de pico (r:0,48; p:0,015), índice de 
reserva cronotrópica (IRC) (r:0,438; p:0,029), FC de recuperação no 2º minuto (r:0,456; p:0,022) e VE/VCO2 slope (r:-0,463; p:0,02) com VO2 de pico. Houve 
também correlação entre VO2 de pico com a C/M tardia (r:0,452; p:0,023) e com a 
WO (r:-0,449; p:0,024). A WO também apresentou associação com a FC de pico (r:-0,465; p:0,019) e com o IRC (r:-0,553; p:0,004). O VE/VCO2 slope se associou com 
C/M precoce (r:-0,463; p:0,02) e com a tardia (r:-0,486; p:0,014). Após analise multivariada, a FC de pico (r2:0,368; p:0,011) e VE/VCO2 slope (r2:0,368; p:0,04) 
foram as variáveis que melhor se associaram com VO2 de pico, o índice de massa 
corporal (r2:0,526; p:0,003) e a relação E/E’ (r2:0,526; p:0,006) com a C/M tardia e o 
IRC (r2:0,375; p:0,001) com a WO. Após o tratamento, o grupo intervenção 
apresentou um melhor controle da PAS [149(143,5-171) vs 135(125-151) mmHg; p: 
0,016] e da FC [78(65,5-84) vs 64,5(57,5-75,5) bpm; p: 0,027] em repouso, no pico 
do esforço [PAS: 235(216,5-249) vs 198(191-220,5) mmHg; p: 0,001; FC: 124,5(115-
142) vs 115(103,7-124) bpm; p: 0,043], e uma melhor resposta na FC de 
recuperação no 1º [6,5(4,75-12,75) vs 14,5(6,7-22) bpm; p: 0,025], no 2º minutos 
[15,5(13-21,75) vs  23,5(16-31,7) bpm; p:0,005], porém não houve mudança no VO2 de pico e nos parâmetros do I123 MIBG. 
Conclusão: A hiperatividade adrenérgica em repouso foi o principal determinante do 
VO2 na ICFEN, porque pode alterar a resposta cronotrópica durante o esforço. Após 
a terapia a curto prazo, apesar de um melhor controle da PAS e FC em repouso, no esforço e na recuperação, o nebivolol não foi capaz de melhorar o VO2 pico, nem os 
parâmetros do MIBG.  
 
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal< I123 MIBG < 
Teste cardiopulmonar do exercício< nebivolol. 
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                                                                                                                                               ABSTRACT 
 
Messias, Leandro Rocha. Heart Failure with Preserved Ejection Fraction: 
Effectiveness of the Nebivolol about Adrenergic Function at Rest and Exercise 
Parameters 2015. Dissertation of PHD in Cardiovascular Science – Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, 2015. 
 
Backgrounds: More than 50% of patients with heart failure (HF) syndrome have a 
preserved left ventricular ejection fraction (HFpEF). The iodine-
123metaiodobenzylguanidine (123I-MIBG) imaging and exercise testing (CPET) are 
prognostic predictors. Nebivolol is a beta-1-selective blocker with vasodilation effect. 
Objective: Evaluate the association between 123I-MIBG imaging and CPET 
parameters and to determine the effect of short- term treatment with nebivolol in 
HFpEF. 
Methods: 25 patients underwent 123I-MIBG imaging and evaluated the relationship 
the early heart/mediastinum ratio (H/M), late H/M and the washout rate (WR). During 
CPET was analyzed the behavior of the systolic blood pressure (SBP), heart rate 
(HR) during exercise and recovery, peak VO2, VE/VCO2 slope. We divided our 
sample in control and nebivolol groups. After 3 months of optimal therapy, we 
repeated the tests.  
Results: By univariate analysis, we found that the peak HR (r:0.48, p:0.015), HR 
reserve (r:0.438, p:0.029) and the HR recovery (HRR) in the 2nd minute (r:0.456, 
p:0.022) had a positive correlation with peak VO2 and VE/VCO2 slope had a negative 
correlation with peak VO2 (r:-0.463, p:0.02). There was a negative correlation 
between the early H/M (r:-0.463, p:0.02) and late (r:-0.486, p:0.014) with the 
VE/VCO2 slope. The peak VO2 presented positive correlation between with the late 
H/M (r:0.452, p:0.023) and negative with WR (r:-0.449, p:0.024). WR also had 
negative correlation with HR at peak exercise (r:-0.465, p:0.019) and HR reserve (r:-
0.553, p:0.004). Using multivariate analysis, we observed that the peak HR (r2:0.368, 
p:0.011) and VE/VCO2 slope (r2:0.368, p:0.04) were the variables most related to 
peak VO2. The body mass índex (r2:0.526, p:0.003) and E/E’ ratio (r2:0.526, p:0.006) 
were the variables that was best associated with late H/M and the HR reserve with 
WR (r2:0.375, p:0.001). After 3 months the nebivolol group had better control of SBP 
[149(143.5-171) vs 135(125-151)mmHg; p: 0.016] and HR [78(65.5-84) vs 64.5(57.5-
75.5)bpm; p: 0.027] at rest and at peak exercise [SBP: 235(216.5-249) vs 198(191-
220.5mmHg; p: 0.001; HR: 124.5(115-142) vs 115(103.7-124)bpm; p: 0.043]). There 
was an improvement of HRR 1st: [6.5(4.75-12.75) vs 14.5(6.7-22)bpm; p: 0.025], and 
2nd min: [15.5(13-21.75) vs 23.5(16-31.7)bpm; p:0.005], but not in peak VO2, VE/VCO2 slope and on the 123I MIBG imaging parameters.  
Conclusion: Our findings suggest that adrenergic hyperactivity at rest was the major 
determinant of functional capacity in patients with HFpEF because it can inhibit the 
response of the HR during exercise and after short-term nebivolol therapy despite better control of SBP and HR at rest and at peak exercise, an improvement in HRR 
was not able to improve the functional capacity and the parameters 123I-MIBG 
imaging. 
Key-words: Heart failure preserved left ventricular ejection fraction< 123I-MIBG< 
Exercise testing< nebivolol  
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1) Introdução:  
 

  
A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome neuroendócrina inflamatória 

associada à piora da capacidade funcional (CF), diminuição da qualidade de vida e 
aumento da morbimortalidade dos pacientes1. Apesar dos avanços terapêuticos, o 
prognóstico dessa síndrome ainda é adverso, com média de sobrevida após 
instalação de sinais e sintomas de 1,7 anos em homens e de 3,2 anos em 
mulheres1. 

A IC é causa de 5% das admissões hospitalares e tem uma mortalidade de 
50% em 4 anos, com 40% de morte ou readmissão no período de 1 ano2. No Brasil, 
a IC representou 4 % das internações gerais e 31% das internações por problemas 
cardiovasculares no ano de 20023. No último censo (2010), observa-se crescimento 
da população idosa no Brasil e, portanto, com potencial crescimento de pacientes 
em risco ou portadores de IC4. Dados do município de Niterói apontam para tempo 
médio de internação hospitalar de 8 dias e a taxa de mortalidade ajustada para 
idade de 2,94%5. Ainda descrevendo dados de Niterói, 64,2% dos casos IC se 
caracterizaram como insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal (ICFEN) 
em uma população com idade média de 61 anos6.  

A ICFEN é reconhecida há 30 anos, mas somente na última década é que se 
obteve uma maior compreensão da sua epidemiologia, apresentação clínica e 
prognóstico7. Os guidelines atuais definem o diagnóstico de ICFEN como8: 

1) Sinais e sintomas de IC; 
2) Fração de ejeção ventricular esquerda (FEVE) maior que 50%;  
3) Evidências de disfunção diastólica ao ecocardiograma. 
  Na IC, o teste cardiopulmonar do exercício (TCPE) é indicado para avaliar CF, 

presença de sintomas e a terapêutica9. Uma inadequada resposta da pressão 
arterial sistólica (PAS) e da frequência cardíaca (FC) ao esforço tem sido associada 
com um risco duas vezes maior de mortalidade e eventos cardiovasculares nesta 
população10,11.  

Tanto para a população em geral12 quanto na IC10,13,  a CF é um importante 
preditor de prognóstico. Não está relacionada com medidas da função do ventrículo 
esquerdo (VE) em repouso, como a FEVE e pressão diastólica final14. 
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     A atividade e a inervação simpática cardíaca podem ser avaliados de forma 
não invasiva pela cintilografia miocárdica com metaiodobenzilguanidina marcada 
com iodo 123 (I123 MIBG)15. Pacientes com IC podem apresentar16: (1) reduzida 
captação do radiotraçador devido à perda de neurônios simpáticos e/ou distúrbios na 
captação primária de noradrenalina; (2) aumento da taxa de washout (WO) do I123 
MIBG, refletindo o transbordamento de noradrenalina para a corrente sanguínea. 

      O Nebivolol é uma mistura racêmica contendo quantidades iguais de 2 
isomeros: D-nebivolol e L-nebivolol17,18. A subunidade D-nebivolol promove o β-
bloqueio seletivo dos receptores β-1, enquanto a L-nebivolol promove vasodilatação 
mediada por liberação de óxido nítrico (NO)17,18.  Pertence a classe dos β-
bloqueadores de 3ª geração, lipofílico, altamente cardiosseletivo, não tem atividade 
simpaticomimética intrínseca19,20, apresenta propriedade vasodilatadora periférica 
mediada pela L-arginina/NO primariamente por estimulo direto da NO sintetase 
endotelial, melhorando a função endotelial18,21. É altamente cardioseletivo na dose 
de 5mg/dia e em dose acima de 10mg/dia perde a sua seletividade22.  

Até o momento, não há evidências se a atividade adrenérgica em repouso 
influencia na CF, se as variáveis do TCPE se associam com os parâmetros da 
inervação e atividade simpática cardíaca diagnosticada através da cintilografia 
miocárdica com I123 MIBG, em pacientes com ICFEN. Portanto, existem lacunas no 
conhecimento que precisam ser respondidas para o melhor entendimento da doença 
e consequentemente uma melhor abordagem terapêutica para o paciente.  

Desenhamos este estudo com o objetivo de avaliar, em portadores de ICFEN, 
se as anormalidades na função simpática cardíaca e as variáveis do TCPE são 
modificadas em curto prazo com o uso de nebivolol.  
 
1.2) Fundamentos Teóricos  
 
1.2.1) Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Normal  
 

Baseado em estudos epidemiológicos, metade dos casos de IC apresentam-
se com FEVE normal23. Comparado com pacientes com IC com fração de ejeção 
reduzida (ICFER), os pacientes com ICFEN são mais idosos, maior prevalência de 
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mulheres, obesos, diabéticos e hipertensos, porém com pouca frequência de doença 
arterial coronariana (DAC)8,24. 

As taxas de hospitalização, assim como morbidade da doença são 
semelhantes entre ICFEN e ICFER, porém ao contrário da ICFER, as taxas de 
sobrevida da ICFEN não se alteraram nas últimas décadas8.  

Como resultado do modelo de tratamento baseado em evidências, o 
prognóstico da ICFER melhorou muito nas últimas três décadas. Porém, apesar de 
serem utilizados os mesmos fármacos, o prognóstico da ICFEN permanece 
inalterado nesse período23.  

Segundo Coats e cols25 os grandes trials que estudaram o tratamento da IC 
não deveriam ter excluido pacientes com ICFEN porque ambos os subtipos de IC 
tem a mesma apresentação e são tratados da mesma maneira na sala de 
emergência. Os autores25 também descreveram que o processo de seleção dos 
pacientes com ICFEN seguindo as diretrizes atuais26 é muito difícil e lenta, o que se 
tornou um problema atual para a comunidade cardiológica, pois não encontramos 
estudos com embasamento tão significativo quando comparados com aqueles 
realizados com ICFER.   

Como a causa mais comum de ICFEN temos a cardiopatia hipertensiva8. 
Pacientes com ICFEN apresentam remodelamento concêntrico do VE (aumento da 
relação massa/volume), em contraste com ICFER, que apresentam remodelamento 
excêntrico (redução da relação massa/volume)26,27. 

Na ICFEN o aspecto fisiopatológico principal é a disfunção diastólica8,26. 
Entende-se como função diastólica normal uma capacidade ventricular de comportar 
seu volume de enchimento sem a pressão atrial esquerda exceder 12 mmHg em 
repouso ou 15 mmHg durante o exercício28. A diástole é dividida em 4 fases: 
relaxamento isovolumétrico, fase de enchimento rápido ou inicial, diástase e 
contração atrial8.  O relaxamento isovolumétrico começa com o fechamento da 
válvula aórtica, quando a pressão ventricular cai abaixo da pressão atrial abrem-se 
as válvulas atrioventriculares iniciando a fase enchimento rápido ou inicial. A fase 
conhecida como diástase ocorre quando o gradiente de pressão entre os átrios e os 
ventrículos se equivalem, ocorrendo uma passagem lenta de sangue da cavidade 
atrial para a ventricular. Na fase final da diástole ocorre contração atrial contribuindo 
para o enchimento ventricular8.   
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Uma consequência da história natural da hipertensão arterial sistêmica (HAS) 
sobre o coração, em decorrência da sobrecarga de pressão, é a hipertrofia do VE 
(HVE), diminuindo a complacência ventricular, determinando aumento das pressões 
de enchimento do VE (disfunção diastólica)29. Evidências atuais sugerem que o NO 
exerce um papel importante sobre a função diastólica, apresentando efeito 
antifibrótico e antihipertrófico, melhorando a complacência ventricular29. Em 
decorrência desses fatos, o aumento da biodisponibilidade de NO pode ser benéfico 
na ICFEN29. O NO também atua de forma positiva sobre a função endotelial, 
apresentando propriedade antiateroesclerótica, age em conjunto com prostaciclina 
inibindo a agregação plaquetária, a adesão de moléculas leucocitárias no endotélio 
vascular, reduzindo a expressão de moléculas inflamatórias18.  

Para diagnóstico de ICFEN é necessário a presença de sinais e sintomas de 
IC, FEVE maior que 50% e evidências de disfunção diastólica pelo 
ecocardiograma8,26.   

O ecocardiograma, através do Doppler tecidual (TDI), melhorou a estimativa 
não invasiva das pressões de enchimento VE em pacientes com suspeita de 
ICFEN26.  

Um aumento do peptídeo natriurético tipo B (BNP) e/ou de sua fração N-
terminal (NT pró-BNP) podem ser usados para confirmar o diagnóstico de ICFEN em 
caso de alterações ecocardiográficas não conclusivas26.  

Paulus e cols26 propuseram um algoritmo para o diagnóstico de ICFEN. A 
figura 1 mostra a adaptação desse modelo feito por Mesquita e cols30: 
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Figura 1: Algoritmo para diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal. 
ICFEN: Insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal; IC: Insuficiência cardíaca; FE: Fração de 
ejeção; VDF-I: Volume diastólico final indexado; PCP: Pressão capilar pulmonar; PDF VE: Pressão 
diastólica final do ventrículo esquerdo; r: Constante de tempo do relaxamento do ventrículo esquerdo; 
b: Constante de rigidez da câmara do ventrículo esquerdo; E/E’: Razão entre a velocidade precoce do 
fluxo sanguíneo pela válvula mitral com a velocidade de estiramento no ínicio da diástole; BNP: 
Peptídeo natriurético tipo B; NT-pró BNP: Fração N-terminal do peptídeo natriurético tipo B; EDT: 
Ecocardiograma com doppler tecidual esquerdo indexado; E/A: Índice de velocidade do fluxo mitral 
inicial e tardio; Ard-Ad: Fluxo na veia pulmonar durante a contração atrial; VAE-I: Volume do átrio 
esquerdo indexado; Massa VE-I: massa do ventrículo esquerdo indexada; M: gênero feminino; H: 
gênero masculino; FA: Fibrilação atrial.  

Quando a razão entre a velocidade precoce do fluxo sanguíneo pela válvula 
mitral com a velocidade de estiramento no início da diástole (relação E/E’) for maior 
que 15, as pressões de enchimento do VE estão elevadas e o diagnóstico de ICFEN 
deve ser considerado. Se a relação E/E’ for menor que 8, pode-se excluir ICFEN e 
outras causas devem ser investigadas para explicar os sintomas do paciente. 
Quando a relação E/E’ encontra-se entre 8 e 15 pode sugerir aumento da pressão 
do átrio esquerdo, mas outros parâmetros devem ser usados para confirmar o 
diagnóstico. Parâmetros obtidos pelo ecocardiograma tradicional como índice de 
volume de átrio esquerdo (VAE-I) maior ou igual a 40ml/m2, índice de velocidade do 



6 
 

fluxo mitral inicial e tardio (relação E/A) menor que 0,5, massa de VE indexada maior 
ou igual a 122g/m2 para mulheres e maior ou igual a 148g/m2 para homens e/ou 
fluxo na veia pulmonar durante a contração atrial (Ard-Ad) maior que 30ms 
confirmam o diagnóstico. A presença de fibrilação atrial no eletrocardiograma (ECG) 
com uma relação E/E’ entre 8 e 15 também pode ser usada para confirmar o 
diagnóstico de ICFEN26. 

Uma anormalidade na função diastólica é um dos mecanismos que levam a 
sintomatologia em pacientes com ICFEN, porém mecanismos não diastólicos, como 
mudanças induzidas pelo exercício na velocidade sistólica, incompetência 
cronotrópica e pós-carga alterado contribuem para a sintomatologia dos pacientes31-
33. 
 
1.2.2) Tratamento da Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Normal 
 

As medidas terapêuticas utilizadas no tratamento da ICFEN incluem8,34,35: 
controle da HAS utilizando betabloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio, 
inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA) ou antagonista do receptor da 
angiotensina II (ARA II); prevenção e tratamento da isquemia miocárdica 
(revascularização em pacientes com isquemia induzida); prevenção da fibrilação 
atrial ou restauração e manutenção do ritmo sinusal (manutenção da função atrial); 
controle da FC em pacientes com fibrilação atrial; otimização do tratamento do 
diabetes; diuréticos para a congestão pulmonar e sistêmica.  

A terapia anti-hipertensiva reduz a HVE, melhorando a complacência 
ventricular. A redução da pós-carga, assim como o tratamento da isquemia 
miocárdica melhora o relaxamento do VE. A manutenção do ritmo sinusal mantém a 
contração atrial permitindo um enchimento ventricular adequado, aumentando o 
volume diastólico final e assim, mantendo uma pressão atrial esquerda baixa. A 
redução da FC prolonga o tempo de diástole e consequentemente o enchimento 
ventricular8.  

Várias drogas já foram avaliadas no tratamento da ICFEN, como: 
betabloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio não diidropiridínicos, IECA ou 
ARA II e estatinas8.  
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Diferente da ICFER, não existe evidências científicas de tratamento que 
melhore a sobrevida na ICFEN36. Setaro e cols37 avaliaram o efeito do verapamil 
sobre parâmetros ecocardiográficos, hemodinâmicos e CF. Concluíram que o 
fármaco melhora a CF e o enchimento VE, não alterando a pressão arterial (PA) e a 
FC quando comparado com placebo.  

Aronow e cols38 testaram o propranolol na ICFEN observando que o grupo 
que utilizou propranolol teve uma mortalidade menor que o grupo placebo, porém 
esse efeito pode ser atribuído aos benefícios da terapia betabloqueadora sobre a 
DAC.  

Como a angiotensina II é um dos mediadores responsáveis pela HVE, os 
IECA são reconhecidos como drogas que reduzem a HVE, melhorando o 
relaxamento, a resistência ventricular e consequentemente, o enchimento 
ventricular36. Em outro estudo, Aronow e cols39 avaliaram o efeito do enalapril em 
pacientes idosos, com infarto prévio e FEVE normal, em classe funcional da New 
York Heart Association (NYHA) III. A terapia com enalapril melhorou a classe 
funcional da NYHA e o tempo de exercício quando comparado com o placebo.  

Shah e cols40 realizaram uma meta-análise envolvendo trials que avaliaram o 
efeito dos IECA e ARA II na ICFEN. Concluíram que ambos não foram 
consistentemente relacionados com melhora na mortalidade e nas admissões 
hospitalares.  

Em outra revisão, Paulus41 descreveu que maioria dos principais grandes 
ensaios clínicos e registos para ICFEN demonstraram um resultado neutro para o 
tratamento com IECA, ARA II e betabloqueadores.  

 
1.2.2.1) Nebivolol  
 

Vários mecanismos combinados determinam os efeitos hemodinâmicos do 
nebivolol. Estes incluem18: efeito cronotrópico negativo; inibição do fluxo simpático 
no centro vasomotor cerebral; inibição da renina (por inibição periférica do receptor 
α1 periférico); queda na resistência vascular sistêmica (RVS).  

O nebivolol controla a PA e a FC, melhorando a função sistólica e diastólica. 
O perfil hemodinâmico do nebivolol difere um pouco dos demais betabloqueadores, 
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decorrente do aumento do volume sistólico pela redução da RVS, aumentando 
inclusive a FEVE.  Tem um efeito neutro no débito cardíaco e pode aumentar a CF21.  

Teoricamente, existem razões para acreditar que o nebivolol melhore a 
função diastólica21,42: diminuição da FC prolongando o tempo de enchimento, 
melhorando o metabolismo e a perfusão miocárdica; e por efeito direto do NO sobre 
a musculatura miocárdica e sobre a função endotelial. 

O aumento dos níveis de NO apresenta alguns benefícios no tratamento de 
pacientes com ICFEN43:  

1) A vasodilatação periférica pode contribuir para seu efeito antihipertensivo; 
2) O aumento da disponibilidade de NO para os vasos da musculatura 

periférica, aumentando sua capacidade de vasodilatação e assim permitindo uma 
melhor perfusão muscular durante o exercício;  

3)  O NO é um dos mais potentes agentes lusitrópico endógeno. 
Esses fenômenos causam um desvio da curva de pressão-volume VE para 

baixo e para direita, aumentando a pré-carga e, consequentemente, o volume 
sistólico44-46. Portanto, pacientes com HVE podem apresentar benefícios com os 
efeitos do NO sobre a função diastólica47.   

Vários estudos demonstraram a eficácia do nebivolol no tratamento da 
HAS48,49. Punzi e cols48 compararam o efeito do nebivolol na redução da PA em 
pacientes hipertensos estágio II, comprovando a eficácia do fármaco. Van Bortel49 
estudou pacientes diabéticos com HAS, conseguindo provar sua eficácia, inclusive 
na melhora dos níveis sanguíneos de glicose e LDL-colesterol.  

Nodari e cols50 compararam o efeito do nebivolol e do atenolol em pacientes 
hipertensos e com ICFEN. Observaram que a administração do nebivolol foi 
associada com uma melhora na relação E/A, queda na pressão média e encunhada 
da artéria pulmonar, com menor redução do índice cardíaco, tanto no repouso 
quando no pico do exercício, associado com redução na RVS e aumento no índice 
de volume sistólico no pico do exercício. Apenas o nebivolol demonstrou aumento no 
consumo de oxigênio (VO2) no pico do esforço e queda da inclinação da relação 
ventilação por minuto pela produção do dióxido de carbono (VE/VCO2 slope).  

Os possíveis mecanismos responsáveis pelas diferenças entre atenolol x 
nebivolol foram50:  
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1) Regressão da HVE; comparado com atenolol, houve uma 
significativa queda da espessura do septo interventricular, da parede 
posterior e do índice de massa VE.  

2) Efeitos na RVS e na função diastólica decorrente da ação do NO; o 
NO através de sua propriedade vasodilatadora melhora a perfusão 
muscular durante o exercício, beneficiando o relaxamento ventricular 
e a função diastólica, diminuindo as pressões de enchimento por 
melhor recebimento da pré-carga e consequentemente aumento do 
índice de volume sistólico em repouso e durante o exercício.    

Segundo o estudo SENIORS51, o nebivolol foi eficaz e bem tolerado no 
tratamento da IC em pacientes idosos. Em um braço do estudo SENIORS51, Van 
Veldhuisen e cols52 demonstraram que o nebivolol obteve efeito similar em pacientes 
com ICFEN e com ICFER. A média da dose do fármaco utilizado no estudo foi 7,6 ± 
3,7mg/dia nos pacientes classificados como ICFEN52. 
 
1.2.3) Sistema Nervoso Autonômico e Insuficiência Cardíaca 
  

Por definição, disfunção autonômica ou disautonomia é um distúrbio 
funcional, de natureza primária ou secundária, resultante de alterações puramente 
funcionais ou orgânicas localizadas em um ou em ambos os componentes do 
sistema nervoso autônomo (SNA), em qualquer das suas estruturas - vias aferentes, 
centros encefálicos e vias eferentes53. Este distúrbio representa importante e comum 
condição fisiopatológica e tem significativa implicação clínica, terapêutica e 
prognóstica, refletindo-se até mesmo sobre a morbimortalidade cardiovascular53.  

  O SNA transmite impulsos do sistema nervoso central (SNC) para os órgãos 
periféricos. É subdividido em sistema nervoso simpático (SNS) e sistema nervoso 
parassimpático (SNP). Existem ramos eferentes, que conduzem os estímulos de 
natureza simpática e parassimpática até as células efetoras, ramos aferentes, que 
têm a função de conduzir informações sobre o funcionamento cardiovascular, a 
partir de receptores localizados no coração, vasos sanguíneos, pulmões e em todo o 
organismo, até os centros neurais integradores e processadores destas 
informações53.  
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 A função autonômica cardíaca é controlada por vários centros cerebrais que 
respondem a sinais oriundos da periferia54. Seus efeitos incluem55: controle da FC; 
controle da força de contração do coração; contração e relaxamento da musculatura 
lisa de vários órgãos. 

Dentre os ramos aferente estão os barorreceptores e quimiorreceptores do 
seio carotídeo e arco aórtico, barorreceptores cardiopulmonares e 
metabolorreceptores, que são importantes no controle da FC, da PA e da atividade 
respiratória55.  

Anormalidades autonômicas têm sido implicadas como possíveis causas de 
doenças cardíacas como, por exemplo, morte súbita, DAC e deterioração da função 
miocárdica na IC crônica56. 
            A via eferente parassimpática é representada pelo nervo vago (X par 
craniano), origina-se principalmente nos centros bulbares, destacando-se o núcleo 
motor do vago e o núcleo ambíguo. Emergem da região cranial da medula espinhal, 
seguem seu curso através do nervo vago como longas fibras pré-ganglionares, 
colinérgicas nicotínicas, as quais formam sinapses em gânglios localizados na 
intimidade das estruturas efetoras cardíacas53. 

 Primeiramente, o vago inerva a região epicárdica, seguindo pelo sulco 
atrioventricular para posteriormente localizar-se no subendocárdio54. Assim, os 
gânglios parassimpáticos e as fibras pós-ganglionares colinérgicas muscarínicas 
estão englobadas pelas estruturas do coração53. Inervam principalmente a região 
atrial, porém algumas regiões ventriculares são sensíveis ao estímulo vagal, como a 
parede inferior, modulando o nodo sinusal e atrioventricular54. 

Sendo o responsável pela inervação parassimpática do coração e do pulmão, 
assim como de outros órgãos, o estímulo vagal relaciona-se com a restauração e/ou 
conservação de energia corporal causando redução da FC e da PA, facilitação da 
digestão e absorção de nutrientes57.  

O neurotransmissor principal é a acetilcolina, atua em dois tipos de 
receptores, nicotínicos e muscarínicos, esse último, localizados nos átrios e nos 
ventrículos, são os responsáveis pelos efeitos cardíacos do SNP (modulados 
geralmente pelos receptores M2)57.  Os receptores nicotínicos não estimulam 
diretamente os órgãos, porém eles são responsáveis pela transmissão do impulso 
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do neurônio pré-ganglionar para o pós-ganglionar, uma alteração a esse nível de 
transmissão pode contribuir para anormalidades da função parassimpática57.  

A redução da FC é decorrente de ação direta sobre o nodo sinusal, nodo 
atrioventricular (lentificação da condução do impulso elétrico) e por inibição do 
SNS57. O tônus vagal predomina sobre o simpático em repouso, declina com a idade 
e está relacionado com várias doenças (por exemplo: IC)57. O exercício físico 
dinâmico é um estímulo fisiológico que pode aumentar o tônus vagal55.  
             A função parassimpática é difícil de ser avaliada diretamente. Os efeitos do 
SNP podem ser mensurados através da estimulação vagal (manobra de Valsalva 
com registro contínuo e direto da PA)53, bloqueio farmacológico (atropina) ou por 
observações fisiológicas da resposta da FC no decorrer do ciclo respiratório (arritmia 
sinusal respiratória)57. Medidas mais sofisticadas, porém ainda de maneira indireta, 
são a variabilidade RR e a FC de recuperação no pós-esforço57. 
             Os efeitos do SNP estão atenuados na IC. Essa mudança no controle da FC 
torna-se aparente em um estágio precoce do desenvolvimento da disfunção 
ventricular, promovendo importantes informações prognósticas sobre o risco de 
progressão da disfunção miocárdica. Na IC, a transmissão ganglionar vagal está 
reduzida, a densidade e a composição do receptor muscarínico estão alteradas e a 
atividade da acetilcolinesterase está reduzida. Ocorre perda da inibição simpática 
realizada pelo parassimpático, causada por anormalidades dos barorreceptores 
periféricos e a nível central, ocorrendo mudanças na interação SNP e SNS57. 

 Estudos prévios58,59 demonstraram que a base fisiopatológica da disfunção 
parassimpática é decorrente de decréscimo da atividade vagal, por alteração na via 
de transmissão ganglionar, ou de síntese alterada de acetilcolina. Outra causa 
proposta para justificar a diminuição do reflexo vagal na modulação da FC foi a 
disfunção de dois reflexos simpaticolíticos60: 

1) Os barorreceptores arteriais que se encontram menos distendidos pela baixa 
PA e baixa pressão de pulso; 

2) O reflexo barorreceptor cardiopulmonar prejudicado, por exemplo, por um 
infarto prévio, sendo agora menos estimulado pelo inotropismo, ou a estrutura 
deste receptor foi alterada pela dilatação ventricular, em pacientes com 
cardiopatia dilatada.         
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          A via eferente simpática é constituída por fibras oriundas principalmente dos 
centros cardioexcitatórios do tronco cerebral, que deixam a medula espinhal cervical 
baixa e torácica alta, como fibras pré-ganglionares colinérgicas nicotínicas que vão 
formar sinapses no gânglio estrelado e em outros gânglios cervicotorácicos. Destes 
gânglios emergem fibras pós-ganglionares noradrenérgicas que se distribuem 
difusamente nas diversas estruturas cardíacas53.  

Os nervos simpáticos seguem as artérias coronárias na região subepicárdica 
antes de penetrarem no miocárdio54.  Ao contrário do SNP, o SNS responde a várias 
situações de estresse, como trauma, choque, cirurgia e exercício físico. Suas 
respostas incluem53,61: aumento da FC (efeito cronotrópico positivo); aumento da 
contratilidade miocárdica (inotrópico positivo); aumento da velocidade de condução 
pelo nodo atrioventricular (dromotrópico positivo); aumento da PA e do débito 
cardíaco; alteração do fluxo sanguíneo para diversas regiões como pele, tubo 
digestivo, músculo esquelético, através do aumento da RVS e da redução da 
capacitância venosa, a fim de preservar a perfusão para órgãos nobres como 
cérebro e coração; broncodilatação.   

Seu neurotransmissor principal é a noradrenalina agindo nos receptores α e 
β-adrenérgicos para exercer seus efeitos55. Observe o quadro 1 adaptado de 
Freeman e cols55:  
  
Quadro 1: Efeitos do sistema nervoso autônomo sobre diversos órgãos:  
Órgão                 SNS                       SNP 
Coração Aumenta FC, contração e velocidade de 

condução. 
Diminuição FC, contração e velocidade 
de condução. 

Artérias Constrição (α-1), dilatação (β-2) Dilatação 
Veias Constrição (α-1), dilatação (β-2)  
Pulmão Broncodilatação Broncoconstrição 
SNS: Sistema nervoso simpático; SNP: Sistema nervoso parassimpático; FC: Frequência cardíaca; α-
1: Receptor adrenérgico alfa-1; β-2: Receptor adrenérgico beta-2.  
             Sabe-se que existem arcos reflexos envolvidos na modulação da atividade 
parassimpática para o coração e simpática para o coração e vasos, ligados a 
barorreceptores arteriais do arco aórtico e do seio carotídeo (alta pressão, inibem o 
SNS e estimulam o SNP), receptores cardiopulmonares (baixa pressão, são ativados 
por mudanças de pressão nas câmaras cardíacas, modulando a FC, vasodilatação 
da musculatura esquelética, resistência vascular renal e débito urinário) e 
quimiorreceptores arteriais [que respondem as alterações do ph, assim como da 
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pressão arterial de oxigênio (PO2) e da pressão arterial de gás carbônico (PCO2)], 
constituindo a forma mais importante de controle da PA a curto prazo61,62.  O 
comprometimento da função dos barorreceptores arteriais gera deteriorização do 
controle da função cardiovascular, por não modular a atividade simpática e 
parassimpática de modo adequado. Em relação à IC, essa função anormal 
determina aumento dos níveis de noradrenalina62.    
             Por estimulação barorreceptora, mudanças na PA podem estimular tanto o 
SNS, quanto o SNP e modular a FC, contratibilidade miocárdica e RVS63.  

       Existem três pontos de importância histórica sobre a função do SNS em 
pacientes com IC. Primeiro, foi observado que a concentração cardíaca de 
noradrenalina está diminuída em corações humanos que estão em processo de 
disfunção ventricular. Segundo, as concentrações de noradrenalina no sangue 
periférico estão aumentadas. Por último, há uma relação prognóstica entre os níveis 
circulantes de noradrenalina, os pacientes que apresentam níveis elevados têm 
menor sobrevida. Outro fator importante, quanto maior grau de estimulação 
simpática crônica, maior o risco de arritmias ventriculares, maior deteriorização da 
função ventricular e menor sobrevida64.  
             Em indivíduos normais, a ação exercida pelos barorreceptores arteriais e 
cardiopulmonares regula a resposta simpática. Com o progredir da IC as forças 
inibitórias diminuem, levando a uma ativação exagerada do SNS, que é uma das 
anormalidades presentes na sindrome63. Essa descarga simpática e downregulation 
dos receptores β-adrenérgicos são características da doença e provavelmente 
participam da sua fisiopatologia65.  

Portanto, em pacientes com IC, as anormalidades da função adrenérgica são 
decorrentes de uma reduzida captação de noradrenalina (por downregulation dos 
receptores β-adrenérgicos) e por um aumento dos níveis de noradrenalina nos 
terminais nervosos simpáticos cardíacos66. 

Porém, foram identificados aferências neurais de origem central e 
mecanismos simpáticos estimulatórios não ligado a esse sistema anteriormente 
descrito. Ou seja, há um sistema mais seletivo e mais generalizado, que alteraria a 
função autonômica em fases mais precoces da IC, com atenuação da variabilidade 
RR, maior liberação intracardíaca de noradrenalina, precedendo o aumento do total 
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de liberação da noradrenalina corporal e aumento da atividade nervosa simpática 
muscular (ANSM)60.  

Com frequência essas anormalidades simpáticas aparecem quando os 
pacientes apresentam outras características clínicas, como coexistência distúrbios 
relacionados ao sono ou na presença de doença isquêmica do miocárdio60. 
             A atividade simpática na história do desenvolvimento da disfunção 
ventricular reflete uma interação entre os reflexos compensatórios (barorreceptores 
arteriais, cardiopulmonares e ANSM) em resposta ao prejuízo da função ventricular 
e consequentemente, maior demanda simpática para manter a homeostasia. Essa 
ativação crônica é devida61:  
1) Perda do estímulo de inibição simpática; 
2) Aumento dos mecanismos estimulatórios.    
            Por esse modelo60: 
1) A regulação da FC através do nervo vago está prejudicada devido a alteração no 
reflexo barorreceptor arterial; 
2) A regulação do ANSM pelo barorreflexo arterial rapidamente responde à 
mudanças na PA diastólica, permanecendo a capacidade de modular a resposta 
simpática generalizada; 
3) Mecanorreceptores pulmonares mantém-se estimulados por fluxo simpático 
persistente; 
4) A inibição do ANSM pelo reflexo barorreceptor ventricular está prejudicada; 
5) As elevadas pressões de enchimento podem aumentar a liberação cardíaca de 
noradrenalina no curso inicial da IC por estimulação do reflexo simpático 
estimulatório cardíaco.  

Em portadores de IC, a presença de uma relação inversa entre índice de 
volume sistólico e ANSM sugere que o barorreflexo arterial tem a capacidade de 
modificar o fluxo eferente simpático em resposta a mudanças no débito cardíaco e 
da PA. Se a progressão para IC sintomática for lenta ou se o volume sistólico e a PA 
permanecerem estáveis por aumento das pressões de enchimento, a estimulação 
aumentada dos mecanorreceptores aumentaria a liberação de noradrenalina e essa 
ativação simpática persistente reduziria a modulação da FC pelo barorreflexo arterial 
vagal, levando a uma queda na variabilidade RR60. 
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Vários são os métodos invasivos e não-invasivos utilizados para avaliar a 
função simpática e parassimpática. Dentre os não invasivos, incluem o TCPE67 e a 
cintilografia miocárdica com I123 MIBG15. Cada uma de suas variáveis são preditores 
de risco cardiovascular e mortalidade em geral no cenário da prevenção primária ou 
secundária16,67. 

 
1.2.4) Cintilografia Miocárdica com I123 MIBG na Insuficiência Cardíaca 
 
          O terminal nervoso simpático capta o aminoácido tirosina da circulação 
sanguínea, transportando-o para o citoplasma para ser transformado em 
dihidroxifenilalanina (DOPA), que subsequentemente é transformada em dopamina. 
A dopamina é transportada para vesículas intraneurais para então ser sintetizada a 
noradrenalina. Com a chegada do potencial de ação, o terminal nervoso a libera na 
fenda sináptica por exocitose. O neurotransmissor ativa os adrenoreceptores pós-
sinápticos do miocárdico. O excesso de noradrenalina da fenda sináptica sofre 
recaptação através do adrenoreceptor pré-sináptico α2, este último por sua vez inibe 
a liberação de noradrenalina68.   
           O coração é um órgão com um grande número de terminações nervosas 
simpáticas. Comparado com corações saudáveis, o miocárdio de pacientes com 
disfunção ventricular crônica é caracterizado por uma reduzida captação pré-
sináptica de noradrenalina e por uma reduzida densidade do receptor β-adrenérgico 
pós-sináptico, esse último decorrente do processo de dilatação ventricular69. A 
incessante exposição do receptor β-adrenérgico a quantidades suprafisiológicas de 
noradrenalina leva a uma resposta alterada do adrenoreceptor, queda na quantidade 
de receptores na membrana do miócito e desacoplamento do receptor de sua 
respectiva proteína G68.  

O fenômeno, conhecido como downregulation do receptor β-adrenérgico, é 
um mecanismo de defesa do coração ao excesso de noradrenalina circulante no 
terminal nervoso pós-sináptico, sendo mais pronunciado em pacientes com 
cardiopatia hipertrófica do que aqueles com cardiopatia dilatada69.  

A IC devido à disfunção ventricular é considerada um estado de ativação 
simpática generalizada devido a alterações na hemodinâmica cardíaca e periférica, 
que inicialmente são apropriadas (principal mecanismo para compensação da 
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disfunção ventricular), mas que posteriormente tornam-se prejudiciais60, levando a 
um prognóstico desfavorável70. O aumento da atividade simpática no miocárdio é, 
sobretudo, devido a um distúrbio local na síntese, armazenamento e liberação de 
noradrenalina71. Esse drive simpático excessivo é deletério ao coração levando ao 
aumento do trabalho ventricular, hipertrofia, fibrose, apoptose, distúrbios do ritmo e 
ativação de outros fatores neurohumorais72.  

O aumento crônico da liberação de noradrenalina inicialmente levaria a um 
downregulation dos receptores β1 (alterando o sinal da transcrição do β-receptor, 
desestruturando os terminais simpáticos)72, atenuação da recaptação de 
noradrenalina60, upregulation da enzima β-adrenoreceptorquinase, aumento da 
atividade da proteína G e redução da atividade da adenilatociclase65. A queda da 
captação pós-sináptica de noradrenalina é decorrente da diminuição do número de 
receptores adrenérgicos por downregulation71. 
             A medicina nuclear pode, de forma não-invasiva, avaliar a atividade nervosa 
simpática e a inervação simpática cardíaca, incluindo captação, recaptação, 
armazenamento e liberação de noradrenalina em terminais nervosos pré-sinápticos, 
utilizando a imagem cardíaca com I123 MIBG15,72. O I123 MIBG apresenta um 
mecanismo de captação celular similar ao da noradrenalina no terminal nervoso 
simpático15. Após a estimulação adrenérgica, o I123 MIBG é liberado na fenda 
sináptica, transportado para o interior das terminações neuronais e armazenado em 
vesículas sem sofrer degradação pela mono-amino-oxidase (MAO)73 e apresenta 
baixa afinidade pelos receptores pós-sinápticos sem ação farmacológica74.   
           Na interpretação da cintilografia miocárdica com I123 MIBG utiliza-se uma 
análise semiquantitativa, através da relação coração/mediastino (C/M) para imagem 
precoce (30 minutos após injeção do radiofármaco – C/M 30 min) e tardia (4 horas 
após a administração – C/M 4h) e o cálculo da WO, que consiste em uma relação 
entre a captação cardíaca precoce e a tardia15,16,72. 
              A figura 2 representa a análise da cintilografia com I123 MIBG de um 
paciente com ICFEN, mostrando a utilização da análise semiquantitativa na 
interpretação do exame. A figura 3 ilustra os déficits regionais na captação de I123 
MIBG: 
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Figura 2: Análise semi-quantitativa da cintilografia com I123 MIBG. 
MIGB: Metaiodobenzilguanidina; Co/Me: Coração/Mediastino.     

 Figura 3: Evidência déficit regional na captação de I123 MIBG.  
MIGB: Metaiodobenzilguanidina.            

Estudos demonstraram15,65 que a imagem precoce representa a integridade 
dos terminais nervosos pré-sinápticos e a densidade dos β-receptores. A captação 
neuronal pré-sináptica contribui para a imagem tardia, combinando informações da 
função neural, incluindo captação, liberação e estocagem da noradrenalina nas 
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vesículas pré-sinápticas15,65. A WO é um índice que mede o grau de atividade 
simpática15.  

Portanto, a captação tardia de I123 MIBG reflete principalmente a quantidade 
de terminais nervosos simpáticos funcionantes no miocárdio, a WO é considerada 
um marcador de atividade simpática cardíaca72, de forma que, uma hiperatividade 
adrenérgica corresponderia a uma captação miocárdica reduzida e WO 
aumentada15.  

Avaliação quantitativa da captação do I123 MIBG no coração, por comparação 
da densidade de contagem cardíaca com a contagem da densidade da região de 
referência, como o mediastino, é prejudicado por várias variáveis. Primeiro, a 
atenuação tissular não é uniforme para órgãos intratorácicos pela densidade dos 
tecidos e, portanto, há variantes do coeficiente de variação. Esta atenuação não 
uniforme pode ser teoricamente bem corrigida usando uma reconstituição interativa 
logarítmica ou por construção de mapas de atenuação individual durante a aquisição 
de imagens usando uma linha fonte. Segundo, fótons que se espalham no paciente 
são frequentemente indistinguíveis de fótons não espalhadas com respeito à energia 
dos mesmos.  Aqueles fótons espalhados contribuem para mais baixa resolução 
espacial. Para o Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) com I123 
MIBG, um fator limitante é o número de contagens adquiridas. Além disso, dose e 
tempo de aquisição devem estar maximizados15. 

Nos pacientes com IC, uma redução da relação C/M é decorrente da perda de 
neurônios simpáticos e/ou disfunção do processo de captação primária de 
noradrenalina, enquanto que o aumento da WO reflete o transbordamento de 
noradrenalina para a corrente sanguínea, resultado de um distúrbio do processo de 
captação primária, aumentando os níveis circulante de noradrenalina54,65,72. Essa 
cinética anormal do I123 MIBG é relacionada com o prognóstico desfavorável54. 
Anormalidades regionais na captação de I123 MIBG podem ser focos de instabilidade 
elétrica predispondo a arritmias fatais, principalmente se esses territórios forem 
perfundidos e apresentarem viabilidade miocárdica, gerando áreas de denervação 
cardíaca54.  
            O valor normal para a relação C/M foi diferente entre os estudos15,54,65,74 que 
avaliaram a ICFER e eventos adversos (variando de 1,51 à 2,2). Baseado na análise 
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da curva de sobrevida dos estudos, o corte de 1,75 permitiu a sensibilidade de 84% 
e especificidade de 60% na predição de eventos adversos69. 

Em uma revisão sistemática, Verberne e cols16 descreveram que em 
pacientes com IC e queda da relação C/M tardia ou um aumento da WO tem um pior 
prognóstico quando comparados com pacientes que apresentavam normalidade 
nesses parâmetros. Mais especificamente, uma queda da relação C/M tardia está 
associado com uma alta incidência de eventos cardíacos (infarto, transplante 
cardíaco e número de hospitalização).  Valores de captação tardia menores que 1,82 
foram mais relacionados com morte cardíaca, e valores menores que 1,98 para 
outros eventos. Um aumento da WO foi associado com morte e eventos cardíacos16.   

O estudo ADMIRE-HF75 validou a cintilografia com I123 MIBG como preditor 
independente de prognóstico na ICFER, demonstrando que pacientes que 
apresentavam relação C/M menor que 1,6 tem maior risco de progressão da doença, 
eventos arrítmicos e morte por causa cardiovascular. Na piora da função miocárdica, 
a cintilografia pode promover informações importantes antes do evento terminal. Os 
autores75 sugeriram que a partir dos seus resultados condutas clínicas mais 
agressivas devam ser tomadas.  
            A WO pode refletir de forma mais acurada o turnover das catecolaminas 
atribuídas à atividade adrenérgica porque é independente da quantidade de 
neurônios adrenérgicos, medindo a capacidade do terminal nervoso cardíaco de 
recaptar I123 MIBG54,66,70. Correlaciona-se com o aumento do tônus adrenérgico, 
porém a complexidade dessa relação ainda não está completamente definida54.  

Ogita e cols76 estudaram o poder prognóstico da WO para predizer morbidade 
e mortalidade em pacientes com ICFER. O valor maior que 27% foi considerado um 
bom preditor de prognóstico. Pacientes com valores acima desse corte 
apresentaram maiores taxas de mortalidade, dos índices de readmissão hospitalar e 
piora clínica da IC.  
 Yuyama e cols70 realizaram um trabalho avaliando a atividade simpática 
utilizando cintilografia com I123 MIBG, ANSM e dosagem de noradrenalina plasmática 
em pacientes com infarto prévio, dividindo-os em três grupos: FEVE preservada 
(maior que 50%), intermediária (entre 50% e 35%) e deprimida (menor que 35%), 
com suspensão do IECA, bloqueador dos canais de cálcio e β-bloqueador por 48h 
antes dos exames. Concluíram que o aumento da atividade simpática foi associado 
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com fluxo simpático aumentado no músculo esquelético e a WO permitiu analisar a 
atividade simpática cardíaca. Observaram ainda que as alterações na ANSM e na 
WO eram aceleradas em proporção com o grau de disfunção ventricular. Essas duas 
variáveis apresentavam um alto grau de correlação70.   

Utilizando I123 MIBG em pacientes com ICFEN, Katoh e cols77 demonstraram 
que conforme há piora da classe funcional da NYHA, ocorre queda na relação C/M 
tardia e aumento na WO do I123 MIBG. Utilizando análise multivariada e curva de 
sobrevida, a WO foi o melhor preditor independente de prognóstico na ICFEN, 
inclusive valores maiores que 26,5% estão associados com índices aumentados de 
eventos adversos77.    

Sugiura e cols78 avaliaram a relação entre imagem cardíaca com I123 MIBG 
em pacientes com ICFEN demonstrando que a atividade adrenérgica cardíaca 
aumenta proporcionalmente com a gravidade da IC. Nessa população, a WO se 
correlacionou com os níveis de BNP, classe funcional da NYHA e com a CF 
(analisada utilizando Specific Activity Scale). Após regressão múltipla, a WO foi o 
melhor preditor independente de prognóstico. Relataram uma correlação entre a 
relação C/M tardia e WO com a relação E/A avaliada no fluxo transmitral. Esses 
últimos achados sugerem uma relação entre disfunção diastólica e aumento da 
atividade simpática cardíaca. 

Kasama e cols79 estudaram o efeito da terapia com candersartan sobre a 
atividade adrenérgica cardíaca utilizando I123 MIBG em pacientes com ICFEN. 
Observaram que o fármaco melhorou tanto a relação C/M tardia e quanto a WO. 
Houve correlação entre essas 2 variáveis com BNP. Porém os autores79 utilizaram 
FEVE maior que 40% como ponto de corte para diagnóstico de ICFEN, o que não 
está de acordo com o algoritmo proposto por Paulus e cols26.   

  Apesar dos resultados interessantes, a cintilografia com I123 MIBG tem 
algumas limitações que devem ser consideradas quanto a sua utilização na prática 
clínica, como a falta de padronização nos procedimentos de aquisição de imagem e 
do método semiquantitativo73,74. Apesar de muitos estudos demonstrando seu valor 
prognóstico, ainda não existe um consenso sobre os valores dos parâmetros de 
captação miocárdica80.  

Outra limitação técnica é a superposição de estruturas não cardíacas como o 
pulmão e o mediastino, que podem prejudicar a ótima visualização. A superposição 
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de segmentos miocárdicos e artefatos de movimento podem interferir com avaliação 
regional da captação radioligante74.   

 Um fato de grande importância da imagem cardíaca com I123 MIBG é seu 
valor preditivo negativo para eventos cardiovasculares. Pacientes que apresentam 
alta captação do radiotraçador tem um risco reduzido de morte e arritmias se 
comparados com aqueles com cinética anormal do I123 MIBG54. 

 
1.2.5) Teste Cardiopulmonar do Exercício na Insuficiência Cardíaca 
 

A IC é marcada por um aumento da atividade simpática, supressão 
parassimpática e reduzida tolerância ao exercício. Essas características são 
decorrentes da atividade neurohumoral envolvida na sua fisiopatologia81.  

Como a resposta da PAS durante o exercício reflete o débito cardíaco10, uma 
curva pressórica em platô ou queda da pressão intraesforço são achados frequentes 
na disfunção ventricular e geralmente precedem os sintomas82.  Curva de PA 
adequada no esforço e aumento adicional na recuperação (decaptação sistólica) é 
mais frequente em pacientes pouco sintomáticos82.  

Uma das características da IC é a incapacidade de aumentar adequadamente 
o volume sistólico durante o exercício. O aumento do débito cardíaco depende 
particularmente do aumento da FC81. A reserva cronotrópica apresenta-se em geral, 
deprimida em decorrência do uso de medicação de ação cronotrópica negativa, do 
comprometimento do sistema de condução/formação do estímulo82 ou decorrente da 
disfunção autonômica81. 

O período de recuperação após o exercício é acompanhado por mudanças 
dinâmicas no tônus autonômico que ocorrem para que haja retorno gradual da FC 
para valores próximos do repouso. Esse período é caracterizado por reativação 
parassimpática e retirada simpática67. Reflete a capacidade do sistema 
cardiovascular em reverter à supressão vagal ocasionada pelo exercício83,84, sendo 
um excelente método para avaliação do SNP85.  

Limitação ao exercício ocorre tanto na ICFER quanto na ICFEN e essa 
intolerância se manifesta através de um reduzido VO2 de pico83 e ventilação 
excessiva (aumento do VE/VCO2 slope)86. 
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O VE/VCO2 slope é uma variável prognóstica do TCPE de grande importância 
clínica86. Significa a quantidade de ar que necessita ser ventilado por minuto para 
eliminar 1l de gás carbônico (CO2)86. Na prática, representa o “espaço morto”, que é 
ventilado e não perfundido, encontrando-se elevado em pneumopatas e cardiopatas, 
refletindo distúrbios de perfusão e difusão pulmonar (ex: hipertensão pulmonar, 
edema e/ou fibrose intersticial), metabolismo anaeróbio elevado e hiperventilação 
central por alteração nos quimioreceptores86,87. Quanto maior for a ventilação para 
uma mesma produção de CO2, maior será o valor do VE/VCO2 slope, representando 
uma menor eficiência ventilatória87. Um VE/VCO2 slope aumentado está relacionado 
a diminuição da capacidade de perfusão pulmonar e com inadequado débito 
cardíaco, tornando-se um importante marcador prognóstico na IC88. Além disso, 
geralmente independe do esforço máximo, representando condições reflexas dos 
pacientes com IC89.  

Como mecanismos fisiopatológicos relacionados com o aumento do VE/VCO2 
slope em pacientes com IC e na doença pulmonar grave temos90: disfunção 
endotelial; aumento do “espaço morto”; alteração do ergorreflexo; inadequada 
ventilação/perfusão; aumento da modulação simpática; ineficiência ventilatória.   

Com o objetivo de comparar o valor prognóstico do VO2 de pico e VE/VCO2 
slope, Sarullo e cols91 demonstraram que ambas as variáveis são importantes 
preditoras de mortalidade cardiovascular e de readmissões hospitalares. Relatam 
que o VE/VCO2 slope seria um melhor preditor por que está associado com redução 
do débito cardíaco e com um padrão restritivo de disfunção pulmonar, atribuído a 
edema alveolar e interstical subclínicos, indicando um aumento da sensibilidade 
respiratória, sendo calculado usando mais dados que o VO2 de pico, pois a 
respiração irregular e a fadiga subjetiva precoce podem interferir com a 
determinação do VO2 de pico. Sarullo e cols91 também descreveram importantes 
limitações para a determinação do VO2 de pico: necessidade de esforço máximo, 
que pode ser difícil de ser alcançado, principalmente em pacientes com IC, já que 
suas atividades cotidianas requerem um esforço muito menor do que o necessário 
para alcançar o VO2 máximo; pode ser subestimado por falta de motivação do 
paciente ou por interrupção precoce do exame pelo médico; limitação importante do 
mecanismo periférico sobre o VO2 de pico.  
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Guazzi e cols92 realizaram uma análise comparativa entre as variáveis 
ecocardográficas e as variáveis do TCPE, em pacientes com ICFEN. Demonstraram 
que existia uma correlação negativa entre a relação E/E’ com o VO2 de pico e com a 
FC de recuperação no 1º minuto, uma correlação positiva com o VE/VCO2 slope. 
Como a relação E/E’ reflete de maneira acurada a pressão de enchimento VE, os 
autores92 concluíram que o TCPE fornece informações sobre o status da doença, 
especificamente em relação à disfunção diastólica.  

Arena e cols87 demonstraram que a criação de um sistema de classificação 
ventilatório a partir de cortes no VE/VCO2 slope refinou drasticamente o valor 
prognóstico dessa variável, para avaliação da severidade da IC, melhorando muito o 
poder prognóstico do TCPE. O VE/VCO2 slope foi superior ao VO2 de pico e a classe 
funcional do NYHA na avaliação prognóstica dessa população. O VE/VCO2 slope 
aumentado foi relacionado com piora progressiva da hemodinâmica do paciente, 
aumento da ativação de quimio/ergorreceptores e queda na variabilidade RR. 
Anormalidades ventilatórias que podem ser determinadas no esforço submáximo, 
refletindo uma associação entre fatores centrais e periféricos como causadores da 
intolerância ao exercício na IC, sendo poderosos preditores de eventos tanto na 
ICFER87, quanto na ICFEN93.  

Borlaug e cols32 descreveram que a limitação funcional em pacientes com 
ICFEN não pode ser somente atribuída a anormalidades da função diastólica, pois 
em seu trabalho, não houve diferenças significativas no volume diastólico final e no 
fluxo sanguíneo pulmonar comparando portadores de ICFEN com indivíduos 
saudáveis. 

Existem vários fatores que contribuem para intolerância ao exercício em 
pacientes com ICFEN94, dentre eles temos: aumento exagerado da PA durante o 
esforço95; redução do débito cardíaco no pico do exercício96; inadequada resposta 
da FC32,97; reserva vasodilatadora prejudicada32; captação periférica anormal de 
oxigênio (O2)96; composição alterada da massa muscular esquelética94. 

Pacientes com HAS e disfunção diastólica apresentam aumento exagerado 
da PA durante o exercício, provavelmente devido a aumento do volume ventricular 
seguido de um aumento na resistência arterial. Um aumento na PA ocasiona um 
aumento na pós-carga, diminuindo o relaxamento do VE e, consequentemente, 
reduzindo a ejeção ventricular. O VE é submetido a um volume sanguíneo maior, 
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deslocando a curva pressão-volume para cima, aumentando a pressão sistólica final, 
comprometendo o enchimento ventricular, levando a baixa tolerância ao exercício 
mesmo na ausência de sintomas em repouso95.  

Já está consagrado que tanto em indivíduos saudáveis quanto cardiopatas, o 
principal fator limitador do exercício é o débito cardíaco98. Os pacientes com ICFEN 
apresentam um menor débito cardíaco durante o exercício causado por um volume 
sistólico inadequado decorrente de uma complacência ventricular alterada96.  

Uma inadequada resposta da FC ao exercício é denominada de 
incompetência cronotrópica (definida por Lauer e cols99 como incapacidade de 
alcançar 85% da FC máxima prevista para a idade, através da formula: FC máxima 
= 220 – Idade). Para melhor avaliar incompetência cronotrópica, outros autores81,100 
utilizaram o índice de reserva cronotrópica (IRC) através da fórmula: IRC = [(FC no 
pico do esforço – FC de repouso) / (220 – Idade – FC de repouso)] x 100, e o valor 
para determinação da incompetência cronotrópica foi IRC menor que 80%81,100.  

Como o comportamento da FC ao exercício é decorrente de alterações no 
SNA, pode-se dizer que pacientes com ICFEN apresentam disfunção autonômica101. 
Esse fato pode ser atribuído a uma anormalidade no barorreflexo arterial32. É 
possível que pacientes com ICFEN possam ter atingido sua reserva contrátil máxima 
em um estágio mais precoce do exercício por refratariedade ao estímulo simpático e 
não por estímulo ineficaz32,81. 

Outro fator limitante da CF na ICFEN seria uma reserva vasodilatadora 
alterada por disfunção endotelial, podendo ocasionar redução do débito cardíaco 
durante o esforço, em decorrência de mudanças na função arterial central e 
periférica, resultando em redistribuição sanguínea alterada, reduzindo a perfusão 
muscular, limitando o desempenho durante o exercício32,94. Pacientes com IC 
apresentam uma resposta anormal do fluxo sanguíneo periférico quando submetidos 
ao esforço físico, possivelmente devido ao drive vasoconstritor persistente, ao 
edema persistente na parede dos vasos de resistência e aumento dos níveis de 
endotelina102. A reserva vasodilatadora está prejudicada em parte por produção 
inadequada ou diminuição da biodisponibilidade de NO102,103.  

O NO é um importante determinante do tônus vascular104. Está envolvido em 
uma série de efeitos protetores para o endotélio, limitando a inflamação vascular 
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(pela inibição da produção de fatores teciduais), a proliferação da célula muscular 
lisa vascular e inibição da agregação plaquetária105. No coração, além de controlar o 
fluxo sanguíneo coronariano, também atua na mecânica cardíaca desempenhando 
um papel importante sobre a função diastólica (fator lusitrópico positivo)105.  

A captação periférica anormal de O2 pode ser um fator limitante do exercício. 
Nos pacientes com ICFEN, existe um prejuízo nessa captação podendo refletir 
anormalidades intrínsecas na célula muscular esquelética ou na função da 
microcirculação periférica, prejudicando o desempenho durante o exercício96.  

Pacientes idosos e com ICFEN podem apresentar distúrbios em sua célula 
muscular esquelética quando comparados com indivíduos saudáveis da mesma 
faixa etária94. Ocorre liberação precoce de lactato pelo músculo mesmo com fluxo 
sanguíneo adequado102. Existem anormalidades na histologia da célula muscular, 
em sua estrutura, na função mitocondrial e alteração de enzimas oxidativas, 
ocasionando uma diminuição da massa muscular, aumento da área adiposa 
intermuscular e mudança na composição da fibra muscular, com decréscimo das 
fibras tipo I, reduzindo a relação fibras tipo I/ fibras tipo II, levando a uma intolerância 
ao exercício por diminuição das fibras de metabolismo aeróbico predominante94,102.   

Portanto, esses fatores não diastólicos que determinam limitação ao exercício 
na ICFEN devem fazer parte dos alvos terapêuticos da síndrome32.  
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2) Objetivos:  
 

2.1) Experimento 1: 
 
2.1.1) Objetivo Primário:   
 

Avaliar a associação entre as variáveis hemodinâmicas e respiratórias do 
TCPE com as variáveis do I 123 MIBG. 
 
2.1.2) Objetivo Secundário:  
 

Avaliar a associação entre a CF com outras variáveis do TCPE e do I 123 
MIBG. 
 
2.2) Experimento 2: 

  
Comparar as respostas das variáveis do TCPE e do I123 MIBG após 3 meses 

de tratamento otimizado com nebivolol.  
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3) Materiais e Métodos:  
 
              Foram selecionados 25 voluntários que frequentam o ambulatório de IC do 
Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), Universidade Federal Fluminense 
(UFF), todos com síndrome de IC, FEVE maior que 50%, com evidências de 
disfunção diastólica ao ecocardiograma uni e bidimensional26. 
 
 3.1) Critérios de Inclusão  
 

a) Presença de sinais e sintomas de IC; 
b) Idade entre 18 e 80 anos; 
c) Ecocardiograma: FEVE maior ou igual a 50%, presença de um VE não-

dilatado (volume diastólico final do VE indexado menor que 97 ml/m2) e 
presença de evidências de disfunção diastólica de acordo com o algoritmo 
de Paulus e cols26; 

d) Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 1). 
 
 3.2) Critérios de Exclusão: 
 
a) Mulheres grávidas e que estejam amamentando. 
b) Presença de fibrilação atrial. 
c) Presença de marcapasso. 
d) Doença valvar cardíaca.  
e) Uso (frequente) abusivo de álcool. 
f) Bloqueio atrioventricular do 2º ou 3º grau. 
g) História de doença pulmonar obstrutiva crônica ou asma. 
h) Diagnóstico de diabetes prévio; uso de hipoglicemiante oral e/ou uso de insulina; 
ou glicemia de jejum maior ou igual à 125mg /dl. 
i) Presença de sinais e sintomas de doença neurológica (exemplo: Doença de 
Parkinson). 
j) Presença de outras doenças que afetem o SNS (exemplo: feocromocitoma). 
l) Pacientes com história de alergia ao iodo. 
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  Mulheres grávidas ou em período de amamentação foram excluídas pois está 
contraindicado o uso de material radioativo. A presença de fibrilação atrial, 
marcapasso e bloqueio atrioventricular, se não forem motivo de contraindicação 
imediata para realização do TCPE, comprometeriam a análise do comportamento da 
FC intraesforço. Os valvopatas foram excluídos pois o melhor tratamento a ser 
oferecido a esse grupo seria o cirúrgico e não o tratamento clínico. Pacientes 
portadores de pneumopatia crônica podem ter limitação funcional ao exercício por 
distúrbio ventilatório, o que influenciaria nos resultados por comprometimento de sua 
tolerância ao exercício. Diabéticos e neuropatas podem apresentar distúrbios 
autonômicos por sua doença de base e não propriamente causada pela IC. Doenças 
que afetam o SNS podem afetar a cinética do I123 MIBG. E por último, pacientes com 
alergia ao iodo não entraram no estudo, pois não poderiam realizar o preparo com 
xarope de iodeto de potássio, utilizado para evitar captação tireoideana de I123 
MIBG.  

Para classificação etiológica da IC, utilizamos os seguintes critérios: 
isquêmica (história de infarto agudo do miocárdio, presença de zona inativa no ECG, 
ou cineangiocoronariografia evidenciando lesão de tronco de coronária esquerda 
maior ou igual a 50%, ou lesão maior ou igual a 70% em um dos três sistemas 
principais – descendente anterior, circunflexa e coronária direita)106; hipertensiva 
(história de hipertensão e ausência de critérios para etiologia isquêmica); outras 
(essa última envolvendo pacientes que não foram classificados nem como etiologia 
isquêmica, nem como hipertensiva).  

Os pacientes realizaram cintilografia com I123 MIBG e TCPE. A ordem para 
realização dos exames foi de acordo com a disponibilidade técnica. Porém foi 
obedecido o seguinte critério: intervalo inferior a 30 dias para a realização dos 
exames.  
 
3.3) Divisão do Estudo: 
 

Dividimos o estudo em 2 experimentos.  
O experimento 1, foi um estudo observacional e transversal. Todos pacientes 

com ICFEN estavam em uso de suas medicações habituais. Após inclusão, os 
pacientes realizaram cintilografia miocárdica com I123 MIBG e TCPE. Avaliamos as 
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características gerais de toda a amostra, as variáveis do TCPE e da cintilografia 
miocárdica com I123 MIBG. Verificamos quais variáveis do TCPE mais se associavam 
com as do I123 MIBG.  

Após o experimento 1, iniciamos o experimento 2, um estudo prospectivo, 
dividindo os pacientes em grupo controle e intervenção.  

O estudo não sofreu randomização, pois iniciamos nosso experimento em 
conjunto com um estudo já em andamento, o que também nos impossibilitou a 
utilização de placebo. Porém foi obedecido o seguinte critério: os primeiros 14 
pacientes admitidos do estudo formaram o grupo intervenção, sendo tratados com 
nebivolol; os subsequentes (11 pacientes) formaram nosso grupo controle, 
mantiveram suas medicações habituais, não sendo suspensa qualquer medicação 
(inclusive se fosse outro β-bloqueador), porém nenhum dos pacientes controle 
encontrava-se em uso de nebivolol.  

No grupo intervenção foi administrado o fármaco nebivolol, com dose inicial 
de 1,25 mg por dia, com aumentos semanais até atingir uma dose alvo de 10mg por 
dia, ou até a dose máxima tolerada pelo mesmo, com o objetivo de manter uma FC 
em repouso entre 50 a 60 bpm, ou uma PAS entre 90 a 100 mmHg em repouso51. A 
dose do fármaco foi ajusta a cada 7 dias e o aumento foi realizado dobrando a dose 
utilizada anteriormente. Após 3 meses da otimização terapêutica, repetimos os 
exames (cintilografia e TCPE). Se o paciente já fazia uso de outro betabloqueador, 
suspendemos o mesmo, após 7 dias de suspensão, iniciamos o nebivolol seguindo o 
mesmo protocolo acima descrito. 

O nebivolol (Nebiletr) foi doado ao projeto de pesquisa pela empresa 
farmacêutica Biolabr e fornecido ao paciente pelo próprio pesquisador. O 
medicamento foi fornecido por um período mínimo de 1 ano, alguns excedendo esse 
prazo. 

A cintilografia miocárdica com I123 MIBG foi realizado no HUAP/UFF, Serviço 
de Medicina Nuclear. Avaliamos a relação C/M precoce, 30 min após administração 
do radiotraçador, tardia, 4h após a administração e a WO do I123 MIBG, através da 
relação entre imagem precoce e tardia15,16,65,72,76. 

O TCPE foi realizado no HUAP/UFF em esteira, protocolo individualizado de 
Rampa, sintoma–limitado, onde avaliamos parâmetros do exercício.  
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Os pacientes selecionados ainda recebem acompanhamento ambulatorial, 
sendo atendidos em consultas agendadas previamente marcadas, o intervalo entre 
uma visita e outra está de acordo com a necessidade individual de cada paciente, 
estando no momento do estudo devidamente compensados do ponto de vista clínico 
e hemodinâmico.  

Foi entregue aos voluntários um termo de consentimento livre e esclarecido 
(Anexo 1) para estarem cientes de todo o protocolo do estudo, podendo ou não 
concordar, através de sua assinatura, para só então fazer parte do projeto. Foram 
seguidas as normas do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HUAP, após 
aprovação do projeto de pesquisa. O projeto foi aprovado pelo CEP/HUAP sob o no 
004/11 (Anexo 2).  
 
3.4) Métodos para a Cintilografia Miocárdica com I123 MIBG 
 

Para a realização de imagens com I123 MIBG o paciente foi submetido a um 
preparo prévio para proteção da tireóide com iodeto de potássio, pois o I123 MIBG é 
marcado com iodo radioativo15,16. Foi administrado 48h antes do exame 10ml de 
8/8h de xarope contendo iodeto de potássio.  

O procedimento padrão é uma sequência. As imagens planares foram 
realizadas utilizando-se uma dose de 5 mCi de I123 MIBG. Imagens cintilográficas 
planares e estudos de SPECT do coração foram adquiridos 30 minutos (imagem 
precoce) e 4 horas (imagem tardia) após a injeção. Uma janela de 20% foi utilizada, 
centrada em torno de 159-Kev de I123 fotópico. 

Imagens planares foram adquiridas em posição anterior e obliqua anterior 
esquerda (OAE) à 45% do tórax e armazenadas em uma matriz de 128 x 128. A 
captação do I123 MIBG foi semiquantificada por um cálculo da relação C/M após fazer 
um esboço das regiões de interesse em torno do miocárdio, na imagem em OAE e 
das regiões de interesse em torno do mediastino, em posição anterior e OAE. 
Calculamos a média de contagens por pixel do miocárdio dividida pela média de 
contagens por pixel do mediastino. A relação C/M maior que 1,6 foi considerada 
normal75.  
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A WO consiste em uma relação da C/M da imagem precoce com a tardia 
através da fórmula retirado de Ogita e cols76, conforme observado na figura 4. 
Consideramos valor normal WO menor que 27%71,76.  

 Figura 4: Cálculo da taxa de washout do I123 MIBG.  
MIBG washout rate: taxa de washout do I123 MIBG; H: coração; M: mediastino; T: meia vida do I123; t1: 
intervalo.  

O estudo de SPECT foi obtido por um único passo de 60 medidas a 30 por 
medida (64 x 64 matriz), começando por projeção oblíqua anterior direita (OAD) à 
45% e prosseguindo no sentido anti-horário para projeção oblíqua posterior 
esquerda (OPE) à 45%. A partir dos cortes transaxiais foram extraídas as imagens 
nos três eixos padrões do corpo: planos frontal, sagital e transversal. Os dados 
foram reconstituídos nas projeções do eixo curto, eixo longo horizontal, eixo longo 
vertical e correção para espalhamento ou atenuação foram aplicados. Para evolução 
visual dos cortes por SPECT, reduções na concentração de I123 MIBG que chegam 
aos segmentos miocárdicos foram contados usando uma escala de pontos. Em 
adição, mapas polares foram construídos a partir de imagens no eixo curto. 

 
3.4.1) Radiofármaco:  
 
             Foi utilizado uma atividade de 5 mCi de I123 MIBG, fabricado no Instituto de 
Energia Nuclear do Rio de Janeiro (IEN-RJ) e doado para este projeto de pesquisa. 
 
3.4.2) Câmara de Cintilação: 
 
     Todos os exames cintilográficos foram realizados no Serviço de Medicina 
Nuclear do HUAP/UFF, em câmara de cintilação tipo Anger Tomográfica – SPECT - 
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digital da marca Siemensr, modelo E-Cam de detector duplo, com colimador de 
baixa energia e alta resolução. 
 
 
3.4.3) Sistema de Processamento: 
 

Foi utilizado um sistema de processamento (computador Esoftr), acoplado a 
gama-câmara E-Cam, capaz de subtrair as radiações de fundo, compor curvas, 
desenhar áreas de interesse, subtrair e adicionar imagens, fazer contagens sob 
estas e projetar imagens a cores. 
 
3.4.4) Registro de Imagens: 
 

O registro de imagens foi feito em papel A4 comum, através de uma 
impressora de tinta sólida, colorida, marca Xérox Phaser 8400r. 
 
3.4.5) Calibração das Doses para Cintilografia Cardíaca: 
 

A dose do radiofármaco foi calibrada em um medidor de doses (contador de 
poço) da marca Capintel CRC 172Xr. 
 
3.4.6) Processamento das Imagens: 
 

A reconstituição transaxial das imagens tomográficas foi realizada através do 
computador acoplado a gama-câmara. As imagens foram reconstituídas utilizando-
se um filtro butterworth, mediante um algoritmo de convolução invertido com um filtro 
rampa. 
     
3.5) Métodos para o Teste Cardiopulmonar do Exercício 
 

Os pacientes foram orientados no dia do TCPE a não fazer uso de bebidas 
contendo cafeína (café, chá preto, refrigerantes, chocolate), não fumar, fazer uma 
refeição leve no máximo 2 horas antes (não comparecer em jejum), não praticar 
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exercícios físicos extenuantes, não ingerir bebida alcoólica no dia e na véspera do 
exame, manter o uso regular de suas medicações, da mesma maneira como foi 
realizada a cintilografia nas diferentes fases do estudo.  

Antes do início do exame, foi realizado anamnese e exame físico para avaliar 
se o paciente se encontrava apto para realizá-lo.  

O TCPE foi realizado em esteira Centurion 300r, devidamente calibrada 
conforme orientações do fabricante. O software utilizado foi o Elite Ergo PC versão 
13/2.2 da Micromedr, Brasília, DF, Brasil.  Para análise dos gases respiratórios foi 
utilizado o analisador metabólico MedGraphicsr VO2000. O analisador de gases foi 
pré-calibrado antes de cada teste pelo sistema de autocal em ambiente ventilado. A 
cada mês, realizava-se controle biológico da calibração com um mesmo voluntário 
andando em velocidade fixa na esteira, a cada 3 a 4 meses era calibrado pelo 
representante do equipamento (CAELr, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) com gases pré-
estabelecidos e seringa de três litros. Durante o período de coleta de gases houve 
troca de duas células de O2 e uma de CO2. Utilizado um pneumotacógrafo de fluxo 
médio, amostra dos gases foi mensurada a cada 10 segundos, e utilizado máscara 
para adaptação paciente-aparelho.  

O teste foi sintoma limitado, com monitorização contínua que inclui ausculta 
cardíaca e pulmonar antes, durante e após o término do exercício. Foi utilizado 
protocolo de RAMPA. Escolhemos esse protocolo pela melhor adaptação à 
biomecânica do paciente9 e pela melhor avaliação da cinética do VO2 9,107,108.   

Iniciamos todos os exames com velocidade de 1,6km/h sem inclinação, 
individualizamos o exercício de acordo com as características individuais de cada 
voluntário, com o objetivo levar o paciente ao esforço máximo entre 8 à 12 minutos 
(média de 10 minutos). A escala de percepção de cansaço de BORG modificado9,109 
(Anexo 3) foi aplicada ao longo da fase de esforço. A fase de recuperação foi feita 2 
minutos em recuperação ativa, com velocidade 1,6km/h sem inclinação, e mais 6 
minutos passiva em posição ortostática. A recuperação foi estendida até o 8° minuto 
para melhor monitorização dos sintomas de descompensação cardíaca e avaliação 
de arritmias. 

O paciente também foi avaliado quanto à sintomatologia (dispnéia, angina, 
tonteira e etc) durante todo exame.  
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O registro do ECG foi realizado através do registro de 13 derivações (as 12 
derivações convencionais e CM5). Traçado curto ao final de cada minuto durante o 
exercício, um traçado longo imediatamente após a interrupção do exercício (até 10 
segundos) e novamente curto a cada minuto da recuperação até 8 minuto do pós 
esforço, salvo situações que necessitem de maior tempo de monitorização (ex: 
arritmia, alterações do segmento ST, etc).  

A medida da FC foi realizada pelo intervalo RR do ECG, pelo próprio 
software, em repouso, a cada minuto do exercício e da recuperação.  

A PA foi aferida a cada minuto tanto do exercício quanto na recuperação. A 
medida da PA foi realizada de forma indireta durante todo o teste. Utilizado 
esfigmomanômetro de coluna de mercúrio da marca Wan Rossr (Brasil), 
devidamente calibrado, fixo em suporte a 1 metro do solo, de maneira que a coluna 
de mercúrio esteja próxima do tórax do paciente e a altura adequada ao olhar do 
examinador, utilizando estetoscópio Littman Classic IIr (3M Health Care, St. Paul, 
USA). A braçadeira foi colocada sempre no braço esquerdo, a 2 centímetros da 
fossa antecubital, com as borrachas de conexão do manguito posicionadas 
externamente, de modo que não fiquem próximas à área de colocação da 
campânula do estestoscópio. O membro superior ficou esticado em um ângulo de 
45º com o tronco, sem apoiar no gradil da esteira e com a palma da mão voltada 
para cima, ficando o braço esticado e completamente relaxado. Palpado a artéria 
braquial e posicionado o estetoscópio fazendo leve pressão. O manguito foi 
insuflado e a liberação do fluxo foi feito o mais lentamente possível, de maneira a 
obter um batimento a cada 2mmHg. Foi considerado como valores de PA sistólica e 
diastólica, respectivamente, os sons da fase I (início do primeiro som) e da fase V 
(desaparecimento completo) dos sons de Korotkoff107. 

Para determinação do VO2 no limiar anaeróbio (LA) utilizamos um dos 
seguintes métodos de acordo com a diretriz de Balady e cols108: V-slope; 
equivalentes ventilatórios; fração expiratória de O2 e CO2. O VO2 pico foi definido 
como o maior valor obtido dentro dos 30 segundos finais do esforço108. O VE/VCO2 
slope foi calculado utilizando o próprio software, feito com bases na diretriz de 
Balady e cols108 e como definido por Guazzi e cols92.  

Foram analisados:  
1) PA e FC em repouso na esteira ergométrica antes de iniciar o TCPE; 
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2) PA e FC no pico do esforço;  
3) Variação da PAS intraesforço - diferença entre a PAS no pico do exercício e a 

PAS da esteira ergométrica antes de iniciar o TCPE: (PAS pico – PAS repouso)10; 
4) Calculado o IRC através da formula: IRC = (FC pico do esforço – FC repouso) 

/ (220 - Idade - FC repouso) x 10081; 
5) Diferença entre a FC no pico do exercício e a FC do 1º e 2º minuto da 

recuperação (FC pico – FC recuperação); 
6) VO2 LA; 
7) VO2 no pico do esforço; 
8) Coeficiente ventilatório (R) – A quantificação de teste máximo foi R maior que 

1,0592; 
9) VE/VCO2 slope; 
10) Pulso de O2 e percentual atingindo do pulso de O2 previsto para idade; 
11) Sintomatologia; 
12) Avaliação do ECG (Arritmias, distúrbios da condução e análise do segmento 

ST). 
 

A figura 5 ilustra todo protocolo do estudo: 
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Figura 5: Protocolo do Estudo. 
MIBG: Cintilografia miocárdica com I123 MIBG; C/M 30 min: Relação coração/mediastino 30 minutos 
após injeção do radiotraçador (precoce); C/M 4h: Relação coração/mediastino 4 horas após injeção 
do radiotraçador (tardia); WO: Taxa de washout do MIBG; TCPE: Teste cardiopulmonar do 
exercício; PA: Pressão arterial; FC: Freqüência cardíaca; VO2: Consumo de oxigênio; LA: Limiar 
anaeróbio; VE/VCO2 slope: Inclinação da relação ventilação por minuto pela produção do dióxido de 
carbono; R: Coeficiente respiratório; O2: Oxigênio. 
 
3.6) Análise Estatística  
 

Através de um estudo piloto, foi realizado um cálculo amostral utilizando o 
software Statistica 7. Para um erro alfa de 5% e um erro beta de 80% seriam 
necessários 9 pacientes por grupo (Anexo 4).  

Para análise estatística, foi utilizado o software SPSS versão 15.  
Como nossos dados apresentavam distribuição não paramétrica (teste de 

Shapiro-Wilk), no experimento 1 descrevemos a amostra em mediana e amplitude 
interquartil quando a variável for quantitativa e em percentual quando qualitativa. 
Como análise univariada, utilizamos o coeficiente de correlação de Spearman. 
Realizamos regressão linear modelo stepwise como análise multivariada para 
avaliarmos qual das variáveis do exercício melhor se associaram com a CF e qual 
das variáveis do exercício melhor se associaram com as variáveis da cintilografia 
(relação C/M tardia e WO). Utilizamos como critério de significância um valor de p < 
0,05. 
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           No experimento 2, também apresentamos os grupos em percentual, mediana 
e amplitude interquartil, conforme explicado no experimento 1. Comparamos as 
variáveis qualitativas, utilizamos o teste Qui-quadrado. Antes da administração do 
nebivolol, utilizamos para comparar as variáveis quantitativas o teste U de Mann-
Whitney pois comparamos 2 grupos diferentes (controle vs intervenção) antes da 
administração do nebivolol.  

Após a intervenção, utilizamos o Teste de Wilcoxon porque a comparação foi 
feita entre controle vs controle após 3 meses (não administrado nebivolol), 
intervenção vs intervenção após 3 meses de terapia com o fármaco.   

Por último, comparamos grupo controle (após 3 meses de observação) com 
grupo intervenção (após 3 meses de tratamento com nebivolol) utilizando novamente 
o teste U de Mann-Whitney.  

Utilizamos como hipótese nula μ0=μ1 e como hipótese alternativa μ0#μ1, se 
obtivermos nível de significância menor que 5% para descartarmos a hipótese nula.  
 
3.7) Aspectos Éticos  
                       
             Foi solicitado aos pacientes selecionados permissão para a participação no 
projeto através da assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido 
(Anexo 1) para que então possam ser voluntários do estudo. Os pacientes tiveram 
liberdade total de abandonarem o projeto a qualquer época do estudo, sem nenhum 
prejuízo ao seu tratamento no HUAP e sem darem qualquer explicação.  

Os objetivos do estudo foram avaliar a associação das variáveis do exercício 
com as variáveis da cintilografia miocárdica com I123 MIBG e a resposta do 
tratamento a curto prazo com nebivolol.  

Os resultados do estudo poderão ser divulgados em publicações científicas, 
porém os dados pessoais dos pacientes serão mantidos em sigilo.  

 
3.7.1) Riscos e Benefícios do Estudo para os Voluntários e para Sociedade  
 

O TCPE é um exame não invasivo amplamente utilizado na clínica 
cardiológica. O teste pode ser tanto diagnóstico, quanto para avaliação de 
prognóstico e resposta terapêutica9. Os pacientes do estudo já têm sua doença 
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diagnosticada, porém seu comportamento hemodinâmico em resposta ao exercício, 
assim como sua CF tem importantes implicações prognóstica na IC110-112.  

Aqueles pacientes que apresentarem alterações no TCPE (resposta 
hipertensiva, déficit cronotrópico, presença de isquemia miocárdica esforço induzida 
e/ou arritmia) se beneficiaram de um tratamento mais intensivo ou mais complexo, 
como por exemplo, revascularização miocárdica, estudo eletrofisiológico e ablação 
de focos de arritmia, ou simplesmente ajuste de sua medicação de uso regular.  

Existem vários trabalhos na literatura médica110-112 que demonstraram a 
importância da avaliação da CF em pacientes com IC, inclusive uma baixa CF pode 
fazer com que o paciente tenha prioridade na fila de transplante caso este esteja 
indicado113. 

Outro ponto importante dos benefícios da realização do TCPE nesse grupo de 
pacientes está na prescrição de exercício físico supervisionado, cujo benefício na IC 
também está bem estabelecido114. De acordo com os resultados do TCPE eles 
foram encaminhados para um programa de exercício supervisionado realizado no 
próprio HUAP após nosso seguimento de 3 meses. Seus dados servirão para 
adequação do exercício físico. O exercício físico faz parte do tratamento e deve ser 
encorajado em todos os pacientes compensados, de acordo com sua 
individualidade114.  

O TCPE apresenta diversas complicações (riscos) descritas na literatura 
médica como117: queda da esteira; angina; descompensação da IC; infarto e até 
parada cardíaca (menos de 0,01%). Apesar dessas complicações, diversos 
estudos65,82-89 já foram realizados, de forma que as informações obtidas através do 
teste suplantam esses riscos pelo grau de benefício que proporcionam ao paciente. 
Vale ressaltar que o serviço de ergometria do HUAP é equipado com equipamentos 
necessários para o tratamento de quaisquer complicações descritas acima, 
conforme as recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia9.  

A cintilografia miocárdica com I123 MIBG é um exame utilizado para avaliação 
da inervação simpática cardíaca. Através dos seus dados obtêm-se importantes 
informações prognósticas e terapêuticas nos pacientes com IC71. Através de suas 
informações podem-se manipular melhor os medicamentos utilizados na IC. Um 
melhor tratamento consequentemente leva a uma melhor qualidade de vida.  
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Apesar de não haver dados consistentes na literatura sobre o uso de 
radiotraçadores marcados com I123 em pacientes com alergia a iodo, esses foram 
excluídos do estudo. Outros sintomas que possam aparecer (palidez, dor de 
garganta ou cansaço) são discretos e reversíveis espontaneamente na maioria dos 
casos, não necessitando de maiores intervenções. Reações anafiláticas são 
extremamente raras com I123 MIBG, diferente dos contrastes iodados utilizados em 
exames radiológicos (tomografia e/ou angiografia). Apesar de ser utilizado material 
radioativo para realização da cintilografia, esse foi injetado em pequena quantidade 
no paciente (5 mCi de I123 MIBG).  

O projeto foi aprovado pelo CEP do HUAP, sob registro n◦ 004/11 (Anexo 2). 
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4) Resultados 
         

Foram selecionados 25 pacientes com ICFEN seguindo o algoritmo de 
Paulus e cols26. Em nossa amostra, observamos um percentual pequeno de 
cardiopatia isquêmica, predominando a hipertensiva, não havendo outra etiologia 
em questão. Todos os pacientes encontravam-se em classe funcional I a III da 
NYHA e eram portadores de HAS.  
        As características clínicas da amostra são apresentadas na tabela 1 e as 
medicações utilizadas pelos pacientes na tabela 2. 
 
Tabela 1: Características da amostra. 
Variável Resultado 
N= 25 
Idade (anos) 57 (52 – 67) 
Gênero % - 
             Feminino 76 
             Masculino 24 
IMC (kg/m2) 32,04 (26,59 – 35,16) 
HAS % 100 
Dislipidemia % 72 
Tabagismo % 28 
Etiologia % - 
               Isquêmica 8 
               Hipertensiva 92 
               Outras 0 
Ecocardiograma 
                           FEVE % 
                           E/E’ 
                           E/A 
                           VAE-I (ml/m2) 
                           Massa VE-I (g/m2) 

- 
64 (60,5 - 71,5) 
16 (14,45 – 17) 
0,39 (0,28 – 0,6) 
44,6 (40,49 – 48,1) 
124 (110 – 129,85) 

NYHA % - 
             I 12 
             II 48 
             III 40 
             IV 0 
N: Número de pacientes; IMC: Índice de massa corporal; HAS: Hipertensão arterial sistêmica; FEVE: 
Fração de ejeção ventricular esquerda; E/E’: Razão entre a velocidade precoce do fluxo sanguíneo 
pela válvula mitral com a velocidade de estiramento no ínicio da diástole; E/A: Índice de velocidade do 
fluxo mitral inicial e tardio; VAE-I: Volume de átrio esquerdo indexado; Massa VE-I: Massa do 
ventrículo esquerdo indexada; NYHA: Classe funcional da New York Heart Association.   
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Tabela 2: Medicamentos utilizados pelos pacientes do estudo. 
Medicamentos em uso % Resultado 
           Betabloqueador  52 
                                       Atenolol 54 
                                       Carvedilol 38 
                                       Propranolol 8 
           Digital  0 
           Antiarrítmico   4 
           IECA/ARA II  84 
           Hidralazina  16 
           Nitrato 24 
           Espironolactona 20 
           Diurético 64 
           Bloqueador do canal Ca++ 52 
           Atensina 36 
           AAS 36 
           Estatina 48 
IECA: Inibidor da enzima conversora de angiotensina II; ARA II: Antagonista do receptor de 
angiotensina II; Ca++: Cálcio; AAS: Ácido acetilsalicílico.  

Observamos que 52% dos pacientes já se encontravam em uso de 
betabloqueador, porém não era nebivolol, mesmo percentual do bloqueador do 
canal de cálcio (somente amlodipino), 84% encontrava-se com bloqueador do 
sistema renina-angiotensina e 64% em uso de diurético.  

Após essa avaliação inicial, os pacientes foram submetidos ao TCPE e a 
cintilografia miocárdica com I123 MIBG. As variáveis hemodinâmicas do TCPE são 
apresentadas na tabela 3, as respiratórias do exame na tabela 4 e as da 
cintilografia na tabela 5. 
 
Tabela 3: Variáveis hemodinâmicas do teste cardioplumonar do exercício. 
Variável Resultado 
PASIN mmHg 152 (143 – 170) 
PADIN mmHg 90 (78 – 104) 
FCIN bpm 72 (63 – 82) 
PASP mmHg 232 (217 – 246) 
PADP mmHg 106 (96 – 106) 
FCP bpm 121 (110,5 - 143,5) 
PASPIN mmHg 72 (58 – 99) 
IRC % 59,79 (42,76 – 83,44) 
FCP1R bpm 12 (5 -19) 
FCP2R bpm 19 (14 - 31,5) 
PASIN: Pressão arterial sistólica início; PADIN: Pressão arterial diastólica início; FCIN: Frequência 
cardíaca início; PASP: Pressão arterial sistólica pico do esforço; PADP: Pressão arterial diastólica 
pico do esforço; FCP: Frequência cardíaca pico do esforço; PASPIN: Variação da pressão arterial 
sistólica intraesforço; IRC: Índice de reserva cronotrópica; FCP1R: Variação da frequência cardíaca 1º 
minuto da recuperação; FCP2R: Variação da frequência cardíaca 2º minuto da recuperação.  
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Tabela 4: Variáveis respiratórias do teste cardiopulmonar do exercício. 
Variável Resultado 
VO2 LA ml.(kg.ml)-1 10,78(7,97 – 13,67)  
Percentual do VO2 Pico no LA % 74,75 (68,32 – 85,1) 
R 1,13 (1,05 - 1,2) 
VO2 Pico ml.(kg.ml)-1 12,75 (10,13 - 17,19) 
VE/VCO2 slope 23,37 (21,14 - 26,79) 
Pulso de O2 ml.(kg.ml)-1 /bpm 8,6 (7,05 - 10,85) 
Percentual pulso O2 previsto % 60,8 (44,25 – 82,8) 
T½ (segundos) 95 (85,5 – 137,5) 
VO2: Consumo de oxigênio; LA: Limiar anaeróbio; R: Coeficiente respiratório; VE/VCO2 slope: 
Inclinação da relação ventilação por minuto pela produção do dióxido de carbono; O2: Oxigênio; T½: 
Tempo em segundos necessário para obtermos queda do valor VO2 Pico pela metade do seu valor.  
Tabela 5: Variáveis da cintilografia miocárdica com I123 MIBG. 
Variável Resultado 
C/M 30 min 1,80 (1,58 – 1,94) 
C/M 4h 1,65 (1,48 - 1,96) 
WO (%) 29 (19,7 – 38,5) 
C/M 30 min: Relação coração/mediastino 30 minutos após injeção do radiotraçador (precoce); C/M 
4h: Relação coração/mediastino 4 horas após injeção do radiotraçador (tardia); WO: Taxa de 
washout do MIBG.  

Observamos em nossa amostra que os pacientes iniciaram o TCPE 
hipertensos115, apresentaram resposta hipertensiva9, déficit cronotrópico81, baixa 
CF110, um pulso de O2 abaixo do previsto para idade108, porém com bom prognóstico 
pelo VE/VCO2 slope86. Através do resultado do R, nossos pacientes alcançaram o 
esforço máximo (mediana do R maior ou igual a 1,05)92. Segundo o estudo de Katoh 
e cols77, nossos pacientes também apresentavam mal prognóstico pela WO do I123 

MIBG (mediana da WO maior que 26,5%). 
 

4.1) Experimento 1  
 

Utilizando o coeficiente de correção de Spearman correlacionamos algumas 
variáveis do TCPE com a CF. Observamos que o VO2 de pico obteve correlação 
positiva com a FC pico, IRC e com a variação da FC no 2º minuto da recuperação, 
correlação negativa com VE/VCO2 slope. Observe a tabela 6:   
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Tabela 6: Correlação entre VO2 pico com outras variáveis do teste cardiopulmonar do exercício. 
Variável PASP FCP PASPIN IRC FCP1R FCP2R VE/VCO2 slope 
VO2 pico r: 0,187 

p: 0,372 
r: 0,48 
p: 0,015 

r:0,055 
p: 0,795 

r:0,438 
p: 0,029 

r: 0,223 
p: 0,283 

r: 0,456 
p: 0,022 

r:-0,463 
p: 0,02 

VO2: Consumo de oxigênio; PASP: Pressão arterial sistólica no pico do esforço; FCP: Frequência 
cardíaca no pico do esforço; PASPIN: Variação da pressão arterial sistólica intraesforço; IRC: Índice 
de reserva cronotrópica; FCP1R: Variação da frequência cardíaca 1º minuto da recuperação; FCP2R: 
Variação da frequência cardíaca 2º minuto da recuperação; VE/VCO2 slope: Inclinação da relação 
ventilação por minuto pela produção do dióxido de carbono.   
      Correlacionando as variáveis do exercício com as da cintilografia com I123 MIBG, 
observamos que houve correlação positiva entre relação C/M precoce e FC no pico 
do esforço, correlação negativa entre a relação C/M precoce e tardia com o 
VE/VCO2 slope. O VO2 de pico apresentou correlação positiva com a relação C/M 
tardia e negativa com a WO. A WO também demonstrou correlação negativa com a 
FC no pico do esforço e com o IRC. Observe as tabelas 7 e 8. 
 
Tabela 7: Correlação das variáveis hemodinâmicas do teste cardiopulmonar do exercício com as 
variáveis da cintilografia miocárdica com I123 MIBG. 
Variável PASP FCP PASPIN IRC FCP1R FCP2R 
C/M 30 min r: 0,239 

p: 0,25 
r: 0,44 
p: 0,028 

r: 0,252 
p: 0,224 

r: 0,333 
p: 0,104 

r: 0,179 
p: 0,391 

r: 0,2 
p: 0,339 

C/M 4h r: 0,053 
p: 0,803 

r: 0,367 
p: 0,071 

r: 0,097 
p: 0,646 

r: 0,282 
p: 0,172 

r: 0,256 
p: 0,216 

r: 0,304 
p: 0,14 

WO r: 0,093 
p: 0,658 

r:-0,46 
p: 0,019 

r:-0,164 
p: 0,434 

r:-0,55 
p: 0,004 

r:-0,203 
p: 0,331 

r:-0,245 
p: 0,239 

C/M 30 min: Relação coração/mediastino 30 minutos após injeção do radiotraçador (precoce);  C/M 4h: Relação coração/mediastino 4 horas após injeção do radiotraçador (tardia); WO: Taxa de washout 
do MIBG; PASP: Pressão arterial sistólica no pico do esforço; FCP: Frequência cardíaca no pico do 
esforço; PASPIN: Variação da pressão arterial sistólica intraesforço; IRC: Índice de reserva 
cronotrópica; FCP1R: Variação da frequência cardíaca 1º minuto da recuperação; FCP2R: Variação 
da frequência cardíaca 2º minuto da recuperação.  
 
Tabela 8: Correlação das variáveis respiratórias do teste cardiopulmonar do exercício com as 
variáveis da cintilografia miocárdica com I123 MIBG. 
Variável VO2 LA VO2 pico VE/VCO2 slope %Pulso O2  T ½ 
C/M 30 min r: 0,236 

p: 0,256 
r: 0,324 
p: 0,114 

r:-0,538 
p: 0,006 

r:-0,1 
p:0,789 

r: 0,108 
p: 0,616 

C/M 4h r: 0,022 
p: 0,916 

r:0,452 
p: 0,023 

r: -0,48 
p: 0,015 

r: 0,06 
p: 0,77 

r: -0,024 
p: 0,912 

WO r: 0,093 
p: 0,658 

r:-0,44 
p: 0,024 

r: 0,128 
p: 0,543 

r:-0,17 
p:0,397 

r:-0,017 
p: 0,938 

C/M 30min: Relação coração/mediastino 30 minutos após injeção do radiotraçador (precoce);  C/M 4h: Relação coração/mediastino 4 horas após injeção do radiotraçador (tardia); WO: Taxa de washout 
do MIBG; VO2: Consumo de oxigênio; LA: Limiar anaeróbio; VE/VCO2 slope: Inclinação da relação 
ventilação por minuto pela produção do dióxido de carbono; % Pulso O2: Percentual alcançado do 
pulso de oxigênio previsto para idade; T½: Tempo em segundos necessário para obtermos queda do 
valor VO2 Pico pela metade do seu valor.  
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Utilizando regressão linear stepwise com o VO2 de pico como variável 
dependente, observamos que a FC pico e o VE/VCO2 slope foram as variáveis 
mais relacionadas. Observe a tabela 9: 
Tabela 9: Regressão linear utilizando o VO2 de pico como variável dependente. 

Variável  Dependente VO2 pico 
Independentes r2: 0,368 p 
Idade  0,931 
IMC  0,407 
FEVE   0,390 
E/E’  0,264 
Betabloqueador  0,807 
PASP  0,516 
FCP  0,011 
PASPIN  0,201 
IRC  0,607 
FCP1R  0,606 
FCP2R  0,181 
VE/CO2 slope  0,04 
C/M 30 min  0,171 
C/M 4h  0,721 
WO  0,396 

IMC: Índice de massa corporal; FEVE: Fração de ejeção ventricular esquerda; E/E’: Razão entre a 
velocidade precoce do fluxo sanguíneo pela válvula mitral com a velocidade de estiramento no ínicio 
da diástole; PASP: Pressão arterial sistólica no pico do esforço; FCP: Frequência cardíaca no pico 
do esforço; PASPIN: Variação da pressão arterial sistólica intraesforço; IRC: Índice de reserva 
cronotrópica; FCP1R: Variação da frequência cardíaca 1º minuto da recuperação; FCP2R: Variação 
da frequência cardíaca 2º minuto da recuperação; VE/VCO2 slope: Inclinação da relação ventilação 
por minuto pela produção do dióxido de carbono; C/M 30 min: Relação coração/mediastino 30 
minutos após injeção do radiotraçador (precoce); C/M 4h: Relação coração/mediastino 4 horas após 
injeção do radiotraçador (tardia); WO: Taxa de washout do MIBG; VO2: Consumo de oxigênio.      

As figuras 6 e 7 ilustram a associação entre VO2 de pico com FC no pico do 
esforço e com o VE/VCO2 slope, respectivamente:  
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 Figura 6: Gráfico da regressão linear: VO2 pico x FC pico. 
VO2: Consumo de oxigênio; FC: Frequência cardíaca. 
  

 
Figura 7: Gráfico da regressão linear: VO2 pico x VE/VCO2 slope. 
VO2: Consumo de oxigênio: VE/VCO2 slope: Inclinação da relação ventilação por minuto pela 
produção do dióxido de carbono.  

Quando utilizamos a relação C/M tardia como variável dependente, 
observamos que o índice de massa corporal (IMC) e a relação E/E’ foram as 
variáveis que melhor se associaram. Observe a tabela 10: 
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Tabela 10: Regressão linear utilizando a relação C/M tardia do I123 MIBG como variável 
dependente. 
Variável  Dependente: C/M 4h 
Independentes r2: 0,526 p 
Idade  0,274 
IMC  0,003 
FEVE   0,27 
E/E’  0,006 
Betabloqueador  0,223 
PASP  0,749 
FCP  0,059 
PASPIN  0,087 
IRC  0,287 
FCP1R  0,779 
FCP2R  0,783 
VO2 LA  0,618 
VO2 pico   0,401 
VE/CO2 slope  0,782 
% pulso O2 previsto 

 0,875 
IMC: Índice de massa corporal; FEVE: Fração de ejeção ventricular esquerda; E/E’: Razão entre a 
velocidade precoce do fluxo sanguíneo pela válvula mitral com a velocidade de estiramento no ínicio 
da diástole; PASP: Pressão arterial sistólica no pico do esforço; FCP: Frequência cardíaca no pico 
do esforço; PASPIN: Variação da pressão arterial sistólica intraesforço; IRC: Índice de reserva 
cronotrópica; FCP1R: Variação da frequência cardíaca 1º minuto da recuperação; FCP2R: Variação 
da frequência cardíaca 2º minuto da recuperação; VO2: Consumo de oxigênio; LA: Limiar anaeróbio; VE/VCO2slope: Inclinação da relação ventilação por minuto pela produção do dióxido de carbono; 
O2: Oxigênio; C/M 4h: Relação coração/mediastino 4 horas após injeção do radiotraçador (tardia).  

   A figura 8 ilustra a associação entre a relação C/M tardia com o IMC e a 
figura 9 com a relação E/E’:  
 



47 
 

 
Figura 8: Gráfico da regressão linear: relação C/M tardia do I123 MIBG x índice de massa corporal. 
C/M 4h: Relação coração/mediastino 4 horas após injeção do radiotraçador (tardia); IMC: Índice de 
massa corporal.  

 
Figura 9: Gráfico da regressão linear: C/M tardia do I123 MIBG x relação E/E’. 
C/M 4h: Relação coração/mediastino 4 horas após injeção do radiotraçador (tardia); E/E’: Razão 
entre a velocidade precoce do fluxo sanguíneo pela válvula mitral com a velocidade de estiramento 
no ínicio da diástole.  

Por último, utilizamos a WO como dependente, o IRC foi a variável que 
melhor se associou. Observe a tabela 11 e a figura 10. 
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Tabela 11: Regressão linear utilizando a taxa de washout do I123 MIBG como variável dependente. 
Variável  Dependente: WO 
Independentes r2: 0,314 p 
Idade  0,92 
IMC  0,492 
FEVE  0,336 
E/E’  0,411 
Betabloqueador  0,309 
PASP  0,144 
FCP  0,796 
PASPIN  0,472 
IRC  0,004 
FCP1R  0,233 
FCP2R  0,278 
VO2 LA  0,375 
VO2 pico   0,238 
VE/CO2 slope  0,064 
% pulso O2 previsto 

 0,17 
IMC: Índice de massa corporal; FEVE: Fração de ejeção ventricular esquerda; E/E’: Razão entre a 
velocidade precoce do fluxo sanguíneo pela válvula mitral com a velocidade de estiramento no ínicio 
da diástole; PASP: Pressão arterial sistólica no pico do esforço; FCP: Frequência cardíaca no pico 
do esforço; PASPIN: Variação da pressão arterial sistólica intraesforço; IRC: Índice de reserva 
cronotrópica; FCP1R: Variação da frequência cardíaca 1º minuto da recuperação; FCP2R: Variação 
da frequência cardíaca 2º minuto da recuperação; VO2: Consumo de oxigênio; LA: Limiar anaeróbio; 
VE/VCO2 slope: Inclinação da relação ventilação por minuto pela produção do dióxido de carbono; 
O2: Oxigênio; WO: Taxa de washout do MIBG.  

 
Figura 10: Gráfico da regressão linear: taxa de washout do I123 MIBG x índice de reserva 
cronotrópico. 
WO: Taxa de washout: IRC: Índice de reserva cronotrópica. 
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Mesmo com certo grau de dispersão dos dados, conseguimos obter 
significância estatística nas associações: VO2 pico com FC de pico e VE/VCO2 
slope; relação C/M tardia com IMC e relação E/E’; WO com IRC.  

Portanto, observamos a associação de VO2 pico com VE/VCO2 slope, dois 
grandes preditores de prognósticos na ICFEN93, assim como a relação entre a 
obesidade116,117 e a disfunção diastólica78 sobre a captação do I123 MIBG, por 
último, a correlação entre comportamento da FC com a WO do I123 MIBG e com a 
CF.  

 
4.2) Experimento 2 

 
Dividimos a amostra em 2 grupos: 
 Grupo 1: Pacientes controle – ICFEN sem nebivolol; 
 Grupo 2: Intervenção – ICFEN tratados por 3 meses com terapia otimizada 

com nebivolol. 
 
As características basais e comparação entre os grupos são demonstradas na 

tabela 12 e o uso de medicamentos na 13: 
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Tabela 12: Características gerais dos grupos. 
Variável Controle Intervenção p 
N=25 11 14 - 
Idade (anos) 61 (52 – 71) 56,5 (50,75 - 62,25) 0,291* 
Gênero % - - 0,452# 
             Feminino 81,81 71,42 - 
             Masculino 18,19 28,58 - 
IMC (kg/m2) 33,32 (26,34 - 37,18) 31,51 (26,62 – 34,77) 0,647* 
HAS % 100 100 1# 
Dislipidemia % 72,72 71,42 0,649# 
Tabagismo % 18,18 35,71 0,305# 
Etiologia % - - 0,697# 
               Isquêmica 9,09 7,14 - 
               Hipertensiva 90,91 92,86 - 
               Outras 0 0 - 
Ecocardiograma  
                          FEVE % 
                          E/E’ 
                          E/A 
                          VAE-I (ml/m2) 
                          Massa VE-I (g/m2) 

- 
67 (54 – 71) 
15,2 (13,88 – 16,9) 
0,38 (0,22 – 0,5) 
40,58 (36,6 – 45,54) 
124 (97,36 – 130) 

- 
63,5 (60,75 - 72,25) 
16,15 (15,35 – 17,25) 
0,41 (0,32 – 0,74) 
45,26 (41,98 – 48,72) 
124,05(113,5-131,35) 

- 
0,979* 
0,183* 
0,244* 
0,107* 
0,609* 

NYHA % - - 0,444# 
             I 18,18 7,15 - 
             II 54,54 42,85 - 
             III 27,28 50 - 
             IV 0 0 - 
*: Teste U de Mann Whitney; #: Teste Qui-Quadrado; N: Número de pacientes; IMC: Índice de massa 
corporal; HAS: Hipertensão arterial sistêmica; FEVE: Fração de ejeção ventricular esquerda; E/E’: 
Razão entre a velocidade precoce do fluxo sanguíneo pela válvula mitral com a velocidade de 
estiramento no início da diástole; E/A: Índice de velocidade do fluxo mitral inicial e tardio; VAE-I: 
Volume de átrio esquerdo indexado; Massa VE-I: Massa do ventrículo esquerdo indexada; NYHA: Classe funcional da New York Heart Association.   
Tabela 13: Comparação dos medicamentos utilizados pelos pacientes dos grupos. 
Medicações em uso % Controle Intervenção p 
          Betabloqueador 63,63 42,85 0,265 
                            Atenolol 42,85 66,66 - 
                            Carvedilol 42,85 33,34 - 
                            Propranolol 14,3 0 - 
           Digital 0 0 1 
           Antiarrítmico 0 7,14 0,560 
           IECA/ARA II 81,81 85,71 0,604 
           Hidralazina 18,18 14,28 0,604 
           Nitrato 36,36 14,28 0,209 
           Espironolactona 27,27 14,28 0,378 
           Diurético 54,54 71,42 0,325 
           Bloqueador do canal Ca 36,36 64,28 0,163 
           Atensina 27,27 42,85 0,352 
           AAS 45,45 28,57 0,325 
           Estatina 63,63 35,71 0,163 
IECA: Inibidor da enzima conversora de angiotensina II; ARA II: Antagonista do receptor de 
angiotensina II; Ca: Cálcio; AAS: Ácido acetilsalicílico.  

Não houve diferença nas variáveis idade, sexo e IMC. Todos os pacientes 
eram portadores de HAS, ausência de diferenças significativas na presença de 
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dislipidemia, tabagismo e na etiologia da IC. A maioria dos nossos pacientes 
encontrava-se em classe funcional II e III do NYHA. 
           Não existiram diferenças significativas nas medicações em uso. No grupo 
controle 63,63% estavam em uso de betabloqueador, enquanto no grupo 
intervenção 42,85%, porém nessa fase o betabloqueador não era o nebivolol (após 
essa avaliação inicial, o betabloqueador utilizado foi suspenso para ser introduzido o 
nebivolol).  
            Em uma análise inicial, observamos que não havia diferença significativa nas 
variáveis do exercício. Ambos os grupos iniciaram o exame hipertensos115, 
apresentaram resposta hipertensiva9, déficit cronotrópico81, baixa CF110, pulso de O2 
abaixo do previsto108, porém ambos apresentavam bom prognóstico pelo VE/VCO2 
slope86. O grupo intervenção apresentou recuperação mais lenta da FC, tanto no 1º 
quanto no 2º minuto da recuperação, porém sem diferenças significativas. Observe 
as tabelas 14 e 15.   
        
Tabela 14: Comparação das variáveis hemodinâmicas do teste cardiopulmonar do exercício. 
Variável Controle Intervenção p 
PASIN mmHg 162 (132 – 170) 149 (143,5 – 171) 0,851 
PADIN mmHg 90 (78 – 104) 91 (80,5 – 106,5) 0,727 
FCIN bpm 66 (55 – 72) 78 (65,5 – 84) 0,066 
PASP mmHg 230 (216 – 238) 235 (216,5 – 249) 0,467 
PADP mmHg 104 (82 – 110) 111 (102,5 – 120) 0,12 
FCP bpm 117 (104 – 146) 124,5 (115 - 142,75) 0,501 
PASPIN mmHg 76 (52 – 96) 69 (52 - 102,5) 0,647 
IRC % 58,7 (40,74 - 91,36) 60,11 (43,59 – 81,57) 0,851 
FCP1R bpm 18 (7 – 21) 6,5 (4,75 – 12,75) 0,085 
FCP2R bpm 26 (19 -33) 15,5 (13 – 21,75) 0,058 
PASIN: Pressão arterial sistólica início; PADIN: Pressão arterial diastólica início; FCIN: Frequência 
cardíaca início; PASP: Pressão arterial sistólica pico do esforço; PADP: Pressão arterial diastólica 
pico do esforço; FCP: Frequência cardíaca pico do esforço; PASPIN: Variação da pressão arterial 
sistólica intraesforço; IRC: Índice de reserva cronotrópica; FCP1R: Variação da frequência cardíaca 1º 
minuto da recuperação; FCP2R: Variação da frequência cardíaca 2º minuto da recuperação.  
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Tabela 15: Comparação das variáveis respiratórias do teste cardiopulmonar do exercício. 
Variável Controle Intervenção p 
VO2 LA ml.(kg.min)-1 10,62 (7,89 – 14,29) 10,89 (7,97 – 12,58) 0,886 
Percentual do VO2 Pico no LA % 77,7 (72,52 – 85,12) 72,9 (66,6 – 86,4) 0,508 
R 1,18 (1,07 - 1,23) 1,10 (1,03 - 1,16) 0,202 
VO2 Pico ml.(kg.min)-1 12,75 (8,48 - 16,77) 14,07 (10,71 - 18,03) 0,851 
VE/VCO2 slope 23,37 (22,53 – 26,9) 22,73 (20,02 - 26,61) 0,467 
Pulso de O2 ml.(kg.min)-1/bpm 9 (6,6 - 10,8) 8,6 (7,12 - 11,6) 0,893 
Percentual pulso O2  previsto % 60,8 (45,4 - 85,1) 61,2 (41,75 - 83,17) 0,893 
T½ segundos 98 (90 – 144) 92 (82 – 135) 0,82 
VO2: Consumo de oxigênio; LA: Limiar anaeróbio; R: Coeficiente respiratório; VE/VCO2 slope: 
Inclinação da relação ventilação por minuto pela produção do dióxido de carbono; O2: Oxigênio; T½: 
Tempo em segundos necessário para obtermos queda do valor VO2 Pico pela metade do seu valor. 
 O grupo intervenção apresentou valores maiores nas variáveis relação C/M 
precoce, tardia e WO, porém não houve diferenças significativas nas variáveis da 
cintilografia miocárdica com I123 MIBG. Observe tabela 16. 

            
Tabela 16: Comparação dos grupos durante cintilografia miocárdica com I123 MIBG. 
Variável Controle Intervenção p 
C/M 30 min 1,6 (1,56 - 1,8) 1,89 (1,65 - 1,97) 0,134 
C/M 4h 1,58 (1,22 – 2) 1,77 (1,57 - 1,94) 0,344 
WO % 27 (14,3 – 30) 29,5 (21,85 – 51) 0,222 
C/M 30 min: Relação coração/mediastino 30 minutos após injeção do radiotraçador (precoce); C/M 
4h: Relação coração/mediastino 4 horas após injeção do radiotraçador (tardia); WO: Taxa de washout 
do MIBG.  

Após essa avaliação preliminar iniciamos o tratamento no grupo intervenção 
com nebilovol. A dose média do nebivolol utilizado no grupo intervenção foi 9,29 ± 
1,81 mg/dia. Repetimos os exames após 3 meses de terapia otimizada com o 
fármaco.  

O grupo controle apresentou uma queda significativa do pulso de O2, porém 
não houve diferença significativa no percentual do pulso de O2 previsto para idade. 
Não houve alterações significativas nas outras variáveis analisadas.  

No grupo intervenção observamos uma redução da PAS e da FC em repouso 
e no pico do esforço, porém não houve alterações significativas na variação 
intraesforço da PAS e no IRC. Houve melhora na variação da FC no 1º e no 2º 
minuto da recuperação. Não houve diferenças significativas no VO2 LA, no VO2 de 
pico, VE/VCO2 slope, no pulso de O2 e no percentual do pulso de O2 previsto para 
idade. A tabela 17 e 18 compara o comportamento dos grupos durante o exercício.  
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Tabela 17: Comparação dos grupos das variáveis hemodinâmicas do exercício após o tratamento 
com nebivolol.  
 Controle   Intervenção   
Variável Basal 3 meses p Basal 3 meses p 
PASIN mmHg 162 (132 –170) 148 (132-160) 0,213 149(143,5–171) 135(125-151) 0,016 
PADIN mmHg 90 (78 – 104) 100 (70-102) 0,682 91 (80,5–106,5) 91(87,5-107,5) 0,179 
FCIN bpm 66 (55 – 72) 64 (61-77) 0,656 78 (65,5 – 84) 64,5(57,5-75,5) 0,028 
PASP mmHg 230 (216 –238) 222 (210-240) 0,683 235(216,5–249) 198(191-220,5) 0,001 
PADP mmHg 104 (82 – 110) 110(78-120) 0,24 111(102,5–120) 113 (91,5-118) 0,441 
FCP bpm 117 (104 –146) 123(106-138) 0,919 124,5(115-142) 115(103,7-124) 0,043 
PASPIN mmHg 76 (52 – 96) 72 (60-108) 0,447 69 (52 – 102,5) 69 (38-86) 0,116 
IRC % 58,7(40,7-91,3) 65,2(40,2-89,2) 0,929 60,1(43,5-81,5) 51,5(32,9-70,5) 0,124 
FCP1R bpm 18 (7 – 21) 18 (11-29) 0,285 6,5(4,75-12,75) 14,5(6,7-22) 0,025 
FCP2R bpm 26 (19 -33) 23 (14-41) 0,54 15,5(13- 21,75) 23,5(16-31,7) 0,005 
PASIN: Pressão arterial sistólica início; PADIN: Pressão arterial diastólica início; FCIN: Frequência 
cardíaca início; PASP: Pressão arterial sistólica pico do esforço; PADP: Pressão arterial diastólica 
pico do esforço; FCP: Frequência cardíaca pico do esforço; PASPIN: Variação da pressão arterial 
sistólica intraesforço; IRC: Índice de reserva cronotrópica; FCP1R: Variação da frequência cardíaca 1º 
minuto da recuperação; FCP2R: Variação da frequência cardíaca 2º minuto da recuperação.  
 
Tabela 18: Comparação das variáveis respiratórias do teste cardiopulmonar do exercício após o 
tratamento com nebivolol.  
 Controle   Intervenção   
Variável Basal 3 meses p Basal 3 meses p 
VO2 LA ml.(kgml)-1 10,6(7,8–14,2) 9,8(5,9-13,5) 0,169 10,89(7,9–12,5) 10,5(7,8-13,6) 0,917 
Percentual do VO2 Pico no LA % 

77,7(72,5-85,1) 77,4(65,3-82) 0,333 72,9(66,6–86,4) 78,1(65,5-90,6) 0,422 
R  1,18(1,07-1,23) 1,25(1,1-1,4) 0,203 1,1(1,03 - 1,16) 1,16(1,02-1,35) 0,158 
VO2 Pico* ml.(kgml)-1 12,75(8,4-16,7) 13,02(7,4-17,8) 0,155 14,07(10,7- 18) 14,18(9,3-17,1) 0,551 
VE/VCO2 slope 23,3(22,5-26,9) 22,5(20,6-27,4) 0,999 22,73(20-26,6) 21,7(19,3-28,8)   0,363 
Pulso de O2 ml.(kgml)-1/bpm 

9 (6,6 - 10,8) 8,1 (6,1-10,2) 0,005 8,6(7,12 - 11,6) 8,9 (7,1- 12,2) 0,421 
Percentual pulso O2 previsto % 60,8(45,4-85,1) 63,6(43,5-84,6) 0,131 61,2(41,7-83,1) 65,1(46,8-80,6) 0,49 
T½ segundos 98 (90 – 144) 130 (83-139) 0,247 92 (82 - 135) 121(86,5-140) 0,937 
VO2: Consumo de oxigênio; LA: Limiar anaeróbio; R: Coeficiente respiratório; VE/VCO2 slope: 
Inclinação da relação ventilação por minuto pela produção do dióxido de carbono; O2: Oxigênio; T½: 
Tempo em segundos necessário para obtermos queda do valor VO2 Pico pela metade do seu valor. 
     A figura 11 e a 12 ilustram o comportamento da PA e da FC após 3 meses de 
acompanhamento, comparando grupo controle vs intervenção. 
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Figura 11: Gráfico da comparação do comportamento da pressão arterial durante o exercício. 
PASIN: Pressão arterial sistólica início; PASP: Pressão arterial sistólica pico do esforço; PASPIN: 
Variação da pressão arterial sistólica intraesforço; 3m: Após 3 meses de acompanhamento. 
 

 Figura 12: Gráfico da comparação do comportamento da frequência cardíaca durante o exercício. 
FCIN: Frequência cardíaca início; FCP: Frequência cardíaca pico do esforço; IRC: Índice de reserva 
cronotrópica; 3m: Após 3 meses de acompanhamento. 
 Quando avaliamos as variáveis da cintilografia com I123 MIBG, não 
observamos alterações significativas em nenhum dos grupos. A tabela 19 ilustra as 
variáveis da cintilografia:  
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Tabela 19: Comparação dos grupos durante cintilografia miocárdica com I123 MIBG após o tratamento 
com nebivolol. 
 Controle   Intervenção   
Variável Basal 3 meses p Basal 3 meses p 
C/M 30 min 1,6 (1,56 - 1,8) 1,63(1,47-1,77) 0,398 1,89 (1,65 - 1,97) 1,85 (1,61- 1,97) 0,73 
C/M 4 h 1,58 (1,22 – 2) 1,52(1,45-1,8) 0,423 1,77 (1,57 - 1,94) 1,68(1,58-1,88) 0,263 
WO (%) 27 (14,3 – 30) 30 (15 – 42) 0,722 29,5 (21,85 – 51) 31(28,2-35) 0,9 
C/M 30 min: Relação coração/mediastino 30 minutos após injeção do radiotraçador (precoce); C/M 
4h: Relação coração/mediastino 4 horas após injeção do radiotraçador (tardia); WO: Taxa de washout 
do MIBG. 
 Finalmente, para terminar o experimento 2, comparamos grupos controle com 
grupo intervenção após 3 meses de acompanhamento, observamos que houve 
apenas diferença significativa apenas na PAS no pico do esforço. Observe as 
tabelas 20, 21 e 22.  

 
Tabela 20: Comparação das variáveis hemodinâmicas do teste cardiopulmonar do exercício após 3 
meses de acompanhamento. 
Variável Controle Intervenção P 
PASIN mmHg 148 (132-160) 135(125-151) 0,244 
PADIN mmHg 100 (70-102) 91(87,5-107,5) 0,999 
FCIN bpm 64 (61-77) 64,5(57,5-75,5) 0,647 
PASP mmHg 222 (210-240) 198(191-220,5) 0,008 
PADP mmHg 110(78-120) 113 (91,5-118) 0,809 
FCP bpm 123(106-138) 115(103,7-124) 0,267 
PASPIN mmHg 72 (60-108) 69 (38-86) 0,373 
IRC % 65,2(40,2-89,2) 51,5(32,9-70,5) 0,244 
FCP1R bpm 18 (11-29) 14,5(6,7-22) 0,687 
FCP2R bpm 23 (14-41) 23,5(16-31,7) 0,979 
PASIN: Pressão arterial sistólica início; PADIN: Pressão arterial diastólica início; FCIN: Frequência 
cardíaca início; PASP: Pressão arterial sistólica pico do esforço; PADP: Pressão arterial diastólica 
pico do esforço; FCP: Frequência cardíaca pico do esforço; PASPIN: Variação da pressão arterial 
sistólica intraesforço; IRC: Índice de reserva cronotrópica; FCP1R: Variação da frequência cardíaca 1º 
minuto da recuperação; FCP2R: Variação da frequência cardíaca 2º minuto da recuperação.   
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Tabela 21: Comparação das variáveis respiratórias do teste cardiopulmonar do exercício após 3 
meses de acompanhamento. 
Variável Controle Intervenção p 
VO2 LA ml.(kg.min)-1 9,8(5,9-13,5) 10,5(7,8-13,6) 0,605 
Percentual do VO2 Pico no LA % 77,4(65,3-82) 78,1(65,5-90,6) 0,563 
R 1,25(1,1-1,4) 1,16(1,02-1,35) 0,244 
VO2 Pico ml.(kg.min)-1 13,02(7,4-17,8) 14,18(9,3-17,1) 0,687 
VE/VCO2 slope 22,5(20,6-27,4) 21,7(19,3-28,8)   0,572 
Pulso de O2 ml.(kg.min)-1/bpm 8,1 (6,1-10,2) 8,9 (7,1- 12,2) 0,373 
Percentual pulso O2  previsto % 63,6(43,5-84,6) 65,1(46,8-80,6) 0,687 
T½ segundos 130 (83-139) 121(86,5-140) 0,91 
VO2: Consumo de oxigênio; LA: Limiar anaeróbio; R: Coeficiente respiratório; VE/VCO2 slope: 
Inclinação da relação ventilação por minuto pela produção do dióxido de carbono; O2: Oxigênio; T½: 
Tempo em segundos necessário para obtermos queda do valor VO2 Pico pela metade do seu valor.  
Tabela 22: Comparação dos grupos durante cintilografia miocárdica com I123 MIBG após 3 meses de 
acompanhamento. 
Variável Controle Intervenção p 
C/M 30 min 1,63(1,47-1,77) 1,85 (1,61- 1,97) 0,107 
C/M 4h 1,52(1,45-1,8) 1,68(1,58-1,88) 0,317 
WO % 30 (15 – 42) 31(28,2-35) 0,572 
C/M 30 min: Relação coração/mediastino 30 minutos após injeção do radiotraçador (precoce); C/M 
4h: Relação coração/mediastino 4 horas após injeção do radiotraçador (tardia); WO: Taxa de washout 
do MIBG. 
 Portanto, a terapia com nebivolol foi um tratamento ineficaz para se obter 
melhora na CF e sobre os parâmetros do I123 MIBG, em nosso grupo de pacientes 
portadores de ICFEN, mesmo após um melhor controle dos níveis pressóricos e da 
FC. 
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5) Discussão 
 

No experimento 1, observamos que o VO2 pico se associou com a FC no pico 
do esforço, IRC, variação da FC no 2º minuto da recuperação, com o VE/VCO2 
slope, relação C/M tardia e WO do I123 MIBG. Porém após análise multivariada, a FC 
no pico do esforço e o VE/VCO2 slope foram as variáveis mais relacionadas com o 
VO2 pico, sugerindo que a resposta da FC durante o esforço influencia na CF. A 
resposta inadequada da FC tanto no esforço, quando na recuperação pode ser 
consequência da disfunção autonômica cardíaca118,119.  

Quando avaliamos a relação C/M 4h, observamos que houve associação com 
VO2 pico, VE/VCO2 slope, porém os fatores que mais influenciaram nessa variável 
foram o IMC e a relação E/E’. Esse fato sugere a influência da obesidade116,117 e da 
disfunção diastólica78 sobre a função adrenérgica cardíaca.  

Pacientes obesos apresentam baixa CF120 e a obesidade pode estar 
associada com distúrbios do sono116, que é uma causa de hipertonia adrenérgica117. 
A atividade simpática alterada encontrada em nossos pacientes por ter sofrido 
influência desse fator117, o que representou uma limitação do nosso estudo. Porém 
um grande percentual dos pacientes obesos apresenta ICFEN, fazendo parte do 
espectro clínico da doença8. Como precisamos excluir do nosso estudo diabéticos e 
portadores de fibrilação atrial, não poderíamos descartar esse grupo de pacientes.  

Sugiura e cols78 já haviam descrito que conforme ocorre piora da disfunção 
diastólica existia piora dos parâmetros do I123 MIBG, portanto, nossos achados 
(associação entre relação C/M tardia com relação E/E’) estão de acordo com a 
descrição dos autores78.  

Quando avaliamos a WO do I123 MIBG, parâmetro que avalia a hipertonia 
adrenérgica76, observamos uma associação com o VO2 pico, FC no pico do esforço 
e IRC, inclusive essa última foi a variável mais associada após análise multivariada. 
A partir desses dados podemos concluir que a atividade adrenérgica em repouso 
influencia na resposta da FC durante o exercício81 e o comportamento anormal da 
FC durante o exercício é descrito como um dos fatores responsáveis pela baixa 
tolerância ao exercício na ICFEN32,96,97.   

No experimento 2, observamos que após três meses de terapia com nebivolol 
obtivemos um melhor controle da PAS em repouso, durante o pico do esforço, 
porém sem influência significativa em sua variação durante o esforço. Nossos 



58 
 

achados foram de acordo com estudos prévios que avaliaram o nebivolol como 
terapia para HAS48,49.  

Houve uma redução da FC em repouso e no pico do esforço, em decorrência 
de sua propriedade betabloqueadora49,50, porém não apresentou efeito significativo 
no IRC. Observamos que houve uma melhor resposta da FC tanto no 1º quanto no 
2º minuto da recuperação, atuando positivamente na disfunção autonômica durante 
esse período55,85. 

Apesar dessas mudanças positivas, não houve impacto positivo no VO2 pico e 
no VE/VCO2 slope. Quando analisamos os dados da cintilografia miocárdica com I123 
MIBG, também não obtivemos mudanças significativas sobre a atividade 
adrenérgica em repouso após o tratamento com nebivolol. Ou seja, apesar do 
fármaco ter apresentado uma boa resposta no controle da PA e da FC em repouso, 
durante o esforço e na recuperação, não houve mudanças significativas na CF e a 
inervação adrenérgica cardíaca.  

Acreditamos que a ausência de resposta sobre o VO2 pico e sobre o VE/VCO2 
slope seja decorrente da ineficácia sobre os parâmetros do I123 MIBG. Portanto a 
terapia com nebivolol a curto prazo não obteve um efeito satisfatório em nosso grupo 
de pacientes com ICFEN. Esse fato também foi constatado após 3 meses de follow 
up quando comparamos novamente grupo controle vs intervenção. A única variável 
que apresentou diferença significativa foi a PAS no pico do esforço no grupo que 
recebeu o tratamento.  

Sato e cols119 demonstraram que a captação tardia de I123 MIBG pode 
predizer o grau de descarga adrenérgica cardíaca durante o exercício em pacientes 
com ICFER. A relação C/M 4h se correlacionou com a relação noradrenalina do seio 
coronariano menos noradrenalina periférica, com FC no pico do esforço, porém não 
houve correlação com o VO2 de pico. Esse fato sugere que em pacientes com 
ICFER que apresentam captação tardia alterada, ocorre uma estimulação simpática 
inadequada durante o exercício. Em nosso estudo utilizando pacientes com ICFEN, 
observamos uma associação entre relação C/M 4h com VO2 pico e com o VE/VCO2 
slope. A WO foi associada com o VO2 pico, FC pico e IRC, o que nos faz presumir 
que quando a atividade simpática em repouso está alterada, a resposta cronotrópica 
durante o esforço encontra-se comprometida, levando a um prejuízo na CF81. 
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Katoh e cols77 descreveram que uma redução da relação C/M tardia e 
aumento da WO do I123 MIBG foram associados com pior prognóstico na ICFEN. 
Encontramos em nossa amostra valores aumentados para WO, enquadrando nosso 
grupo de pacientes em um perfil de risco aumentado para eventos adversos 
segundo dados desses respectivos autores77. Esses dados associados com baixa 
CF conferem a nossos pacientes um perfil de risco ainda maior92, demonstrando a 
necessidade de um tratamento clínico mais intensivo.  

Sugiura e cols78 relataram que parâmetros do I123 MIBG também se 
correlacionaram com marcadores neurohumorais e CF (determinada por Specific 
Activity Scale). Em nosso estudo, a relação C/M tardia e a WO se associaram com 
VO2 de pico, utilizando TCPE, que é o padrão ouro para determinação da CF108. 
Portanto, podemos concordar com os autores78 que a cintilografia com I123 MIBG 
pode ser uma ferramenta útil para estratificação de risco na ICFEN.  

Kato e cols95 estudaram o comportamento da PA durante o exercício em 
pacientes com ICFEN. Observaram que ocorre aumento excessivo da PA durante o 
exercício prejudicando sua tolerância ao esforço e a sua qualidade de vida. Em 
nosso estudo, observamos que os pacientes com ICFEN apresentavam resposta 
hipertensiva durante o exercício, porém não observamos associação entre o 
comportamento da PA durante o esforço com a CF, nem com parâmetros do I123 
MIBG. Apesar da terapia com nebivolol ter apresentado um melhor controle da PA 
em repouso e no pico do esforço, não houve um impacto sobre o VO2 pico. 

Estudando pacientes com ICFER, nosso grupo observou que pacientes com 
WO aumentada apresentavam uma inadequada resposta da PAS e da FC durante o 
exercício121, da FC durante a recuperação122 e uma baixa CF121.  Comparando com 
nosso estudo atual (ICFEN), observamos que a WO foi associada com o 
comportamento da FC durante o esforço e com a VO2 de pico, mas não apresentou 
associação com o comportamento da PA e com a FC de recuperação.  

Estudando pacientes com ICFEN e comparando com grupo controle sem IC, 
Borlaug e cols32 e Phan e cols97 observaram que os pacientes com ICFEN 
apresentavam uma pior CF, associada a uma resposta cronotrópica inadequada 
durante o esforço e uma FC de recuperação alterada32,97. Esse fato pode ser 
atribuído a uma anormalidade no barorreflexo arterial32. Ambos os autores32,97 
sugerem que o principal fator limitante da CF seja a incompetência cronotrópica. 
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Nossos achados estão de acordo com a descrição dos respectivos 
autores32,97 pois demonstramos uma associação entre FC durante o esforço e VO2 
pico. O nebivolol não piorou de forma significativa o IRC para que possa justificar por 
completo que a incompetência cronotrópica foi o fator responsável pela ausência de 
resposta da terapia sobre a CF. O que verificamos foi um efeito ineficaz sobre a 
atividade adrenérgica cardíaca. O fármaco não foi capaz de melhorar a relação C/M 
precoce e tardia, nem a WO do I123 MIBG, não atuando de forma positiva sobre o 
eixo adrenérgico, que é um dos responsáveis pela fisiopatologia da IC60.   

Acreditamos que essa hiperatividade adrenérgica em repouso seja um dos 
fatores responsáveis pela limitação ao exercício na ICFEN. O estado 
hiperadrenérgico pode levar a uma incompetência cronotrópica, queda da resposta 
contrátil cardíaca às catecolaminas e diminuição da reserva simpática durante o 
exercício. Esses fenômenos são mais decorrentes de uma refratariedade ao 
estímulo autonômico do que por estímulo simpático inadequado. Como na IC já 
existe um estado hiperadrenérgico, os receptores simpáticos pós-sinápticos estão 
hiperestimulados em repouso, não respondendo bem à estimulação simpática 
ocasionada pelo exercício81,121.  

Magr`i e cols123 avaliando pacientes com IC analisaram a influência do β-
bloqueador na resposta da FC durante o exercício, confirmando a influência da 
incompetência cronotrópica sobre o VO2 de pico. Embora a incompetência 
cronotrópica seja mais frequente em usuários de β-bloqueador, tanto a terapia 
quanto a dose do fármaco não influenciaram no VO2 de pico e na variação da FC 
intraesforço. Em nosso estudo (experimento 1) também não observamos influência 
da variável “uso de β-bloqueador” sobre o VO2 de pico e sobre os parâmetros do I123 
MIBG.  

Após o tratamento com nebivolol (experimento 2), não houve diferença 
significativa no IRC entre o grupo controle e intervenção, o que fortalece nossa 
hipótese de que o fator que influenciou na resposta inadequada do nebivolol sobre a 
CF seja a ausência de impacto nos parâmetros do I123 MIBG. Magr`i e cols123 

sugerem que uma resposta inadequada da FC ao exercício deve ser atribuída à uma 
hiperatividade simpática associada com redução da modulação simpática induzida 
pelo exercício124,125. Como utilizamos a cintilografia com I123 MIBG em nosso estudo, 
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podemos concordar com os autores123 que uma atividade adrenérgica anormal em 
repouso influencia na resposta da FC durante o exercício. 

Kallistratos e cols81 avaliaram o IRC em pacientes com ICFER concluindo que 
este se correlaciona significativamente com o VO2 de pico. Essa relação direta entre 
resposta da FC ao exercício e o VO2 de pico pode ser explicado por uma relação 
direta entre a FC e o débito cardíaco. Em pacientes com IC o débito cardíaco 
durante o exercício depende mais do aumento da FC do que do aumento do volume 
sistólico.  A relação entre IRC e VO2 de pico suporta a hipótese de que o SNA tem 
um papel fundamental na resposta cronotrópica e na CF81.  

Kallistratos e cols81 demonstraram também que a média do IRC entre os 
pacientes que faziam uso de β-bloqueador e aqueles que não faziam uso foi 
semelhante. Em nosso estudo com ICFEN, observamos uma associação entre VO2 
de pico com FC pico e IRC. Essa última variável também obteve associação com a 
WO do I123 MIBG (uma variável que avalia a hipertonia adrenérgica)75,76, o que nos 
faz concordar com Kallistratos e cols81 sobre a influência da atividade simpática 
sobre a CF.  

Como um dos fatores responsáveis pela limitação do exercício na ICFEN é a 
reserva vasodilatadora prejudicada em parte por produção inadequada de NO103, 
nos fez acreditar que a terapia com nebivolol poderia ter sido promissora51, porém 
não foram demonstrados resultados satisfatórios em nosso estudo e em outro 
anterior ao nosso126. 

Arena e cols127 demonstraram que a associação entre recuperação lenta da 
FC (FC de recuperação no 1º minuto menor que 6,5bpm) e VE/VCO2 slope 
aumentado (maior que 34,4) identificaram os pacientes com morbimortalidade 
elevado na ICFER. Em nosso estudo com ICFEN, a FC de recuperação no 1° minuto 
não se associou ao VO2 pico, ao VE/VCO2 slope e nem com os parâmetros do I123 
MIBG. Porém após o tratamento com nebivolol, obtivemos uma melhora significativa 
nessa variável, que é um importante marcador prognóstico97,118,127,128.  

Lipinski e cols128 avaliaram a importância da FC na recuperação precoce (1º e 
2º minutos) e tardia (3º e 5º) no pós-esforço em pacientes que apresentavam clínica 
de IC e/ou disfunção ventricular. Os autores demonstraram que uma FC de 
recuperação alterada aumenta o risco de mortalidade em ambos os grupos, 
independente da terapia com β-bloqueador. Em ambos os grupos, a FC de 
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recuperação no 2º minuto foi um significativo preditor de sobrevida, quanto ajustado 
pela idade e o uso de β-bloqueador. Após análise univariada, FC de recuperação no 
2º minuto, FEVE, idade e presença de doença pulmonar obstrutiva crônica foram a 
variáveis que influenciaram na sobrevida. Por análise multivariada, apenas a FC de 
recuperação no 2º minuto e o grau de HVE foram os preditores significativos de 
mortalidade.  

Em nosso estudo, demonstramos que a FC de recuperação no 2º minuto se 
associava com VO2 pico. Como o VO2 pico também obteve associação com a WO 
do I123 MIBG, acreditamos que essa relação entre FC de recuperação no 2º minuto 
com VO2 pico seja decorrente da hiperatividade simpática, pois nesse período da 
recuperação, a FC sofre mais influência da retirada simpática do que da reativação 
parassimpática 55,122,128.  

O nebivolol melhorou a resposta da FC de recuperação tanto no 1º quanto no 
2º minuto. O fármaco atuou de forma positiva sobre a resposta autonômica no 
período de recuperação55, que se encontra comprometido da ICFEN97. A resposta 
do fármaco foi mais pronunciada no 2º minuto pois o principal mecanismo atuante 
nessa fase da recuperação é a supressão da atividade simpática55,122,128.  

Conraads e cols126 avaliaram os efeitos do nebivolol após 6 meses de 
tratamento em pacientes com ICFEN. O nebivolol melhorou o controle da PA e da 
FC em repouso e durante o esforço, achados muito semelhantes ao nosso 
experimento. Os autores126 atribuíram a incompetência cronotrópica como fator 
responsável pela ausência de efeito sobre a CF.  

A diferença do nosso estudo para o de Conraads e cols126 foi o menor tempo 
de terapia, a utilização do I123 MIBG e a comparação seus resultados com os 
parâmetros do TCPE. Através da cintilografia, verificamos que a hiperatividade 
adrenérgica em repouso foi o fator responsável pela incompetência cronotrópica. 
Atribuímos a essa ineficácia do nebivolol em atuar sobre a atividade simpática 
anormal como sendo o fator responsável pela ausência de efeito do fármaco sobre a 
CF após a terapia a curto prazo. 

Nosso estudo demonstrou um efeito limitado do nebivolol sobre as 
anormalidades neurohumorais da ICFEN, o que pode indicar que este fármaco, ou 
mesmo a classe do fármaco, não seja a melhor opção terapêutica para este grupo 
de pacientes. Terapêuticas que reduzam a atividade adrenérgica em repouso, sem 
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influenciar na resposta da FC durante o exercício poderiam ser promissoras nessa 
população, porém necessitam de maiores estudos para se obter conclusões mais 
precisas. 
 
5.1) Limitações do Estudo 
  

A principal limitação do estudo foi o número reduzido de pacientes. Porém, 
utilizando o software Statistica 7 (teste t de Student pareado) 25 pacientes tem um 
poder estatístico de 80% para identificar 12,8% de diferença na PAS no pico do 
esforço (Anexo 5). Calculando a correlação entre WO do I123 MIBG e IRC, obtivemos 
um poder de 80% com 25 pacientes (Anexo 6).  

A falta de randomização e a ausência de placebo foi outra. Não realizamos 
randomização porque iniciarmos o projeto em conjunto com outro estudo já em 
andamento no HUAP/UFF. Porém respeitamos os critérios de admissão para 
utilização do fármaco, ou seja, os primeiros 14 pacientes foram submetidos ao 
tratamento e os últimos 11 serviram de grupos controle.  

Outra limitação foi o grande número de obesos (64%). Como já discutido 
anteriormente, a obesidade pode ter influenciado em nossos achados na medida em 
que o paciente obeso pode apresentar baixa CF120, ser uma possível causa de 
hipertonia adrenérgica116,117, inclusive o IMC foi uma das variáveis que mais se 
associaram com a relação C/M tardia. Porém a ICFEN é mais frequente não só em 
obesos, mais hipertensos, diabéticos, idosos e mulheres8,24. Como excluímos 
diabéticos da amostra, em decorrência de sua disfunção autonômica129 e portadores 
de fibrilação atrial, porque comprometeria a análise do comportamento da FC 
intraesforço9, não poderíamos excluir também esse grupo de pacientes.  

E por último, o tratamento a curto prazo e a dose perto dos 10mg/dia do 
nebivolol. Porém em um estudo com ICFER, de Miranda e cols130 obteve uma 
resposta positiva sobre os parâmetros do I123 MIBG utilizando carvedilol por 3 meses 
de tratamento, o que poderia justificar nosso curto follow up de tratamento.  

É descrito que o nebivolol é altamente cardioseletivo na dose 5mg/dia22. Só é 
descrito que o fármaco perde sua seletividade quando ultrapassa a dose de 
10mg/dia, o que não ocorreu no nosso estudo (média da dose 9,29 ± 1,81mg/dia)22. 
Otimizamos a dose do nebivolol seguindo o protocolo do estudo SENIORS51. A 
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perda da cardioseletividade pode piorar o fluxo sanguíneo periférico por bloqueio do 
receptor β2 adrenérgico, que tem como função a vasodilatação na periferia, 
comprometendo a boa performance durante o exercício55.    
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6) Conclusão:  
 
 

Experimento 1: Concluímos que a hipertonia adrenérgica em repouso foi o 
principal fator responsável pelo déficit cronotrópico em nossos pacientes com ICFEN 
e a resposta inadequada da FC durante o exercício influenciou na CF. Portanto a 
utilização de algum tratamento que reduza a atividade adrenérgica sem 
comprometer o comportamento da FC durante o exercício poderia ser promissora 
nesse grupo de pacientes.  

 
Experimento 2:  Apesar de um melhor controle da PA e da FC em repouso, 

durante o esforço e uma melhora na FC de recuperação, o tratamento a curto prazo 
com nebivolol não foi capaz de obter efeito positivo na CF, nem sobre os parâmetros 
da inervação adrenérgica cardíaca, portanto não atuou de forma esperada sobre a 
hiperatividade simpática, que é uma das vias fisiopatológicas da ICFEN. 
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8) Anexos 
 

8.1) Anexo 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Projeto: “Avaliação e Correlação da Inflamação e Disautonomia na Insuficiência 
Cardíaca com Fração de Ejeção Normal, Antes e Após Nebivolol”  
Pesquisador: Leandro Rocha Messias. 
Instituição: Hospital Universitário Antônio Pedro. 
Telefone: 2629-9000. 
Voluntário:_______________________________________________________ 
Idade:__________________________________________________________ 
Prontuário:______________________  
RG:___________________________________  
 

O (A) Sr(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 
“Avaliação e Correlação da Inflamação e Disautonomia na Insuficiência Cardíaca 
com Fração de Ejeção Normal, Antes e Após Nebivolol” de responsabilidade do 
pesquisador Leandro Rocha Messias.  

O motivo deste estudo é obtermos maiores informações sobre o papel da 
inflamação no conjunto nervos/coração, em pessoas com insuficiência cardíaca, e 
verificar se há melhora nesse conjunto após o tratamento com Nebivolol.  

O Nebivolol (Nebiletr) é um remédio utilizado no tratamento da hipertensão já 
consagrado pela Organização Mundial de Saúde. O nebivolol será fornecido ao 
senhor(a) durante o período mínimo de um ano.  

O objetivo desta pesquisa é avaliar o funcionamento do coração através de 
um exame, chamado de Cintilografia, em que será injetado um líquido na veia 
chamado radiofármaco para que os nervos do coração sejam gravados em imagens 
feitas por um aparelho semelhante aos raios X, avaliando se o funcionamento está 
normal ou não. Esse exame será realizado no Hospital Procardíaco ou no Hospital 
Universitário Antônio Pedro sem nenhum custo ao senhor(a). Ele é empregado de 
modo rotineiro para avaliação de pessoas com problemas do coração.  Durante a 
realização do exame pode surgir palidez da pele, dor de garganta e febre. É raro 
aparecer cansaço ou fraqueza.  



80 
 

Também será realizado um teste ergométrico na esteira, com máscara, com o 
objetivo de avaliar o desempenho do seu coração e sua respiração ao exercício 
físico. Esse teste será realizado no Hospital Universitário Antônio Pedro, sendo um 
exame empregado de modo rotineiro para avaliação de pessoas com problemas do 
coração. Apesar de todos os cuidados na realização deste exame, alguns incidentes 
podem ocorrer, incluindo queda da esteira, resposta anormal da pressão arterial, 
arritmias, dor no peito e tonteiras. Este exame pode identificar, com segurança, a 
grande maioria dos pacientes que apresenta doença importante no coração e salvar 
muitas vidas. Entretanto, em circunstâncias extremamente raras, pode ocorrer infarto 
ou parada cardíaca (menos de 0,01%). Para essas situações, dispomos de 
equipamentos e profissionais habilitados para resolvê-los.  

Antes e após o teste será coletado 10 ml do seu sangue para verificar se o 
senhor(a) tem algumas das substâncias  inflamatórias no seu sangue. O seu sangue 
colhido será processado, e a dosagem das substâncias que causam inflamação 
realizado no laboratório do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense, 
sem nenhum custo adicional ao senhor(a).  

Buscando um maior entendimento da doença, poderemos proporcionar ao 
senhor(a) e para a comunidade um melhor tratamento.  

Sua participação é isenta de despesas podendo a qualquer hora e sem 
qualquer responsabilidade interromper sua participação na pesquisa. Sua 
desistência não acarretará qualquer prejuízo ao seu bem estar físico ou a sua saúde 
e não interferirá no seu atendimento no Hospital Universitário Antônio Pedro.  

Os dados obtidos serão mantidos em sigilo, não sendo exposta a sua 
identidade, porém poderão ser usados em publicações científicas. 
Eu,_____________________________________________________________ 
RG n◦_______________________________ declaro ter sido informado e 
concordado em participar, como voluntário, do projeto acima descrito. 
Niterói, __/__/____ 
     ________________________________               _____________________ 
              (Assinatura do voluntário)                                           (Testemunha) 
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8.2) Anexo 2: Aprovação do CEP/HUAP 
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8.3) Anexo 3:  Escala de Percepção Subjetiva de Cansaço 
 

 
 
 
8.4) Anexo 4: Cálculo Amostral Statistic 7 
 
Sample Size Calculation (Spreadsheet1) Dependent Sample t-Test H0: Mu1 = Mu2 

 Value 
Population Mean Mu1 233,0000 
Population Mean Mu2 203,0000 
Group 1 S.D. (Sigma1) 19,4100 
Group 2 S.D. (Sigma2) 20,4000 

Between-group Correlation 0,1000 
Stand. Error of Mean Diff. 26,7155 
Standardized Effect (Es) 1,1229 
Type I Error Rate (Alpha) 0,0500 

Critical Value of t 2,3060 
Power Goal 0,8000 

Actual Power for Required N 0,8380 
Required Sample Size (N) 9,0000 
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8.5) Anexo 5: Cálculo do Poder da Amostra utilizando o teste t de Student pareado, 
Statistic 7 
 
Power Calculation (Spreadsheet1) Dependent Sample t-Test H0: Mu1 = Mu2 

 Value 
Population Mean Mu1 233,0000 
Population Mean Mu2 203,0000 
Group 1 S.D. (Sigma1) 19,4100 
Group 2 S.D. (Sigma2) 20,4000 

Between-group Correlation 0,1000 
Stand. Error of Mean Diff. 26,7155 
Standardized Effect (Es) 1,1229 
Group Sample Size (N) 25,0000 

Type I Error Rate (Alpha) 0,0500 
Critical Value of t 2,0639 

Power 0,9997 
 
 
 
8.6) Anexo 6: Cálculo do Poder da Amostra utilizando coeficiente de correlação, 
Statistic 7 
 
Power Calculation (Spreadsheet1) One Correlation, t-Test H0: Rho = 0 

 Value 
Group Sample Size (N) 25,0000 

Null Hypothesized Correlation (Rho0) 0,0000 
Population Correlation (Rho) 0,5530 

Type I Error Rate (Alpha) 0,0500 
Power (Refined Fisher Z) 0,8467 
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8.7) Anexo 7: Artigo publicado no International Journal Cardiology  



 

 


