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RESUMO
GONÇALVES, Aline Alves Vargas. Influência da Fístula Arteriovenosa sobre a Resposta
da Frequência Cardíaca ao Dipiridamol em Pacientes Renais Crônicos Submetidos à
Cintilografia Miocárdica. Rio de Janeiro, 2010. Tese (Mestrado em Cardiologia). Faculdade
de Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010.
Fundamentos: Uma resposta diminuída da frequência cardíaca (FC) ao dipiridamol ocorre
nos portadores de doença renal crônica (DRC) por razões não elucidadas. Após ampla revisão
da literatura, não se estudou a contribuição da fístula arteriovenosa para esse fenômeno.
Objetivo: Avaliar o papel da FAV para a resposta anormal da FC ao dipiridamol em renais
crônicos submetidos à cintilografia miocárdica.
Métodos: Foram estudados, consecutivamente, 516 pacientes, sendo 45 renais crônicos (25
com FAV e 20 sem FAV) e 471 com função renal normal, submetidos à cintilografia miocárdica
em hospital terciário, entre 2006 e 2009. Foram avaliados quanto à resposta hemodinâmica
ao dipiridamol e a alguns parâmetros clínicos e cintilográficos. A resposta anormal da FC ao
dipiridamol foi definida como anormal quando a razão FC pico/FC basal≤1,2 e a diferença FC
pico-FC basal<12 bpm.
Resultados: A idade média foi 64,7±11,1 anos, sendo 43% de indivíduos do sexo masculino. O
grupo de DRC com FAV era mais jovem que os demais grupos (55,2±13,0 anos vs. 66,6±12,0
anos vs. 65,1±10,7 anos, p<0,05). A maioria dos pacientes com doença renal crônica era
hipertensa (91,3%), usuária de betabloqueador (66,7%), e com volume diastólico final maior
do que os não DRC. Outros parâmetros analisados foram semelhantes nos três grupos. A
resposta anormal da FC ao dipiridamol ocorreu de forma equivalente em ambos os grupos de
renais crônicos, com ou sem FAV, sendo mais frequênte do que no grupo de não DRC (68%
vs. 70% vs. 29,7%, p<0,001, respectivamente). Pela regressão logística, determinou-se como
preditores de resposta anormal da FC ao dipiridamol a DRC, idade mais elevada e disfunção
ventricular esquerda.
Conclusão: Há relação entre DRC e a resposta anormal da FC ao dipiridamol, mas a FAV não
explica a influência da doença renal sobre essa resposta.
Palavras-chave: Doença renal crônica, Fístula arteriovenosa, Cintilografia miocárdica,
Frequência cardíaca, Dipiridamol, Doença cardiovascular
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ABSTRACT
GONÇALVES, Aline Alves Vargas. Influence of arteriovenous fistula on the heart rate
response to dipyridamole in chronic renal patients undergoing myocardial scintigraphy.
Rio de Janeiro, 2010. Tese (Mestrado em Cardiologia). Faculdade de Medicina, Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010.
Background: An abnormal heart rate (HR) response to dipyridamole occurs in patients with
chronic renal disease for unknown reasons. To our knowledge, the contribution of arteriovenous
fistula (AVF) to this phenomenon has not been studied yet.
Objective: To evaluate the role of AVF in the abnormal HR response to dipyridamole in patients
with CRF who underwent myocardial perfusion scintigraphy.
Methods: 516 patients were studied, 45 of them with CRF (25 with AVF and 20 without AVF)
and 471 with normal kidney function, who consecutively underwent myocardial scintigraphy
in a tertiary care hospital from 2006 to 2009. The hemodynamic response to dipyridamole,
as well as clinical and scintigraphic parameters were evaluated in these patients. In order to
define an abnormal HR response to dipyridamole, both a peak HR/baseline HR ratio ≤1.2 and
the HR difference (peak HR-baseline HR)<12 had to be present.
Results: Mean age was 64.7±11.1 years and 43% of the patients were male. Patients with
CRF were significantly younger than those without CRF (55.2±13.0 vs 66.6±12.0 vs 65.1±10.7,
p<0.05). The majority of patients with CRF were hypertensive (91.3%), took beta-blockers
(66.7%) and had higher end-diastolic volumes than patients without CRF. Other parameters
were not signficantly different among the groups. The prevalence of an abnormal HR response
to dipyridamole was equivalent in both groups of CRF patients (with ou without AVF) but was
more frequent than in patients without CRF (68.0% vs 70.0% vs 29.7%, p<0.001, respectively).
Using logistic regression, predictors of an abnormal HR response to dipyridamole were the
presence of CRF, older age and left ventricular dysfunction.
Conclusions: There is a relationship between CRF and the abnormal HR response to
dipyridamole, but the presence of AVF does not explain the influence of kidney disease on this
response.
Keywords: Chronic renal disease, Arteriovenous fistula, Scintigraphy, Heart rate, Dipyridamole,
Cardiovascular disease
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INTRODUÇÃO e objetivos

A doença renal crônica (DRC) é importante fator de risco para ateroesclerose,
sendo a incidência de doença arterial coronariana (DAC) para esse grupo até mil
vezes maior do que na população geral1 e causa principal de morte nesses indivíduos,
principalmente em decorrência de cardiomiopatia e isquemia miocárdica.2 A redução
da variabilidade da frequência cardíaca (FC) é substancialmente maior em renais
crônicos em hemodiálise do que em indivíduos saudáveis, sendo um marcador útil de
resposta cardíaca à modulação parassimpática e simpática.3 O entendimento atual
da morte súbita baseada nos achados da variabilidade da FC nos pacientes renais
crônicos suporta um tratamento mais agressivo da DAC.2
A alta prevalência de DAC e a baixa relação entre sinais clínicos e gravidade
da doença nesses indivíduos requer uma estratificação mais cuidadosa.4-6 Embora a
cineangiocoronariografia (CAT) seja o método-ouro de avaliação, pelas suas limitações
técnicas, físicas e/ou contraindicações, a cintilografia miocárdica é o método não
invasivo mais utilizado, de acordo com a probabilidade pré-teste desses indivíduos.7-9
É amplamente aceita e com grande uso como método diagnóstico e prognóstico da
doença isquêmica coronariana. Pode ser realizada sob esforço físico, ou no caso de
pacientes mais idosos ou com mais comorbidades há os protocolos que utilizam o
estresse farmacológico com dipiridamol ou adenosina (agentes vasodilatadores) ou
dobutamina (agente inotrópico positivo).10
Dipiridamol é um agente que aumenta a concentração endógena da
adenosina e, por conseguinte, promove vasodilatação coronariana. 11,12 Provoca
uma resposta hemodinâmica na população em geral, entre elas a diminuição da
pressão arterial (PA) e o aumento da FC.13 A resposta anormal da FC ao dipiridamol,
baseada na hiporresponsividade da FC a esta droga, foi descrita em pacientes
diabéticos, idosos e portadores de DRC;14-16 estudos mostram relação entre essa
resposta anormal e a presença de DAC e morte, mesmo com perfusão miocárdica
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normal à cintilografia.17,18 Torna-se importante, portanto, estudar as razões para esse
fenômeno.
O mecanismo que leva a essa alteração hemodinâmica ainda é desconhecido.
Tanto isquemia miocárdica quanto disfunção do ventrículo esquerdo (VE) estão
implicados como geradores de incompetência cronotrópica durante o exercício ou
como resposta ao vasodilatador. Entretanto, nos portadores de DRC, a relação da
resposta anormal da FC ao dipiridamol ocorre independente desses fatores.10 Causas
possíveis dessa resposta anormal são a disfunção autonômica3,19 e a redução da
sensibilidade dos barorreceptores.20
A resposta fisiológica à criação da fístula arteriovenosa (FAV) é a diminuição da
resistência vascular periférica associada ao aumento do débito cardíaco, provocando
mínima ou nenhuma alteração na PA. Na fase inicial, o aumento da FC é responsável
pela elevação do débito cardíaco, sem alterações no volume sistólico. Posteriormente,
o aumento do volume sistólico é o principal contribuinte para a elevação do débito
cardíaco, com retorno da FC aos níveis basais, indicando um estado de expansão
volumétrica.21 Certamente essa sobrecarga volumétrica crônica está envolvida nas
alterações funcionais e estruturais do coração, incluindo o remodelamento do VE.22
Não se sabe ainda se a resposta diminuída da FC ao dipiridamol ocorre nos
renais crônicos em todas as fases da doença. Uma das explicações seria a presença
da FAV, pois foi descrito que ela pode provocar além de alterações volumétricas,
desequilíbrio entre os sistemas vagal e simpático.23
O papel da FAV na presença de resposta anormal da FC ao dipiridamol em
renais crônicos é o tema do presente estudo.
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1.1 OBJETIVOS

Os objetivos deste estudo são:
1. Avaliar a contribuição da presença da fístula arteriovenosa para a resposta
anormal da frequência cardíaca ao dipiridamol em pacientes renais crônicos
submetidos à cintilografia miocárdica.
2. Confirmar se a doença renal crônica é mesmo fator preditor de alteração da
resposta da frequência cardíaca ao dipiridamol.
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REVISÃO DE LITERATURA
A revisão de literatura está direcionada para aspectos relacionados à doença
renal crônica: doença arterial coronariana, cintilografia miocárdica com dipiridamol
como método diagnóstico e de estratificação nesses indivíduos, resposta anormal da
frequência cardíaca ao dipiridamol e presença da fístula arteriovenosa que, assim,
fundamentam o presente estudo.

2.1

Doença renal CRÔNICA

A doença renal crônica é importante fator de risco para a ateroesclerose. Estimase que renais crônicos apresentem incidência de doença cardiovascular até mil vezes
maior do que na população em geral.17 Para definir doença renal crônica, utilizam-se
três componentes: componente estrutural ou anatômico (marcadores de lesão renal ou
albuminúria), componente funcional (baseado na taxa de filtração glomerular – TFG,
que é estimada pela fórmula de Cockroft-Gault) e componente temporal (pelo menos
três meses de duração das alterações estruturais e/ou funcionais). Estágios 1 e 2
definem condições de lesão renal na presença de TFG acima de 60mL/min. Estágios
3 a 5 definem condições de redução moderada a grave da TFG independente dos
marcadores de lesão renal.1 O método-ouro de determinação da função renal é o
clearance de iotolamato, mas é de preço elevado e necessita bastante tempo para
sua realização.24
As alterações vasculares que ocorrem nos indivíduos renais crônicos são
multifatoriais, relacionando-se a: comorbidades, fatores de risco ateroescleróticos,
duração da diálise, presença de substâncias tóxicas, disfunção endotelial, presença
da FAV, estresse oxidativo, inflamação, anemia, sobrecarga hemodinâmica, alterações
metabólicas e endócrinas graves relacionadas ou não à uremia,25,26 provocando,
assim, remodelamento vascular e alteração no fluxo de reserva coronariano, que é
um marcador de disfunção microvascular coronariana.25
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2.2

DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA

A doença cardiovascular é a causa principal de morte nos pacientes em estágios
finais da doença renal e nos transplantados renais (quatro vezes maior que na
população geral),7 correspondendo a cerca de 40-45% de todas as mortes.4,8,26-31 A
cardiomiopatia e a isquemia miocárdica são as causas mais frequentes de morte,32
ocorrendo arritmia maligna em cerca de 64% dos pacientes em hemodiálise.2 Após
estratificação por idade, sexo, raça e diabetes, a taxa de mortalidade por DAC nos
renais crônicos é de 10 a 20 vezes maior que na população em geral.8 Em todas as
idades, pacientes submetidos à diálise têm também de 10 a 20 vezes mais chance
de morrer por causa cardiovascular, com risco relativo maior nos mais jovens.33 A
própria hemodiálise agrava a isquemia miocárdica, tanto pela hipotensão induzida pelo
procedimento, o que diminui a pressão de perfusão miocárdica, quanto pela alteração
da afinidade hemoglobina-oxigênio que reduz a oferta de oxigênio para o miocárdio.34
A prevalência de DAC nos pacientes assintomáticos, em hemodiálise, tende a
aumentar, principalmente com a idade e presença de diabetes (DM), sendo 24% nos
pacientes jovens não diabéticos e 85% nos idosos em diálise e diabéticos.35 Brau et
al.36 mostram que mais de 75% dos pacientes com DAC submetidos à hemodiálise
não apresentam sintomas típicos. O prognóstico a curto e longo prazos após um
infarto agudo do miocárdio (IAM) é ruim, com 40% dos pacientes morrendo por causas
cardíacas em um ano e quase 60% em três anos.37,38 A cirurgia de revascularização
miocárdica, tanto cirúrgica quanto percutânea, reduz a morbidade e a mortalidade dos
candidatos ao transplante renal.39
A alta prevalência de DAC e a baixa relação entre sinais clínicos e gravidade da
doença nesses indivíduos requer uma estratificação cuidadosa.5-7 De acordo com as
diretrizes da Sociedade Americana de Transplante,40 a investigação para DAC é feita
em pacientes acima de 50 anos, diabéticos há mais de 10 anos ou sabidamente com
doença coronariana (≥1 fator de risco) e ≥2 fatores de risco ateroescleróticos tradicionais,
como história familiar de DAC, hipertensão arterial, dislipidemia ou tabagismo.
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As revisões e diretrizes37,40,41 orientam a realização de testes não invasivos ou
CAT de acordo com o risco estimado de DAC nesses pacientes. Entretanto, esse
rastreamento é dificultado pelas contraindicações e/ou limitações das técnicas utilizadas
na população geral.9 O CAT continua considerado padrão-ouro para a detecção
de DAC;7,8 porém, devido ao seu alto custo e ao risco de complicações,31 utiliza-se
amplamente a cintilografia miocárdica para o diagnóstico de isquemia miocárdica e
estratificação de risco nos renais crônicos, inclusive nos pré-transplantados.10

2.3

CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA

Meta-análise com 11 estudos37 evidenciou que, embora a especificidade da
cintilografia miocárdica para eventos cardíacos futuros seja baixa nessa população,
o valor preditivo negativo é alto tanto para IAM quanto para morte súbita. Estudo de
De Lorenzo et al.10 demonstrou que, ao contrário do esperado em população com alta
probabilidade pré-teste de DAC, os escores de perfusão dos pacientes renais crônicos
não foram diferentes significativamente daqueles não renais, achado este que pode
sugerir redução da sensibilidade da cintilografia em pacientes portadores de DRC.
Tanto a dobutamina quanto o dipiridamol são bem tolerados por pacientes em
hemodiálise.42 Entretanto, estudo comparando o dipiridamol com a dobutamina mostrou
que a acurácia da cintilografia com dipiridamol é maior para identificar pacientes de
alto risco para eventos cardíacos não fatais e morte.9
Resultados de meta-análise realizada por Rabbat et al.37 confirmam que indivíduos
renais crônicos com cintilografia anormal têm risco de eventos cardíacos futuros maior
que aqueles com teste normal (aumento em seis vezes para IAM e quase quatro vezes
para morte súbita). Inversamente, em pacientes renais crônicos em fase final, indicados
para transplante, e avaliados por cintilografia miocárdica, um teste negativo está associado
à baixa taxa de evento, com sobrevida livre de DAC em dois anos de 85%. Entretanto,
o risco de evento independente da normalidade do exame continua muito maior nesses
indivíduos em relação à população geral. Hachamovitch et al. afirmam que a doença renal
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crônica em estágio final é modificador potente do valor prognóstico de uma cintilografia
normal.43

2.4

DIPIRIDAMOL

Dipiridamol é um vasodilatador que aumenta a concentração endógena de
adenosina pela inibição do seu metabolismo através da inibição da adenosinadeaminase, e por impedir sua captação para dentro dos eritrócitos e células
endoteliais vasculares.44-46 A meia-vida natural da adenosina, normalmente 15s a 30s
na corrente sanguínea, aumenta triplicando ou quadruplicando o nível de adenosina
circulante.12
Adenosina é uma pequena molécula com uma base purínica, sendo produzida
intracelularmente através das vias S-adenosil-homocisteína e adenosina-trifosfato,
e transportada através da membrana celular por um mecanismo ativo. A ativação
dos receptores A2 nos menores vasos leva ao aumento da atividade da adenilatociclase e diminuição da entrada lenta de cálcio. O aumento do AMPc dentro das
arteríolas coronarianas causa vasodilatação pela inativação da miosina Kinase,
a enzima responsável pelo estímulo à interação actina-miosina.11 Além disso, a
adenosina interage com os receptores A1 nas células do músculo liso, ativando a
guanilatociclase e incrementando a produção da GMPc que leva ao relaxamento
dos vasos por complexo mecanismo de transdução. Também estimula a produção
de inusitol trifosfato, um segundo mensageiro que vai mediar a liberação do cálcio
intracelular e a contração da musculatura lisa. As metilxantinas, como aminofilina e
cafeína, bloqueiam competitivamente a ligação da adenosina aos receptores A1 e A2,
antagonizando assim os efeitos do dipiridamol.18,44
A leve taquicardia produzida pela adenosina, e mediada pelos receptores A2,
está relacionada à excitação simpática direta. Baseados nisso, Dhalla et al.,47 em
estudo experimental em ratos, demonstraram não haver relação entre a resposta da
FC e a queda da pressão arterial.
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O uso do dipiridamol nas imagens de perfusão miocárdica foi publicado por Gould
et al.48-50 em 1978, e aprovado nos EUA em 1991, sendo atualmente amplamente usado
como estresse farmacológico principalmente na avaliação dos pacientes incapazes de
se submeterem a estresse físico, como por exemplo portadores de doença vascular
periférica, renais crônicos, ou aqueles com contra-indicação como os portadores de
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).12,48,51,52
O dipiridamol é extremamente seguro, com mínimos efeitos colaterais prontamente
revertidos com a administração de aminofilina.53
A vasodilatação de um vaso coronariano não estenótico aumenta o gradiente de
pressão, aumentando assim o fluxo sanguíneo. Inversamente, no vaso com estenose
significativa, a sua dilatação está comprometida e o fluxo sanguíneo é desviado,
provocando redução da pressão de enchimento necessária para o fluxo colateral,
denominada roubo miocárdico.11,44,52 A redução na resistência coronariana e a diferença
do grau de hiperemia entre as coronárias com e sem fluxo sanguíneo constituem a
base de detecção dos defeitos de perfusão na cintilografia.10,52

Resposta ao Dipiridamol

Os efeitos hemodinâmicos que ocorrem com o uso do dipiridamol são: leve
redução da PA e aumento da FC, não sendo esse aumento consequência direta da
queda da PA.13,16 Geralmente a FC aumenta de 20% a 40% enquanto a PA sistólica e
a diastólica caem discretamente.12 A resposta diminuída da FC significa FC pico/FC
repouso ≤1,20, valor definido no estudo de Bhatheja et al. como o de melhor poder
discriminatório e também apresentando forte correlação com a mortalidade total,18
tendo sido descrita em pacientes renais crônicos, diabéticos e idosos.13,15,54
Em pacientes não renais crônicos, tanto a isquemia miocárdica quanto a
disfunção do ventrículo esquerdo (VE) estão relacionados à resposta anormal da
FC ao dipiridamol, evidenciado no estudo de Kim et al.55 Entretanto, De Lorenzo et
al.10 demonstraram não haver associação significativa da resposta anormal da FC
ao dipiridamol em renais crônicos, com outras variáveis clínicas, hemodinâmicas,
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perfusionais e funcionais, tais como isquemia e disfunção do VE, sendo então a
doença renal crônica classificada como preditor independente dessa resposta.
Estudo de Venkataraman et al.,56 utilizando como método diagnóstico a cintilografia
miocárdica com adenosina, comparou 139 pacientes renais crônicos com 54 pacientes
com função renal normal e não diabéticos, e mostrou que há uma relação entre a
resposta abolida da FC à adenosina e mortalidade total. Sabendo-se que o dipiridamol
aumenta a concentração endógena de adenosina, o mecanismo de ação de ambos
é o mesmo e suas ações podem ser comparáveis. Portanto, torna-se fundamental
investigar a causa desse fenômeno.
Ainda não é clara a fisiopatologia da resposta anormal da FC ao dipiridamol.
Causas possíveis para isso são a disfunção autonômica, similar ao que ocorre em
diabéticos10,54 e a redução na sensibilidade dos barorreceptores.19,45,54,55,57 Outra
possibilidade é a criação da FAV, que promove alterações hemodinâmicas no paciente
renal crônico e, portanto, poderia alterar também os efeitos hemodinâmicos do
dipiridamol.

2.5

DISAUTONOMIA

A incompetência cronotrópica em resposta ao exercício ou ao estresse
com vasodilatadores é preditor de mortalidade, mesmo na presença de perfusão
normal.18,55,58 A FC basal elevada pode ser considerada sinal de disfunção do VE e
também de neuropatia autonômica.59,60
Tanto em renais crônicos quanto em não renais, não há relação entre a resposta
anormal da FC ao dipiridamol e os efeitos de medicações cronotrópicas negativas, assim
como a presença ou não de diabetes.10,55,58,61 Em estudo com pacientes diabéticos,3 a
FC basal foi maior nos pacientes com resposta reduzida ao dipiridamol e a frequência
do uso de betabloqueador não foi diferente estatisticamente em ambos os grupos,
mostrando que não há efeito do betabloqueador sobre a resposta hemodinâmica
à droga. As drogas anti-anginosas podem influenciar no resultado da cintilografia
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miocárdica com dipiridamol, pela sua possível interferência sobre a resposta da
hiperemia aguda e redistribuição do fluxo sanguíneo induzidos pelo vasodilatador,
como foi descrito por Sharir et al.62 Entretanto, esse mesmo estudo mostrou que estas
drogas não alteram a FC, PA e o produto FC/PA.
A disfunção autonômica cardíaca é um problema comum em pacientes renais
crônicos57,63 e amplamente reconhecida como consequência da falência renal.8 O
sistema nervoso autonômico tem importante papel no controle da pressão arterial
e na atividade do músculo cardíaco por meio das vias simpática e parassimpática.
Qualquer desequilíbrio entre essas vias pode causar reações adversas e ocorrer
principalmente por efeitos tóxicos da uremia, hipertrofia do VE, isquemia miocárdica
e anemia.20 Ainda é controverso se existe diferença entre os tipos de diálise sobre os
efeitos disautonômicos.64
Recentemente, Li et al.65 identificaram uma nova amino-oxidase, chamada
renelase, que degrada especificamente as catecolaminas circulantes. O nível dessa
enzima é significativamente menor nos pacientes renais crônicos, sugerindo que a
modulação desta poderia melhorar a hiperatividade simpática.
Estudo de Rubinger et al.66 mostrou que em pacientes em diálise, os índices de
variabilidade da pressão arterial estão mais elevados, enquanto que os índices de
variabilidade da FC e os índices barorreceptores estão significativamente menores.
Essas alterações são reversíveis, em parte, após o transplante renal, e são reconhecidas
como fatores de risco cardiovascular independentes.
Além disso, Beddhu et al.,67 em um estudo com 460 portadores de DRC
e TFG<60mL/min/SC, concluíram que a FC basal mais elevada (mesmo abaixo
de 100bpm) está associada a aumento do risco de eventos cardiovasculares
e mortalidade nos pacientes renais crônicos. Ainda não são conhecidos os
mecanismos para tal feito, mas evidenciou-se que o uso de betabloqueadores
ou diuréticos, apesar de alterarem a FC basal, não está relacionado ao aumento
dessa mortalidade. Os resultados desse estudo também suportam a hipótese de
que a elevada FC basal está associada à síndrome metabólica, além de aumento
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da celularidade branca (marcador de inflamação), fibrinogênio plasmático
(marcador de tendência trombótica) e fator de Von Willebrand (marcador da
função endotelial).
Estudos mostram que a doença renal terminal é fator independente de
diminuição da variabilidade da FC, que é a medida das variações batimentobatimento em intervalo de batimentos cardíacos, e está relacionada à disautonomia
e à morte súbita.30,68 A redução da variabilidade da FC também é descrita em
diabéticos,69 no alcoolismo crônico70 e em idosos,71 mas é menos importante
naqueles que recebem betabloqueadores.72 É um marcador útil de resposta
cardíaca à modulação parassimpática e ao aumento da atividade simpática que
mascara a atividade vagal e tem valor prognóstico independente nos renais crônicos
em diálise, identificando aqueles em estágios precoces de disfunção autonômica
e com aumento do risco de mortalidade total e morte súbita, independente de
outros fatores.2,63,73
Karayayali et al.63 mostraram que há uma redução da modulação parassimpática
da FC em pacientes submetidos à hemodiálise em relação a indivíduos saudáveis.
Testando-se a função autonômica em pacientes em hemodiálise, evidenciase que há lesão das fibras nervosas cardíacas na ausência de sintomas de
neuropatia autonômica.74 O entendimento de morte súbita baseada nos achados
da variabilidade da FC nos renais crônicos suporta a ideia de um tratamento mais
agressivo da DAC.
No estudo de Melissinos et al.,75 a adenosina deaminase (ADA), enzima
essencial para a via catabólica das purinas, foi medida nos linfócitos de pacientes
renais crônicos, sendo evidenciada diminuição da atividade dessa enzima tanto em
renais em diálise quanto naqueles em tratamento conservador. Supõe-se que esse
efeito seja resultado da influência de fatores tóxicos circulantes no plasma e não
dialisáveis.76,77 Na ausência de ADA funcional, há acúmulo intracelular de adenosina
e deoxiadenosina, produzindo redução da resposta vascular ao dipiridamol, conforme
analisado no estudo de Marvick et al.45
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2.6

FÍSTULA ARTERIOVENOSA

Brescia et al.78 foram os primeiros a criar uma anastomose vascular entre a
artéria radial e a veia cefálica em 1966, técnica que promoveu acesso conveniente à
circulação nos pacientes portadores de doença renal crônica.
As FAV podem ser autógenas, feitas de material nativo ou não autógenas,
quando são utilizadas próteses, geralmente de politetrafluoretileno (PTFE). Dá-se
preferência às primeiras pela sua maior patência. Idealmente, são confeccionadas
nas extremidades superiores, devido a menores taxas de complicação, e distalmente
no intuito de se preservar as veias proximais se houver necessidade de novos
acessos futuros. Quatro tipos diferentes de anastomose podem ser construídas:
terminoterminal, terminolateral, lateroterminal e laterolateral, sendo os principais
vasos utilizados a artéria radial e a veia cefálica.79
Revendo experimentos fisiológicos, em 1946 um estudo evidenciou que
grandes FAV produziam débito cardíaco mais elevado, com aumento também da
FC e pressão da artéria pulmonar.80 Em 1950, descobriu-se que a FAV provocava
aumento do fluxo sanguíneo;22 em 1961, ratificou-se que a FAV provocava
aumento quase que instantâneo do débito cardíaco e queda da pressão arterial e
da resistência periférica. Além disso, os mecanismos de equilíbrio a esse aumento
do fluxo sanguíneo seriam o aumento da FC, da contratilidade e das pressões de
enchimento, provocando assim o aumento do retorno venoso e, consequentemente,
do débito cardíaco.81 Embora o tamanho da FAV seja o principal determinante da
magnitude do fluxo arterial proximal, outros fatores também contribuem para o
alto fluxo, tais como a resistência venosa, as artérias colaterais e o leito vascular
periférico.82
Em 1965, um estudo mostrou que o débito cardíaco aumentado seria responsável
pelos efeitos deletérios sobre o coração.83 A sobrecarga volumétrica crônica provocada
pela FAV está envolvida, portanto, nas alterações funcionais e estruturais do coração,
incluindo o remodelamento do VE.84 A sua criação produz um aumento significativo dos
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níveis médios plasmáticos tanto do ANP (peptídeo natriurético atrial, vasodilatador)
quanto do BNP (peptídeo natriurético cerebral) e suas elevações máximas ocorrem 10
dias após o procedimento cirúrgico.85
Sabe-se que essas alterações hemodinâmicas provocadas pela FAV ocorrem já
nas primeiras duas semanas de sua criação. A atividade da renina cai, os níveis de
aldosterona não se alteram e o ANP aumenta em 84%, em resposta ao estiramento
atrial causado pelo aumento do fluxo sanguíneo. Um aumento significativo do ANP
pode traduzir a expansão volumétrica atrial que ocorre com a criação da FAV. A
elevação do BNP está mais relacionada à disfunção diastólica do VE.86
Estudo com transplantados renais com FAV funcionante e FAV ocluída
mostrou que os pacientes com FAV normofuncionante (fluxo médio de 900mL/min)
apresentam aumento das dimensões diastólicas finais do VE, suportando a teoria
que a FAV produz dilatação cardíaca progressiva.87 O contrário também ocorre:
o fechamento da FAV resulta em redução significativa do diâmetro diastólico final
do VE e de sua massa.88 Especula-se que a expansão de volume produzida pelo
fluxo na FAV é que provocaria a elevação da pressão de enchimento do VE.85
Martin Alpert, em estudo analisando a performance cardíaca e sua
morfologia nos pacientes renais crônicos em estágio final, demonstrou que a
hemodiálise regular com perda ponderal produziu uma diminuição dos volumes
intracavitários, com aumento da FE. Não se sabe se a melhora do enchimento
diastólico reflete apenas uma diminuição do volume intravascular, ou se existem
outros fatores presentes. Já a hemodiálise sem perda ponderal somente produz
uma diminuição do ESV.

89

Savage et al.90 demonstraram que a diminuição da perfusão subendocárdica
ocorre imediatamente após a confecção da FAV, persistindo nos primeiros seis
meses. Talvez este seja o elemento causador da falência cardíaca de alto débito,
complicação rara que ocorre em alguns pacientes renais crônicos e definida por
sintomas de insuficiência cardíaca congestiva na presença de índice cardíaco
acima do normal. Também pode ocorrer pelo aumento gradual do volume
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sanguíneo, da pressão no átrio esquerdo e na artéria pulmonar e do volume no
final da diástole do VE até a descompensação cardíaca, com dilatação do VE,
diminuição da fração de ejeção (FE) e aparecimento dos sintomas.89,91
Hipertrofia ventricular esquerda, portanto, é a alteração morfológica mais
frequente e fator de risco independente de sobrevida nesses pacientes.92,93 Quando
submetidos à hemodiálise, mais de 80% desses pacientes têm aumento da massa
do VE, com características tanto da hipertrofia concêntrica quanto da excêntrica.94
Outro sinal que gera informações úteis sobre o significado hemodinâmico da
FAV é a bradicardia aguda provocada pela oclusão da FAV (sinal de NicoladoniBranham): está relacionada não só com a atividade cardíaca vagal mas também
com a inibição simpática periférica e aumento da sensibilidade dos barorreceptores
arteriais – a oclusão da FAV estimula os barorreceptores arteriais que aumentam a
pressão arterial e, consequentemente, promovem a inibição simpática periférica e
bradicardia.23
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METODOLOGIA

3.1

Caracterização do estudo

Este é um estudo de intervenção/interação (dipiridamol com o estado de saúde
dos pacientes) com coleta de dados seccionais, sendo a realização do exame
cintilográfico e a análise da FC prospectivas.
Foi realizado no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, no período de 2006 a 2009, tendo sido
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUCFF sob o nº 1083/09.

3.2

População Amostral

Foi estudada uma população de 516 pacientes encaminhados para a realização
de cintilografia miocárdica com dipiridamol, estratificada em três grupos: 20 pacientes
renais crônicos sem fístula arteriovenosa (DRC sem FAV), 25 pacientes renais crônicos
com fístula arteriovenosa (DRC com FAV) e o grupo-controle de pacientes com
função renal normal (não DRC), formado por 471 indivíduos (Tabela 1). As principais
causas da doença renal eram HAS e DM, sendo apenas dois pacientes portadores de
glomerulonefrite. Todos os pacientes renais crônicos apresentavam-se nos estágios 3
a 5 de doença renal. Todas as FAV eram localizadas nos membros superiores.
Tabela 1
Grupos amostrais estudados
Grupos
n
DRC sem fístula
20
DRC com fístula
25
Não DRC
471
Total
516

%
3,9
4,8
91,3
100,0

IC95%
2,4% - 5,8%
3,2% - 7,0%
88,6% - 93,5%

IC95%=intervalo de confiança de 95%
DRC=doença renal crônica
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Os pacientes foram incluídos consecutivamente a partir da indicação do estudo
pelos médicos dos ambulatórios ou durante a sua internação, para a realização da
cintilografia miocárdica com dipiridamol, já se levando em conta nesse momento a
idade acima de 18 anos, pacientes renais crônicos em estágios 3 a 5 da doença
renal e os seguintes critérios de exclusão: contraindicações ao uso do dipiridamol
(hiper-reatividade brônquica e BAV de 2º ou 3º graus), presença de taquiarritmias,
insuficiência cardíaca congestiva (NYHA III e IV), cardiomiopatias (que não a de
etiologia isquêmica) ou doença valvar significante.
Todos os participantes do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido após serem informados sobre o projeto, de acordo com a resolução
n0 196/96 do CNS/MS e seus anexos. Foi garantido sigilo a fim de assegurar a
privacidade dos pacientes quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa.

3.3

Procedimentos Realizados

As informações clínicas foram coletadas por anamnese, durante a realização da
cintilografia miocárdica, e confirmadas por revisão de prontuário.
DRC foi identificada pela história e confirmada pela avaliação dos prontuários,
sendo o critério utilizado a TFG estimada pela fórmula de Cockroft-Gault.
Hipertensão arterial sistêmica foi definida por PA≥140x90mmHg e/ou uso de drogas
anti-hipertensivas; diabetes foi definido pela história clínica e/ou uso de insulina
ou hipoglicemiantes orais. Hipercolesterolemia, infarto do miocárdio, angioplastia
coronariana ou cirurgia de revascularização miocárdica também foram confirmados
pela revisão de prontuário. Uso regular de medicamentos que possam inibir a resposta
da FC ao dipiridamol, tais como betabloqueadores, antagonistas dos canais de cálcio
(diidropiridínicos ou não) ou digoxina também foi registrado.
Pacientes foram instruídos a não fumar ou consumir cafeína ou produtos que
continham xantinas nas 24 horas prévias ao teste, mas foi permitido o uso das suas
medicações de acordo com as recomendações de seus médicos.
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Estresse com Dipiridamol

A cintilografia miocárdica foi realizada segundo o protocolo com duplo isótopo
(repouso com 201Tl / estresse com Tc99m-MIBI). Dipiridamol foi infundido durante 4
minutos no paciente em posição supina, na dose de 0,56mg/kg, máximo de 60mg.
Foram monitorizadas continuamente as derivações eletrocardiográficas MC5, D2M
e V1. FC e PA foram registradas no repouso e a cada 2 minutos após o início da
infusão do dipiridamol, no tempo de 10min.

99m

Tc-MIBI foi injetado aos 8min. A

ocorrência de sintomas foi questionada durante e após a infusão do dipiridamol.
Administrou-se aminofilina por via intravenosa após 2min da injeção do radiotraçador,
na dose de 120mg a 240mg, dependendo da quantidade utilizada do dipiridamol.
Os valores de pico da FC e PA foram definidos pela FC e PA no oitavo minuto
de infusão do dipiridamol. Mediu-se a FC basal antes do início da infusão do fármaco.
Administrou-se o antídoto de rotina após o décimo minuto. Foram calculadas a razão
da FC (FC no pico/FC no repouso), a diferença entre a FC de pico e repouso (FC
delta) e entre a PA sistólica de pico e repouso (PA delta). A resposta anormal da
FC ao dipiridamol foi definida por Razão da FC ≤1,2 e FC delta <12, baseados nos
estudos de Batheja et al.18 e o estudo multicêntrico de Lette et al.,13 respectivamente.
Depressão significativa do segmento ST durante o estresse farmacológico foi definida
como ≥1mm de depressão horizontal ou descendente ocorrendo nos 80ms após o
ponto J.
Todos os pacientes foram submetidos à fase de repouso e de estresse. Para a
imagem em repouso, injetou-se

201

Tl (2.5 a 3.0mCi), e sua aquisição iniciada 15min

após a injeção do radioisótopo. Em seguida, injetou-se MIBI durante o estresse
farmacológico como descrito anteriormente, sendo a aquisição iniciada de 40min a
50min após o estresse.
A interpretação visual semiquantitativa das imagens foi feita a partir dos cortes de
eixo curto e longo vertical divididos em 17 segmentos. Esses segmentos são divididos
em quatro regiões no ápice e em seis regiões médio-ventriculares e basais no eixo
curto, e apenas um segmento apical no eixo longo médio-ventricular. Cada segmento
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recebe um escore de acordo com o consenso de dois observadores experientes,
usando uma escala de 5 pontos (0=normal, 1=leve; 2=moderada; 3=grave redução
da captação do traçador; 4=ausência de captação da atividade do radiotraçador). O
escore somado de estresse (SSS) e o escore somado de repouso (SRS) são obtidos
pela média da soma dos escores dos 17 segmentos das imagens em estresse e em
repouso, respectivamente. A diferença entre o SSS e SRS é definida como o escore
somado da diferença (SDS).
Após reorientação automática, as imagens do eixo curto pós-estresse são
processadas usando o software de gated SPECT quantitativo; a FE do VE, o volume
diastólico final (EDV) e o volume sistólico final (ESV) são calculados automaticamente.

3.4

Análise Estatística

As variáveis contínuas foram expressas como médias e desvios-padrão, e as
variáveis categóricas como proporções.
Para a avaliação das variáveis categóricas entre os grupos amostrais, utilizou-se
o teste do qui-quadrado e para as variáveis contínuas, o método ANOVA. Para avaliar
as variáveis contínuas e as categóricas em relação à resposta da FC ao dipiridamol,
utilizou-se o teste t de Student e o odds ratio, respectivamente. A avaliação da
concordância entre as estratégias adotadas de classificação da resposta da FC ao
dipiridamol foi calculada pelos coeficientes Kappa de concordância e o qui-quadrado
de McNemar. Foi ajustado o modelo de regressão logística múltiplo para o desfecho da
alteração da resposta da FC ao dipiridamol. Foram incluídas no modelo multivariado
1 todas as variáveis com p<0,25 na análise univariada, em associação com “grupo”
ou alteração da resposta da FC ou ainda com significado clínico. No modelo final
(multivariado 2), foram incluídas as variáveis com p<0,05.
As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o pacote estatístico SPSS
versão 11.0.
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RESULTADOS

A população amostral, constituída por 516 pacientes, foi estratificada em três
grupos conforme já descritos: DRC sem FAV, DRC com FAV e não DRC. Os principais
resultados encontrados neste estudo são:

4.1	Em relação à população estudada e sua estratificação em grupos

A população estudada (n=516) foi constituída por 224 (43,4%) indivíduos do
sexo masculino. A idade média da população foi 64,7±11,1 anos (Tabela 2). O grupo
dos DRC com FAV era significativamente mais jovem (55,2±13 anos vs 66,6±12 anos
vs 65,1±10,7 anos, p<0,05) (Tabela 3).
Tabela 2
Grupos amostrais estudados, estratificados por sexo
Sexo
Grupos
Masculino
Feminino
n
%
n
%
DRC sem FAV
9
45,0
11
55,0
DRC com FAV
14
56,0
11
44,0
Não DRC
201
42,7
270
57,3
Total
224
43,4
292
56,6

p-valor*
NS

*teste do χ2
DRC= doença renal crônica; FAV=fístula arteriovenosa

Tabela 3
População total e grupos amostrais estudados, estratificados por faixa etária
Faixas etárias
30 a 59 anos
60 a 69 anos
70 a 89 anos
Total
n
%
n
%
n
%
n
%
População total 165
32,2
169
32,9
179
34,9
516
100
DRC sem FAV
7
35,0
3
15,0
10
50,0
20
100
DRC com FAV
14
56
8
32
3
12
25
100
Não DRC
145
30,8
159
33,8
167
35,4
471
100

Média±DP
64,7±11,1
66,6±12,0
55,2±13,0
65,1±10,7

p-valor=0,018 pelo teste do χ2
DRC= doença renal crônica; FAV=fístula arteriovenosa; DP=desvio-padrão
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4.2

Em relação às características demográficas

A maioria dos pacientes renais crônicos é hipertensa (91,3%) e usuária de
betabloqueador (66,67%). Comparando com o grupo de não DRC, não houve
diferença significativa em relação a: hipertensão arterial, diabetes, tabagismo,
história prévia de infarto agudo do miocárdio, angioplastia coronariana e cirurgia de
revascularização miocárdica. O uso de betabloqueador foi mais frequente no grupo
de DRC sem FAV, seguido pelo grupo com função renal normal e o grupo de DRC
com FAV (85% x 70,3% x 52%, respectivamente, p<0,05). A hipercolesterolemia foi
significativamente mais importante no grupo-controle (p<0,05) (Tabela 4).
Tabela 4
Características demográficas dos grupos amostrais estudados
Grupos		
Características
DRC sem FAV
DRC com FAV
Não DRC
p-valor*
demográficas		
n
%
n
%
n
%
IAM								
Não		
17
85
23
92
377
80,0
NS
Sim		
3
15
2
8
94
20,0		
PTCA							
Não		
18
90
24
96
423
89,8
NS
Sim		
2
10
1
4
48
10,2		
RVM				
Não		
20
100
24
96
445
94,5
NS
Sim		
0
0
1
4
26
5,5		
HAS 				
Não		
0
0
4
16
85
18,0
NS
Sim		
20
100
21
84
386
82,0		
DM					
Não		
9
45
16
64
317
67,3
NS
Sim		
11
55
9
36
154
32,7		
Hipercolesterolemia								
Não		
13
65
21
84
278
59,0
0,041
Sim		
7
35
4
16
193
41,0		
Uso de betabloqueador								
Não		
3
15
12
48
140
29,7
0,049
Sim		
17
85
13
52
331
70,3		
Tabagismo								
Não fumante		
17
85
16
64
356
75,6
NS
Fumante		
2
10
4
16
50
10,6		
Ex-fumante		
1
5
5
20
65
13,8		
DRC=doença renal crônica; IAM=infarto agudo do miocárdio; PTCA=angioplastia percutânea coronariana;
RVM=revascularização do miocárdio; HAS=hipertensão arterial sistêmica; DM=diabetes mellitus
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4.3

Em relação às variáveis contínuas

Em relação às variáveis contínuas, a população de renais crônicos, tanto sem
FAV quanto com FAV, apresenta maior volume diastólico final (EDV) em relação ao
grupo de não DRC (médias=123,5 x 108,7 x 93,8, respectivamente, com p=0,022).
Não houve diferença significativa comparando-se às outras variáveis, que são pressão
arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), escore somado de estresse
(SSS), escore somado de repouso (SRS), escore somado da diferença (SDS), fração
de ejeção (FE) e volume sistólico final (ESV) (Tabela 5).
Tabela 5
Valores (média±desvio-padrão) das variáveis contínuas encontrados nos grupos amostrais
estudados
Variáveis
Grupos
DRC sem fístula
DRC com fístula
Não DRC
p-valor*
(n=20)
(n=25)
(n=471)
Média	DP
Média	DP
Média	DP
PAS
136,5 22,1
134,1 20,7
139,2 23,5		
NS
PAD
79,8 12,4
80,9 10,8
82,0 12,5		
NS
SRS
5,7 6,4
3,2 5,6
4,9
7,1		
NS
SDS
3,3 5,4
2,7 3,6
2,8
5,2		
NS
FE
49,2 15,3
54,4 11,4
55,1 14,8		
NS
EDV
123,5 50,6
108,7 43,8
93,8 53,2		
0,022
ESV
66,9 39,6
52,2 31,2
48,3 47,3		
NS
DRC=doença renal crônica; PAS=pressão arterial sistólica; PAD=pressão arterial diastólica; SRS=escore somado
de repouso; SDS=escore somado da diferença; FE=fração de ejeção; EDV=volume diastólico final; ESV=volume
sistólico final; DP=desvio-padrão
*ANOVA

4.4

Em relação à frequência cardíaca (FC)

A Tabela 6 mostra a média e o desvio-padrão da FC e suas variações (em relação
à FC basal) ao longo do exame com dipiridamol, em cada grupo estudado. Nota-se que
nos DRC com FAV, a média da FC basal é maior que nos DRC sem FAV e naqueles
não DRC (76,8 x 65,9 x 67,3, respectivamente). A variação dessa frequência nos
minutos subsequentes é menor em ambos os grupos de renais crônicos em relação
aos não DRC.
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Tabela 6
Frequência cardíaca basal e sua resposta ao estresse com dipiridamol nos diferentes grupos
amostrais estudados
Grupos
Frequência cardíaca (bpm)		
Variação
Basal 2 min 4 min 6 min 8 min 10 min
(% em relação aos valores basais)
2 min 4 min 6 min 8 min 10 min
DRC
Média 65,9 67,4 71,4
73,6
74,3
72,0
2,4
8,7
12,1
13,1
9,4
sem FAV DP
8,1
7,4
7,8
8,0
9,0
8,9
3,4
6,1
7,0
8,1
6,5
DRC
Média 76,8 77,8 80,9
83,9
85,2
82,8
1,4
5,5
9,4
11,2
8,2
com FAV DP
13,8 13,6 13,9
14,6
15,1
14,1
2,6
5,1
6,6
8,6
7,6
Não DRC Média 67,3 71,3 77,7
82,5
83,7
80,4
6,1
15,8
23,5
25,3
20,3
DP
12,0 12,4 14,2
14,2
14,3
13,6
7,1
11,6
15,0
15,5
14,5
Total
Média 67,7 71,5 77,6
82,3
83,4
80,2
5,8
15,0
22,4
24,2
19,3
DP
12,1 12,4 14,0
14,2
14,3
13,6
6,9
11,5
15,0
15,5
14,4
DRC=doença renal crônica; FAV=fístula arteriovenosa; DP=desvio-padrão

Embora a FC basal seja maior no grupo de DRC com FAV, observou-se que a
variação da resposta da FC ao dipiridamol foi semelhante nos dois grupos de renais
crônicos, sendo menor do que no grupo de pacientes com função renal normal. Esse
fato pode ser visualizado nas Figuras 1 e 2.

Figura 1

Frequência cardíaca (valores médios) nos grupos amostrais estudados
DRC=doença renal crônica; FAV=fístula arteriovenosa
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Figura 2
Variações da frequência cardíaca (valores médios) em relação aos valores
basais nos grupos amostrais estudados
DRC=doença renal crônica; FAV=fístula arteriovenosa

Como descrito anteriormente, para a classificação de resposta anormal da FC ao
dipiridamol, utilizou-se o n concordante entre Razão FCpico/FCbasal ≤1,2 e Diferença
FCpico-FCbasal <12bpm, com uma proporção de 33,1% de pacientes com resposta
alterada em ambos os critérios. Pelo valor alto de Kappa (0,785), observa-se que
há uma concordância alta de ambos os critérios, porém há uma tendência clara e
estatisticamente significativa da Razão dar mais resultados de resposta alterada da
FC do que a Diferença, com p<0,001 (Tabela 7).
Tabela 7
Concordância das classificações de resposta anormal da FC ao dipiridamol em 8 minutos na
população estudada
Razão ≤1,2
Diferença <12bpm
Total
Kappa
p-valor*
	Não	Sim					
n
%
n
%
n
%
Não (normal)
292
56,6
2
0,4
294
57
0,785
< 0,001
Sim (anormal)
51
9,9
171
33,1
222
43
Total
343
66,5
173
33,5
516 100
Nota: Proporção de pacientes com alteração nos dois critérios = 33,1%
*χ2 de McNemar

Avaliando-se pela concordância de ambos os critérios, agora considerando
os grupos estudados, evidencia-se que pacientes renais crônicos apresentam
resposta anormal da FC ao dipiridamol mais frequente do que os pacientes não DRC.
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Entretanto, comparando os grupos de DRC sem FAV e com FAV, os valores são
bem semelhantes (Tabela 8).
Tabela 8
Concordância das classificações de resposta anormal da FC ao dipiridamol em 8 minutos* nos
grupos amostrais estudados
Grupos
Diferença <12bpm
Total
Kappa
pRazão ≤1,2
Não
Sim
valor**
n
%
n
%
n
%
DRC
Não (normal)
4
20,0
0
0,0
4
20,0
0,737
0,500
sem fístula Sim (anormal)
2
10,0
14
70,0
16
80,0 		
Total
6
30,0
14
70,0
20
100,0
DRC
Não (normal)
5
20,0
0
0,0
5
20,0
0,694
0,250
com fístula Sim (anormal)
3
12,0
17
68,0
20
80,0 		
Total
8
32,0
17
68,0
25
100,0
Não DRC
Não (normal)
283
60,1
2
0,4
285
60,5
0,778 < 0,001
Sim (anormal)
46
9,8
140
29,7
186
39,5 		
Total
329
69,9
142
30,1
471
100,0
*Razão da FC em 8 minutos em relação à basal ≤1,2 e diferença <12bpm
DRC=doença renal crônica
**χ2 de McNemar

Os três grupos foram analisados, utilizando-se os diferentes critérios. Observouse que cerca de 70% dos pacientes renais crônicos (com e sem FAV) apresentaram
resposta anormal da FC significativamente maior do que no grupo-controle (29,7%),
com p<0,001 (Figura 3). A Tabela 9 evidencia que a diferença estatística da resposta
anormal da FC ao dipiridamol se dá em relação aos renais e não renais crônicos,
porém a FAV, nesta amostra, não se mostrou fator diferencial.

Figura 3
Frequência de resposta anormal da FC ao dipiridamol nos grupos amostrais
estudados
DRC=doença renal crônica
Resultados

28
Tabela 9
Frequência de resposta da FC ao dipiridamol nos grupos amostrais estudados
Grupos
Resposta da FC ao dipiridamol*
Normal
Anormal		
n
%
n
%
IC 95%
DRC sem fístula
6
30,0
14
70,0
47,7-86,6
DRC com fístula
8
32,0
17
68,0
48,1-83,9
Não DRC
331
70,3
140
29,7
25,7-34,0
Total
345
66,9
171
33,1
39,2-47,7

p-valor**
< 0,001

*Razão da FC em 8 minutos em relação à basal ≤1,2 e diferença <12bpm
**teste do χ2
DRC=doença renal crônica			

4.5

Em relação aos potenciais preditores de resposta anormal da FC
ao dipiridamol

Procedeu-se à análise das variáveis contínuas e categóricas consideradas
como potenciais preditores para a resposta anormal da FC ao dipiridamol, a fim de
verificar quantitativamente quão associadas estavam com o desfecho. Observou-se
que pacientes do sexo masculino são mais propensos à resposta anormal da FC
(p=0,002), assim como os mais velhos (p<0,001) e infartados (p=0,016).
Entre os pacientes hipertensos, observou-se menor frequência de resposta
anormal enquanto que entre os pacientes revascularizados do miocárdio esse
fenômeno foi mais evidenciado.
Nesta amostra analisada, não houve diferença estatística em relação à resposta
anormal da FC quanto à presença ou não do DM. O uso de betabloqueador também
não provocou resposta anormal da FC (Tabela 10).
Em relação às variáveis categóricas, a resposta anormal da FC ao dipiridamol
esteve mais relacionada à idade maior, PAS e PAD menores, SRS maior, FE menor,
EDV e ESV maiores (Tabela 11).
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Tabela 10

Características demográficas da população estudada e sua relação com a resposta anormal da
FC ao dipiridamol* (n=516)
Características
Frequência
Resposta anormal
Odds ratio**
demográficas
n
%
da FC*
OR
p-valor
Sexo					
Masculino
224
43,4
40,6
1,81
0,002
Feminino
292
56,6
27,4
1
Idade					
0,001
30 a 59 anos
165
32,2
21,8
1
60 a 69 anos
169
32,9
35,5
1,97
0,006
70 a 89 anos
179
34,9
41,3
2,52
< 0,001
IAM					
Não
417
80,8
30,7
1
Sim
99
19,2
43,4
1,73
0,016
PTCA					
Não
465
90,1
32,5
1
Sim
51
9,9
39,2
1,34
NS
RVM					
Não
489
94,8
32,1
1
Sim
27
5,2
51,9
2,28
0,038
HAS					
Não
89
17,2
46,1
1
0,005
Sim
427
82,8
30,4
0,51
DM					
Não
342
66,3
30,7
1
Sim
174
33,7
37,9
1,40
NS
Hipercolesterolemia					
Não
312
60,5
36,2
1
Sim
204
39,5
28,4
0,70
NS
Uso de betabloqueador					
Não
155
30,0
31,6
1
Sim
361
70,0
33,8
1,10
NS
Tabagismo					NS
Não fumante
389
75,4
33,4
1
Fumante
56
10,9
28,6
0,80
NS
Ex-fumante
71
13,8
35,2
1,08
NS
*Razão da FC em 8 minutos em relação à basal ≤1,2 e diferença <12bpm
**Estimativas por regressão logística univariada para a associação com alteração na FC
IAM=infarto agudo do miocárdio; PTCA=angioplastia percutânea coronariana; RVM=revascularização do miocárdio;
HAS=hipertensão arterial sistêmica; DM=diabetes mellitus; FC=frequência cardíaca
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Tabela 11
Variáveis contínuas (média±desvio-padrão) da população estudada em relação à resposta da FC
ao dipiridamol em 8 minutos
Variáveis
Total
Resposta da FC*
Normal (n=345)
Anormal (n=171)
p-valor**
Média	DP
Média	DP
Média	DP
Idade
64,7
11,1
63,6
11,2
66,9
10,6
0,002
PAS
138,8
23,3
140,9
22,9
134,7
23,6
0,004
PAD
81,8
12,4
83,0
11,9
79,5
13,1
0,003
SRS
4,9
7,1
3,7
5,6
7,2
8,9
<0,001
SDS
2,8
5,2
3,0
5,5
2,5
4,5
NS
FE
54,8
14,7
57,1
12,9
50,0
17,0
<0,001
EDV
95,7
53,0
87,0
41,2
113,3
68,0
<0,001
ESV
49,2
46,4
41,4
33,3
65,0
62,5
<0,001
*Razão da FC em 8 minutos em relação à basal ≤1,2 e diferença <12bpm
**teste t de Student
FC=frequência cardíaca; DP=desvio-padrão; PAS=pressão arterial sistólica; PAD=pressão arterial diastólica;
SRS=escore somado de repouso; SDS=escore somado da diferença; FE=fração de ejeção; EDV=volume diastólico
final; ESV=volume sistólico final

4.6

Em relação à análise multivariada

Em modelo logístico (Tabela 12), foram utilizadas as variáveis associadas
estatisticamente (p<0,25) ou com significado clínico em relação à resposta anormal da
FC ao dipiridamol. Para a idade, usou-se a variável numérica. SSS, SRS, EDV e ESV
não foram utilizadas por estarem relacionadas com a FE. RVM e PTCA também não
entraram na análise por terem apresentado frequências muito pequenas na população
estudada. Também não entrou nesta análise a HAS. No modelo multivariado final,
confirma-se a associação da resposta anormal da FC ao dipiridamol com a presença
da DRC (p<0,001). Outros fatores que mantêm forte associação com a resposta
anormal da FC são idade e FE (p<0,001).
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Tabela 12
Modelos logísticos para a resposta anormal da FC ao dipiridamol na população estudada
Variáveis
Modelos logísticos
Modelo logístico
Modelo logístico
univariados
multivariado 1
multivariado 2 (final)
OR
p-valor
ORaj*
p-valor
ORaj*
p-valor
Grupo
< 0,001
< 0,001
< 0,001
DRC sem fístula
1		
1			
DRC com fístula
0,91
0,886
1,54
0,534
1,78
0,401
Não DRC
0,18
0,001
0,20
0,002
0,20
0,002
Sexo
Masculino
1,81
0,002
1,225
0,361
Feminino
1
1
IAM					
Não
1		 1			
Sim
1,73
0,016
1,34
0,279
DM					
Não
1		 1			
Sim
1,40
0,100
1,25
0,305
Hipercolesterolemia					
Não
1		 1			
Sim
0,70
0,067
0,79
0,266
Uso de betabloqueador					
Não
1		 1			
Sim
1,10
0,629
1,16
0,521
Idade mais elevada
1,028
0,002
1,046
< 0,001
1,044
< 0,001
FC basal
1,015
0,055
1,016
0,078
FE menor
0,967
< 0,001
0,973
< 0,001
0,965
< 0,001
*ORaj =odds ratio ajustado							
Notas:
1) Incluídas no modelo multivariado 1 todas as variáveis com p<0,25 na análise univariada em associação com
“grupo” ou alteração na FC ou ainda com significado clínico		
2) No modelo final, foram incluídas as variáveis com p<0,05			
3) p-valor da estatística de Hosmer-Lemeshow para o ajuste do modelo final
DRC=doença renal crônica; IAM=infarto agudo do miocárdio; DM=diabetes mellitus; FC=frequência cardíaca;
FE=fração de ejeção

Considerando as variáveis utilizadas na regressão logística, a probabilidade de
resposta anormal da FC ao dipiridamol é alta nos renais crônicos, diferente do que
ocorre com os não renais, conforme se pode observar na Figura 4.
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Figura 4
Probabilidade de resposta anormal da FC ao dipiridamol em 8 minutos,
considerando-se as variáveis, por grupos amostrais estudados
Nota: variáveis usadas no modelo: grupo, idade e fração de ejeção
DRC=doença renal crônica

Analisando-se somente os grupos de pacientes renais crônicos e
correlacionando-se a taxa de filtração glomerular estimada com o delta FC, observouse que não há relação entre a piora da função renal e a resposta anormal da FC ao
dipiridamol (p=0,441) (Figura 5).

Figura 5
Variação da frequência cardíaca em 8 minutos segundo a Taxa de Filtração
Glomerular (eTFG)
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A Tabela 13 mostra que nos pacientes renais crônicos com ou sem FAV, a FE
é estatisticamente semelhante tanto nos pacientes com resposta normal da FC ao
dipiridamol quanto naqueles com resposta anormal. Neste grupo, parece que a FE foi
maior nos DRC com FAV, mas isso não foi comprovado estatisticamente.
Tabela 13
Estatísticas descritivas da FE em pacientes renais crônicos submetidos à cintilografia miocárdica
com dipiridamol, segundo a resposta da FC e a presença de FAV
DRC
Resposta		
Estatísticas descritivas da FE
p-valor*
da FC
n
Média
DesvioMínimo
Mediana Máximo			
				
padrão			
sem FAV
Normal
6
49,7
15,5
25,0
50,0
72,0
0,925
Anormal
14
48,9
15,9
30,0
48,5
78,0
com FAV
Normal
8
53,4
7,1
41,0
53,0
64,0
0,774
Anormal
17
54,8
13,1
30,0
55,0
77,0
*t de Student
DRC=doença renal crônica; FC=frequência cardíaca; FE=fração de ejeção; FAV=fístula arteriovenosa
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DISCUSSÃO

A DAC é a causa principal de morte nos portadores de DRC25 e nos póstransplantados renais.57 Esse fato torna importante a investigação de isquemia nessa
população. A cintilografia miocárdica com estresse farmacológico é um método não
invasivo bastante utilizado na investigação desses pacientes.12,46,51
A resposta da FC ao dipiridamol pode ser marcador da variabilidade da FC e
indicador de desequilíbrio autonômico, mesmo na presença de perfusão miocárdica
normal.57 Essa resposta diminuída está relacionada à maior mortalidade total, como
foi descrita nos estudos de Batheja et al.18, Hachamovitch et al.42 e Kim et al.55
Lette et al.13 e Lima et al.15 evidenciaram que a resposta anormal da FC ao
dipiridamol está relacionada diretamente à presença da doença renal crônica, o que
foi confirmado pelo presente estudo. Sabe-se que nesse subgrupo de pacientes
é comum haver desequilíbrio entre os sistemas simpático e parassimpático, a
disautonomia, que está relacionada à mortalidade.30,56 O que não está definido
até então é se essa disautonomia e/ou a disfunção barorreflexa são as únicas
responsáveis pela diminuição da resposta da FC ao dipiridamol ou se existem
outras causas, como por exemplo, a presença da FAV. Sendo a FAV a responsável
por tal resposta, provavelmente haveria repercussão menor sobre a mortalidade.
O presente estudo incluiu 516 pacientes encaminhados para a realização da
cintilografia miocárdica com a finalidade de diagnóstico e estratificação da isquemia
miocárdica. No caso dos renais crônicos, a maioria estava em pré-operatório para
transplante renal.
Os indivíduos renais crônicos com FAV submetidos à cintilografia miocárdica
eram mais jovens, por necessitarem de avaliação cardiológica para o transplante renal,
em contraste com aqueles que rotineiramente são submetidos à estratificação não
invasiva para avaliação de DAC suspeita. Hathaway et al.57 mostraram que pacientes
renais crônicos candidatos a transplante renal são mais sadios do ponto de vista
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cardiológico que os não candidatos. No presente estudo, isso não foi diretamente
analisado; demonstrou-se que as características analisadas nos três grupos foram
semelhantes. Apesar de não haver diferença significativa, no grupo dos DRC sem
FAV não havia nenhum paciente revascularizado cirurgicamente, e todos desse grupo
eram hipertensos. O diabetes, embora muito relacionado à doença renal crônica,
esteve presente de forma semelhante em todos os grupos, assim como no estudo de
De Lorenzo et al.10
O uso de betabloqueador foi mais frequente no grupo de renais crônicos sem
FAV, o que poderia explicar a sua menor FC basal e a menor variação da FC em
comparação ao grupo de não renais e, portanto, ser o uso do agente cronotrópico
negativo a causa dessa resposta anormal. Entretanto, isso não ocorre entre os
renais crônicos com FAV, que usaram menos betabloqueador do que o grupo de não
renais, e apresentaram FC basal mais elevada e variação menor na resposta da FC
ao dipiridamol. Comparando-se os dois grupos de portadores de DRC, a frequência
do uso da droga cronotrópica negativa foi maior nos sem FAV, porém não houve
diferença significativa em relação à variação na resposta da FC entre eles.
Isquemia e infarto, demonstrados pelos valores cintilográficos de SDS e SRS,
respectivamente, estiveram distribuídos de forma semelhante nos três grupos. De
Lorenzo et al. descreveram também valores parecidos, no estudo realizado apenas
com diabéticos.3
Ahearn et al.95 evidenciaram que a resposta fisiológica à criação da FAV era
a diminuição da resistência periférica associada ao aumento do débito cardíaco,
provocando nenhuma ou mínima alteração da PA. Não houve diferença significativa
entre os valores de PA em ambos os grupos de renais crônicos e não DRC no presente
estudo. A função ventricular esquerda, medida pela FE foi também semelhante nos
três grupos.
No estudo de De Lorenzo et al.,10 os pacientes renais crônicos tinham maior FC
basal e maior EDV. Os autores atribuíram essas características possivelmente ao
estado hiperdinâmico e sobrecarga de volume, secundários à presença da FAV. De
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Lima et al.87 também evidenciaram que os pacientes com FAV funcionante (fluxo
médio de 900mL/min) apresentavam aumento das dimensões diastólicas finais do
VE. Entretanto, no presente estudo, o EDV foi maior nos DRC sem FAV, não sendo
possível com esses dados confirmar tal hipótese. Uma das possíveis explicações do
menor EDV no grupo de DRC com FAV seria a realização de hemodiálise regular
com perda ponderal que pode levar à diminuição do volume diastólico final, como foi
descrito no estudo de Martin Alpert.90 Essa hipótese também não pode ser confirmada
porque não se correlacionou o momento da diálise com o momento da realização da
cintilografia miocárdica.
Observa-se nas Figuras 1 e 2 que mesmo com FC basal mais elevada nos DRC
com FAV, a variação da FC ao longo do exame com dipiridamol foi muito semelhante
àquela entre os DRC sem FAV e bem diferente em relação aos não DRC, demonstrando
nesse momento que a presença da FAV não está contribuindo para a resposta anormal
da FC ao dipiridamol.
O estudo de Hachamovitch et al.42 demonstra que a FC basal mais elevada está
também relacionada a maior risco de morte. O presente estudo não teve a pretensão
de relacionar as respostas hemodinâmicas à mortalidade.
Para a análise da resposta anormal da FC ao dipiridamol, utilizou-se a associação
de duas classificações: diferença e razão da FC, baseada no estudo multicêntrico
de Lette et al.13 e de Batheja et al.18 A proporção de resposta anormal em ambos os
critérios foi 33,1%, com valor alto de Kappa (0,785). Batheja et al.,18 usando apenas
a Razão da FC ≤1,2 como a melhor variável dicotômica, evidenciaram resposta
anormal em 28% dos pacientes. Utilizando-se ambas as classificações no presente
estudo, cerca de 70% dos renais crônicos e 29,7% dos não DRC apresentaram
resposta anormal da FC ao dipiridamol. Diferente do que foi demonstrado por
De Lorenzo et al., cujos resultados foram 84,4% e 40,6%, respectivamente. Isso
demonstra que, utilizando-se somente a classificação pela Razão da FC, obtêm-se
mais resultados anormais. Entretanto, no presente estudo, optou-se por um critério
mais estrito.
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Na análise univariada, houve associação da resposta anormal da FC ao dipiridamol
com: sexo masculino, presença de DRC, idade mais elevada, infarto, disfunção
ventricular esquerda e maiores volumes intracavitários (EDV e ESV), assim como nos
estudos de Kim et al.55 e De Lorenzo et al.10 A menor FE também foi descrita como
potencial preditor de resposta anormal no estudo de Venkataraman et al.56 Diferente
do que foi demonstrado por Batheja et al.18 e de De Lorenzo et al.,10 no presente
estudo não houve associação entre a FC basal mais elevada e a resposta anormal
da FC ao dipiridamol. Revascularização do miocárdio e ausência de hipertensão
arterial também se relacionaram à resposta anormal da FC, mas pode ter havido
um fator de confundimento porque, como descrito anteriormente, poucos pacientes
foram revascularizados cirurgicamente e a maioria dos indivíduos dos três grupos
era hipertensa.
No modelo multivariado, observa-se que o betabloqueador não é uma variável
que contribua para o desfecho. A não correlação entre agentes cronotrópicos negativos
e o desfecho da resposta da FC ao dipiridamol também foi evidenciada nos estudos
de Kim et al.55 e De Lorenzo et al.10 Além disso, sexo, IAM e DM, perdem o poder de
associação, sendo identificados como preditores independentes de resposta anormal
a DRC, idade mais elevada e FE menor, ratificando os estudos de Lima et al.,15 Kim et
al.55 e Venkataraman et al.56
Analisando a FE somente nos renais crônicos, com ou sem FAV, e a resposta
da FC ao dipiridamol, observa-se que mesmo entre esses dois grupos, a resposta
anormal da FC não está relacionada com a medida da FE, corroborando o estudo
de De Lorenzo et al.10 que mostra a não associação da resposta anormal da FC ao
dipiridamol com a disfunção do VE em pacientes renais crônicos, diferente do que é
evidenciado em pacientes com função renal normal, como descrito no estudo de Kim
et al.,55 o que classifica a DRC como preditor independente dessa resposta.
O presente estudo evidenciou que a resposta anormal da FC ao dipiridamol é
significativamente maior nos grupos de renais crônicos do que no de não DRC, mas com
semelhanças entre os dois grupos portadores de doença renal crônica, independente
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da presença ou não de FAV. Sugere também que a resposta da FC ao dipiridamol
tem uma relação dicotômica com a função renal, ou seja, à medida que surge a DRC,
essa resposta da FC ao dipiridamol torna-se diminuída, não havendo uma correlação
linear entre a piora da TGF e a resposta anormal da FC. Provavelmente, existem
mecanismos intrínsecos à DRC que colaboram para tal resposta.

5.1

Limitações do Estudo

O presente estudo apresenta algumas limitações, a saber:
O número pequeno de pacientes renais crônicos utilizado neste estudo pode ser
considerado um fator limitante.
O desenho do estudo já é limitado por definição porque os pacientes surgem
para a realização do exame por indicação médica, e não pela sua real distribuição na
população, não se podendo, portanto, extrapolar resultados encontrados.
A taxa de filtração glomerular foi calculada a partir da dosagem sérica da
creatinina pela fórmula de Cockroft-Gault, e não no momento do exame cintilográfico.
No entanto, acredita-se que isso não tenha afetado o resultado encontrado.
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CONCLUSÕES

O presente estudo, realizado com pacientes portadores de DRC com e sem
FAV e pacientes com função renal normal, submetidos à cintilografia miocárdica com
dipiridamol, permitiu concluir:

1. A fístula arteriovenosa não explica a influência da doença renal crônica sobre a
resposta alterada da frequência cardíaca ao dipiridamol.

2. A doença renal crônica é fator preditor de resposta anormal da frequência
cardíaca ao dipiridamol em pacientes renais crônicos.
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Anexo A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

“Influência da fístula arteriovenosa sobre a resposta hemodinâmica do dipiridamol em pacientes
portadores de insuficiência renal crônica submetidos à cintilografia miocárdica”.
Estas informações estão sendo fornecidas para a sua participação voluntária neste estudo que está sendo
realizado no Hospital Clementino Fraga Filho como tese de mestrado da Dra. Aline Alves Vargas Gonçalves–
CRM 5272027-5 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O estudo consiste na comparação dos dados obtidos
pela Cintilografia Miocárdica entre pacientes portadores de insuficiência renal crônica em hemodiálise e aqueles
que não são submetidos à hemodiálise e os pacientes não portadores de insuficiência renal crônica. Você não será
submetido a novos exames durante a sua participação nesse estudo. Outros dados importantes ao estudo serão
buscados no prontuário. Serão apenas utilizados os dados relativos aos seus sintomas clínicos e os resultados dos
exames laboratoriais e cintilografia miocárdica. Não serão divulgados seus dados pessoais, bem como relatos
confidenciais durante a realização do exame. As informações obtidas serão analisadas em conjunto somente pelo
pesquisador responsável e por seu orientador. Estas informações não serão permitidas a terceiros.Poderá ter
acesso aos resultados desta pesquisa durante toda a sua realização e após o término, e não terá quaisquer despesas
pessoais e/ou compensações financeiras. Você não tem obrigação de participar deste estudo, podendo desistir a
qualquer momento, não havendo nenhuma penalidade ou constrangimento. Em qualquer etapa do estudo poderá
esclarecer suas dúvidas com a Dra. Aline Alves Vargas Gonçalves, que é a profissional responsável pelo trabalho,
disponível no tel (21) 92119244 ou (21) 25294423, a Rua João Borges, 204 – Clínica São Vicente da Gávea –
Gávea - RJ. Se tiver alguma consideração a fazer ou dúvida sobre a ética da pesquisa, poderá entrar em contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – sala 01D – 46 – 1º. Andar – tel (21) 25622480 – email:
cep@hucff.ufrj.br.
CONSENTIMENTO
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do estudo acima citado.
Eu, _________________________________________, aceito de maneira voluntária, participar da
pesquisa “Influência da fístula arteriovenosa sobre a resposta hemodinâmica do dipiridamol em pacientes
portadores de insuficiência renal crônica submetidos à cintilografia miocárdica”, e estou ciente de que poderei
retirar o meu consentimento a qualquer momento. Afirmo ter conhecimento de que os resultados deste trabalho
poderão não me beneficiar diretamente. Tenho a garantia de sigilo, que assegurará minha privacidade quanto aos
dados confidenciais envolvidos.
Rio de Janeiro, _____de_________________de______
________________________________
Nome do Paciente/Responsável
________________________________
Nome do Pesquisador Responsável

___________________________________
Assinatura do Paciente/Responsável
__________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável
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Anexo B
APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM pesquisa
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