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                                                      RESUMO 

 

Messias, Leandro Rocha. Comparação das repostas hemodinâmicas no teste ergométrico 

com achados da função adrenérgica cardíaca pela cintilografia com I
123

 MIBG, em 

pacientes com insuficiência cardíaca 2011. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2011. 

 

Fundamentos: A cintilografia com I¹²³ MIBG avalia a inervação simpática cardíaca e 

hiperatividade adrenérgica. O teste ergométrico (TE) tem importante papel na avaliação 

prognóstica da insuficiência cardíaca (IC). A associação entre esses dois métodos não 

está bem definida.  

Objetivo: Comparar o comportamento das variáveis hemodinâmicas no TE com os 

achados da função adrenérgica cardíaca pela cintilografia.  

Métodos: 23 pacientes (FEVE ≤ 45%) submetidos a cintilografia e separados em: G1) 

Cintilografia normal ; G2) alterada. Realizaram TE, e analisados: o comportamento da 

pressão arterial sistólica (PAS) ao esforço, freqüência cardíaca (FC) no esforço e na 

recuperação (RFC), e a capacidade funcional (CF).  

Resultados: Quando separados pela relação coração/mediastino (C/M) tardia, não houve 

diferença significativa entre os grupos. Ao separarmos pela taxa de “Washout” (WO), 

houve diferenças durante o exercício e na recuperação; correlação negativa entre WO e 

diversas variáveis, porém após regressão linear, PAS no pico do esforço (PASP) (r = -

0,422; p = 0,016); CF (r = -2,804; p = 0,004); e a RFC no 2º min (r = -0,525; p= 0,015) 

foram mais associadas com WO. Se dividirmos pela presença de C/M tardia e WO 

alterados, as variáveis que mais se associaram com a cintilografia alterada foram: 

variação da PAS no 2º min do esforço (r = -0,046; p= 0,021); e o DP máximo (r = -4,67 

E-005; p= 0,006).   

Conclusão: Pacientes com IC e cintilografia alterada ou apenas com WO anormal têm 

comportamentos distintos durante o TE. Portanto, as alterações adrenérgicas em 

repouso podem influenciar na resposta hemodinâmica no exercício e na recuperação. 

 

Palavras-chave: Insuficiência cardíaca<MIBG<Teste Ergométrico 

 

 

 

 



                                         ABSTRACT 

 

Messias, Leandro Rocha. Comparison of hemodynamic responses during exercise 

testing with cardiac adrenergic function findings by scintigraphy with 
123

I MIBG in 

patients with heart failure 2011. Dissertation. (Master in Cardiovascular Science) –

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2011. 

 

 

Backgrouds: Scintigraphy with 
123

I MIBG evaluates the cardiac sympathetic innervation 

and adrenergic hyperactivity. Exercise testing has an important role in the prognostic 

assessment of heart failure (HF). 

Objective: Compare the hemodynamic parameters in exercise testing with findings of 

cardiac adrenergic function by scintigraphy. 

Methods: 23 patients (LVEF ≤ 45%) underwent to scintigraphy and split into two 

groups: G1: normal scintigraphy; G2: abnormal. Both underwent an exercise treadmill 

testing, and analyzed: systolic blood pressure (SBP) in exercise, heart rate (HR) in 

exercise and recovery (HRR), and functional capacity (FC). 

Results: If separated by ratio heart/mediastinum (H/M) late, there wasn’t significant 

difference between groups. When separated by washout rate (WR), there were 

differences in exercise and recovery; negative correlation between WR and several 

variables, however, after linear regression: SBP the peak (r = -0,422; p = 0,016); FC (r 

= -2,804; p = 0,004); HRR 2
nd

 min (r = -0,525; p= 0,015); were most associated with 

WR. If divided by the presence of late H/M and WR altered, the variables most 

associated with altered scintigraphy were: variation of the SBP in 2
nd

 min to effort (r = -

0,046; p= 0,021); and double product maximum (r = -4,67 E-005; p= 0,006).  

Conclusion: Patients with HF and altered scintigraphy or only abnormal WR have 

different behavior during exercise testing. Adrenergic changes at rest can influence the 

hemodynamic response to exercise and recovery. 

 

Keywords: Heart failure<MIBG<Exercise treadmill testing 
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1) Introdução: 
  

 

A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma condição clínica associada à piora da capacidade 

funcional (CF), diminuição da qualidade de vida, e aumento da morbimortalidade dos 

pacientes. É o estágio final de uma grande variedade de doenças que acometem o coração, 

como: hipertensão arterial; doença isquêmica do miocárdio; valvopatias; miocardiopatias 

idiopáticas, inflamatórias, infecciosas, tóxicas e metabólicas; e pericardiopatias
1
. Apesar dos 

avanços terapêuticos, o prognóstico dessa síndrome ainda é adverso, com uma média de 

sobrevida após instalação de sinais e sintomas de 1,7 anos para homens e de 3,2 anos para 

mulheres
2
.  

Na IC, o teste ergométrico (TE) é indicado para avaliar capacidade funcional, presença 

de sintomas, e a terapêutica
3
. Alguns dos parâmetros empregados no TE são: (1) 

comportamento da pressão arterial sistólica (PAS) intra-esforço
4
; (2) comportamento da 

freqüência cardíaca (FC) e a reserva cronotrópica durante o exercício
5,6

; (3) duplo produto 

(DP) máximo
7
  e reserva de DP

8
; e (4) freqüência cardíaca de recuperação (RFC)

 4,5
, 

reconhecidos preditores de prognóstico.  

A hiperatividade adrenérgica, característico da IC, pode levar à incompetência 

cronotrópica, à queda da resposta contrátil cardíaca às catecolaminas e à diminuição da 

reserva simpática durante o exercício
6
. Uma inadequada resposta da PAS e da FC tem sido 

associada com um risco duas vezes maior de mortalidade e eventos cardiovasculares 

adversos
4,9

.  

Tanto para a população em geral
10

, quanto na IC
4,11

, a capacidade funcional é um 

importante preditor de prognóstico. Não está relacionada com medidas da função do 

ventrículo esquerdo (VE) em repouso, como a fração de ejeção ventricular esquerda (FEVE) e 

a pressão diastólica final
12

.
 
 

A FC aumenta durante exercício físico dinâmico devido à inibição parassimpática e 

ativação simpática
13

. 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
14

. Esse período é caracterizado pela reativação 

parassimpática e retirada simpática
15

. Reflete a capacidade do sistema cardiovascular em 

reverter à supressão vagal ocasionada pelo exercício
16,17

, e é um excelente método para 

avaliação do sistema nervoso parassimpático (SNP)
18

. Uma freqüência cardíaca de 

recuperação (RFC)
 
 alterada no pós-esforço reflete um inadequado retorno da atividade vagal 
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cardíaca, e tem-se mostrado um bom marcador de eventos cardiovasculares tanto em 

cardiopatas quanto em indivíduos saudáveis
19-21

. A relação entre RFC e prognóstico 

cardiovascular parece ser independente dos sintomas
22

, da FEVE
23

 e da severidade das lesões 

coronarianas à cineangiocoronariografia
24

.  

A atividade e a inervação simpática cardíaca podem ser avaliadas pela cintilografia 

miocárdica com metaiodobenzilguanidina marcada com iodo 123 (I
123

 MIBG)
25,26

. Estudos 

demonstraram
26-29

 que a imagem precoce representa a integridade dos terminais nervosos pré-

sinápticos, e a densidade dos betareceptores. A captação neuronal pré-sináptica contribui para 

a imagem tardia, combinando informações da função neural, incluindo captação, recaptação, 

liberação e estocagem da noradrenalina nas vesículas pré-sinápticas. A taxa de “Washout” 

(WO) é um índice que mede o grau de atividade simpática
26

. Pacientes com IC podem 

apresentar: (1) reduzida captação do traçador devido à perda de neurônios simpáticos e/ou 

distúrbios na captação primária de noradrenalina; e (2) aumento da WO, refletindo o 

transbordamento de noradrenalina para a corrente sanguínea
25,27,30-32

.
 
A WO com valor menor 

que 27% é descrito como forte preditor de sobrevida
33

.  

Até o momento, não há evidências se as alterações da função adrenérgica em repouso 

se associam com alterações hemodinâmicas durante o exercício, ou se as variáveis do TE 

convencional se associam com as variáveis da cintilografia. Existem estudos que avaliaram as 

alterações adrenérgicas cárdicas com o consumo de oxigênio (VO2) máximo avaliado através 

do teste cardiopulmonar do exercício (TPCE)
27

, porém, não há estudos que avaliaram se a 

capacidade funcional estimada pelo número de equivalentes metabólicos (METs) está 

associada com parâmetros da cintilografia miocárdica com I
123 

MIBG.  

Alguns autores compararam as alterações da cintilografia miocárdica com I
123 

MIBG 

com a variabilidade RR, uma variável que avalia a ação do simpático e do parassimpático 

atuando no nodo sinusal, com o objetivo de avaliar a correlação entre as alterações 

adrenérgicas em repouso com as alterações da função parassimpática
34,35

. Porém, não há 

estudos sobre a influência das alterações adrenérgicas em repouso, diagnosticados pela 

cintilografia miocárdica com I
123 

MIBG, com uma freqüência cardíaca de recuperação (RFC)
 

alterada no pós-esforço.  

Portanto, o objetivo do estudo é avaliar em pacientes com IC e FEVE reduzida se as 

variáveis do TE convencional, como: o comportamento da PAS e da FC durante o exercício; a 

capacidade funcional; e o comportamento da RFC no pós-esforço, se associam com 

parâmetros da inervação adrenérgicas cardíaca, conforme a cintilografia miocárdica com I
123 

MIBG. Estes achados poderiam permitir a avaliação do risco com uma técnica mais 
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disponível no nosso meio, selecionando os pacientes com maior probabilidade de 

apresentarem alterações à cintilografia. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2) Objetivo:  

 
 

Comparar o comportamento das variáveis hemodinâmicas no teste ergométrico com os 

achados da função adrenérgica cardíaca pela cintilografia miocárdica com I
123

 MIBG, em um 

grupo de pacientes com insuficiência cardíaca.  
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3) Fundamentos Teóricos: 

 

 

3.1) Sistema Nervoso Autonômico e sua Interação com o Sistema Cardiovascular  

 

              

O sistema nervoso autonômico (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, pulmões, e em todo o organismo, até os centros neurais 

integradores e processadores destas informações
36

.  

A função autonômica é controlada por vários centros cerebrais que respondem a esses 

sinais oriundos da periferia
30

. Seus efeitos incluem: controle da FC; controle da força de 

contração do coração; contração e relaxamento da musculatura lisa de vários órgãos; e 

controle da secreção glandular
19

. Dentre os ramos aferentes estão os barorreceptores e 

quimiorreceptores do seio carotídeo e do arco aórtico, barorreceptores cardiopulmonares, e 

metabolorreceptores periféricos, ambos são importantes no controle da FC, da pressão arterial 

(PA) e da atividade respiratória
19

.  

A via eferente parassimpática é representada pelo nervo vago (X
o
 par craniano), 

origina-se principalmente nos centros bulbares, destacando-se o núcleo motor do vago e o 

núcleo ambíguo
36

. No coração, as fibras parassimpáticas emergem da região cranial da 

medula espinhal, e 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 cardíacas
36

. Primeiramente, o vago inerva a região 

epicárdia, seguindo pelo sulco atrioventricular para posteriormente localizar-se no 

subendocárdio
30

. Assim, os gânglios parassimpáticos e as fibras pós-ganglionares colinérgicas 

muscarínicas estão englobadas pelas estruturas do coração
36

. Inervam principalmente a região 

atrial modulando o nodo sinusal e nodo atrioventricular, e algumas regiões ventriculares são 

sensíveis ao estímulo vagal, como a parede inferior do ventrículo esquerdo (VE)
30

. 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 nutrientes. O neurotransmissor principal 

é a acetilcolina, e atua em dois tipos de receptores: nicotínicos e muscarínicos; esse último 
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localizados nos átrios e nos ventrículos, sendo os responsáveis pelos efeitos cardíacos do SNP 

(modulados geralmente pelos receptores M2)
37

. Os receptores nicotínicos não estimulam 

diretamente os órgãos, porém eles são responsáveis pela transmissão do impulso do neurônio 

pré-ganglionar para o pós-ganglionar, e uma alteração a esse nível de transmissão pode 

contribuir para anormalidades da função parassimpática
37

. A redução da FC é decorrente de 

ação direta no nodo sinusal, nodo atrioventricular (lentificação da condução do impulso 

elétrico), e por inibição do SNS
37

. O tônus parassimpático predomina sobre o simpático em 

repouso
37

, declina com a idade, está relacionado com várias doenças (por exemplo: IC), e o 

único estimulo fisiológico que pode aumentar o tônus vagal é o exercício físico dinâmico
19

. 

Esse fato foi demonstrado estudando pacientes em programa de reabilitação cardíaca após 

episódio de infarto agudo do miocárdio (IAM)
38

. O exercício melhorou a freqüência cardíaca 

de recuperação (RFC) no pós-esforço imediato, como também houve diminuição da FC em 

repouso, fato esse que sugere que a reabilitação cardíaca, utilizando exercício dinâmico, 

melhora a função parassimpática
38

.  

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 cérvico-torácicos. Destes gânglios emergem fibras pós-

ganglionares noradrenérgicas que se distribuem difusamente nas diversas estruturas 

cardíacas
36

. Os nervos simpáticos seguem as artérias coronárias na região subepicárdia antes 

de penetrarem no miocárdio
30

.  

Ao contrário do SNP, o SNS responde a várias situações de “stress”, como trauma, 

choque, cirurgia e exercício físico. Suas respostas incluem
36,39

:  

1) Aumento da FC (efeito cronotrópico positivo);  

2) Aumento da contratibilidade miocárdica (efeito inotrópico positivo);  

3) Aumento da velocidade de condução pelo nodo atrioventricular (efeito dromotrópico 

positivo);  

4) Aumento da PA e do débito cardíaco (DC);  

5) Alteração do fluxo sanguíneo para diversas regiões como pele, tubo digestivo, músculo 

esquelético, através do aumento da resistência vascular periférica e da redução da capacitância 

venosa, preservando a perfusão para órgãos nobres como cérebro e coração;  

6) Broncodilatação.  
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Seu neurotransmissor principal é a noradrenalina agindo nos receptores alfa e 

betadrenérgicos para exercer seus efeitos
19

. Veja o quadro abaixo adaptado de Freeman e 

cols
19

:  

 

Quadro 1: Efeitos do Sistema Nervoso Autônomo sobre diversos órgãos. Adaptado de 

Freeman e cols
19

.  

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: Freqüência cardíaca; α-1: 

Receptor adrenérgico alfa-1; β-2: Receptor adrenérgico beta-2 

 

O estímulo simpático cardiovascular é controlado por vários reflexos
39

. Por 

estimulação barorreceptora, mudanças na PA podem estimular tanto o SNS, quanto o SNP, e 

conseqüentemente modular a FC, contratibilidade miocárdica e resistência vascular 

periférica
40

. 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, e em relação à IC, essa função anormal determina aumento dos níveis de 

noradrenalina
41

. Os principais reflexos envolvidos nessa interação SNS e SNP são
39

:  

1) Reflexo barorreceptor do arco aórtico e do seio carotídeo (receptores de alta pressão, 

inibem o SNS e estimulam o SNP); 

2) Barorreceptores cardiopulmonares (receptores de baixa pressão, ativam o SNS, e são 

ativados por mudanças de pressão nas câmaras cardíacas, modulando a FC, o fluxo sanguíneo 

para musculatura esquelética, resistência vascular renal e débito urinário);  

3) Receptores cardiovasculares de baixo limiar (ativação do SNS);  

4) Quimiorreceptores periféricos (ativação do SNS, respondem as alterações do ph, assim 

como da pressão arterial de oxigênio e da PA).  

            O SNS e o SNP estão interligados, e essa interação é modulada através de segundos 

mensageiros (monofosfato cíclico de adenosina e monofosfato cíclico de guanidina)
37

. O SNP 

pode inibir o SNS via transmissão pré-sináptica, e a ativação do SNS, também inibe o SNP a 

esse nível
37

. A cascata de eventos que caracterizam o controle autonômico da FC 

aparentemente são as mesmas para o simpático e o parassimpático. O que difere é o tipo de 

neurotransmissor secretado, seus correspondentes tipos de receptores e o tipo de proteína-G 
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atuante (Gi: inibitória; ou Gs: estimulatória), ou seja, as etapas iniciais possuem diferenças 

que determinam a aceleração ou lentificação da FC na etapa final
42

. Como ambas os estimulos 

ocorrem ao mesmo tempo, o valor da FC não pode ser fixo. Esta constante oscilação é 

conhecida como variabilidade da FC ou variabilidade RR, outra variável fisiológica de 

destacada importância clínica
42

. 

 

 

3.2) Fisiopatologia da Disfunção Autonômica na Insuficiência Cardíaca 

 

 

Por definição, disfunção autonômica, ou disautonomia, é um distúrbio funcional, de 

natureza primária ou secundária, localizadas em um ou em ambos os componentes do SNA, 

em qualquer das suas estruturas - vias aferentes, centros encefálicos e vias eferentes. Este 

distúrbio representa importante e comum condição fisiopatológica e tem significativa 

implicação clínica, terapêutica e prognóstica, refletindo-se até mesmo sobre a 

morbimortalidade cardiovascular
36

.  

Anormalidades autonômicas têm sido implicadas como possíveis causas de doenças 

cardíacas como, por exemplo, morte súbita, doença coronariana, e deterioração da função 

miocárdica na IC crônica
43

. Em indivíduos normais, a ação exercida pelos barorreceptores 

arteriais e cardiopulmonares regula a resposta simpática e parassimpática. Com o progredir da 

IC as forças inibitórias simpáticas diminuem, levando a uma ativação exagerada do SNS
9,40

.  

A IC devido à disfunção ventricular é considerada um estado de ativação simpática 

generalizada. Inicialmente esse estado hiperadrenérgico é apropriado e necessário para manter 

a homeostase corporal (principal mecanismo para compensação da disfunção ventricular), 

mas cronicamente, esse estado hiperadrenérgico torna-se prejudicial
25,44

, levando a um 

prognóstico desfavorável
45

. Esse “drive” simpático excessivo é deletério ao coração levando 

ao aumento do trabalho ventricular, hipertrofia, fibrose, distúrbios do ritmo e ativação de 

outros fatores neurohumorais, como o sistema renina-angiotensina
25

.  

O aumento da atividade simpática no miocárdio é, sobretudo, devido a um distúrbio 

local na síntese, armazenamento e liberação de noradrenalina
46

. A queda da captação pós-

sináptica de noradrenalina é decorrente da diminuição do número de receptores adrenérgicos 

por “downregulation”
46

, causado por aumento dos níveis de noradrenalina nos terminais 

nervosos simpáticos cardíacos
34

. A estimulação betadrenérgica crônica causa apoptose de 

miócitos, efeito mediado pela proteína quinase A, via entrada de cálcio pelos canais de cálcio 

voltagem dependentes, contribuindo para a progressão da IC
37

. Essa descarga simpática 
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excessiva e “downregulation” dos receptores de betadrenérgicos são características da doença 

e tem participação importante em sua fisiopatologia
27

. Um outro fator importante, quanto 

maior grau de estimulação simpática crônica, maior o risco de arritmias ventriculares fatais, 

maior deteriorização da função ventricular, e conseqüentemente, menor sobrevida
47

.  

A atividade simpática na história do desenvolvimento da disfunção ventricular reflete 

uma interação entre os reflexos compensatórios (barorreceptores arteriais, barorreceptores 

cardiopulmonares e quimiorreceptores periféricos) em resposta ao prejuízo da função 

ventricular e conseqüentemente, maior demanda simpática para manter a homeostasia. Essa 

ativação crônica é devido
39,44

:  

1) Perda do estímulo para inibição simpática (inibição dos barorreceptores arteriais); 

2) Aumento dos mecanismos estimulatórios (ativação dos barorreceptores cardiopulmonares e 

quimiorreceptores periféricos).  

Quando existe uma lesão no miocárdio (que pode ser: uma injúria isquêmica aguda ou 

crônica; sobrecarga de pressão ou de volume; ou uma lesão inflamatória) ocorre uma queda 

do débito cardíaco (DC). Para compensar essa queda, com o objetivo de manter a homeostase 

corporal, o SNS é ativado por estímulo dos barorreceptores cardíacos respondendo a aumento 

das pressões de enchimento e/ou pelo próprio mecanismo que levou a lesão miocárdica. Com 

a queda do DC ocorre queda na pressão de pulso o que inibe os barorreceptores arteriais 

perpetuando essa ativação simpática e conseqüentemente, inibição do SNP. Com o objetivo 

de manter a homeostase de órgãos nobres (cérebro e coração), ocorre redistribuição do fluxo 

sanguíneo. O tecido intestinal e muscular tem seu aporte sanguíneo diminuído, apresentando 

déficit de perfusão. Se suas células entrarem em anaerobiose, mudanças no ph local 

estimularão quimiorreceptores periféricos, cuja ativação irá estimular o SNS ocasionando 

aumento do DC para suprir suas necessidades metabólicas, perpetuando a atividade 

simpática
44

.  

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 crônica dos 

barorreceptores cardíacos, quimiorreceptores, e a inibição dos barorreceptores do arco aórtico 

e seio carotídeo, aumentaria a liberação de noradrenalina, e essa ativação simpática 

persistente reduziria a modulação da FC pelo barorreflexo arterial vagal, levando a uma 

diminuição na variabilidade RR
44

. A variabilidade RR que representa uma das variáveis para 

se determinar a interação simpático/vagal cardíaca, estudada especialmente em pacientes pós-

IAM e com IC, tanto de etiologia isquêmica quanto de não-isquêmica
48

.  
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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
37

. 

A transmissão ganglionar vagal está diminuída, a densidade e a composição dos receptores 

muscarínicos estão alterados, e a atividade da acetilcolinesterase está reduzida. Ocorre perda 

da inibição simpática realizado pelo parassimpático, causado por anormalidades dos 

barorreceptores periféricos e a nível central, ocorrendo mudanças na interação SNP e SNS
37

.   

               

 
3.3) Cintilografia Miocárdica com I

123 
MIBG na Insuficiência Cardíaca 

 

A medicina nuclear pode, de forma não-invasiva, avaliar a atividade nervosa simpática 

e a inervação simpática cardíaca, incluindo captação, recaptação, armazenamento e liberação 

do neurotransmissor (noradrenalina) em terminais nervosos pré-sinapticos, utilizando a 

imagem cardíaca com metaiodobenzilguanidina marcada com I
123

 (I
123

 MIBG)
25,26,49

, que 

apresenta um mecanismo de captação celular similar ao da noradrenalina no terminal nervoso 

simpático
26,49,50

.  

No terminal nervoso simpático, o aminoácido tirosina é captado da circulação 

sanguínea, transportando para o citoplasma neuronal para ser transformado em 

diihroxifenilalanina (DOPA), e subseqüentemente em dopamina. A dopamina é transportada 

para vesículas intraneuronais onde a partir desse precursor será sintetizada a noradrenalina. 

Com a chegada do potencial de ação, o terminal nervoso irá liberá-la na fenda sináptica por 

exocitose. O neurotransmissor irá ativar os receptores adrenérgicos pós-sinápticos, e o 

excesso de noradrenalina da fenda sináptica sofre recaptação através do receptor adrenérgico 

pré-sináptico α-2, este último inibe a liberação de noradrenalina pelo terminal nervoso
51

.  

O coração é um órgão com um grande número de terminações nervosas simpáticas. O 

aumento crônico da liberação de noradrenalina (que é comum e que faz parte da fisiopatologia 

da IC), inicialmente levaria a um “downregulation” dos receptores β-1 (e com isso reduzida 

captação de I
123

 MIBG)
25

, alteraria o sinal da transcrição do receptor betadrenérgico, 

desestruturando os terminais simpáticos e atenuando a recaptação de noradrenalina
44

, gerando 

uma “upregulation” da enzima betadrenoreceptorquinase, aumento da atividade da proteína 

G e redução da atividade da adenilatociclase
27

.  

Após a estimulação adrenérgica, o I
123

 MIBG é liberado na fenda sináptica, 

transportado para o interior das terminações neuronais e armazenado em vesículas sem sofrer 
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degradação pela monoaminoxidase (MAO)
49,50,51

,
 
apresenta baixa afinidade pelos receptores 

pós-sinápticos, sem ação farmacológica
27

.  

Na interpretação da cintilografia com I
123

 MIBG, utiliza-se uma análise semi-

quantitativa, através da relação coração/mediastino (C/M), para imagem precoce (30 minutos 

após injeção do radiofarmaco) e tardia (4 horas após a injeção) e a taxa de “Washout” (WO), 

que consiste em uma relação entre a captação cardíaca precoce e a tardia através da seguinte 

fórmula utilizada por vários autores
25-27,32

: {WO = [(C/M precoce - C/M tardia) / C/M 

precoce] x 100}).  

O valor normal para a relação C/M foi diferente entre os estudos que avaliaram IC e 

eventos adversos (morte, transplante cardíaco, readmissões hospitalares e eventos arrítmicos), 

variando de 1,51 à 2,2. Baseado na análise da curva de sobrevida dos estudos, o corte de 1,75 

para a relação C/M permitiu a sensibilidade de 84% e especificidade de 60% na predição de 

eventos adversos
33

. O estudo ADMIRE-HF
52

 validou a cintilografia com I
123

 MIBG como 

preditor independente de prognóstico na IC, demonstrando que pacientes que apresentam 

relação C/M menor que 1,6 têm maior risco de progressão da doença, eventos arrítmicos e 

morte por causa cardiovascular.  

Nos pacientes com IC, uma reduzida captação é decorrente da perda de neurônios 

simpáticos e/ou disfunção do processo de captação primária de noradrenalina. O aumento da 

taxa de “Washout” (WO) reflete o transbordamento de noradrenalina para a corrente 

sanguínea, resultado de um distúrbio do processo de captação primária, aumentando os níveis 

circulante de noradrenalina
25,27,30,31

. Essa cinética anormal do I
123 

MIBG é relacionada com o 

prognóstico desfavorável. Anormalidades regionais na captação de I
123 

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 cardíaca
30

.  

A taxa de “Washout” (WO), é considerada um índice que avalia o grau de atividade 

simpática, de forma que, pacientes com WO alto apresentam uma alta atividade adrenérgica
32

. 

A WO pode refletir de forma mais acurada o “turnover” das catecolaminas atribuídas à 

atividade adrenérgica porque é independente da quantidade de neurônios adrenérgicos, e 

mede a capacidade miocárdica de recaptar I
123 

MIBG
30,34,45

. A WO pode correlacionar-se com 

o aumento do tônus adrenérgico, porém a complexidade dessa relação ainda não está 

completamente definida
30

. Em 2001, Ogita e cols
53

 estudaram o poder prognóstico da WO 

para predizer morbidade e mortalidade em pacientes com IC. O valor maior ou igual a 27% 

foi um bom preditor de prognóstico, visto que o grupo de pacientes WO acima desse corte 
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apresentaram maiores taxas de mortalidade, dos  índices de readmissão hospitalar, e piora 

clínica da IC. Em 2010, Carrio´ I e cols
33

 demonstraram que o grupo de pacientes com WO 

maior que 27% apresentam maiores índices de morte súbita. No estudo ADMIRE-HF
52

, 

através de análise univariada, a WO foi associada a risco aumentado de eventos cardíacos 

adversos.  

Portanto, a relação C/M tardia reflete principalmente a quantidade de terminais 

nervosos simpáticos funcionantes no miocárdio, e a WO é considerada um marcador de 

atividade simpática cardíaca
25

, de forma que uma hiperatividade adrenérgica corresponderia a 

uma captação miocárdica reduzida e WO aumentada
26

. Segundo Carrio´ I e cols
33

, relação 

C/M tardia é um melhor preditor de mortalidade cardíaca que a relação C/M precoce e a WO, 

em pacientes com IC com FEVE normal ou reduzida.  

Apesar dos resultados interessantes, a cintilografia com I
123

 MIBG tem algumas 

limitações que devem ser consideradas quanto a sua utilização na prática clínica: falta de 

padronização nos procedimentos de aquisição de imagem e do método semiquantitativo
49

.  

Um fato de grande importância da imagem cardíaca com I
123 

MIBG é seu forte valor 

preditivo negativo para eventos cardiovasculares, de forma que pacientes que apresentam alta 

captação do radiotraçador tem um risco reduzido de morte e arritmias se comparados com 

outros pacientes com cinética anormal de I
123 

MIBG. Nesse último grupo de pacientes, podem 

ser necessárias novas terapias para a IC, como implante de cardiodesfibrilador, terapia de 

ressincronização, dispositivos de circulação ventricular assistida, e até transplante cardíaco, 

em caso de refratariedade a terapia convencional
30

.  

 

 

3.4) Teste Ergométrico na Insuficiência Cardíaca 

 

O TE tem sido indicado na IC com o objetivo de avaliar a capacidade funcional (CF), 

a presença de sintomas e a terapêutica
54

. A CF tem-se mostrado um bom preditor de 

mortalidade, tem razoável correlação com sintomas e grande impacto na qualidade de vida 

desses pacientes
54

.  

A IC é marcada por um aumento da atividade simpática, supressão parassimpática e 

reduzida tolerância ao exercício
6
. Essas características são decorrentes da atividade 

neurohumoral envolvida na sua fisiopatologia
6
.  
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Como a resposta da PAS durante o exercício reflete o débito cardíaco (DC)
4
, pacientes 

com IC podem apresentar curvas pressóricas características de disfunção ventricular durante o 

exercício, como por exemplo: 

1) Hipotensão arterial ao esforço: Queda de 10 mmHg progressiva da PAS 

intraesforço, sem queda proporcional da PA diastólica
3
; 

2) Aumento inadequado da PAS ao esforço: Variação da PAS intraesforço 

menor que 35 mmHg
3
; 

3) PAS em platô: PAS com valor fixo durante a progressão do exercício. Pode 

ser indicativo de disfunção ventricular em cardiopatas, porém em atletas e 

mulheres em fase estrogênica, pode ser considerado fisiológico
7
;   

4) Decaptação sistólica da PA: Aumento da PAS no pós-esforço maiores que 

durante o esforço
7
.  

 

 PAS em platô ou queda da pressão intra-esforço são achados freqüentes na 

disfunção ventricular significativa e geralmente precedem os sintomas
54

. Curva de PAS 

adequada no esforço e aumento adicional na recuperação (decaptação sistólica) é mais 

freqüente em pacientes pouco sintomáticos
54

.  

 Uma das características da disfunção ventricular é a incapacidade de aumentar 

adequadamente o volume sistólico durante o exercício. O aumento do débito cardíaco (DC), 

particularmente, depende do aumento da FC
6
.  

 Araujo e cols
55

 demonstraram que o transiente inicial rápido da FC (primeiros 

4 segundos) é mediado exclusivamente por inibição vagal. A supressão vagal com o início 

do exercício pode resultar em um aumento de 30 à 50 batimentos/minuto (bpm), porém, 

aumentos maiores no decorrer do exercício são devido a ativação simpática.  

 O exercício provoca uma elevação da FC ao final do 1º minuto tanto por 

aumento da atividade simpática, quanto por redução da atividade parassimpática
56

. Falcone 

e cols
57

 demonstraram que um aumento desproprocional da FC no início do exercício foi um 

preditor de eventos em pacientes com doença coronariana. Como a FC na fase inicial reflete 

a retirada vagal e a estimulação simpática, o aumento exagerado refletiria uma alteração no 

balanço autonômico.  

 Leeper e cols
58

 demonstraram que a incapacidade de se chegar à 1 desvio 

padrão do aumento da FC no terço inicial da capacidade total do exercício foi associada com 

um aumento de 28% da mortalidade por todas as causas e 35% da taxa de mortalidade 

cardiovascular.  Leeper e cols
58

 também demonstraram que a FC no pico do exercício foi 
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um importante preditor de mortalidade cardiovascular, após análise multivariada, embora 

relatado que não tenha sido superior a capacidade funcional (CF) e ao escore de Duke.  

 Embora com métodos diferentes, Falcone e cols
57

 e Leeper e cols
58

 

confirmaram a associação entre disfunção autonômica no início do exercício e mortalidade 

cardiovascular.  

 Em 1975, Ellestad e Wan
59

 demonstraram que a resposta inapropriada da FC ao 

exercício máximo era um preditor de risco de eventos cardíacos adversos nos próximos 

cinco anos, com melhor valor prognóstico que as alterações do segmento ST.  

 Uma inadequada resposta da FC ao exercício é denominada de Incompetência 

Cronotrópica (definida por Lauer e cols
60

 como incapacidade de alcançar 85% da FC 

máxima prevista para a idade, através da fórmula: “FC máxima = 220 – Idade”). Para 

melhor avaliar incompetência cronotrópica, alguns autores
6,61

 utilizaram o Índice de Reserva 

Cronotrópica (IRC), que é medido 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 é IRC < 80%.  

 A incompetência cronotrópica é uma manifestação da disfunção autonômica, 

um preditor de eventos cardíacos adversos e de mortalidade total em indivíduos saudáveis, 

após ajuste de todas as variáveis, como idade, alterações no segmento ST, grau de atividade 

física e outros fatores de risco para doença coronariana
62

. Algumas hipóteses foram 

propostas como causa da incompetência cronotrópica
62

: 

1) Hiperatividade vagal compensatória; 

2) “Downregulation” do receptor betadrenérgico.  

A hiperatividade vagal compensatória consiste em uma retirada vagal inadequada 

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

resposta ao exercício
62

. A estimulação vagal inadequada poderia ser decorrente do estímulo de 

mecanorreceptores ventriculares alterados por anormalidades contráteis em um ventrículo 

isquêmico
62

.  

Outra hipótese seria o “downregulation” do receptor betadrenérgico no nodo sinusal 

ocasionado por um estímulo simpático crônico
62

. A “downregulation” é um mecanismo de 

defesa do miocárdio contra o efeito tóxico do excesso de noradrenalina na fenda pós-

sináptica
62

.  

O estado hiperadrenérgico, característico da IC, pode levar a uma incompetência 

cronotrópica, queda da resposta contrátil cardíaca às catecolaminas e diminuição da reserva 

simpática durante o exercício
6
. Esses fenômenos são mais decorrentes de uma refratariedade 
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ao estímulo autonômico do que por estímulo simpático inadequado
6
. Como na IC já existe um 

estado hiperadrenérgico em repouso, os receptores simpáticos pós-sinápticos estão 

hiperestimulados, não respondendo bem à estimulação simpática ocasionada pelo exercício.  

Uma inadequada resposta da FC ao exercício tem sido associada com um risco duas 

vezes maior de mortalidade e eventos cardiovasculares
60

. Jouven e cols
63

 observaram que os 

pacientes com elevação inadequada da FC durante o exercício apresentavam maior 

mortalidade. Se o aumento inadequado da FC no exercício for associado com aumentos 

maiores da FC pré-teste decorrente do estresse mental, esses pacientes apresentavam um 

patamar de risco ainda maior para eventos adversos.  

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. O mecanismo responsável pela freqüência cardíaca de recuperação (RFC) no pós-

esforço é a reativação parassimpática (mecanismo imediato), associada com uma inibição 

progressiva do simpático até níveis semelhantes ao início do exercício
15,42,64

. A recuperação 

lenta da RFC no pós-esforço reflete um inadequado retorno da atividade vagal cardíaca e tem-

se mostrado um bom marcador de eventos cardiovasculares tanto em cardiopatas quanto em 

indivíduos saudáveis
19-21,42

. Pacientes com IC podem ter atenuação da resposta parassimpática 

levando a uma alteração da RFC
6
.  

Imai e cols
17

 estudando indivíduos jovens, idosos e pacientes com IC, que realizaram 

exercício submáximo até o limiar anaeróbico, com utilização de bloqueio farmacológico com 

atropina, demonstraram que nos primeiros 30 segundos após o exercício a FC cai 

rapidamente, principalmente devido à reativação do sistema nervoso parassimpático (SNP). 

Kannankeril e cols
14

 estudando o comportamento da FC em 10 indivíduos saudáveis com 

bloqueio farmacológico com atropina concluíram que após o término do exercício, o SNP 

atua rapidamente na FC no primeiro minuto da recuperação e a intensidade de sua ativação 

aumenta progressivamente até o 4º minuto da recuperação, onde se torna constante. Sundaram 

e cols
65

 analisaram 28 indivíduos saudáveis, utilizando exercício submáximo com bloqueio 

farmacológico com propranolol, atropina ou duplo bloqueio, avaliaram o comportamento da 

freqüência cardíaca de recuperação (RFC) no 1º minuto da recuperação. Como não houve 

diferenças entre o duplo bloqueio e o bloqueio com atropina, concluíram que a retirada 

simpática não exerce grande influência nessa fase da recuperação. Interessantemente, havia 

um comportamento diferente da RFC no 1º minuto da recuperação no grupo que sofreu 

bloqueio duplo, quando comparado ao bloqueio com atropina. Esse fato evidenciou que 

existem componentes não autonômicos no comportamento da RFC no 1º minuto da 
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recuperação. Esses mecanismos podem incluir mudanças no tônus α-adrenérgico, estiramento 

atrial ou mudanças na temperatura corporal. Esses dados, portanto, sugerem que a RFC em 

uma fase precoce da recuperação é complexa, mas predomina a reativação parassimpática, 

com a retirada simpática e fatores não autonômicos exercendo menor influência.  

A atividade vagal cardíaca é um importante fator protetor contra arritmias fatais, de 

forma que, atenuação da freqüência cardíaca de recuperação (RFC) é um preditora de 

mortalidade
16

. Cole e cols
66

 definiram que reduções menores que 12 bpm no 1° minuto da 

recuperação são consideradas anormais. Chaitman BR
67

 definiu como resposta anormal da FC 

de recuperação no 1º minuto valores menores que 18 bpm, após cessação abrupta do 

exercício. Georgoulis e cols
68

 definiram valores menores que 21 bpm após término brusco do 

exercício, estão associados com maiores alterações na cintilografia miocárdica de perfusão.  

No 2° minuto da recuperação, Cole e cols
22

 definiram que reduções menores que 42 

bpm, após exercício submáximo são consideradas anormais. Segundo a III Diretrizes da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Teste Ergométrico
3
 definiram como anormal 

reduções menores que 22 bpm, no 2° minuto, se a recuperação for passiva com o paciente 

sentado. Se o paciente estiver em uso de betabloqueador, a recuperação lenta da FC tem valor 

prognóstico ainda maior
64

.  

Huang e cols
69

 avaliando pacientes com incompetência cronotrópica durante o 

exercício observaram que esse grupo também apresentava atenuação da freqüência cardíaca 

de recuperação (RFC) na fase precoce da recuperação. Maddox e cols
70

 estudaram a 

importância prognóstica de uma resposta anormal da RFC no pós-esforço imediato e sua 

associação com uma resposta cronotrópica anormal em aproximadamente 9500 pacientes. 

Concluíram que a associação entre esses dois fatores foi preditora de aumento de mortalidade 

por todas as causas e infarto não fatal e promoveu um risco adicional aos pacientes que 

apresentavam baixo risco pelo escore de Duke.  

O VO2 máximo, medido através do Teste Cardiopulmonar do Exercício (TCPE) tem 

sido utilizado para avaliar, em pacientes com IC, aqueles que são candidatos ao transplante 

cardíaco. O corte para a elegibilidade era de 14 ml/(kg.min)
71

. Porém diversos estudos têm 

contestado esse valor. Por exemplo, Shakar e cols
72

, em seu estudo com 127 pacientes com IC 

em uso de betabloqueador concluíram que o VO2 máximo não pode predizer sobrevida em 

pacientes com IC que utilizavam esse fármaco. Contrariando os resultados de Shakar e cols
72

, 

O’Neill e cols
73

 confirmaram o poder prognóstico do VO2 máximo em seu estudo envolvendo 

2105 pacientes portadores de IC, que foram submetidos ao TCPE e acompanhados por 3,5 

anos com “end-point”  morte e/ou transplante cardíaco. Evidenciaram que o VO2 máximo foi 
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um preditor de mortalidade, e o decréscimo de 1 ml/(kg.min)
    

aumentou o risco de morte e 

transplante. A sobrevida desses pacientes foi pior naqueles com VO2 máximo menor que 14 

ml/(kg.min) no grupo que não usuários de betabloqueador.  A relação entre VO2 máximo e 

prognóstico foi maior em pacientes recebendo betabloqueador que aqueles que não faziam 

uso do mesmo, porém o limiar de 14 ml/(kg.min) para transplante cardíaco, que foi baseado 

em dados de IC antes da era betabloqueadora, e segundo os autores, deve ser revisto, pois a 

terapia betabloqueadora não é associada com a melhora do VO2 máximo
73

. O’Neill e cols
73

 

concluíram que pacientes em uso de betabloqueador um VO2 máximo maior ou igual a 12 

ml/(kg.min)
  

tem uma melhor sobrevida, e nos pacientes que não utilizam essa medicação o 

corte de 14 ml/(kg.min)
 
ainda deve ser usado.  

Segundo a II Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda
74

, um VO2 máximo 

menor que 10 ml/(kg.min)
 
é classe I,

 
nível de evidência C para indicação de transplante 

cardíaco, assim como para pacientes em uso betabloqueador um VO2 máximo menor do que 

12 ml/(kg.min)
 
seria indicação de  transplante

 
(classe IIa, nível de evidência C), e para 

pacientes que não fazem uso desse medicação, seria menor que 14 ml/(kg.min)
 
(classe IIa, 

nível de evidência C).  

Em pacientes com disfunção ventricular, isquêmica ou não, uma capacidade funcional 

(CF) preservada e uma freqüência cardíaca de recuperação (RFC) normal no pós-esforço, 

alocam esses pacientes em um grupo de baixo risco de morte e eventos adversos, porém o 

contrário também é verdadeiro necessitando de terapia medicamentosa agressiva e avaliação 

por outros métodos, como por exemplo, o “stress” com imagem
75

. 
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4) Métodos:  

 

Os pacientes estudados freqüentavam o ambulatório de IC do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP), da Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, Rio de Janeiro 

(RJ). Os pacientes selecionados estavam em uso pleno de medicações para o tratamento da IC 

de acordo com sua classe funcional do “New York Heart Association” (NYHA) e tolerância 

aos medicamentos. Eram atendidos em consultas agendadas previamente marcadas, o 

intervalo entre uma visita e outra de acordo com a necessidade individual, estando 

devidamente compensados do ponto de vista clínico e hemodinâmico.  

Foram selecionados aqueles que apresentavam síndrome clínica de IC, com FEVE 

menor ou igual a 45%, diagnosticada através de ecocardiograma uni e bidimensional com 

Doppler, pela técnica de “Simpson”. 

       

 4.1) Critérios de inclusão: 

a) Presença de sinais e sintomas de IC; 

b) Idade entre 20 e 80 anos; 

c) Ecocardiografia evidenciando FEVE menor ou igual 45% pela técnica de “Simpson”. 

 

4.2) Critérios de exclusão: 

a) Mulheres grávidas ou em período de amamentação; 

b) Presença de fibrilação atrial; 

c) Presença de marcapasso; 

d) Bloqueio atrioventricular do 2º ou 3º grau;  

e) Valvopatia; 

f) História de doença pulmonar obstrutiva crônica e de asma; 

g) Uso (freqüente) abusivo de álcool; 

h) Glicemia e jejum maior ou igual à 125 mg/dl; 

i) Presença de sinais e sintomas de doença neurológica (por ex.: Doença de Parkinson); 

j) Presença de outras doenças que afetem o SNS (exemplo: feocromocitoma). 

 

Mulheres grávidas ou em período de amamentação foram excluídas, pois está 

contraindicado exames com material radioativo. A presença de fibrilação atrial, marcapasso e 

bloqueio atrioventricular, se não forem motivo de contraindicação imediata para realização do 
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TE, comprometeriam a análise do comportamento da FC intraesforço, portanto foram 

retirados da amostra. 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 ao esforço por distúrbio ventilatório, o que 

influenciaria nos resultados por comprometimento de sua tolerância ao exercício. Diabéticos, 

etilistas e neuropatas podem apresentar distúrbios autonômicos por sua doença de base, e não 

propriamente causada pela IC. E por último, doenças que afetam o sistema nervoso simpático 

(SNS), podem afetar a cinética do I
123

 MIBG.  

Foi entregue aos voluntários um termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 1) 

para que os mesmo possam estar cientes de todo o protocolo do trabalho, podendo ou não 

concordar, através de sua assinatura, entrar no protocolo do estudo. O estudo seguiu as 

normas do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do HUAP através da aprovação do projeto de 

pesquisa (os aspectos éticos do projeto serão discutidos mais adiante). O projeto foi aprovado 

pelo CEP do HUAP, sob o número 011/09 (Anexo 2).  

Os pacientes realizaram cintilografia miocárdica com I
123

 MIBG e TE em uso de todas 

as suas medicações prescritas. Foi comparado os resultados do TE, realizado no HUAP, UFF, 

Niterói, RJ, com os resultados da cintilografia miocárdica com I
123

 MIBG, realizada no 

Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Pró-Cardíaco, Rio de Janeiro, RJ.  

 

4.3) Métodos para a Cintilografia com I
123

 MIBG 

 

Para a realização de imagens com I
123 

MIBG, foi necessário submeter o paciente a um 

preparo prévio para proteção da tireóide com iodeto de potássio, para evitar acúmulo de iodo 

na tireóide, devido ao I
123 

MIBG ser marcada com iodo radioativo. Foi administrado 48h antes 

do exame 10ml de xarope contendo iodeto de potássio, de 8/8h, nos pacientes que realizaram 

o exame.  

As imagens planares foram realizadas utilizando-se uma dose de 5 mCi de MIBG 

marcada com I
123

. A medida semiquantitativa de captação miocárdica do I
123 

MIBG foi obtida 

pelo cálculo da relação coração/mediastino (C/M). Entretanto, esta técnica tem algumas 

limitações: a superposição de estruturas não-cardiacas como o pulmão e o mediastino podem 

prejudicar a ótima visualização, e superposição de segmentos miocárdicos e artefatos de 

movimento interferem com avaliação regional da captação radioligante.  

O procedimento padrão foi uma seqüência. Aproximadamente 5 mCi de I
123

 MIBG 

foram administrados intravenosamente. Imagens cintilográficas planares e estudos de “Single 
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Photon Emission Computed Tomography” (SPECT) do coração foram adquiridos 30 minutos 

(imagem precoce) e 4 horas (imagem tardia) após a injeção. Uma janela de 20% foi usada, 

centrada em torno de 159-Kev de I
123

 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 I
123 

MIBG foi semiquantificada por um cálculo da relação 

coração/mediastino (C/M) após fazer um esboço das regiões de interesse em torno do 

miocárdio na imagem em OAE. A média de contagem por pixel do miocárdio foi dividida por 

média de contagem por pixel do mediastino.  

A relação C/M maior que 1,6 foi considerado normal
52

. O percentual da taxa de 

“Washout” (WO) da imagem precoce para tardia é menor que 10% em indivíduos normais. 

Em indivíduos com IC considera valores normais para WO como menor que 27%
46,53

. O 

estudo de SPECT foi obtido por um único passo de 60 medidas a 30 por medida (64 x 64 

matriz), começando por proteção oblíqua anterior direita (OAD) à 45% e prosseguindo 

projeção anti-horária para projeção oblíqua posterior esquerda (OPE) à 45%. 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 I
123 

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, que podem ser comparadas com indivíduos saudáveis.  

Avaliação quantitativa da captação do I
123 

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 variação do coeficiente de 

variação. Esta atenuação não uniforme foi 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 freqüentemente indistinguíveis de fótons não espalhadas com respeito à energia 

dos fótons. Aqueles fótons espalhados contribuem para mais baixa resolução espacial. Para o 

SPECT com I
123

 MIBG, um fator limitante é o número de contagens adquiridas, por isso, dose 

e tempo de aquisição foram maximizados. 
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4.3.1) Radiofármaco:  

 

Foi utilizado uma dose de 5 mCi de MIBG marcada com I
123

, fabricado no Instituto de 

Energia Nuclear do Rio de Janeiro e doado para este projeto de pesquisa. 

 

 

4.3.2) Câmara de Cintilação: 

 

Todos os exames cintilográficos foram realizados em câmara de cintilação tipo Anger 

Tomográfica (SPECT) digital da marca Siemens, modelo E-Cam de detector duplo, com 

colimador de baixa energia e alta resolução. 

 

4.3.3) Sistema de Processamento: 

 

Acoplado a gama-câmara E-Cam, foi utilizado um sistema de processamento 

(computador Esoft), 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. 

 

4.3.4) Registro de Imagens: 

 

O registro de imagens foi feito em papel A4 comum, através de uma impressora de 

tinta sólida, colorida, marca Xérox Phaser 8400. 

 

4.3.5) Calibração das Doses para Cintilografia Cardíaca: 

 

A dose do radiofármaco foi calibrada em um medidor de doses (contador de poço) da 

marca Capintel CRC 172X. 
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4.3.6) Administração do Radiofármaco: 

 

Após administração oral de xarope de iodeto de potássio por 48 horas, foram injetados 

endovenosamente nos pacientes 5 mCi de I
123

 MIBG. 

 

4.3.7) Aquisição das Imagens: 

 

As imagens cintilográficas planares e por SPECT do coração foram realizadas 30 

minutos (imagem precoce) e 4 horas (imagem tardia) após a administração do radiofármaco. 

Uma janela de 20% foi usada, centrada em torno de 159-KeV do fotópico do I
123

.  

As imagens planares foram adquiridas em projeções anterior, obliqua anterior e 

obliqua anterior esquerda (OAE) a 45º do tórax e estocadas em uma matriz de 128x128.  

A captação do I
123 

MIBG foi semi-quantificada através do cálculo da relação 

coração/mediastino (C/M) após traçado das regiões de interesse em torno do mediastino em 

posição anterior e OAE. Calculou-se a média de contagens por pixel do miocárdio dividido 

pela média de contagens por pixel do mediastino. A variabilidade intraobservador para a 

relação C/M é abaixo de 2% e interobservador abaixo de 5%. Uma relação C/M > 1,6 foi 

considerada normal, tanto para imagem precoce, quanto para imagem tardia
52

. A taxa de 

“Washout” (WO) consiste em uma relação da proporção C/M da imagem precoce com a 

proporção da imagem tardia {WO=[(C/M precoce – C/M tardia)/ C/M precoce] x 100}
25-27,32

. 

Foi considerado como valor normal os resultados abaixo de 27%
53

. 

 

4.3.8) 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 algorítimo de convolução invertido com um filtro rampa.  

A partir dos cortes transaxiais foram extraídas as imagens nos três eixos padrões do 

corpo: planos frontal, sagital e transversal. Os dados foram reconstituídos em eixo curto, eixo 

longo horizontal e eixo longo vertical e a correção do espalhamento ou atenuação foi 

aplicado. Para avaliação usual dos cortes do SPECT, reduções na concentração do I
123 

MIBG 

que vem nos segmentos miocárdicos foram contadas usando uma escala de pontos. Em 

adição, um mapa polar foi reconstituído a partir das imagens do eixo curto e comparado com 

imagens de pessoas saudáveis. 
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4.3.9) Interpretação das Imagens: 

 

A análise das imagens foi visual através de um escore de captação, por cálculo da taxa 

de clareamento (por parede miocárdica), obtenção dos mapas polares (o que permite 

comparação com o grupo normal), comparando a intensidade de contagens nas paredes do 

VE. 

 

4.4) Métodos para o Teste Ergométrico 

 

Os pacientes foram orientados no dia do TE a não fazer uso de bebidas contendo 

cafeína (café, chá preto, refrigerantes, chocolate), não fumar, fazer uma refeição leve no 

máximo 3 horas antes (não comparecer em jejum), não praticar exercícios físicos extenuantes 

nem ingerir bebida alcoólica no dia e na véspera do exame e manter o uso regular de suas 

medicações.  

O TE foi realizado utilizando uma esteira ergométrica da Imbramed, devidamente 

calibrada, conforme orientações do fabricante. O “software” utilizado para foi o Ergo PC 

versão 13/2.2 da Micromed.  

Realizado avaliação médica, através de anamnese, exame físico e eletrocardiograma 

(ECG) antes do TE, para avaliar se os pacientes apresentavam condições clínicas favoráveis 

para realização do TE. O teste foi sintoma-limitado, com monitorização contínua e inclui 

ausculta cardíaca e pulmonar antes, no exercício e na recuperação. Para determinação da 

exaustão máxima, utilizamos a escala de BORG modificado
3,77

 (Anexo 3) e só participaram 

do estudo os pacientes que terminaram o exame por exaustão máxima (BORG 10). O paciente 

também foi avaliado quanto à sintomatologia (dispnéia, angina, tonteira e etc) durante a 

realização do exercício, e qualquer paciente que tenha apresentado sinais de descompensação 

cardíaca, arritmias ou resposta hemodinâmica inadequada interrompendo o teste, não se 

encontra em nossa casuística.  

O protocolo do TE utilizado foi: no primeiro dia; protocolo de Naughton I (Anexo 4); 

para obtermos a capacidade funcional (CF) estimada pelo número de METs atingido; e foi 

utilizado como treinamento para melhor adaptação dos pacientes ao ergômetro. No segundo 

dia (em aproximadamente 7 à 10 dias do 1º exame): protocolo individualizado de RAMPA; 

com a velocidade inicial de 1 mph sem inclinação. O número de METs atingido pelo 

protocolo de Naughton I, foi utilizado para programar a carga de trabalho (ajustes na 
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velocidade e na inclinação, conforme individualização do exercício) para obtermos o mesmo 

número de METs em 10 minutos de teste, em protocolo de RAMPA. O protocolo de 

recuperação foi uniforme a todos os pacientes: 2 minutos em recuperação ativa com 

velocidade de 1,0 mph sem inclinação, e 6 minutos de recuperação passiva em posição 

ortostática.  

Antes de iniciar o TE, os pacientes foram monitorizados para registro 

eletrocardiográfico. O registro do ECG foi realizado através do registro de 13 derivações (as 

12 derivações convencionais e MC5). Traçado curto ao final do 1°, do 2°, a cada 2 minutos do 

exercício, e ao esforço máximo. Traçado longo imediatamente após a interrupção do exercício 

(até 10 segundos), e novamente traçado curto a cada minuto da recuperação até 8º minuto do 

pós-esforço (foi estendida para o 8º minuto para melhor monitorização dos sintomas de 

descompensação cardíaca e avaliação das arritmias), salvo situações que necessitem de maior 

tempo de monitorização.  

A medida da PA foi realizada de forma indireta durante todo o teste. Foi utilizado o 

esfigmomanômetro de coluna de mercúrio, 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. 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. Foi palpado a artéria braquial e posicionado o estetoscópio 

fazendo leve pressão. O manguito foi insuflado e a liberação do fluxo foi feita o mais 

lentamente possível, de maneira a obter um batimento a cada 2 milímetros de mercúrio da 

coluna de mercúrio. Considerar como valores de PAS e diastólica, respectivamente, os sons 

da fase I (início do primeiro som) e da fase V (desaparecimento completo) dos sons de 

Korotkoff
76

. A FC foi avaliada através da medida do intervalo RR (através do próprio 

“software”), em posição ortostática. PA e FC foram aferidas a cada minuto do exercício e da 

até 8° minuto da fase de recuperação, salvo situações que necessitem de maior tempo de 

monitorização (ex: sintomatologia, descompensação clínica ou arritmia).  

Foram analisados marcadores hemodinâmicos de disfunção autonômica durante o 

exercício e na recuperação, tanto em Naughton I quanto em RAMPA, porém, os resultados 

avaliados no estudo foram os resultados obtidos pelo protocolo de RAMPA. As variáveis 

analisadas foram:  
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1) FC e PA em pé na esteira ergométrica antes de iniciar o TE; 

2) FC e PA no 1° minuto do exercício;  

3) Variação entre a FC e PAS no 1° minuto do exercício em relação ao início do TE;  

4) FC e PA no 2° minuto do exercício;  

5) Variação entre a FC e PAS no 2° minuto do exercício em relação ao início do TE;  

6) FC e PA no pico do esforço;  

7) Variação entre a FC (reserva crotrópica) e PAS no pico do esforço em relação ao 

início do TE;  

8) Duplo produto (DP) máximo; 

9) Reserva de DP (DP no pico do exercício subtraído pelo DP em repouso, antes de 

iniciar o TE); 

10) Capacidade funcional (CF) estimada pelo número de METs atingido; 

11) Variação da freqüência cardíaca de recuperação (RFC) na fase precoce e tardia da 

recuperação (1º ao 8º minuto) em relação com a FC pico do esforço.  

       As contraindicações ao TE nos pacientes com IC foram respeitadas. Essas 

contraindicações são citadas abaixo
54

: 

1)   Insuficiência cardíaca descompensada. 

2) Arritmias significativas em repouso (taquicardia ventricular sustentada ou não sustentada, 

taquicardia supraventricular sustentada, bigeminismo ventricular sustentado). 

3)   Distúrbios eletrolíticos.  

      Através do número de METs estimado no TE podemos estimar a classe funcional por 

medida indireta. (Quadro 2).  

Quadro 2: Correlação entre a Classe Funcional e Desempenho no Teste de Esforço. 

Adaptado de ref 54.  
Classe Funcional                       METs               VO2 máximo 

I A                      11                  38,5 

I B                  10 – 9              35 – 31,5 

I C                   8 – 7              28 – 24,5 

II A                      6                  21 

II B                      5                 17,5 

II C                      4                 14 

III A                      3                10,5 

III B                      2                  7 

IV A                     1,6                5,6 

IV B                      1                3,5 

 MET: Equivalente metabólico; VO2: consumo de oxigênio. 
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4.5) Divisão em Grupos    

 

Os pacientes foram divididos em grupos de acordo com o resultado da cintilografia, e feita 

comparação das variáveis analisadas durante o TE.  

Em primeira análise: os pacientes foram divididos em 2 grupos de acordo com a relação 

coração/mediastino (C/M) tardia de  I
123

 MIBG
52

: 

1) Grupo 1 - Normal: C/M 4h > 1,6:  

2) Grupo 2 – Alterado (denervação simpática): C/M 4h ≤ 1,6. 

 

Na segunda análise: os pacientes foram divididos em 2 grupos de acordo com a Taxa de 

“Washout” (WO) de  I
123

 MIBG
53

:  

1) Grupo 1 - Normal: WO < 27%;  

2) Grupo 2 – Alterado (hipertonia adrenérgica): WO ≥ 27%. 

 

Por último: os pacientes foram divididos em 2 grupos de acordo com a relação C/M tardia 

e com a WO de  I
123

 MIBG
52,53

:  

1) Grupo 1 - Normal: C/M 4h > 1,6 e WO < 27%;  

2) Grupo 2 – Alterado: C/M 4h ≤ 1,6 e WO ≥ 27%. 

 

Dividido em grupos, comparamos os resultados do TE utilizando análise estatística 

adequada para cada variável em questão, tendo como hipótese nula (H0): não há diferença no 

comportamento das variáveis do TE; e hipótese alternativa (H1): os grupos se comportam 

diferentes durante o TE. 

 

 

4.6) Análise Estatística  

 

Foi realizado um estudo piloto com 16 pacientes com IC. Os pacientes foram divididos 

em 2 dois grupos: :     

1) Grupo 1: Taxa de “Washout” (WO) normal. 

2) Grupo 2: WO alterado. 

 

A partir desse estudo, foi realizado cálculo amostral utilizando o “software” Statistica 7. 

Para um erro alfa de 5% e para um erro beta de 80% são necessários 11 pacientes por grupo 
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para demonstrar diferenças de: 50% na capacidade funcional; 50% da PAS no pico de 

esforço; e 39,93% de diferença na freqüência cardíaca de recuperação (RFC) no 2º minuto, 

entre os grupos (Anexo 5).  

Realizado novo cálculo amostral a partir do resultado final do projeto, pois ao dividirmos 

os grupos pela relação coração/mediastino (C/M) tardia e pela Taxa de “Washout” (WO) 

alterados, nosso número de pacientes foi reduzido a 15.  

1) Grupo 1: C/M 4h e WO normal. 

2) Grupo 2: C/M 4h e WO alterado.  

 

Para um erro alfa de 5% e para um erro beta de 80% são necessários 5 pacientes por grupo 

para demonstrar diferenças de: 50% na variação da PAS no 2º minuto do esforço; 65% no 

duplo produto (DP) máximo; entre os grupos (Anexo 6).  

Foi utilizado o “software” SPSS versão 15 para análise estatística do estudo. Para 

comparar as variáveis qualitativas, utilizamos o teste Quiquadrado. Para avaliação das 

variáveis quantitativas utilizamos o Teste t de “Student” (se as variáveis obedecerem às 

características de uma distribuição normal) ou Teste U de “Mann-Whitney” quando 

apropriado (se as variáveis não apresentarem distribuição normal devido à dispersão dos 

dados, falta de simetria da distribuição e o número reduzido de casos na amostra analisada). A 

correlação foi avaliada pelo teste de “Spearman Rank”, pois após análise, verificamos que os 

parâmetros da cintilografia apresentam distribuição não paramétrica. Empregamos a regressão 

linear “stepwise” para identificar as variáveis independentemente associadas com 

disautonomia adrenérgica pela cintilografia. O critério adotado para descartarmos a hipótese 

nula (H0) foi p < 5%. 
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5) Aspectos Éticos:  
                       

Foi solicitado aos pacientes selecionados permissão para a participação no projeto 

através da assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que o estudo 

possa ser realizado (Anexo 1). Os pacientes terão liberdade total de abandonarem a qualquer 

época do estudo, sem nenhum prejuízo ao seu tratamento no HUAP e sem darem qualquer 

explicação.  

O objetivo principal do estudo foi comparar as variáveis hemodinâmicas do TE em um 

grupo de pacientes com IC e FEVE reduzida que apresentam cintilografia com I
123

 MIBG 

normal e alterada.  

Os resultados do estudo poderão ser divulgados em publicações científicas, porém os 

dados pessoais dos pacientes serão mantidos em sigilo.  

            

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

 

O TE é um exame não invasivo amplamente utilizado na clínica cardiológica. O teste 

pode ser tanto diagnóstico, quanto para avaliação de prognóstico e da terapêutica
3
. Os 

pacientes do estudo já têm sua doença diagnosticada, porém seu comportamento 

hemodinâmico em resposta ao “stress” (no caso o exercício), assim como sua capacidade 

funcional (CF) estimada tem importantes implicações prognóstica na IC
71-73

.  

Aqueles pacientes que apresentarem alterações no TE (resposta hipertensiva, déficit 

inotrópico, presença de isquemia miocárdica esforço induzida, e/ou arritmia) poderão se 

beneficiar 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 médica
6,78

 que demonstraram a importância da 

avaliação da capacidade funcional (CF) em pacientes com IC, inclusive a baixa CF pode fazer 

com que o paciente tenha prioridade na fila de transplante caso este esteja indicado
74

. Outro 

ponto importante dos benefícios da realização do TE nesse grupo de pacientes está na 

prescrição de exercício físico supervisionado, cujo benefício na IC também está bem 

estabelecido
79

. De acordo com os resultados do TE eles poderão ser encaminhados para um 

programa de exercício supervisionado realizado no próprio HUAP, e 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 CF
79

.  
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O TE apresenta diversas complicações (riscos) descritas na literatura médica como: 

queda da esteira; angina; descompensação da IC; infarto e até parada cardíaca (menos de 

0,01%)
54

. Apesar dessas complicações, o TE é bastante padronizado, bem estabelecido no 

Brasil e amplamente usado na clínica cardiológica. Diversos estudos
27,58,75

 já foram realizados 

na literatura médica utilizando TE, mesmo com esses riscos, de forma que as informações 

obtidas através do teste suplantam esses risco pelo grau de benefício que as informações 

trazidas poderão proporcionar 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 

Cardiologia
3
.  

A cintilografia miocárdica com I
123

 MIBG é um exame utilizado na avaliação da 

inervação simpática cardíaca. Através dos seus dados obtêm-se importantes informações 

prognósticas e terapêuticas nos pacientes com IC, como aqueles pacientes que responderão 

melhor ao uso de betabloqueador
27

. Através de suas informações podem-se manipular melhor 

os medicamentos que comprovadamente reduzem a mortalidade da IC. Um melhor tratamento 

conseqüentemente leva a uma melhor qualidade de vida.  

A cintilografia raramente tem como risco distúrbios tireoideanos, apesar do MIBG ser 

marcado com iodo radioativo. Estes distúrbios foram evitados realizando o devido bloqueio 

para proteção tireoideana através do uso de xarope contendo Iodeto de Potássio 48 horas antes 

do exame. Esse preparo também é utilizado também para evitar a captação de iodo pela 

glândula tireóide e para não prejudicar a realização das imagens cardíacas. Apesar de não 

haver dados consistentes na literatura sobre o uso de radiotraçadores marcados com I
123

 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 I
123

 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 

I
123 

MIBG). 

           O projeto foi aprovado pelo CEP, do HUAP, sob registro n◦ 011/09 (Anexo 2). 
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6) Resultados 

 

             Todos os pacientes selecionados conseguiram completar todas as etapas do estudo. 

Não houve nenhuma intercorrência durante a realização do TE e da cintilografia. 

Completaram os dois exames (TE em protocolo de RAMPA e cintilografia) com um intervalo 

menor que 30 dias de entre um exame para o outro, sem uma ordem definida. Porém, nos 

pacientes que realizaram TE antes da cintilografia, esta última foi realizada com um intervalo 

de 7 dias após TE.  

As características da amostra são demonstradas na tabela 1: 

Tabela 1: Características da amostra. 

Variável  

N= 23 

Idade (anos) 55,39 ± 13,74 

Sexo % (N)  

             Feminino  34,79 (8) 

             Masculino 65,21 (15) 

Peso (Kg) 72,92 ± 15,32  

Altura (cm) 160,39 ± 22,44 

IMC Kg/m
2
 26,81 ± 4,52 

HAS % 82,6 (19) 

Dislipidemia % 60,86 (14) 

História Familiar de DAC % 56,52 (13) 

Tabagismo % 21,73 (5) 

DAC % 13,04 (3) 

Etiologia %  

               Isquêmica 13,04 (3) 

               Hipertensiva 69,56 (16) 

               Outras 17,39 (4) 

FEVE % 34,56 ± 8,3 

Medicações   

          Betabloqueador % 100 (23) 

          Dose do Betabloqueador
 
(mg)    31,38 ± 16,86 

          Digital % 52,17 (12) 

          IECA/ARA II% 65,21 (15) 

          Hidralazina % 8,69 (2) 

          Nitrato % 13,04 (3) 

          Espironolactona % 95,65 (22) 

          Diurético % 90,30 (21) 

          AAS %  21,73 (5) 

          Estatina % 30,43 (7) 

Classe funcional do NYHA %  

             I 65,21 (15) 

             II 34,79 (8) 

             III Zero 

             IV Zero 

C/M 30 min 1,77 ± 0,23 

C/M 4h 1,67 ± 0,22 

WO
 
% 28,54 ± 13,08 

N: número; %: percentual; Kg: quilograma; cm: centímetro; IMC: índice de massa corporal; m
2
: metro 

quadrado; HAS: hipertensão arterial sistêmica; DAC: doença arterial coronariana; FEVE: fração de 

ejeção ventricular esquerda; ms: milisegundos; IECA: inibidor da enzima conversora de angiotensina; 
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ARA II: antagonista do receptor de angiotensina II; AAS: ácido acetilsalicílico; NYHA: New York Heart 

Association; C/M: relação coração/mediastino; min: minutos; h: horas; WO: taxa de “Washout”. 

 

 

 

6.1) Analisando os Grupos Através da Relação Coração/Mediastino (C/M) Tardia 

 

Em uma primeira análise, a amostra foi dividida em 2 grupos de acordo com a relação 

coração/mediastino (C/M) tardia: Grupo 1 (G1) foram aqueles pacientes que apresentavam 

valores normais da relação C/M tardia, ou seja C/M tardia > 1,6; Grupo 2 (G2) foram aqueles 

pacientes que apresentavam valores alterados da relação C/M tardia, ou seja C/M tardia ≤ 1,6.  

Após análise estatística, houve diferenças significativas entre os grupos nas seguintes 

variáveis: idade; FEVE; dose do carvedilol; todas essas variáveis com menor valor no G2; e 

nas medicações em uso, no caso o digital (todos os pacientes do G2 faziam uso de digital). 

Mesmo divididos pela relação C/M tardia, não houve diferenças significativas na taxa de 

“Washout” (WO). A tabela 2 mostra as variáveis em repouso: 
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Tabela 2: Características da amostra e comparação dos grupos após a divisão de acordo com a relação 

C/M tardia. 

Variável Grupo 1 

C/M 4h > 1,6 

Grupo 2 

C/M 4h ≤ 1,6 

p 

N=23 14 9  

Idade (anos) 60,85 ± 9,79 46,88 ± 15,16 0,014
+
 

Sexo % (N)   0,909
#
 

             Feminino  35,71 (5) 33,33 (3)  

             Masculino 64,29 (9) 66,67 (6)  

Peso (Kg) 74,58 ± 13,01 70,33 ± 18,92 0,529
+
 

Altura (cm) 157 ± 27,52 165,66 ± 10,11 0,378
+
 

IMC Kg/m
2
 27,7 ± 3,91 25,41 ± 5,28 0,246

+
 

HAS % (N) 71,42 (10) 77,77 (7) 0,632
#
 

Dislipidemia % (N) 57,14 (8) 66,66 (6) 0,655
#
 

História Familiar de DAC % (N) 50 (7) 66,66 (6)  0,442
#
 

Tabagismo % (N) 14,28 (2) 33,33 (3) 0,290
#
 

DAC % (N) 7,14 (1) 22,22 (2) 0,305
#
 

Etiologia %   0,876
#
 

               Isquêmica 7,14 (1) 22,22 (2)  

               Hipertensiva 78,58 (11) 55,55 (5)  

               Outras 14,28 (2) 33,33 (2)  

FEVE
†
 % 39 (34,75 – 43,25) 29 (24 – 34) 0,002* 

Medicações % (N)    

          Betabloqueador (Carvedilol) 100 (14) 100 (9) 1 

          Dose do Carvedilol 
† 
(mg)    50 (37,5 - 62,5) 25 (18,75 - 31,25) 0,041* 

          Digital  21,42 (3) 100 (9) < 0,001
#
 

          IECA/ARA II 78,57 (11) 44,44 (4) 0,101
#
 

          Hidralazina  7,14 (1) 11,11(1) 0,747
#
 

          Nitrato  14,28 (2) 11,11 (1) 0,829
#
 

          Espironolactona  100 (14) 88,88 (8) 0,212
#
 

          Diurético  91,66 (12) 100 (9) 0,246
#
 

          AAS  21,42 (3) 22,22 (2) 0,965
#
 

          Estatina  35,71 (5) 22,22 (2) 0,502
#
 

Classe funcional do NYHA % (N)   0,907
#
 

             I 64,29 (9) 66,66 (6)  

             II 35,71 (5) 33,33 (3)  

             III Zero Zero  

             IV Zero Zero  

C/M 30 min
†
 1,97 (1,83 – 2,10) 1,52 (1,41 – 1,62) 0,001* 

C/M 4h
†
 1,84 (1,69 – 1,98) 1,49 (1,42 – 1,55) <0,001* 

WO
†
 24,50 (18,75 – 30,25) 28,5 (18,55 – 38,45) 0,256* 

C/M 4h: relação coração/mediastino tardia; N: número; %: percentual; 
†
: mediana e amplitude 

interquatil; +: Teste t de Student; #: Teste Quiquadrado; *: Teste U de Mann Whitney; Kg: quilograma; 

cm: centímetro; IMC: índice de massa corporal; m
2
: metro quadrado; HAS: hipertensão arterial 

sistêmica; DAC: doença arterial coronariana; FEVE: fração de ejeção ventricular esquerda; mg: 

miligrama; IECA: inibidor da enzima conversora de angiotensina; ARA II: antagonista do receptor de 

angiotensina II; AAS: ácido acetilsalicílico; NYHA: New York Heart Association; C/M 30min: relação 

coração/mediastino precoce; WO: taxa de “Washout”.  
 

Conforme demonstrado na tabela 3, não houve diferenças significativas entre os 

grupos durante o esforço e na recuperação, de forma que não conseguimos rejeitar a hipótese 

nula. Não houve correlação significativa entre as variáveis hemodinâmicas do TE com a 

relação C/M tardia.  
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Tabela 3: Comparação entre os grupos durante o exercício e na recuperação, separados pela relação C/M 

tardia. 

Variável Grupo 1 

C/M 4h > 1,6 

Grupo 2 

C/M 4h ≤ 1,6 

p 

PASIN (mmHg) 120,71 ± 17,93 109,33 ± 15,58 0,134
+
 

PADIN (mmHg) 80,00 ± 9,08 72,88 ± 7,00 0,059
+
 

FCIN (bpm) 75,00 ± 6,77 72,44 ± 9,05 0,447
+
 

PAS1E (mmHg) 128,00 ± 17,90 114,66 ± 16,18 0,085
+
 

PAD1E (mmHg) 79,14 ± 9,27 73,55 ± 7,66 0,148
+
 

FC1E (bpm) 86,00 ± 8,73 85,33 ± 13,00 0,884
+
 

PAS1EIN
† 
(mmHg) 7 (4,75 - 9,25) 4 (2,5 – 5,5) 0,257* 

FC1EIN
†  

(bpm) 10 (3,37 – 16,62) 16 (4,25 – 27,75) 0,705* 

PAS2E(mmHg) 133,42 ± 18,55 118,84 ± 17,08 0,065
+
 

PAD2E (mmHg) 79,85 ± 9,55 73,33 ± 7,61 0,100
+
 

FC2E (bpm) 89,28 ± 11,26 89,44 ± 15,15 0,997
+
 

PAS2EIN
† 
(mmHg) 13 (10,75 – 15,25) 8 (5,5 – 10,5)  0,063* 

FC2EIN
† 
(bpm) 15 (6,25 – 23,75) 20 (5,25 – 34,75) 0,570* 

PASP (mmHg) 176,57 ± 29,04 154,00 ± 29,52 0,085
+
 

PADP (mmHg) 83,57 ± 13,47 75,11 ± 9,49 0,117
+
 

FCP (bpm) 130,28 ± 21,90 124,66 ± 14,82 0,508
+
 

PASPIN
† 
(mmHg) 54 (41,25 - 66,75) 42 (25 - 59)  0,155* 

FCPIN (bpm) 57 (38 – 76) 53 (47,75 - 58,25) 0,776* 

IRC % 64,58 (45,68 – 83,48) 56,38(50,2 -62,55)  0,147* 

DP Máximo (mmHg.bpm) 23192,71 ± 6185,94  19195,11±4458,67 0,109
+
 

Reserva de DP (mmHg.bpm) 14164,57 ± 5328,71 11350,67±4365,20  0,201
+
 

Déficit inotrópico % (N) 21,42 (3) 44,44 (4) 0,252
#
 

RFC 1º minuto (bpm) 113,00 ± 16,33 107,66 ± 12,88 0,418
+
 

Δ RFC 1º minuto
† 
(bpm) 17 (9,87 – 24,12) 11 (0,25 – 22,25) 0,849* 

RFC 2º minuto (bpm) 102,92 ± 12,88 99,44 ± 15,22 0,562
+
 

Δ RFC 2º minuto
† 
(bpm) 28 (19,62 – 36,37) 22 (11,25 – 32,75) 0,636* 

RFC 3º minuto (bpm) 92,71 ± 11,14 87,66 ± 13,19 0,335
+
 

Δ RFC 3º minuto
† 
(bpm) 37,57 (22,62 – 52,51) 37 (27,5 – 46,5) 0,900* 

RFC 5º minuto (bpm) 86,64 ± 9,36 80,88 ± 13,58 0,241
+
 

Δ RFC 5º minuto
† 
(bpm) 41,50 (27,5 – 64) 43 (37,25 – 48,75) 0,975* 

RFC 8º minuto (bpm) 85,35 ± 8,71 76,66 ± 12,62 0,063
+
 

Δ RFC 8º minuto
† 
(bpm) 39,50 (27,62 – 51,37) 52 (46,5 – 57,5) 0,728* 

CF (METs)
 †
 6,36 (4,64 – 8,07) 6,15 (3,31 – 8,99) 0,753* 

Classe funcional  %  (N)   0,423
#
 

                         I A 7,14 (1) 11,11 (1)  

                         I B 21,42 (3) 11,11  (1)  

                         I C 14,28 (2) 11,11 (1)  

                         II A 7,14 (1) 22,22 (2)  

                         II B 28,57 (4) 11,11 (1)  

                         II C 7,14 (1)  Zero  

                         III A Zero 22,22 (2)  

                         III B 14,28 (2) 11,11 (1)  

                         IV A Zero Zero  

                         IV B Zero Zero  

C/M 4h: relação coração/mediastino tardia; N: número; %: percentual; 
†
: mediana e amplitude 

interquatil; +: Teste t de Student; #: Teste Quiquadrado; *:Teste U de Mann Whitney; PASIN: pressão 

arterial sistólica no início do teste; mmHg: milímetros de mercúrio; PADIN: pressão arterial diastólica no 

início do teste; FCIN: freqüência cardíaca no início do teste; bpm: batimentos por minuto; PAS1E: 

pressão arterial sistólica no primeiro minuto do esforço: PAD1E: pressão arterial diastólica no primeiro 

minuto do esforço; FC1E: freqüência cardíaca no primeiro minuto do esforço; PAS1EIN: variação da 

pressão arterial sistólica no início do teste e medida no primeiro minuto do esforço; FC1EIN: variação da 

freqüência cardíaca no início do teste e medida no primeiro minuto do esforço; PAS2E: pressão arterial 

sistólica no segundo minuto do esforço; PAD2E: pressão arterial diastólica no segundo minuto do esforço; 

FC2E: freqüência cardíaca no segundo minuto do esforço; PAS2EIN: variação da pressão arterial 

sistólica no início do teste e medida no segundo minuto do esforço; FC2EIN: variação da freqüência 

cardíaca no início do teste e medida no segundo minuto do esforço; PASP: pressão arterial sistólica no 
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pico do esforço; PADP: pressão arterial diastólica no pico do esforço; FCP: freqüência cardíaca no pico 

do esforço; PASPIN: variação da pressão arterial sistólica no início do teste e medida no pico do esforço; 

FCPIN: variação da freqüência cardíaca no início do teste e medida no pico do esforço; IRC: índice de 

reserva cronotrópico; DP: duplo produto; %: percentual; RFC: freqüência cardíaca na recuperação; 

ΔRFC: variação da freqüência cardíaca na recuperação em relação com o esforço; CF: capacidade 

funcional estimada pelo número de equivalentes metabólicos atingido; METs: equivalentes metabólicos; 

N: número. 

 

 

6.2) Analisando os Grupos Através da Taxa de “Washout” 

 

Na segunda análise, amostra foi dividida em 2 grupos de acordo com a taxa de 

“Washout” (WO): Grupo 1 (G1) foram aqueles pacientes que apresentavam valores normais 

da WO, ou seja WO < 27%; Grupo 2 (G2) foram aqueles pacientes que apresentavam valores 

alterados da WO, ou seja WO ≥ 27%.  

Após análise estatística, não houve diferenças significativas entre os grupos nas 

seguintes variáveis: idade; sexo; peso; altura; índice de massa corporal; fatores de risco para 

doença arterial coronariana (DAC); prevalência de DAC; etiologia da IC; FEVE; medicações 

em uso; dose do carvedilol; e classe funcional do NYHA. Apesar de divididos pela WO, não 

houve diferença significativa na relação coração/mediastino (C/M) precoce de I
123

 MIBG, e 

na relação C/M tardia. A tabela 4 mostra as variáveis em repouso: 
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Tabela 4: Características da amostra e comparação dos grupos após a divisão de acordo com a taxa de 

“Washout”. 

Variável Grupo 1 

WO < 27% 

Grupo 2 

WO ≥ 27% 

P 

N=23 12 11  

Idade (anos) 56,50 ± 11,94 54,18 ± 15,99 0,696
+
 

Sexo % (N)   0,881
#
 

             Feminino  33,33 (4) 36,37 (4)  

             Masculino 66,67 (8) 63,63 (7)  

Peso (Kg) 74,16 ± 13,45 71,56 ± 17,69 0,694
+
 

Altura (cm) 165,25 ± 10,15 155,09 ± 30,58 0,289
+
 

IMC Kg/m
2
 27,05 ± 3,42 26,54 ± 5,66 0,801

+
 

HAS % 91,66 (11) 72,72 (8) 0,242
#
 

Dislipidemia % 66,66 (8) 54,54 (6) 0,561
#
 

História Familiar de DAC % 66,66 (8) 45,46 (5) 0,316
#
 

Tabagismo % 25 (3) 18,18 (2) 0,699
#
 

DAC % 8,33 (1) 18,18 (2) 0,493
#
 

Etiologia %   0,465
#
 

               Isquêmica 8,33 (1) 18,18 (2)  

               Hipertensiva 83,34 (10) 63,63 (7)  

               Outras 8,33 (1) 27,27 (3)  

FEVE % 
†
 35 (27,62 – 42,37) 36 (31 – 41) 0,536* 

Medicações % (N)    

          Betabloqueador (Carvedilol) 100 (12) 100 (11) 1 

          Dose do Carvedilol 
† 
(mg)    43,75 (26,56-60,94) 25 (6,25-43,75) 0,439* 

          Digital  50 (6) 54,54 (6) 0,831
#
 

          IECA/ARA II 66,66 (8) 63,63 (7) 0,881
#
 

          Hidralazina  16,66 (2) Zero 0,166
#
 

          Nitrato  25 (3) Zero 0,082
#
 

          Espironolactona  100 (12) 90,90 (10) 0,296
#
 

          Diurético  91,66 (11) 90,90 (10) 0,950
#
 

          AAS  16,66 (2) 27,27 (3) 0,547
#
 

          Estatina  33,33 (4) 27,27 (3) 0,758
#
 

Classe funcional do NYHA % (N)   0,302
#
 

             I 75 (9) 54,54 (6)  

             II 25 (3) 45,46 (5)  

             III Zero Zero  

             IV Zero Zero  

C/M 30 min 1,78 ± 0,25  1,74 ± 0,22 0,710
+
 

C/M 4h 1,74 ± 0,20 1,60 ± 0,22 0,129
+
 

WO 
†  

% 22 (17,06-26,94) 36 (31,5-40,5) <0,001* 

WO: taxa de “Washout”; 
† 

: mediana e amplitude interquatil; *: Teste U de Mann Whitney; N: número; 

%: percentual; +: Teste t de Student; #: Teste Quiquadrado; Kg: quilograma; cm: centímetro; IMC: 

índice de massa corporal; m
2
: metro quadrado; HAS: hipertensão arterial sistêmica; DAC: doença 

arterial coronariana; FEVE: fração de ejeção ventricular esquerda; ms: milisegundos; IECA: inibidor da 

enzima conversora de angiotensina; ARA II: antagonista do receptor de angiotensina II; AAS: ácido 

acetilsalicílico; NYHA: New York Heart Association; C/M 30 min: relação coração/mediastino precoce; 

C/M 4h: relação coração/mediastino tardia.  

 

         Os grupos se mostraram semelhantes em repouso e na fase inicial do esforço. No pico de 

esforço houve diferença significativa entre o G1 e o G2, sendo que este último apresentou 

menores valores absolutos de PAS e da FC, menor variação da PAS intra-esforço, menor 

índice de reserva cronotrópica (IRC), menor duplo produto (DP) máximo e menor reserva de 

DP e uma pior capacidade funcional (CF). Na recuperação pós-esforço, houve uma 

lentificação da freqüência cardíaca de recuperação (RFC) no G2 em comparação com o G1. 
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Os parâmetros do exercício, e da recuperação são mostrados na tabela 5. O gráfico 1 

demonstra as diferenças no comportamento da PAS durante o esforço, e o gráfico 2 as 

diferenças na RFC:  

Tabela 5: Comparação entre os grupos durante o exercício e na recuperação, separados pela taxa de 

“Washout”. 

Variável Grupo 1 

WO < 27% 

Grupo 2 

WO ≥ 27% 

P 

PASIN (mmHg) 119,00 ± 15,59 113,27 ± 19,92 0,449
+
 

PADIN (mmHg) 80,00 ± 9,76 74,18 ± 7,06 0,119
+
 

FCIN (bpm) 74,08 ± 7,94 73,90 ± 7,70 0,951* 

PAS1E (mmHg) 126,33 ± 14,21 118,90 ± 21,67 0,349
+
 

PAD1E (mmHg) 79,50 ± 10,02 74,18 ± 7,01 0,159
+
 

FC1E (bpm) 84,41 ± 11,68 87,18 ± 8,94 0,534
+
 

PAS1EIN
† 
(mmHg) 7 (4,25-9,75) 4 (2-6) 0,311* 

FC1EIN
†  

(bpm) 9 (1-17) 12 (2-22) 0,497* 

PAS2E(mmHg) 131,83 ± 14,92 122,90 ± 22,65 0,284
+
 

PAD2E (mmHg) 80,16 ± 10,32 74,18 ± 7,12 0,124
+
 

FC2E (bpm) 86,58 ± 13,25 92,36 ± 11,68 0,557* 

PAS2EIN
† 
(mmHg) 12 (10-14) 8 (4-12)  0,098* 

FC2EIN
† 
(bpm) 15 (4,5-25,5) 20 (6-34) 0,309* 

PASP (mmHg) 181,00 ± 28,01 153,27 ± 27,71 0,027
+
 

PADP (mmHg) 84,50 ± 14,19 75,63 ± 8,98 0,084* 

FCP (bpm) 136,91 ± 19,66 118,45 ± 13,98 0,018
+
 

PASPIN
† 
(mmHg) 64 (47,5-80,5) 36 (25-47)  0,015* 

FCPIN (bpm) 62,83 ± 17,40 44,54 ± 11,80 0,008
+
 

IRC % 70,42 ± 17,94 49,47 ± 14,89 0,006
+
 

DP Máximo (mmHg.bpm) 24884,33±5689,26  18076,55±3493,01 0,003
+
 

Reserva de DP (mmHg.bpm) 16080,83±4681,07 9771,81 ± 3089,98 0,001
+
 

Déficit inotrópico % 16,66 (2) 45,45 (5) 0,143
#
 

RFC 1º minuto (bpm) 113,5 ± 16,58 108,09 ± 13,25 0,400
+
 

Δ RFC 1º minuto
† 
(bpm) 23 (17,12 – 28,87) 11 (8,5 – 13,5) 0,001* 

RFC 2º minuto (bpm) 102,41 ± 14,55 100,63 ± 13,16 0,762
+
 

Δ RFC 2º minuto
† 
(bpm) 34 (29,41 – 38,58) 20 (14 - 26) 0,001* 

RFC 3º minuto (bpm) 92,16 ± 13,42 89,18 ± 10,54 0,562
+
 

Δ RFC 3º minuto
† 
(bpm) 50,5(42,12 – 58,87) 30 (22 – 38) 0,006* 

RFC 5º minuto (bpm) 86,5 ± 11,59 82,09 ± 10,99 0,361
+
 

Δ RFC 5º minuto
† 
(bpm) 53,5 (43 – 64) 39 (31,5 – 46,5) 0,021* 

RFC 8º minuto (bpm) 85,5 ± 10,9 78,09 ± 10,27 0,109
+
 

Δ RFC 8º minuto
† 
(bpm) 55,5 (45,5 – 65,5) 43 (34 – 52) 0,036* 

CF (METs)
 †
 8,37 (6,47-10,27) 4,42 (2,45-6,38) 0,002* 

Classe funcional através do  METs % (N)   0,015
#
 

                         I A 16,66 (2) Zero  

                         I B 33,33(4) Zero  

                         I C 16,66 (2) 9,09 (1)  

                         II A 8,35 (1) 18,18 (2)  

                         II B 25 (3) 18,18 (2)  

                         II C Zero 9,09 (1)  

                         III A Zero 18,18 (2)  

                         III B Zero 27,27 (3)  

                         IV A Zero Zero  

                         IV B Zero Zero  

+: Teste t de Student; #: Teste Quiquadrado; *: Teste U de Mann Whitney; 
†
: mediana e amplitude 

interquatil; PASIN: pressão arterial sistólica no início do teste; mmHg: milímetros de mercúrio; PADIN: 

pressão arterial diastólica no início do teste; FCIN: freqüência cardíaca no início do teste; bpm: 

batimentos por minuto; PAS1E: pressão arterial sistólica no primeiro minuto do esforço: PAD1E: pressão 

arterial diastólica no primeiro minuto do esforço; FC1E: freqüência cardíaca no primeiro minuto do 

esforço; PAS1EIN: variação da pressão arterial sistólica no início do teste e medida no primeiro minuto 

do esforço; FC1EIN: variação da freqüência cardíaca no início do teste e medida no primeiro minuto do 
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esforço; PAS2E: pressão arterial sistólica no segundo minuto do esforço; PAD2E: pressão arterial 

diastólica no segundo minuto do esforço; FC2E: freqüência cardíaca no segundo minuto do esforço; 

PAS2EIN: variação da pressão arterial sistólica no início do teste e medida no segundo minuto do esforço; 

FC2EIN: variação da freqüência cardíaca no início do teste e medida no segundo minuto do esforço; 

PASP: pressão arterial sistólica no pico do esforço; PADP: pressão arterial diastólica no pico do esforço; 

FCP: freqüência cardíaca no pico do esforço; PASPIN: variação da pressão arterial sistólica no início do 

teste e medida no pico do esforço; FCPIN: variação da freqüência cardíaca no início do teste e medida no 

pico do esforço; IRC: índice de reserva cronotrópico; DP: duplo produto; %: percentual; RFC: 

freqüência cardíaca na recuperação; ΔRFC: variação da freqüência cardíaca na recuperação em relação 

com o esforço; CF: capacidade funcional estimada pelo número de equivalentes metabólicos atingido; 

METs: equivalentes metabólicos; N: número.  

 

 

 
Gráfico 1: Comportamento da pressão arterial sistólica durante o esforço. Os grupos foram separados 

pela taxa de “Washout”. Nota-se a diferença significativa entre os grupos no pico do esforço.   

Grupo 1: taxa de “Washout” menor que 27%; Grupo 2: taxa de “Washout” maior ou igual a 27%. mmHg: 

milímetros de mecúrio;  
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Gráfico 2: Comparação do comportamento da freqüência cardíaca na recuperação pós-esforço. Os grupos 

foram separados pela taxa de “Washout”.  

Grupo 1: taxa de “Washout” menor que 27%; Grupo 2: taxa de “Washout” maior ou igual a 27%. Em 

azul: variação da freqüência cardíaca na recuperação no 1º minuto pós-esforço em relação ao pico do 

esforço; em verde: variação da freqüência cardíaca na recuperação no 2º minuto pós-esforço em relação 

ao pico do esforço; em cinza: variação da freqüência cardíaca na recuperação no 3º minuto pós-esforço 

em relação ao pico do esforço; em roxo: variação da freqüência cardíaca na recuperação no 5º minuto 

pós-esforço em relação ao pico do esforço; e em amarelo: variação da freqüência cardíaca na recuperação 

no 8º minuto pós-esforço em relação ao pico do esforço. bpm: batimentos por minuto. 

 

           Utilizando o coeficiente de Correlação de “Spearman”, houve correlação negativa 

significativa da taxa de “Washout” (WO) com as seguintes variáveis: PAS no pico de 

esforço; variação da PAS durante o esforço; índice de reserva cronotrópico (IRC); duplo 

produto (DP) máximo; reserva de DP; e capacidade funcional (CF), variação da freqüência 

cardíaca de recuperação (RFC) no 1º e no 2º minutos. Observe as tabelas 6, 7 e Anexo 7:  

 

Tabela 6: Correlação das diversas variáveis do exercício com a taxa de “Washout”.  

 PASP FCP PASPIN IRC DPM RDP CF 

              r 

WO            

           p 

-0,456    

 

0,029         

-0,311 

 

0,148 

-0,528 

 

0,010 

-0,438 

 

0,037 

-0,470 

 

0,024 

-0,555 

 

0,006 

-0,637 

 

0,001 

PASP: pressão arterial sistólica no pico do esforço; FCP: freqüência cardíaca no pico do esforço; 

PASPIN: variação da pressão arterial sistólica no início do teste e medida no pico do esforço; IRC: índice 
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de reserva cronotrópico; DPM: duplo produto máximo; RDP: reserva de duplo produto; CF: capacidade 

funcional estimada pelo número de equivalentes metabólicos atingido; WO: taxa de “Washout”.    
 

 

Tabela 7: Correlação do comportamento da freqüência cardíaca na recuperação pós-esforço com a taxa 

de “Washout”.  

 Δ RFC1 Δ RFC2 Δ RFC3 Δ RFC5 Δ RFC8 

                    r 

WO            

                p 

-0,556    

 

0,006        

-0,565 

 

0,005 

-0,378 

 

0,076 

-0,275 

 

0,205 

-0,271 

 

0,211 

ΔRFC 1: variação da freqüência cardíaca  no 1º minuto da recuperação em relação com o pico do esforço; 

ΔRFC 2: variação da freqüência cardíaca  no 2º minuto da recuperação em relação com o pico do esforço; 

ΔRFC 3: variação da freqüência cardíaca  no 3º minuto da recuperação em relação com o pico do esforço; 

ΔRFC 5: variação da freqüência cardíaca  no 5º minuto da recuperação em relação com o pico do esforço; 

ΔRFC 8: variação da freqüência cardíaca  no 8º minuto da recuperação em relação com o pico do esforço; 

WO: taxa de “Washout”.    
 

                Utilizando regressão linear “stepwise”, com as variáveis: PAS no pico do esforço; 

variação da PAS intra-esforço; IRC; DP máximo; reserva de DP; capacidade funcional (CF); 

variação da RFC no 1º minuto; variação da RFC no 2º minuto; as variáveis mais associadas 

com disautonomia pela taxa de “Washout” (WO) foram: (1) a PAS no pico do esforço (r = -

0,231; p= 0,008); (2) a CF (r = -2,669; p = 0,006); e (3) a variação da RFC no 2º minuto (r = -

0,534; p= 0,012). Cálculos no Anexo 8. Os gráficos 3, 4, e 5  ilustram a correlação  das 

variáveis acima com a WO.  

 

 

Gráfico 3: Correlação negativa entre a taxa de “Washout”  e a pressão arterial sistólica no pico do esforço.  

WO: taxa de “Washout”; PAS: pressão arterial sistólica. 
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Gráfico 4: Correlação negativa entre a taxa de “Washout” e a capacidade funcional. 

WO: taxa de “Washout”; METs: equivalentes metabólicos.  

 

 

 
Gráfico 5: Correlação negativa entre a taxa de “Washout” e a variação da freqüência cardíaca no 2º 

minuto da recuperação.   

WO: taxa de “Washout”; FC: freqüência cardíaca; min: minuto. 

 

 

 

6.3) Analisando os Grupos Através da Relação Coração/Mediastino (C/M) Tardia e Através 

da Taxa de “Washout”   
 

 

Por último, quanto utilizamos como critério de admissão no G1: presença de relação 

C/M tardia > 1,6 e WO < 27%; e no G2 a presença de relação C/M tardia ≤ 1,6 e WO ≥ 27%; 

diminuímos nosso número de pacientes de 23 para 15. Observe na tabela 8, que em repouso, a 

FEVE era significativamente menor no G2 e todos os pacientes desse grupo utilizavam 

digital, com diferença significativa comparado com o G1. 
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Tabela 8: Características da amostra e comparação dos grupos após a divisão de acordo com a relação 

C/M tardia e a taxa de “Washout”. 

Variável Grupo 1 

C/M 4h > 1,6 e 

WO < 27% 

Grupo 2 

C/M 4h ≤ 1,6 e 

WO ≥ 27% 

p 

N=23 9 6  

Idade (anos) 58,22 ± 11,06 44,66 ± 15,93 0,072
+
 

Sexo % (N)   0,881
#
 

             Feminino  33,33 (3) 33,33 (2)  

             Masculino 66,66 (6) 66,66 (4)  

Peso (Kg) 77,44 ± 13,75 73,33 ± 22,84 0,669
+
 

Altura (cm) 166,44 ± 10,71 167,66 ± 10,78 0,832
+
 

IMC Kg/m
2
 27,88 ± 3,56 25,84 ± 6,59 0,512

+
 

HAS % (N) 88,88 (8) 66,66 (4) 0,309
#
 

Dislipidemia % (N) 55,55 (5) 50 (3) 0,838
#
 

História Familiar de DAC % (N) 55,55 (5) 50 (3)  0,838
#
 

Tabagismo % (N) 22,22 (2) 33,33 (2) 0,645
#
 

DAC % (N) Zero 16,66 (1) 0,221
#
 

Etiologia % (N)   0,452
#
 

               Isquêmica Zero 16,66 (1)  

               Hipertensiva 88,88 (8) 50 (3)  

               Outras 11,11 (1) 33,33 (2)  

FEVE
†
 % 42 (35,75 – 45) 29 (22,87 – 35,12) 0,032* 

Medicações % (N)    

          Betabloqueador (Carvedilol) 100 (9) 100 (6) 1 

          Dose do Carvedilol 
† 
(mg)    50 (32,81 - 67,19) 18,75 (12,11 – 25,39) 0,101* 

          Digital  33,33 (3) 100 (6) 0,013
#
 

          IECA/ARA II 77,77 (7) 50 (3) 0,280
#
 

          Hidralazina  11,11 (1) Zero 0,414
#
 

          Nitrato  22,22 (2) Zero 0,231
#
 

          Espironolactona  100 (9) 92,85 (5) 0,221
#
 

          Diurético  88,88 (8) 100 (6) 0,414
#
 

          AAS  11,11 (1) 16,66 (1) 0,765
#
 

          Estatina  33,33 (3) 16,66 (1) 0,490
#
 

Classe funcional do NYHA % (N)   0,519
#
 

             I 66,66 (6) 50 (3)  

             II 33,33 (3) 50 (3)  

             III Zero Zero  

             IV Zero Zero  

C/M 30 min
†
 1,95 (1,81 – 2,08) 1,59 (1,46 – 1,71) 0,013* 

C/M 4h
†
 1,86 (1,72 – 2,00) 1,47 (1,37 – 1,56)  0,001* 

WO
† 
% 23 (19,25 – 26,75) 35,9 (29,68 – 42,12) < 0,001* 

WO: taxa de “Washout”; 
† 

: mediana e amplitude interquatil; *: Teste U de Mann Whitney; N: número; 

%: percentual; +: Teste t de Student; #: Teste Quiquadrado; Kg: quilograma; cm: centímetro; IMC: 

índice de massa corporal; HAS: hipertensão arterial sistêmica; DAC: doença arterial coronariana; FEVE: 

fração de ejeção ventricular esquerda; ms: milisegundos; IECA: inibidor da enzima conversora de 

angiotensina; ARA II: antagonista do receptor de angiotensina II; AAS: ácido acetilsalicílico; NYHA: 

New York Heart Association; C/M 30 min: relação coração/mediastino precoce; C/M 4h: relação 

coração/mediastino tardia.  
 

Houve diferenças significativas no comportamento da PA diastólica durante todo o 

exercício, porém não há estudos que definam se as alterações da PA diastólica durante o 

esforço têm relação com prognóstico cardiovascular. No segundo minuto do exercício, houve 

uma diferença significativa na variação da PAS, e o G2 obtendo menor valor dessa variável. 

No pico de esforço houve diferença significativa entre o G1 e o G2, sendo que este último 
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apresentou menores valores absolutos de PAS, menor variação da PAS intra-esforço, menor 

índice de reserva cronotrópica (IRC), menor duplo produto (DP) máximo e menor reserva de 

DP e uma pior capacidade funcional (CF). Na recuperação pós-esforço, houve uma 

lentificação da freqüência cardíaca de recuperação (RFC) no 1º e no 2º minutos, em G2 

comparando com o G1,. Os parâmetros do exercício, e da recuperação são mostrados na 

tabela 9. 

Tabela 9: Comparação entre os grupos durante o exercício e na recuperação, separados pela relação C/M 

tardia e taxa de “Washout”. 

Variável Grupo 1 

C/M 4h > 1,6 e 

WO < 27% 

Grupo 2 

C/M 4h ≤ 1,6 e 

WO ≥ 27% 

p 

PASIN (mmHg) 122,44 ± 15,99 109,66 ± 18,65 0,179
+
 

PADIN (mmHg) 82,44 ± 7,98 73,00 ± 3,74 0,010
+
 

FCIN (bpm) 75,77 ± 8,18 74,16 ± 10,45 0,743
+
 

PAS1E (mmHg) 129,55 ± 13,92 113,66 ± 18,86 0,082
+
 

PAD1E (mmHg) 81,33 ± 8,60 73,33 ± 3,93 0,032
+
 

FC1E (bpm) 86,00 ± 9,08 88,16 ± 9,53 0,664
+
 

PAS1EIN
† 
(mmHg) 6 (3 - 9) 4 (3,5 – 4,5) 0,146* 

FC1EIN
†  

(bpm) 10 (2,5 – 17,5) 16,5(4,87 – 28,12) 0,442* 

PAS2E(mmHg) 133,88 ± 14,63 116,33 ± 19,24 0,053
+
 

PAD2E (mmHg) 82,22 ± 8,85 73 ± 3,74 0,017
+
 

FC2E (bpm) 81,11 ± 10,99 93,16 ± 11,88 0,413
+
 

PAS2EIN
† 
(mmHg) 12 (9,5 – 14,5) 7 (5,25 – 8,75)  0,017* 

FC2EIN
† 
(bpm) 17 (6,5 – 27,5) 20,5(5,12– 35,87) 0,262* 

PASP (mmHg) 182,22 ± 27,61 142,33 ± 20,21 0,010
+
 

PADP (mmHg) 86,88 ± 13,00 74,00 ± 2,82 0,018
+
 

FCP (bpm) 139,00 ± 21,34 121,66 ± 15,12 0,110
+
 

PASPIN
† 
(mmHg) 64 (50 - 66,75) 30 (19 - 41)  0,013* 

FCPIN (bpm) 63,22 ± 19,79 47,50 ± 7,39 0,053
+
 

IRC % 73,34 ± 20,01 48,20 ± 10,66 0,015
+
 

DP Máximo (mmHg.bpm) 25434,00 ± 5969,82  17175,00±2259,39 0,003
+
 

Reserva de DP (mmHg.bpm) 16198,89 ± 5004,47 9162,66±2284,32  0,003
+
 

Déficit inotrópico % (N) 22,22 (2) 66,66 (4) 0,096
#
 

RFC 1º minuto (bpm) 116,55 ± 17,71 109,33 ± 14,81 0,426
+
 

Δ RFC 1º minuto
† 
(bpm) 22 (16,75 – 27,25) 11 (4,87 – 17,12) 0,033* 

RFC 2º minuto (bpm) 104,77 ± 13,24 101,50 ± 14,51 0,658
+
 

Δ RFC 2º minuto
† 
(bpm) 35 (28,5 – 41,5) 20,5 (12 – 29) 0,039* 

RFC 3º minuto (bpm) 95,33 ± 12,23 90,16 ± 13,07 0,449
+
 

Δ RFC 3º minuto
† 
(bpm) 51 (39,25 – 62,75) 31,5(24,25–38,75) 0,110* 

RFC 5º minuto (bpm) 89,55 ± 9,28 82,66 ± 13,90 0,268
+
 

Δ RFC 5º minuto
† 
(bpm) 52 (39,5 – 64,5) 41,5 (29 – 54) 0,181* 

RFC 8º minuto (bpm) 88,77 ± 8,02 77,16 ± 13,16 0,052
+
 

Δ RFC 8º minuto
† 
(bpm) 50,22 ± 17,37 44,5 ± 8,93 0,474

+
 

CF (METs)
 †
 7,55 (5,78 – 9,32) 4,79 (2,72 – 6,86) 0,034* 

Classe funcional  através do N  METs % (N)   0,065
#
 

                         I A 11,11 (1) Zero  

                         I B 33,33 (3) Zero  

                         I C 22,22 (2) 16,66 (1)  

                         II A Zero 16,66 (1)  

                         II B 33,33 (3) 16,66 (1)  

                         II C Zero Zero  

                         III A Zero 33,33 (2)  

                         III B Zero 16,66 (1)  

                         IV A Zero Zero  

                         IV B Zero Zero  
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+: Teste t de Student; #: Teste Quiquadrado; *: Teste U de Mann Whitney; 
† 

: mediana e amplitude 

interquatil; PASIN: pressão arterial sistólica no início do teste; mmHg: milímetros de mercúrio; PADIN: 

pressão arterial diastólica no início do teste; FCIN: freqüência cardíaca no início do teste; bpm: 

batimentos por minuto; PAS1E: pressão arterial sistólica no primeiro minuto do esforço: PAD1E: pressão 

arterial diastólica no primeiro minuto do esforço; FC1E: freqüência cardíaca no primeiro minuto do 

esforço; PAS1EIN: variação da pressão arterial sistólica no início do teste e medida no primeiro minuto 

do esforço; FC1EIN: variação da freqüência cardíaca no início do teste e medida no primeiro minuto do 

esforço; PAS2E: pressão arterial sistólica no segundo minuto do esforço; PAD2E: pressão arterial 

diastólica no segundo minuto do esforço; FC2E: freqüência cardíaca no segundo minuto do esforço; 

PAS2EIN: variação da pressão arterial sistólica no início do teste e medida no segundo minuto do esforço; 

FC2EIN: variação da freqüência cardíaca no início do teste e medida no segundo minuto do esforço; 

PASP: pressão arterial sistólica no pico do esforço; PADP: pressão arterial diastólica no pico do esforço; 

FCP: freqüência cardíaca no pico do esforço; PASPIN: variação da pressão arterial sistólica no início do 

teste e medida no pico do esforço; FCPIN: variação da freqüência cardíaca no início do teste e medida no 

pico do esforço; IRC: índice de reserva cronotrópico; DP: duplo produto; %: percentual; RFC: 

freqüência cardíaca na recuperação; ΔRFC: variação da freqüência cardíaca na recuperação em relação 

com o esforço; CF: capacidade funcional estimada pelo número de equivalentes metabólicos atingido; 

METs: equivalentes metabólicos; N: número.  

 

Utilizando o coeficiente de Correlação de “Spearman”, transformando a relação 

coração/mediastino (C/M) tardia e a taxa de “Washout” (WO) em uma única variável ordinal, 

houve correlação negativa significativa com as seguintes variáveis: variação da PAS no 

segundo minuto do exercício, PAS no pico de esforço; variação da PAS durante o esforço; 

índice de reserva cronotrópico (IRC); duplo produto (DP) máximo; reserva de DP; capacidade 

funcional (CF), variação da freqüência cardíaca de recuperação (RFC) no 1º e no 2º minutos. 

Observe as tabelas 10, 11 e Anexo 9:  

Tabela 10: Correlação das diversas variáveis do exercício com a relação C/M tardia e taxa de “Washout”.  

 PAS2EIN PASP PASPIN IRC DPM RDP 

                               r 

C/M 4h e WO            

                         p 

-0,639    

 

0,010         

-0,615 

 

0,015 

-0,665 

 

0,007 

-0,598 

 

0,018 

-0,693 

 

0,004 

-0,630 

 

0,012 

PAS2EIN: variação da pressão arterial sistólica no início do teste e medida no 2 minuto do esforço; PASP: 

pressão arterial sistólica no pico do esforço; PASPIN: variação da pressão arterial sistólica no início do 

teste e medida no pico do esforço; IRC: índice de reserva cronotrópico; DPM: duplo produto máximo; 

RDP: reserva de duplo produto; C/M 4h: relação coração/mediastino tardia; WO: taxa de “Washout”.    
 

Tabela 11: Correlação da capacidade funcional e do comportamento da freqüência cardíaca na 

recuperação pós-esforço com a relação C/M tardia e taxa de “Washout”.  

 

 CF Δ RFC1 Δ RFC2 

                                   r 

C/M 4h e WO            

                               p 

-0,567    

 

0,028        

-0,569 

 

0,027 

-0,533 

 

0,033 

CF: capacidade funcional estimada pelo número de equivalentes metabólicos atingido;ΔRFC 1: variação 

da freqüência cardíaca  no 1º minuto da recuperação em relação com o pico do esforço; ΔRFC 2: variação 

da freqüência cardíaca  no 2º minuto da recuperação em relação com o pico do esforço; C/M 4h: relação 

coração/mediastino tardia;WO: taxa de “Washout”.    
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                Utilizando regressão linear “stepwise”, com as variáveis: variação da PAS no 2º 

minuto do esforço; PAS no pico do esforço; variação da PAS intra-esforço; índice de reserva 

cronotrópico (IRC); duplo produto (DP) máximo; reserva de DP; capacidade funcional (CF); 

variação da freqüência cardíaca de recuperação (RFC) no 1º minuto; variação da RFC no 2º 

minuto; as variáveis associadas com disautonomia pela relação coração/mediastino (C/M) 

tardia e pela taxa de “Washout” (WO) foram: (1) a variação da PAS no 2º minuto do esforço 

(r = -0,046; p= 0,021); e (2) o DP máximo (r = -4,67 E-005; p= 0,006). Cálculos no Anexo 

10. O gráfico 6 ilustra a diferença na variável DP máximo.  

 

Gráfico 6: Boxplot entre os grupos da comparação da variável duplo produto máximo. Os grupos forma 

separados pela relação C/M tardia e pela taxa de “Washout”.   
DP: duplo produto; C/M 4h : relação coração/mediastino tardia; WO: taxa de “Washout”.    
 

 

           A figura 1, ilustra a imagem cardíaca com I
123 

MIBG de um paciente com IC que 

apresenta captação do I
123 

MIBG normal. Por outro lado, a figura 2 ilustra a captação regional 

alterada de I
123 

MIBG. 
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Figura 1: Imagem cintilográfica miocárdica com I
123

 MIBG de um paciente com insuficiência cardíaca 

(fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 38%) e que apresenta relação C/M precoce, tardia e taxa de 

“Washout” normais (2,1, 1,87 e 10,9%; respectivamente).  

 

 

  

 

Figura 2: Imagem cintilográfica miocárdica com I
123

 MIBG de um paciente com insuficiência cardíaca 

(fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 34%) e defeitos na inervação adrenérgica. Presença de 

hipocaptação em parede inferior, ínfero-septal, ínfero-lateral, infero-apical, lateral, latero-apical e septo-

apical.  
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7) Discussão   

 

Em nosso estudo comparamos pacientes com IC e cintilografia I
123

 MIBG alterada, 

com pacientes com cintilografia normal, utilizando TE. Observamos que ao utilizarmos 

apenas a relação coração/mediastino (C/M) tardia para diagnóstico de disautonomia 

simpática, não há diferença significativa na comparação dos grupos, após realização do TE.  

Agora, quando dividimos os pacientes em grupos pela taxa de “Washout” (WO), 

observamos um comportamento distinto entre os mesmos. Verificamos que nos pacientes com 

WO alterada (estado de hipertonia adrenérgica em repouso) apresentam uma menor resposta 

simpática durante o esforço, pior capacidade funcional (CF), e uma inadequada resposta 

parassimpática na recuperação pós-esforço. Não há até o presente momento descrição na 

literatura da associação entre este comportamento anormal da PAS e do comportamento 

anormal da RFC e alterações na inervação adrenérgica cardíaca pelo I
123

 MIBG. A PAS no 

pico do esforço, a CF, e a variação da RFC no 2º minuto foram às variáveis que mais se 

associaram com alterações na inervação adrenérgica cardíaca, conforme evidenciado pela 

WO.  

Por último, quando utilizamos como critério de inclusão no grupo alterado a presença 

de relação C/M tardia e WO alterados, o comportamento durante o esforço e na recuperação 

foi semelhante ao do grupo que apresentava apenas WO alterada, de forma que, acreditamos 

que o fator diferencial para o comportamento alterado durante o TE nesse grupo, foi à 

presença da WO alterada. Com a união dos dois parâmetros da inervação adrenérgica, a 

variação da PAS no 2º minuto do esforço e o DP máximo foram os parâmetros que melhor se 

associaram com a disautonomia simpática cardíaca.  

A variação da PAS durante o exercício se associa diretamente com o débito cardíaco 

(DC) durante o esforço: uma menor elevação da PAS intra-esforço pode ser resultado de 

déficit inotrópico durante o exercício, que é um fenômeno comum em pacientes com 

disfunção ventricular, sendo este achado associado com pior prognóstico
4
. Fargard e cols

80
 

demonstraram que uma variação inadequada da PAS em resposta ao exercício submáximo é 

preditora de eventos cardíacos, em uma amostra de pacientes com IC avançada, candidatos a 

transplante cardíaco. Willians e cols
81

 avaliaram pacientes com IC de diferentes classes 

funcionais da NYHA, demonstrando que simples parâmetros obtidos no teste, como a duração 

do exame e a PAS pico do esforço são fortes preditores de prognóstico. Através de análise 

multivariada, essas últimas variáveis superaram a FEVE e fração N terminal proBNP (NT-

proBNP). Nishiyama e cols
4
 avaliaram a resposta da PAS durante o exercício como preditor 
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de prognóstico em pacientes com IC. Por análise univariada, PAS e FC no pico do esforço, 

além de suas variações durante o exercício (Δ PAS/Δ FC = pico do esforço – repouso) foram 

preditores de mortalidade. Nesse estudo, o grupo não sobrevivente apresentou menores 

valores dessas variáveis.  Após análise multivariada, a variação PAS intraesforço e a 

capacidade funcional (CF) obtida através do número de METs atingido, foram os melhores 

preditores de mortalidade, independente do uso de betabloquedor.  

A incompetência cronotrópica é mais prevalente em pacientes com IC que apresentam 

doença mais severa
82

. É decorrente de uma redução da sensibilidade miocárdica ao estímulo 

adrenérgico associado com “downregulation” do receptor betadrenérgico, com conseqüência 

de uma hiperatividade adrenérgica
82

. Muito se tem discutido sobre a influência da terapia 

betabloqueadora sobre a resposta da FC ao exercício. Racine e cols
83

 mostraram que a 

resposta da FC ao exercício físico é um importante marcador prognóstico, independente da 

terapia farmacológica. Recentemente, Arena e cols
5
 realizaram um estudo em pacientes com 

IC com TE tanto na esteira quanto na bicicleta. Verificaram que a variação da FC intra-

esforço não foi um preditor significativo de prognóstico em pacientes com IC em uso de 

betabloqueador. Porém quando juntaram pacientes com IC usuários e não usuários de 

betabloqueador, a variação da FC intra-esforço foi um importante preditor de prognóstico. A 

explicação encontrada pelos autores para justificar esse achado foi o efeito na FC causado 

pela droga se opondo a fisiologia do exercício. A outra explicação poderia ser a utilização de 

diferentes fármacos betabloqueadores (carvedilol, metroprolol, bisoprolol) na amostra. Magr`ı 

e cols
82

 avaliaram 639 pacientes com IC que realizaram TE na bicicleta com o objetivo de 

analisar a influência do betabloqueador na resposta da FC no exercício. Para diagnostico de 

incompetência cronotrópica utilizaram 2 parâmetros: 1) Incapacidade de atingir 80% da FC 

prevista para idade; e 2) Reserva da FC. Os autores confirmaram a influência da 

incompetência cronotrópica sobre a capacidade funcional (CF) avaliada pelo NYHA ou pelo 

VO2 máximo, e embora a incompetência cronotrópica seja mais freqüente em usuários de 

betabloqueador, a terapia betabloqueadora e a dose do betabloqueador não influenciaram no 

VO2 máximo e na variação da FC intra-esforço. Uma resposta inadequada da FC ao exercício 

deve ser, portanto atribuída a uma hiperatividade simpática associada com redução da 

modulação simpática induzida pelo exercício, junto com “downregulation” do receptor 

betadrenérgico
84,85

. Carvalho e cols
86

 estudaram a relação entre a variação da FC (denominada 

pelo autor como reserva da FC: FC no pico do esforço subtraída pela FC em repouso) e o VO2 

máximo através do Teste Cardiopulmonar do Exercício (TCPE) utilizando a esteira e 

protocolo de Naughton, em pacientes portadores de IC e usuários de betabloqueador, com sua 
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terapia otimizada ou não. Evidenciaram que existe uma relação fidedigna entre a reserva da 

FC e o VO2 máximo nos pacientes com terapia otimizada, porém não houve nos pacientes não 

otimizados. Concluíram que a terapia otimizada melhora a função cardíaca durante o 

exercício. Em outro estudo, Carvalho e cols
87

 dividiram pacientes com IC em quatro grupos 

de acordo com a otimização do carvedilol (dose de 50mg/dia), e sensibilidade ao fármaco 

(dose que atingiu o betabloqueio, ou seja, FC entre 50 e 60bpm). Analisaram o 

comportamento da FC durante o exercício. Concluíram que o comportamento da FC entre os 

grupos que tinham FC de repouso menor que 60bpm e entre os grupos com FC maior que 

60bpm foi o mesmo, independente da dose do carvedilol. Kallistratos e cols
6
 avaliaram o 

índice de reserva cronotrópica (IRC) em 100 pacientes com IC com FEVE reduzida, com 

baixa capacidade funcional (CF), utilizando TCPE em esteira, com o objetivo de avaliar a 

correlação entre o NT-proBNP e a resposta da FC ao exercício. Concluíram que tanto o NT-

proBNP, quanto o IRC se correlacionaram significativamente com o VO2 máximo. Essa 

relação direta entre resposta da FC ao exercício e o VO2 máximo pode ser explicado por uma 

relação direta entre a FC e o débito cardíaco (DC). Em pacientes com IC, o DC durante o 

exercício depende mais do aumento da FC do que o aumento do volume sistólico
6,54

. A 

relação entre IRC e VO2 máximo suporta a hipótese de que o SNA tem um papel fundamental 

na CF e na reserva cronotrópica
6
. Uma baixa reserva cronotrópica pode representar uma 

deteriorização do quadro clínico da IC devido à exaustão do mecanismo compensatório 

autonômico ou refratariedade orgânica ao estímulo adrenérgico como conseqüência de uma 

estimulação simpática sustentada
6
. Kallistratos e cols

6
 demonstraram também que a média do 

IRC entre os pacientes que faziam uso de betabloqueador e aqueles que não faziam uso, não 

obteve significância expressiva. Em nosso estudo, podemos confirmar que a hiperestimulação 

adrenérgica em repouso, diagnosticado pela taxa de “Washout” (WO), influenciou na 

resposta cronotrópica e inotrópica ao esforço, e portanto podemos concordar com Kallistratos 

e cols
6
 sobre a refratariedade ao estímulo adrenérgico influenciando na baixa reposta 

cronotrópica durante o exercício.  

Outro parâmetro importante que pode ser avaliado no TE é o duplo produto (DP) que 

consistem na multiplicação da PAS pela a FC, e pode ser medido em repouso, no pico do 

esforço ou a reserva de DP (DP no pico do esforço subtraído DP de repouso)
8
. O DP é 

diretamente proporcional ao trabalho realizado pelo coração e pode ser considerado um 

indicador indireto de consumo miocárdico de oxigênio, assim como um índice para avaliar a 

resposta da circulação coronariana a demanda metabólica em pacientes sadios e 

coronariopatas
8
. É um preditor hemodinâmico útil para avaliação da eficácia terapêutica, visto 



 49 

que a angina de esforço ocorre em um mesmo limiar de demanda miocárdica de oxigênio
8
. 

Valores de DP máximo entre 29000 e 40000 mmHg.bpm refletem eficiência miocárdica. Em 

cardiopatas isquêmicos com disfunção ventricular esquerda, valores abaixo de 25000 

mmHg.bpm são compatíveis com pior prognóstico
7
.  

Rafie e cols
8
 estudaram 1959 pacientes que realizaram TE e fizeram um “follow up” 

de 5,4 anos para avaliar o valor prognóstico da reserva de DP. Após ajuste dos fatores de 

confundimento, a reserva de DP foi melhor fator de prognóstico quando comparado com a 

capacidade funcional (CF) (número METs atingido), FC ou PAS máximas ou RFC no 2º 

minuto. Seu ponto de corte foi 10000 mmHg.bpm. Os autores estudaram qualquer paciente 

encaminhado para realização de TE, desde pacientes saudáveis até portadores de doença 

coronariana, não sendo avaliada essa variável em um grupo de pacientes com IC. Em nosso 

estudo, os pacientes com IC e taxa de “Washout” (WO) alterada, assim como no grupo com 

relação coração/mediastino (C/M) e WO alterados, apresentaram média de reserva de DP 

inferior ao corte proposto pelos autores
8
, o que confere a esse grupo de pacientes um pior 

prognóstico. Porém, em nosso estudo, essa variável não foi superior a PAS no pico do 

esforço, CF e RFC no 2º minuto para predizer a associação com a WO, e também, não foi 

superior a variação da PAS no 2º minuto do esforço e ao DP máximo para avaliar associação 

entre a relação C/M e WO alterados. Em termos de prognóstico a longo prazo, o valor da 

reserva de DP na IC com FEVE reduzida deve ser avaliada em outros estudos prospectivos.  

No pós-esforço, a FC cai rapidamente, sendo a reativação parassimpática o mecanismo 

responsável pela fase precoce da recuperação (os primeiros 30 à 60 segundos). Após esse 

período inicial, a queda da freqüência cardíaca de recuperação (RFC) pode ser atribuída além 

da reativação parassimpática, a supressão simpática
13

. Racine e cols
83

 avaliaram a RFC nos 

pacientes com IC, antes e após 6 meses de uso de betabloqueador, e não evidenciaram 

diferença na FC do  1°, 2° e 3° minutos pós-esforço, mostrando que o betabloqueador não 

influenciou no balanço do tônus simpático e parassimpático durante a fase precoce e tardia da 

recuperação.  

Arena e cols
20

 avaliaram 87 pacientes com IC compensada, utilizando TCPE, em 

esteira e protocolo de Rampa, demonstrando que a RFC no 1° minuto tem grande valor 

prognóstico nesse grupo de pacientes. Seu ponto de corte para determinação desse 

prognóstico foi de 6,5 bpm, e aqueles pacientes que apresentavam valores inferiores ao corte 

eram aqueles que apresentavam menor VO2 máximo, maior grau de disfunção ventricular, 

maior inclinação VE/VCO2 (“VE/VCO2 slope”). Em outro estudo, Arena e cols
5
 avaliaram 79 

pacientes com IC, dividindo-os em 2  grupos: com betabloqueador; sem betabloqueador. A 
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RFC no 1° minuto mostrou-se um importante marcador de prognóstico em ambos os grupos, 

utilizando análise uni e multivariada, independente da etiologia da IC. Seu ponto de corte foi 

de 16 bpm. Bilsel e cols
88

 avaliaram a resposta anormal da RFC no 1º minuto da recuperação 

em pacientes com IC, e utilizaram o ponto de corte menor que 18 bpm como resposta 

anormal. Após seu período de seguimento, verificaram que tanto a resposta anormal da RFC 

quanto à queda do VO2 máximo foram os mais importantes marcadores de prognóstico 

adverso em seus pacientes. Mesmo com pontos de cortes diferentes, ambos os grupos de 

pesquisa
5,20,83,88

 demonstraram a importância prognóstica da RFC no 1º minuto da 

recuperação.  

Lipinski e cols
89

 avaliaram a importância da RFC na recuperação precoce (1º e 2º 

minutos) e tardia (3º e 5º) em pacientes que apresentavam clínica de IC e/ou disfunção 

ventricular esquerda na ecocardiografia. Os autores demonstraram que uma RFC alterada 

aumenta o risco de mortalidade em ambos os grupos. A RFC no 2º minuto foi um 

significativo preditor de sobrevida, quanto ajustado pela idade e o uso de betabloqueador. Por 

análise multivariada, apenas a RFC no 2º minuto e o grau de hipertrofia ventricular esquerda 

foram os preditores significativos de mortalidade. Sheppard e cols
90

 realizaram um estudo 

com 78 pacientes com IC com o objetivo de avaliar o valor prognóstico da RFC em 30, 60, 90 

e 120 segundos após o término do exercício. Verificaram que existia correlação significativa 

entre a RFC nos 90 e 120 segundos com o VO2 máximo e que sua atenuação foi associada 

com índices aumentados de reinternação e pior prognóstico. Os autores sugerem como 

mecanismo responsável pela atenuação da RFC: (1) o aumento da atividade simpática 

associada com “downregulation” do receptor adrenérgico β-1; (2) queda da atividade 

parassimpática; e (3) uma regulação anormal do barorreflexo cardiopulmonar.  

Nishiyama e cols
4
 mostraram que a RFC no 3º minuto, assim como a variação da PAS 

e o número de METs foram importantes preditores de mortalidade após análise multivariada. 

A RFC no 3º minuto reflete uma interação complexa de reativação parassimpática e supressão 

simpática.  

Em nosso estudo, achamos correlação negativa entre a taxa de “Washout” (WO) e a 

RFC do 1º ao 2º minuto da fase de recuperação. Esse fato nos leva a concordar com Sheppard 

e cols
90

 de que o aumento da atividade simpática em repouso (determinada pela WO alterada) 

contribui para alterações da RFC, principalmente no 2º minuto cujos mecanismos 

responsáveis são a reentrada parassimpática e a supressão simpática
4,13

. Porém um fato que 

não conseguimos provar foi a influência do “downregulation” do receptor adrenérgico β-1, 

pois não houve correlação entre  relação coração/mediastino (C/M) tardia com a RFC.  
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O VO2 máximo é um parâmetro utilizado para avaliar, em pacientes com IC, 

candidatos ao transplante cardíaco
71

,
 
e um poderoso preditor de prognóstico

71-73
. Willens e 

cols
91

 estudando 40 pacientes com IC, classe funcional II e III do NYHA, demonstraram que 

o VO2 máximo, tanto por medida indireta (de acordo com o tempo do exercício), quanto por 

medida direta, através do TCPE, é um importante preditor de sobrevida, promovendo 

informações úteis para o acompanhamento dos pacientes. Outra forma de avaliar o VO2 

máximo por medida indireta é através do número de METs atingido no TE
4
. Em um estudo 

envolvendo indivíduos saudáveis, Snader e cols
10

 demonstraram que a capacidade funcional 

(CF) foi um poderoso preditor de mortalidade cardiovascular. Nesse trabalho a taxa de 

mortalidade cardiovascular foi maior no grupo que não conseguiu alcançar 6 METs no TE, e 

sua associação com defeitos na perfusão diagnosticados pela cintilografia miocárdica com 

tálio, colocaram esses pacientes em um patamar de risco ainda maior para eventos adversos. 

Lissin e cols
92

 avaliando 522 pacientes com IC e realizando um período de seguimento de 6 

anos, validaram o TE com ferramenta útil na estratificação de risco desses pacientes. 

Concluíram que o número de METs atingido foi um significativo preditor de prognóstico. 

Buscando correlacionar variáveis ecocardiográficas com variáveis do TE, Acarturk e cols
93

 

demonstraram que o índice de volume de átrio esquerdo foi fortemente associado com uma 

baixa CF, avaliada pelo número de METs, em pacientes com IC. Por análise de regressão 

logística, os autores afirmam que para cada aumento de 1mm/m
2
 no índice de volume de átrio 

esquerdo, causa 42,8% de risco do paciente apresentar uma CF menor que 5 METs. Jeng e 

cols
94

 avaliaram a influência da tolerância ao exercício sobre a qualidade de vida em pacientes 

com IC. Os pacientes que obtiveram uma CF maior ou igual a 5 METs apresentavam uma 

melhor qualidade de vida, mostrando que o TE é seguro, disponível e efetivo para avaliar a 

tolerância ao exercício nesta população. Rubim e cols
95

, apesar de não ter sido seu objetivo 

principal, demonstraram que o número de METs atingido no TE correlaciona-se 

significativamente com a mortalidade. Avaliando em pacientes com IC escores de qualidade 

de vida, teste da caminhada dos 6 minutos, números de METs no TE, e correlacionando essas 

variáveis com VO2 máximo obtido através do TCPE, Myers e cols
96

 concluíram que ambos 

refletem a sua maneira o estado clínico do paciente e tem sua importância neste contexto 

clínico, sem, no entanto, um substituir o outro. A CF determinada pelo número de METs se 

correlacionou significativamente melhor com o VO2 máximo obtido por medida direta, do que 

a distância percorrida no teste da caminhada dos 6 minutos. Chandrashekhar e cols
97

 

analisaram a capacidade das variáveis comumente empregadas no TE em predizer o VO2 

máximo. Após análise de regressão linear “stepwise” o melhor preditor do VO2 máximo foi o 
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número de METs alcançado. Apesar dos autores afirmarem que o número de METs não tenha 

uma precisão elevada, mesmo assim ele ainda é melhor preditor clínico que as outras 

variáveis obtidas, como por exemplo, o comportamento da FC durante o esforço. Parikh e 

cols
98

 avaliaram em pacientes com IC, classe funcional do NYHA III e IV, o efeito do 

betabloqueador metoprolol sobre o número de METs atingido no TE, concluindo que a 

otimização do betabloqueador melhora o desempenho no exercício, avaliado tanto pelo tempo 

de exercício, quanto pelo número de METs. Alguns estudos sugerem que a melhor tolerância 

ao exercício não é universalmente observada, e pode ser em parte decorrente da melhora da 

função endotelial devido ao uso dos betabloqueadores associado com inibidor da enzima 

conversora de angiotensina
99

.  

Outra vertente de marcadores de risco na IC é através da imagem neuronal. A 

cintilografia com I
123 

MIBG tem sido validada como uma marcadora de prognóstica, 

conforme a meta-análise com 1.755 pacientes publicada por Verbene e cols
31

 demonstrando 

que uma redução da relação coração/mediastino (C/M) na imagem tardia ou aumento da taxa 

de “Washout” (WO) na cintilografia miocárdica com I
123

 MIBG se associam com pior 

prognóstico quando comparado com pacientes que apresentam normalidade desses 

parâmetros. Em recente publicação, Jacobson e cols
52

 em um estudo multicêntrico com 

pacientes com classe funcional II e III do NYHA e FEVE < 35%, demonstraram que a 

avaliação adrenérgica direta do coração através da cintilografia miocárdica com I
123

 MIBG , 

foi preditora de maior mortalidade cardíaca e de eventos arrítmicos, de modo independente de 

fatores prognósticos conhecidos como a FEVE, peptídeo natriurético cerebral, e da classe 

funcional do NYHA.  

Analisando as informações funcionais obtidas pela imagem neuronal com as do TCPE, 

Cohen-Solal e cols
27

 correlacionaram o VO2 máximo com a captação de I
123

 MIBG, e diversas 

outras variáveis (FEVE, parâmetros hemodinâmicos, como índice cardíaco e pressão capilar 

pulmonar). Observaram uma significativa correlação entre os achados cintilográficos 

adrenérgicas no I
123 

MIBG e o VO2 máximo no exercício. Analisando seus desfechos (morte 

cardiovascular e transplante cardíaco), o maior determinante do prognóstico foi o VO2 

máximo. O VO2 máximo se correlacionou melhor com a relação coração/mediastino (C/M) 

para imagem tardia do que com a relação C/M para imagem precoce e com a taxa de 

“Washout” (WO). Em contrapartida, o nosso estudo encontrou uma maior correlação da WO 

com o número de METs, e não com a relação C/M tardia como no estudo de Cohen-Solal e 

cols
27

. Entretanto existem significativas diferenças entre os estudos: na nossa casuística 

avaliamos a capacidade funcional (CF) por medida indireta através do número de METs 
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atingidos; em contrapartida no estudo de Cohen-Solal e cols
27

 apenas 13% dos pacientes 

estavam em uso de betabloqueadores, enquanto no nosso estudo todos os pacientes estavam 

em uso desta medicação. Os betabloqueadores têm como uma das suas ações a 

ressensibilização dos betarreceptores, o que pode influir na relação C/M, fato que pode 

explicar as divergências dos achados
9,100

. Como o exercício é o melhor estímulo adrenérgico, 

o aumento da descarga adrenérgica cardíaca pode influenciar na resposta cardíaca durante o 

exercício, assim como na capacidade funcional (CF)
101

. Sato e cols
101

 demonstraram que a 

relação C/M tardia de I
123

 MIBG pode predizer o grau de descarga adrenérgica cardíaca 

durante a estimulação simpática induzida pelo exercício em pacientes com IC. Para chegar a 

essa conclusão, os autores avaliaram além da cintilografia miocárdica com I
123 

MIBG as 

dosagens de noradrenalina periférica (artéria braquial) e do seio coronariano via cateterismo 

cardíaco, e a relação dessas duas medidas (noradrenalina do seio coronariano subtraído pela 

noradrenalina periférica [NAsc – NAp]). Essas amostras foram colhidas em repouso e a cada 

estágio de um TE sintoma limitado na bicicleta. Em seus resultados, a relação C/M tardia de 

I
123

 MIBG se correlacionou com a NAsc – NAp e com FC no pico do esforço, porém não 

houve correlação com o VO2 máximo. Esse fato sugere que em pacientes com IC e relação 

C/M tardia alterada, a estimulação simpática durante o exercício encontra-se alterada, porém 

não influenciou na CF.  

Acreditamos que o TE convencional, através da avaliação do comportamento da PAS 

e da FC durante o esforço, da avaliação do DP máximo, reserva de DP, da capacidade 

funcional (CF) e da variação da freqüência cardíaca de recuperação (RFC) no pós-esforço, 

pode sugerir informações prognósticas em pacientes com IC. Alterações nessas variáveis 

podem ajudar o cardiologista na adequação do tratamento clínico, opção por estratégias mais 

invasivas (revascularização, implante de ressincronizador, ou indicação de transplante) ou até 

mesmo, investir em programas de exercício supervisionado, como uma forma de melhorar o 

prognóstico e a qualidade de vida dos seus pacientes. Como o TE pode detectar alterações 

prognósticas importantes na função autonômica que testes de imagem, mais complexos e 

menos disponíveis, têm sido empregados para avaliar, uma extensão desta pesquisa poderá 

trazer informações sobre quais os pacientes com IC que o TE pode selecionar para realização 

de exames de imagem, como por exemplo, através da criação de um escore de probabilidade, 

para definir quais pacientes terão maiores chances de apresentar alterações da inervação 

adrenérgica cardíaca. 
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8) Limitações do Estudo 

 

           A principal limitação do estudo foi o número reduzido de pacientes. Porém, através de 

um estudo piloto com 16 pacientes, foi realizado um cálculo amostral e o número de 23 

pacientes tem um poder estatístico de 80% para identificar 50% de diferença na capacidade 

funcional (CF), 50% de diferença na PAS no pico do esforço e 39,93% de diferença na 

variação da frequência cardíaca de recuperação (RFC) no 2º minuto, entre os grupos. O 

cálculo foi repetido quando diminuímos nosso número de pacientes de 23 para 15 após 

criamos como critério de inclusão no grupo com cintilografia alterada a presença de relação 

coração/mediastino (C/M) tardia menor ou igual à 1,6, e taxa de “Washout” maior ou igual à 

27%. Após novo cálculo amostral, é o número de 5 pacientes tem um poder estatístico de 80% 

para identificar 50% de diferença na variação da PAS no 2º minuto do esforço e de 65% de 

diferença no duplo produto (DP) máximo. 

           Outra significativa limitação foi termos empregado da CF pelo número de METs, e não 

o VO2 máximo por medida direta através do teste cardiopulmonar do exercício (TCPE), pois 

não dispúnhamos deste equipamento na nossa instituição na época da realização deste exame. 

Entretanto como o TE é uma ferramenta simples e amplamente presente no nosso meio, 

acreditamos que as informações derivadas deste exame possam ser úteis para os cardiologistas 

envolvidos com a prática clínica de pacientes com IC, uma vez que as informações obtidas 

neste simples exame se correlacionaram com a sofisticada análise da inervação adrenérgica 

cardíaca.  

         Outra importante variável observada como significativa no nosso estudo, que foi a PAS 

no pico do esforço, o DP máximo, e a RFC no 2º minuto, também é derivada do TE e não 

requer complexas metodologias para análise. 
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9) Conclusão: 

 

             Em pacientes com insuficiência cardíaca (IC) e fração de ejeção reduzida que 

apresentam disfunção adrenérgica diagnosticados na cintilografia com I
123

 MIBG, pela 

relação coração/mediastino (C/M) tardia, não apresentam diferenças significativas no 

comportamento hemodinâmico durante o teste ergométrico (TE). 

Já os pacientes com IC e estado de hipertonia adrenérgica em repouso, diagnosticados 

pela taxa de “Washout” (WO) da cintilografia, apresentaram significativa redução resposta 

inotrópica e cronotrópica durante o esforço, uma menor capacidade funcional (CF) e uma 

recuperação mais lenta da freqüência cardíaca de recuperação (RFC) no pós-esforço. 
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10) Recomendações: 

 

O teste ergométrico (TE) pode ser utilizado como uma ferramenta útil para detectar 

pacientes em estado de hipertonia adrenérgica, sendo um exame de baixo custo, amplamente 

difundido em nosso meio, podendo no futuro, através da realização de novos estudos, tornar-

se um exame de triagem para detectar pacientes com insuficiência cardíaca (IC) que 

apresentarão maior probabilidade de detecção de anormalidades na inervação adrenérgica 

cardíaca, diagnosticados pela cintilografia miocárdica com I
123

 MIBG. Sabendo utilizar todas 

as suas informações, o TE torna-se uma importante arma para avaliação dos pacientes com 

IC. 
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11) Anexos: 

 

Anexo 1: 

                             Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Projeto: “Avaliação dos Marcadores Inflamatórios em Pacientes com Insuficiência Cardíaca 

Sistólica e Correlação com Índices de Função Autonômica.”  

Pesquisador: Leandro Rocha Messias. 

Instituição: Hospital Universitário Antônio Pedro (UFF). Telefone: 2629-9000. 

Voluntário:_____________________________________________________________ 

Prontuário:______________________  RG:___________________________________  

 

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

dos Marcadores Inflamatórios em Pacientes com Insuficiência Cardíaca Sistólica e Correlação 

com Índices de Função Autonômica”, 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. Buscando um 

maior entendimento da doença, poderemos lhe proporcionar para o senhor(a) e para a 

comunidade um melhor tratamento. 

                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 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.  

                Também será realizado um teste ergométrico com o objetivo de avaliar o 

desempenho do seu coração 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 coronariana importante 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 10ml do seu sangue para verificar se o senhor(a) 

tem algumas das substâncias  que causam inflamação aumentadas no seu sangue. O seu 

sangue colhido será processado, e a dosagem das substâncias que causam inflamação 

realizado no laboratório do Instituto Biomédico da UFF, sem nenhum custo adicional ao 

senhor(a). 

                  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.  
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                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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Anexo 2: Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa  
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Anexo 3: 

                                           

 

                                 Escala de Percepção Subjetiva de Cansaço  

 

                                              BORG Modificado( 0 – 10) 

0 Repouso 

1  

2 Leve 

3  

4 Moderado 

5  

6 Pouco Intenso 

7  

8 Intenso 

9  

10 Exaustivo 
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Anexo 4: 

 

Protocolo de Naughton I 

 

Estágio Tempo 

 (minuto) 

Velocidade 

       (mph) 

Inclinação 

      (%) 

VO2 

(ml/Kg/min) 

METs 

1 3 1 0 5,4 1,5 

2 3 2 0 7,0 2,0 

3 3 2 3,5 10,5 3,0 

4 3 2 7,0 14 4,0 

5 3 2 10,5 17,5 5,0 

6 3 2 14,0 21 6,0 

7 3 2 17,5 24,5 7,0 

8 2 2 25,0 30,0 8,5 

 

Carga inicial = 1,5 METs 

Carga máxima = 8,5 METs 

Tempo Total = 23 minutos 
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Anexo 5  

Cálculo amostral, pelo estudo piloto. Statistic 7.  

Divisão de grupos pela taxa de “Washout”. 

PAS pico do esforço 

Sample Size Calculation (Spreadsheet1) Two Means, t-Test, Ind. Samples H0: Mu1 = Mu2 

 Value 

Population Mean Mu1 180,0000 

Population Mean Mu2 147,7100 

Population S.D. (Sigma) 22,9600 

Standardized Effect (Es) 1,4064 

Type I Error Rate (Alpha) 0,0500 

Critical Value of t 2,1009 

Power Goal 0,8000 

Actual Power for Required N 0,8445 

Required N (per group) 10,0000 

Capacidade funcional 

Sample Size Calculation (Spreadsheet1) Two Means, t-Test, Ind. Samples H0: Mu1 = Mu2 

 Value 

Population Mean Mu1 7,2700 

Population Mean Mu2 4,9000 

Population S.D. (Sigma) 1,8000 

Standardized Effect (Es) 1,3167 

Type I Error Rate (Alpha) 0,0500 

Critical Value of t 2,0860 

Power Goal 0,8000 

Actual Power for Required N 0,8356 

Required N (per group) 11,0000 

RFC 2º  minuto 

Sample Size Calculation (Spreadsheet1) Two Means, t-Test, Ind. Samples H0: Mu1 = Mu2 

 Value 

Population Mean Mu1 32,3300 

Population Mean Mu2 19,4200 

Population S.D. (Sigma) 8,2000 

Standardized Effect (Es) 1,5744 

Type I Error Rate (Alpha) 0,0500 

Critical Value of t 2,1448 

Power Goal 0,8000 

Actual Power for Required N 0,8332 

Required N (per group) 8,0000 
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Anexo 6 

Cálculo amostral final do projeto. Statistic 7. 

Divisão de grupos pela relação C/M tardia e pela taxa de “Washout”. 

Variação da PAS no 2º minuto do esforço. 

Sample Size Calculation (Spreadsheet1) Two Means, t-Test, Ind. Samples H0: Mu1 = Mu2 

 Value 

Population Mean Mu1 12,4400 

Population Mean Mu2 6,6600 

Population S.D. (Sigma) 2,7300 

Standardized Effect (Es) 2,1172 

Type I Error Rate (Alpha) 0,0500 

Critical Value of t 2,3060 

Power Goal 0,8000 

Actual Power for Required N 0,8335 

Required N (per group) 5,0000 

 

Duplo produto máximo 

Sample Size Calculation (Spreadsheet1) Two Means, t-Test, Ind. Samples H0: Mu1 = Mu2 

 Value 

Population Mean Mu1 25434,0000 

Population Mean Mu2 17175,0000 

Population S.D. (Sigma) 2259,3900 

Standardized Effect (Es) 3,6554 

Type I Error Rate (Alpha) 0,0500 

Critical Value of t 2,7764 

Power Goal 0,8000 

Actual Power for Required N 0,9094 

Required N (per group) 3,0000 
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Anexo 7 

Avaliação dos grupos separados pela taxa de “Washout”.  

Coeficiente de correlação de “Spearman”. SPSS versão 15. 

                WO 

Spearman's rho WO Correlation Coefficient 1,000 

    Sig. (2-tailed) . 

    N 23 

  PAS pico do esforço Correlation Coefficient -,456(*) 

    Sig. (2-tailed) ,029 

    N 23 

  FC pico do esforço Correlation Coefficient -,311 

    Sig. (2-tailed) ,148 

    N 23 

  PAS pico - inicio Correlation Coefficient -,528(**) 

    Sig. (2-tailed) ,010 

    N 23 

  FC pico - inicio Correlation Coefficient -,378 

    Sig. (2-tailed) ,076 

    N 23 

  indice de reserva 
cronotrópica 

Correlation Coefficient 
-,438(*) 

    Sig. (2-tailed) ,037 

    N 23 

  DP máximo Correlation Coefficient -,470(*) 

    Sig. (2-tailed) ,024 

    N 23 

  reserva de DP Correlation Coefficient -,555(**) 

    Sig. (2-tailed) ,006 

    N 23 

  FC pico - 1min 
recuperação 

Correlation Coefficient 
-,556(**) 

    Sig. (2-tailed) ,006 

    N 23 

  FC pico - 2min 
recuperação 

Correlation Coefficient 
-,565(**) 

    Sig. (2-tailed) ,005 

    N 23 

  FC pico - 3 min 
recuperação 

Correlation Coefficient 
-,378 

    Sig. (2-tailed) ,076 

    N 23 

  FC pico - 5 min 
recuperação 

Correlation Coefficient 
-,275 

    Sig. (2-tailed) ,205 

    N 23 

  FC pico - 8 min 
recuperação 

Correlation Coefficient 
-,271 

    Sig. (2-tailed) ,211 

    N 23 

  METs Correlation Coefficient -,637(**) 

    Sig. (2-tailed) ,001 

    N 23 
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Anexo 8 

Avaliação dos grupos separados pela taxa de “Washout”. 

Regressão Linear “Stepwise”. SPSS versão 15. 

 

 

Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 67,241 13,333   5,043 ,000 

PAS pico do esforço -,231 ,078 -,541 -2,948 ,008 

a  Dependent Variable: WO 

 

 

Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 46,184 6,263   7,374 ,000 

METs -2,669 ,880 -,552 -3,033 ,006 

a  Dependent Variable: WO 

 

 

Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 42,098 5,735   7,340 ,000 

FC pico - 2min 
recuperação -,534 ,195 -,496 -2,740 ,012 

a  Dependent Variable: WO 
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Anexo 9:  

Avaliação dos grupos separados pela relação C/M tardia e pela taxa de “Washout”. 

Coeficiente de correlação de “Spearman”. SPSS versão 15. 

  
 
  

      C/M 4h e WO 

Spearman's rho C/M 4h e WO Correlation Coefficient 1,000 

    Sig. (2-tailed) . 

    N 15 

  PAS 2min esforço - inicio Correlation Coefficient -,639(*) 

    Sig. (2-tailed) ,010 

    N 15 

  PAS pico do esforço Correlation Coefficient -,615(*) 

    Sig. (2-tailed) ,015 

    N 15 

  PAS pico - inicio Correlation Coefficient -,665(**) 

    Sig. (2-tailed) ,007 

    N 15 

  indice de reserva 
cronotrópica 

Correlation Coefficient 
-,598(*) 

    Sig. (2-tailed) ,018 

    N 15 

  DP máximo Correlation Coefficient -,693(**) 

    Sig. (2-tailed) ,004 

    N 15 

  reserva de DP Correlation Coefficient -,630(*) 

    Sig. (2-tailed) ,012 

    N 15 

  FC pico - 1min 
recuperação 

Correlation Coefficient 
-,569(*) 

    Sig. (2-tailed) ,027 

    N 15 

  FC pico - 2min 
recuperação 

Correlation Coefficient 
-,553(*) 

    Sig. (2-tailed) ,033 

    N 15 

  METs Correlation Coefficient -,567(*) 

    Sig. (2-tailed) ,028 

    N 15 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Anexo 10 

Avaliação dos grupos separados pela relação C/M tardia e pela taxa de “Washout”. 

Regressão Linear “Stepwise”. SPSS versão 15. 

 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 2,583 ,383   6,749 ,000 

DP máximo -5,35E-005 ,000 -,664 -3,206 ,007 

2 (Constant) 2,895 ,337   8,594 ,000 
DP máximo -4,67E-005 ,000 -,580 -3,336 ,006 

PAS 2min esforço - inicio -,046 ,017 -,463 -2,663 ,021 

a  Dependent Variable: C/M 4h e WO 
 

 


