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RESUMO 

 

Comportamento da VE/VCO2 e OUES durante exercício progressivo 
máximo em pacientes com insuficiência cardíaca 

 

Autor: IAGO NUNES AGUILLAR 

Orientadora: PROFA. DRA. ALESSANDRA MEDEIROS 

Coorientador: PROF. DR. ALEXANDRE GALVÃO DA SILVA 

 

Introdução: A insuficiência cardíaca é síndrome clínica complexa que se origina de 

diversas etiologias resultando em comprometimento cardiorrespiratório durante o 

esforço físico, aumentando o risco de morte desses indivíduos. Objetivo: Comparar o 

comportamento das variáveis cardiorrespiratórias, inclinação da eficiência de absorção 

de oxigênio (OUES) e a relação entre a ventilação pulmonar e a produção de dióxido de 

carbono (VE/VCO2) entre indivíduos com insuficiência cardíaca e indivíduos saudáveis. 

Métodos: Foram avaliados 61 indivíduos (61,2 ± 7,8 anos) do sexo masculino, que 

foram separados em dois grupos: Grupo IC – Pacientes com Insuficiência Cardíaca (n 

=40) e Grupo C - Controle (n = 21), todos os pacientes realizaram avaliações dos 

seguintes parâmetros antropométricos: idade, altura, massa corporal e índice de massa 

corporal (IMC), também foi realizado o teste ergoespirométrico, que consiste na 

execução de exercício graduado em esteira rolante com análise direta dos gases 

respiratórios: VE/VCO2,  VO2pico, PetCO2, OUES e as variáveis hemodinâmicas: 

Frequência cardíaca máxima, Frequência cardíaca de recuperação após o 1º minuto e o 

ecocardiograma para análises da Fração de Ejeção. Foi realizado o teste 

Kolmorovsminoff para normalidade, os dados foram expressos em média e erro-padrão e 

a análise inferencial realizada com os Testes Anova e Post-Hoc de Scheffé, 

considerando p≤0,05. Resultados: Os resultados antropométricos, hemodinâmicos e 

das variáveis respiratórias para o grupo IC e C são: idade = 61±8,2 vs. 61,5±7,4 anos 

(p>0,05), altura = 1,72±5,8 vs. 1,72±6,8cm (p>0,05), massa corporal = 77,3±9,9 vs. 

78,3±9,0kg (p>0,05), IMC = 26,5±3,0 vs. 26,2±2,8 kg/m2 (p>0,05),  fração de ejeção = 

31,2±4,1 vs. 64,7±3,9mL (p<0,001), frequência cardíaca máxima = 128,6±22,9 vs. 

143,6±15,5bpm (p<0,02), frequência cardíaca de recuperação após o 1º minuto = -

17,4±5,4 vs. -25,0±4,9bpm (p<0,05), VE/VCO2slope = 38,8±5,6 vs. 28,2±3,9L/min 
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(p<0,003), VO2pico = 20,0±4,0 vs. 36,7±5,5ml/kg/min (p<0,05), PetCO2 = 29,5±3,0 vs. 

31,7±2,4mmHg (p<0,05)  e OUES = 1,81±0,4 vs 2,3±0,3 (p<0,05). Conclusão: 

Pacientes com insuficiência cardíaca apresentaram elevados valores da VE/VCO2 e 

baixos valores do OUES o que repercute em limitação da capacidade funcional e início 

precoce de acidose metabólica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Insuficiência cardíaca, ergoespirometria, exercício máximo. 
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ABSTRACT 

 

VE/VCO2 and OUES behavior during maximal progressive exercise in 

heart failure patients 

 
Autor: IAGO NUNES AGUILLAR 

Orientadora: PROFA. DRA. ALESSANDRA MEDEIROS 

Coorientador: PROF. DR. ALEXANDRE GALVÃO DA SILVA 

 
Introduction: Heart failure is a complex clinical syndrome that originated from various 

etiologies resulting in cardiorespiratory impairment during physical exertion, increasing 

the risk of death of these individuals. Objective: To compare the behavior of 

cardiorespiratory variables, inclination of oxygen absorption efficiency (OUES) and the 

relationship between pulmonary ventilation and carbon dioxide production (VE/VCO2) 

between heart failure and healthy individuals. Methods: A total of 61 male subjects 

(61.2 ± 7,8 years) were separated into two groups: Patients with heart failure (n = 40) 

and Control Group (n = 21), All patients underwent assessments of the following 

anthropometric parameters: age, height, body mass and body mass index. The 

ergospirometric test was also performed, which consisted of performing a treadmill 

exercise with direct respiratory gas analysis: VE/VCO2, VO2peak, PetCO2, OUES and 

hemodynamic variables: Maximum heart rate, Recovery heart rate after 1 Minute and 

echocardiography for ejection fraction a nalysis. The Kolmorovsminoff test was 

performed for normality, the data were expressed as mean and standard error, and the 

inferential analysis was performed with the Anova Tests and Post-Hoc Scheffé Test, 

considering p≤0.05. Results: The anthropometric, hemodynamic and respiratory 

variables results for group IC and C are: age = 61.0±8.2 vs. 61.5±7.4 years (p>0.05), 

Height = 1.72±5.8 vs. 1.72±6.8cm (p>0.05), body mass = 77.3±9.9 vs. 78.3±9.0kg 

(p>0.05), body mass index = 26.5±3.0 vs. 26.2±2.8 kg/m2 (p>0.05), ejection fraction = 

31.2±4.1 vs. 64.7±3.9mL (p <0.001), maximum heart rate = 128.6±22.9 vs. 

143.6±15.5bpm (p <0.02), recovery heart rate after the first minute = - 17.4±5.4 vs. -

25.0±4.9bpm (p <0.05), VE/VCO2slope = 38.8±5.6 vs. 28.2±3.9L/min (p <0.003), 

VO2peak = 20.0±4.0 vs. 36.7±5.5ml/kg/min (p <0.05), PetCO2 = 29.5±3.0 vs. 

31.7±2.4mmHg (p <0.05) and OUES = 1.81±0.4 vs. 2.3±0.3 (p <0.05). Conclusion: 
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Heart failure patients present high VE/VCO2 and low OUES values which limits the 

functional capacity and causes early onset of metabolic acidosis. 

 

KEY WORDS: Heart failure, ergospirometry, maximal exercise 
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1. INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares (DCVs) são a maior causa de mortalidade no 

mundo, sendo a insuficiência cardíaca (IC) a via final comum da maioria delas1. No 

Brasil, a principal etiologia da IC é a cardiopatia isquêmica crônica associada à 

hipertensão arterial, porém, em determinadas regiões geográficas do país, ainda existem 

formas de IC associadas à doença de Chagas, endomiocardiofibrose e a cardiopatia 

valvular reumática crônica, que são situações especiais de IC2. 

Importante ressaltar que a IC é uma síndrome clínica complexa de caráter 

sistêmico, repercutindo em uma disfunção cardíaca que ocasiona inadequado 

suprimento sanguíneo para atender as demandas metabólicas teciduais, assim como, 

resposta alterada do débito cardíaco com elevações da pressão pulmonar e venosa 

sistêmica3. Segundo a New York Heart Associaton (NYHA) a IC pode ser dividida em 

IV classes funcionais: Classe I- ausência de sintomas durante atividades cotidianas; 

Classe II- sintomas desencadeados por atividades cotidianas; Classe III- sintomas 

desencadeados em atividades menos intensas que as cotidianas ou pequenos esforços; 

Classe IV- sintomas em repouso4. 

Apesar da terapêutica farmacológica, pacientes com IC apresentam intolerância 

ao esforço físico, derivada de alterações nos sistemas cardiovascular, respiratório e 

músculo esquelético5.  

Atualmente, a prática de exercícios físicos é recomendada como meio não 

farmacológico para o tratamento da IC, porém, a sintomatologia da doença leva a 

redução no nível da capacidade funcional, com consequente progressão dos sintomas, 

repercutindo em um estado de intolerância ao exercício6. 

De fato, é observado que pacientes com IC apresentam um quadro de 

ineficiência ventilatória e alterações de caráter hemodinâmico que repercutem em 

limitações das atividades da vida diária1.  

Por outro lado, a literatura científica demonstra que o treinamento físico 

promove efeitos benéficos na capacidade funcional máxima e submáxima, no balanço 

autonômico, no perfil neurohumoral, na miopatia esquelética respiratória e periférica e 

também na redução de re-hospitalizações, repercutindo assim em uma melhora na 

qualidade de vida dos pacientes com IC2. 

Sendo assim, parâmetros como o consumo de oxigênio no pico do exercício 

(VO2pico), a razão de troca respiratória (RER), a ventilação pulmonar (VE), a relação 

entre a ventilação pulmonar e a produção de dióxido de carbono (VE/VCO2), 
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equivalente ventilatório de oxigênio (VE/VO2), pressão de dióxido de carbono ao final 

da expiração (PetCO2) e a inclinação da eficiência de absorção de oxigênio (OUES) 

vem sendo utilizados como critérios importantes para a seleção de candidatos para 

transplante cardíaco e também de melhoras nos quadros clínicos7. 

Contudo, as repercussões fisiopatológicas da IC são complexas necessitando de 

mais investigações tanto de parâmetros ventilatórios como comportamentos 

fisiológicos, contribuindo assim para o entendimento dos mecanismos da patologia. 

Dessa forma, a avaliação da capacidade cardiorrespiratória torna-se 

indispensável para o acompanhamento e tratamento do paciente com IC, sendo estas 

variáveis parâmetros prognósticos da doença, contribuindo para o planejamento e 

estruturação de programas de treinamento físico8. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Doenças Cardiovasculares 

A globalização com suas características especiais, como mudanças negativas nos 

hábitos alimentares e um estilo de vida mais sedentário tem contribuído 

significativamente para a transição dos padrões epidemiológicos das doenças, onde 

houve uma transferência de atenção na saúde pública devido à diminuição nos casos de 

doenças transmissíveis para o aumento das doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) como: câncer, diabetes mellitus, doenças pulmonares crônicas e DCVs9. 

As DCNT respondem por aproximadamente 82% das mortes prematuras em 

países de baixa e média renda, sendo que metade destas mortes ocorre durante a vida 

reprodutiva dos indivíduos e as DCVs são responsáveis pela maior parte, 37%10. 

No Brasil onde estas patologias representam a primeira causa de mortalidade, os 

custos estimados no serviço de saúde no ano de 2015 foram de R$37,1 bilhões de reais11. 

As internações por DCVs são consideradas as maiores dentre todas as causas de 

internações hospitalares no país11. Entre os fatores de risco estão o tabagismo, a 

inatividade física e a dieta rica em gorduras saturadas, com consequente aumento nos 

níveis de colesterol e hipertensão12. No Brasil, aproximadamente um terço dos óbitos 

por DCVs, ocorrem precocemente em adultos na faixa etária de 35 a 64 anos, sendo as 

principais causas de óbitos as doenças isquêmicas do coração, as doenças 

cerebrovasculares e as doenças hipertensivas13. 
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Importante ressaltar que as DCVs progridem para um quadro onde a musculatura 

estriada cardíaca apresenta dificuldades para adequada ejeção sanguínea, resultando 

assim em um quadro de IC. 

 

2.2 Insuficiência Cardíaca 

A IC é uma doença frequente no mundo moderno, que pressiona constantemente 

os sistemas clínicos de saúde pública, com sua significativa mortalidade, morbidade e 

necessidade de hospitalização1,4. Entre os principais fatores de risco estão a doença 

arterial coronariana (DAC), hipertensão, diabetes mellitus, histórico familiar de doenças 

cardíacas, obesidade, doenças pulmonares crônicas ou o uso de cardiotoxinas, sendo 

essas as principais causas de mortalidade de pacientes com IC acarretando a morte 

súbita cardíaca ou falência múltipla dos órgãos devido a hipoperfusão sistêmica 

crônica14. 

 A IC é uma síndrome clínica complexa que pode originar de diversas etiologias 

(Figura 1) resultando em qualquer comprometimento estrutural ou funcional do 

enchimento ventricular ou ejeção sanguínea, com consequente suprimento sanguíneo 

periférico reduzido, não atendendo adequadamente as demandas metabólicas15.  

 

 

Figura 1 – Etiologias da Insuficiência Cardíaca. Fonte: Diretriz Brasileira de 

Insuficiência Cardíaca Aguda e Crônica, 2018. 
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A síndrome clínica da IC pode resultar de distúrbios no pericárdio, no 

miocárdio, no endocárdio, das válvulas cardíacas, nos grandes vasos ou de certas 

anormalidades metabólicas, mas a maioria dos pacientes com IC apresenta sintomas 

devido à deficiência na função miocárdica ventricular esquerda (Figura 2) 1,4. 

Figura 2 – Sinais e sintomas da Insuficiência Cardíaca. Fonte: Diretriz Brasileira de 

Insuficiência Cardíaca Aguda e Crônica, 2018. 

 

  A IC pode ser associada a um amplo espectro de anormalidades funcionais da 

câmara ventricular esquerda, que podem variar de pacientes com tamanho normal da 

câmara cardíaca com sua fração de ejeção preservada e aqueles com severa dilatação 

miocárdica com fração de ejeção reduzida15. 

As atuais diretrizes americanas separam a população com IC em dois diferentes 

grupos com base na sua fração de ejeção ventricular esquerda (FEVE): os que possuem 

fração de ejeção reduzida (FEVE<40%) e aqueles com preservada fração de ejeção 

(FEVE	 >50%). Porém, a IC também pode desenvolver-se em pacientes cuja FEVE 

esteja entre 40-50%1,4. 

 O novo paradigma pressupõe que o crescimento de comorbidades como o 

sobrepeso, obesidade, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica e 

hipertensão arterial induzem um processo pró inflamatório sistêmico causando 

disfunções microvasculares endoteliais, aumentando assim a tensão em repouso e 

repercutindo no processo de hipertrofia dos cardiomiócitos o que pode gerar um quadro 

de IC16. 

 Apesar dos avanços no tratamento farmacológico incluindo inibidores da enzima 

conversora de angiotensina (ECA) e betabloqueadores, as taxas de mortalidade de 
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pacientes com IC permanecem altas5.  Sendo assim, a identificação de pacientes com 

maior risco de mortalidade precoce é de suma importância.  

 

2.3 Classificação Fisiopatológica da Insuficiência Cardíaca  

A IC pode ser classificada de acordo com várias perspectivas fisiopatológicas ou 

funcionais, como comprometimento no sistema circulatório, função cardíaca (sistólica e 

diastólica), ou fator fisiopatológico subjacente como pressão ou volume14. 

O comprometimento da função cardíaca pode originar duas distintas síndromes 

fisiopatológicas da IC, que repercutem nas funções sistólicas e diastólicas cardíacas. 

A IC sistólica é caracterizada por comprometimento na função contrátil da 

câmara ventricular esquerda, resultando em redução da fração de ejeção (FE). Essa 

síndrome também é conhecida como IC com fração de ejeção ventricular reduzida (IC-

FER), que tem como principal alteração estrutural o remodelamento excêntrico seguido 

por dilatação progressiva da câmara, gerando uma sobrecarga de volume17. As causas 

mais comuns da IC sistólica são doença isquêmica do coração, cardiomiopatias e 

doenças das válvulas17. 

Por outro lado, a IC diastólica é caracterizada pelo relaxamento e enchimento 

ventricular comprometido, aumentando assim a rigidez do ventrículo, repercutindo em 

uma elevada pressão do enchimento como resposta a sobrecarga de pressão18. A IC 

diastólica é caracterizada por um remodelamento concêntrico ou hipertrofia ventricular, 

resultando em uma sobrecarga de pressão, porém com FE normal, conhecida como IC 

com fração de ejeção ventricular preservada (IC-FEP), tornando o diagnóstico e o 

acompanhamento mais difíceis18. Geralmente está relacionada a hipertensão crônica ou 

a cardiopatia isquêmica, mas também pode se originar de cardiomiopatias restritivas ou 

hipertróficas18. 

Um componente importante causado por disfunções ventriculares é o 

remodelamento cardíaco que contempla alterações funcionais e estruturais no coração. 

O remodelamento pode ser dividido em fisiológico e patológico. 

O remodelamento fisiológico é conhecido como ‘‘coração de atleta’’, quando 

ocorre o remodelamento após estímulos fisiológicos e a função cardíaca encontra-se 

normal ou aumentada19. 

Já o remodelamento patológico ocorre após um processo patológico, por 

exemplo, lesão cardíaca, sobrecarga de pressão ou de volume, porém, independente da 

causa patológica, o remodelamento cardíaco tem uma via molecular, bioquímica e 
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mecânica comum, envolvendo todas as células e componentes de todo o coração: 

cardiomiócitos, fibroblastos, endotélio e interstício20. Importante ressaltar que esse 

remodelamento patológico leva a uma diminuição progressiva da função cardíaca.  

Vários fatores afetam o remodelamento cardíaco como: ativação do sistema 

neuro-humoral, aumento da pressão arterial ou alterações hemodinâmicas nas câmaras 

cardíacas, que repercutem em alterações macroestruturais e a nível celular20. 

 As principais alterações macroestruturais são: hipertrofia e dilatação ventricular, 

devido a reorganização e alongamento dos cardiomiócitos, aumento da tensão na parede 

do ventrículo e perfusão subendocárdica comprometida14,15,20. 

 Dentre as alterações celulares: hipertrofia dos cardiomiócitos, apoptose e 

necrose de miócitos, proliferação de fibroblastos, acúmulo de mediadores pró-

inflamatórios, e reorganização da matriz extracelular caracterizada pela indução de 

fibrose20. Os processos de remodelamento cardíaco podem ser observados na Figura 3. 

	

Figura 3 – Remodelamento cardíaco. Fonte: Adaptado de Tanai, Frantz 2016.	

 

2.4 Repercussões Orgânicas da Insuficiência Cardíaca 

A IC é uma doença sistêmica que afeta todos os sistemas orgânicos do corpo 

humano, tendo mecanismos fisiopatológicos compensatórios que afetam principalmente 

Normal	 Estado	fisiológico	 Massa	 fisiológica	 do	 miocárdio,	
diâmetro,	espessura	da	parede	

Concêntrica	 Hipertensão	arterial	
Estenose	aórtica	

Maior	espessura	da	parede	
Massa	miocárdica	normal/aumentada	
Sarcômeros	organizados	em	paralelos	

Excêntrica	 Regurgitação	da	válvula	
mitral	
Cardiomiopatia	dilatada	

Massa	aumentada	
Aumento	do	volume	da	câmara	
Afinamento	de	parede	
Sarcômeros	organizados	
longitudinalmente	

Combinada	 Dilatação	em	áreas	não	
funcionantes	
Hipertrofia	em	áreas	funcionais	

Infarto	do	miocárdio	
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o miocárdio, mas também os pulmões, os rins, o trato gastrointestinal e o sistema 

vascular14. 

A IC direita e esquerda são síndromes clinicamente separadas, no entanto, 

pacientes podem apresentar uma combinação de IC em ambas as câmaras, denominada 

IC congestiva global14. Esta relação ocorre devido a conexão de ambos os sistemas 

circulatórios conectados ao coração: circulação sistêmica e pulmonar3. 

Na disfunção da câmara esquerda, o coração não consegue manter o fluxo 

sanguíneo adequado ao suprimento tecidual periférico, compensando com o enchimento 

aumentado do volume sanguíneo na câmara, elevando assim a pressão sistólica e 

diastólica. Essa disfunção causa um estado de pressão elevada no sistema circulatório 

pulmonar resultando em congestão pulmonar com consequente sintoma de dispneia21. 

A disfunção na câmara direita é caracterizada por um reduzido suprimento 

sanguíneo, principalmente da circulação pulmonar. Em casos crônicos ela se desloca até 

o átrio esquerdo (AE) e reduz também o suprimento sanguíneo sistêmico. Para manter 

uma pré-carga eficiente, a pressão sistólica e diastólica aumentam no átrio direito (AD), 

repercutindo em congestão do trato gastrointestinal22. 

Devido a comprometimentos no débito cárdico (DC), ocorre uma hipoperfusão 

na circulação sistêmica que pode levar à disfunção renal seguida de caquexia cardíaca, 

que é um quadro onde os pacientes apresentam perda de massa muscular periférica, 

frequentemente restrita aos membros inferiores, porém pode afetar todo o corpo e outros 

tecidos23. 

 

2.5 Insuficiência Cardíaca e Comprometimento Respiratório 

Dispneia e fadiga estão entre as manifestações clínicas da IC, sendo 

responsáveis por limitar as atividades da vida diária e causar reduções na capacidade 

funcional e qualidade de vida21. A cardiomegalia é considerada um potencial 

desencadeador de sintomas e provoca anormalidades na ventilação devido à restrição 

pulmonar causada pela competição no espaço intratorácico entre os pulmões e o 

coração24. 

Porém, a ineficiência ventilatória na IC é multifatorial, envolvendo 

comprometimentos na função periférica e desajustes na relação ventilação/perfusão14,15. 

Alterações estruturais nos pulmões, assim como, a vasoconstrição pulmonar são 

responsáveis por uma ventilação excessiva observada em pacientes com IC25.  
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Apostolo et al. (2013) encontraram respostas alteradas da ventilação durante o 

exercício em pacientes com IC. Os mecanismos relatados para a ineficiência ventilatória 

durante o exercício incluem: 1) incompatibilidade da relação ventilação/perfusão; 2) 

ocorrência precoce de acidose metabólica; 3) controle ergorreflexo e quimiorreflexo 

anormal repercutindo em exacerbada ventilação21,25,26. 

Os comprometimentos respiratórios também se relacionam a outros sistemas 

corporais como o metabolismo muscular esquelético que em pacientes com IC apresenta 

redução na capacidade de oxidação mitocondrial, especificamente enzimas 

mitocondriais envolvidas na β-oxidação. Esta atividade enzimática reduzida repercute 

em uma diminuição do VO2Pico em pacientes com IC27.  

A musculatura estriada esquelética tem importante repercussão na utilização de 

substratos energéticos e utilização de oxigênio durante o exercício. Pacientes com IC 

demonstram anormalidades musculares relacionadas a diminuição do tipo de fibra I 

(oxidativa) e aumento das fibras tipo IIb (glicolíticas)28. Todas essas alterações 

demonstram uma mudança do metabolismo aeróbio para o anaeróbio o que ocasiona a 

ocorrência precoce da acidose metabólica e intolerância ao exercício. 

 

2.6 Insuficiência Cardíaca e Variáveis Respiratórias 

Devido aos comprometimentos decorridos da IC, a mensuração de parâmetros 

orgânicos se torna indispensável para avaliação do quadro patológico. As variáveis 

ventilatórias são obtidas por meio do teste de esforço cardiopulmonar (TEC), que 

consiste em submeter o indivíduo a um exercício de intensidade gradativamente 

crescente até a exaustão ou surgimento de sintomas e/ou sinais limitantes, analisando de 

forma direta a integração completa dos sistemas cardiovasculares, respiratório, muscular 

e metabólico durante o esforço29. 

   Neste exame se mensura a ventilação pulmonar, o consumo de oxigênio (O2), a 

produção de dióxido de carbônico (CO2) e demais variáveis que são amplamente 

utilizadas como parâmetros prognósticos da doença29. Dentre as principais variáveis 

ventilatórias obtidas através do TEC encontram-se:  

VO2pico: Pode ser definido como o maior volume de oxigênio por unidade de 

tempo que um indivíduo consegue captar, transportar e utilizar durante o exercício, 

sendo alcançado quando se atingem níveis máximos de DC e extração periférica de 

oxigênio, não conseguindo ultrapassá-lo com maior carga de trabalho muscular. 

Portanto, esta variável repercute a capacidade funcional e é usualmente utilizada como 
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índice de aptidão física e performance, não existindo, até o momento, outro parâmetro 

tão preciso ou reproduzível26,29. 

VE: É o resultado, expresso em litros por minuto, do volume de ar que se move 

para dentro e para fora dos pulmões. É determinado pelo produto da frequência 

respiratória e o volume de ar expirado a cada ciclo (volume de ar corrente)30. 

VE/VCO2: Representa a necessidade ventilatória para eliminar uma determinada 

quantidade de CO2 produzida pelos tecidos em atividade, sendo influenciado pela 

pressão parcial de gás carbônico (PaCO2)31. 

VE/VO2: Reflete a necessidade ventilatória para um dado nível de consumo de 

O2. Portanto, apresenta-se como índice da eficiência ventilatória31. 

RER: Expressa a relação entre a produção de CO2 e o consumo de O2 

(VCO2/VO2). Na atualidade, é o melhor indicador não invasivo de esforço máximo 31. 

PetCO2: Reflete a relação ventilação/perfusão dentro do sistema pulmonar e, 

indiretamente, a função cardíaca, considerada um forte preditor de eventos adversos nas 

doenças cardíacas31. 

OUES: Índice que representa a inclinação da eficiência de absorção de oxigênio 

que analisa curva entre a absorção de O2 e a VE por minuto durante o teste de esforço32. 

Limiar anaeróbico (LA): Representa o limite superior de cargas de trabalho 

durante determinado exercício, que podem ser sustentadas ao longo de um período 

prolongado, sem elevação progressiva do lactato sanguíneo e consequente 

hiperventilação pulmonar33. 

Pulso de O2 (PO2): Variável relacionada com o volume sistólico (VS) e a 

diferença arteriovenosa de O2, sendo determinada através da relação entre o VO2 

(ml/min)/frequência cardíaca (FC) (bat/min). Portanto esta variável reflete o 

comportamento hemodinâmico do ventrículo esquerdo durante o teste de esforço31. 

As diretrizes nacionais da Sociedade Brasileira de Cardiologia para condução de 

pacientes com IC trazem o TEC como indicação classe I na avaliação de pacientes 

candidatos a transplante cardíaco ou na avaliação dos mecanismos de dispneia. A 

utilização do TEC é indicação classe IIa para prescrição de exercício, assim como para 

avaliar gravidade, prognóstico e as respostas a intervenções terapêuticas na IC1,4,34. 

De acordo com a diretriz nacional de transplante cardíaco, um VO2pico abaixo de 

10mL/kg/min é indicação classe I para o procedimento, sendo indicação classe IIa 

quando o VO2pico está abaixo de 12mL/Kg/min (em indivíduos com uso de 
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betabloqueador) ou abaixo de 14mL/kg/min, principalmente naqueles com outros 

critérios de gravidade como, VE/VCO2slope > 3535. 

Outras variáveis importantes avaliadas pelo TEC apresentam valor adicional e 

independente para prognóstico da IC: VE/VCO2slope, OUES, recuperação da FC no 

primeiro minuto pós-esforço, presença de ventilação descompensada e comportamento 

do PetCO2
29. 

Cada variável do TEC se correlaciona com a interação da IC com outro órgão ou 

sistema corporal. Assim, a análise combinada dessas variáveis tem a capacidade de 

gerar uma melhor estratificação de risco a esses pacientes29,30,35. 

 

2.7 Insuficiência Cardíaca e a inclinação da eficiência de absorção de 

oxigênio (OUES) 

O consumo máximo de oxigênio (VO2máx) tem demonstrado ser uma boa variável 

prognóstica em conjunto com outros fatores clássicos como a FEVE sendo inclusive 

usado para avaliar a sobrevivência e a necessidade de transplante36. O TEC é atualmente 

uma abordagem confiável e considerada padrão ouro para a avaliação da capacidade 

cardiorrespiratória incluindo pacientes com patologias cardiovasculares37. 

No entanto, o VO2máx pode ser subestimado devido à baixa motivação do 

paciente, bem como o término prematuro do teste por parte do avaliador. Nesse 

contexto, Baba et al. (1996) introduziram o OUES32. 

 O OUES é derivado da regressão única de análise entre a absorção de oxigênio 

e a VE minuto durante o teste de esforço, podendo ser encontrado em testes 

submáximos e sendo independente da motivação do paciente32. O OUES avalia as 

capacidades funcionais de vários sistemas como da musculatura estriada esquelética e 

cardíaca, assim como, a função pulmonar durante a realização do exercício38. Sendo 

assim, este novo parâmetro associou-se à maior probabilidade de mortalidade, 

transplante cardíaco, implantação de sistema de assistência ventricular, revelando-se um 

melhor preditor de eventos cardíacos8.  

Lin et al. (2016) avaliaram 128 pacientes com IC em estágios finais e 

encontraram que a taxa de sobrevivência em 2 anos foi significativamente maior em 

pacientes com OUES ≥1,6 em comparação a com aqueles com OUES ≤1,6 (Figura 4). 

Mesmo fazendo ajustes para idade, sexo, classificação da NYHA e FEVE, os pacientes 

com OUES ≤1,6 obtiveram maior risco de eventos cardíacos, concluindo que o OUES é 

um bom preditor de eventos cardíacos39. 



21	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Sobrevida em 2 anos associada ao OUES. Fonte: Lin et al. 2016. 

 

2.8 Insuficiência Cardíaca e a Relação entre a ventilação pulmonar e a 

produção de dióxido de carbono 

A ineficiência ventilatória observada durante o exercício é uma manifestação 

marcante da IC que fornece valor clínico e prognóstico40.  

A identificação dessa resposta pode ser identificada pela inclinação aumentada 

da VE versus a produção de CO2 durante o incremento da carga de trabalho40. 

Matematicamente, a inclinação do VE/VCO2 é determinada por três fatores: a 

quantidade de CO2 produzido, a relação fisiológica espaço morto/volume corrente 

(VD/VT) e a PaCO2, de acordo com a seguinte equação: VE = 863 x VCO2 / [PaCO2 (1- 

VD/VT)]. 

No início dos anos 90, a superioridade prognóstica da inclinação VE/VCO2 

sobre o VO2 pico foi documentada41. Conforme proposto originalmente por Chua et 

al.42, e confirmada por diversos estudos posteriormente um valor prognóstico de corte 

foi atribuído, 34. 

Pacientes com IC apresentam respostas ventilatórias anormais em comparação a 

indivíduos saudáveis43 (Figura 5) sendo três mecanismos responsáveis para este 

incremento: 

1- Aumento do espaço morto e consequente ventilação dos resíduos44. 

2- Ocorrência precoce de acidose láctica45. 

3- Atividade quimiorreflexa e/ou metaborreflexa anormal46. 
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Figura 5 – Comportamento da VE/VCO2  para (  ) indivíduo saudável com 

consumo máximo de oxigênio de 40 mL/min/kg, inclinação VE/VCO2 24;  (   ) 

paciente com IC leve (classe 2 da NYHA) com capacidade preservada de exercício 

e ventilação com consumo máximo de oxigênio 29 mL/min/kg e inclinação 

VE/VCO2 25; (  ) paciente com IC grave (NYHA classe 3) com capacidade 

reduzida de exercício e hiperventilação com consumo máximo de oxigênio de 16 

mL/min/kg, inclinação VE/VCO2 de 41.  Fonte: Tumminelo et al. 2006. 

 

2.9 Perspectivas Futuras 

A prática de exercícios físicos vem sendo recomendada como tratamento não 

farmacológico para pacientes com patologias cardíacas1,4,15. Estudos demonstram que 

pacientes submetidos a programas de treinamento com exercício contínuo tem sua 

capacidade aeróbia aumentada em até 25%47. Além disso, uma redução na inclinação 

VE/VCO2 de 6 a 23% foi observada em pacientes com IC após programa de 

treinamento físico48. Corroborando, Meyer et al. (1996), observaram queda de 14,6% na 

inclinação VE/VCO2 após um período de treinamento de 3 semanas em pacientes com 

IC49.  

Sendo assim, o treinamento contínuo demonstrou promover aumento da 

capacidade cardiorrespiratória em pacientes com DCVs50. Já outra metodologia de 

treinamento, o treinamento intervalado que consiste em períodos de exercício em alta 

intensidade alternados com períodos de baixa intensidade vem ganhando destaque nas 

últimas décadas e demonstrou ser eficaz para a melhoria da capacidade 

cardiorrespiratória em pacientes com IC51.  
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Rocco et al. (2012) avaliaram os efeitos do treinamento contínuo e intervalado 

nas respostas do PetCO2 e após 12 semanas de programa de treinamento. Os pacientes 

submetidos a ambos os métodos de treinamento demonstraram respostas semelhantes na 

diminuição da ineficiência respiratória7.  

Sendo assim, a prática de exercícios físicos vem sendo fundamental para a 

melhora da capacidade funcional, auxiliando na recuperação e/ou melhora do estado 

clínico de pacientes com IC. 

Contudo o efeito de diferentes metodologias de treinamento principalmente com 

relação ao OUES ainda necessita de maiores investigações para esclarecer quais 

mecanismos estão envolvidos nos ajustes fisiológicos provocados decorrentes da prática 

de exercício físico. 

 

3.  OBJETIVO GERAL 

Comparar o comportamento das variáveis cardiorrespiratórias OUES e 

VE/VCO2 entre indivíduos com insuficiência cardíaca e indivíduos saudáveis. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP em 

22/08/2018, nº do parecer 2.835.827. 

 

4.1    Sujeitos 

Foram avaliados 61 sujeitos (61,2 ± 7,8 anos) do sexo masculino, que foram 

separados em dois grupos, Grupo IC – Pacientes com Insuficiência Cardíaca (n =40) e 

Grupo C – Controle (n = 21). 

 

4.1.1 Critérios de Inclusão  

Pacientes diagnosticados com IC classe II ou III, que foram recrutados no centro 

de cardiologia da PROCARDIO CT DE PREV E REAB CARD S/S L. 

Todos os sujeitos incluídos no estudo assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido (ANEXO 1). 
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4.1.2  Critérios de Exclusão 

Pacientes que apresentaram arritmias complexas, limitações ortopédicas ou 

neurológicas que impediram a realização do exercício, angina instável, congestão 

pulmonar ou que se recusaram a participar por qualquer motivo.   

 

4.2  Procedimentos 

A sala de exames possuiu dimensões suficientes para a acomodação da 

aparelhagem necessária. A temperatura da sala foi amena, com variações entre 20 a 

24C° e umidade relativa do ar entre 60 e 70% que permitiu uma adequada troca de calor 

com o meio. A condução da avaliação foi realizada por um médico cardiologista e um 

fisiologista do exercício. 

 

4.2.1  Avaliação dos parâmetros antropométricos  

Peso: A massa corporal (kg) foi aferida com a utilização de uma balança digital 

Filizola®, com capacidade máxima de 150 kg com graduações de 100 em 100 gramas, 

estando os participantes da pesquisa descalços e com roupas leves.  

Altura: A altura (m) foi determinada por meio de um estadiômetro, graduado em 

centímetro e com barra de madeira vertical e fixa, com esquadro móvel, para 

posicionamento sobre a cabeça do indivíduo, estando os mesmos descalços, com os pés 

unidos, em posição ereta, olhando para frente.  

Índice de Massa Corpórea: Foi avaliado pelo “Índice de Quetelet” ou Índice de 

Massa Corpórea (IMC), que é definido como a massa do indivíduo (kg) dividido pela 

sua altura (m) elevada ao quadrado - IMC= peso (kg)/altura2(m). 

 

4.2.2  Teste cardiorrespiratório 

Todos os indivíduos realizaram o teste cardiopulmonar para determinar sua 

capacidade cardiorrespiratória e seus respectivos parâmetros ventilatórios. 

Os sujeitos foram submetidos a um teste progressivo com protocolo em rampa 

(Balke Modificado) que consiste no incremento da velocidade constante e inclinação a 

cada minuto e que teve como duração o tempo entre 8 a 12 minutos, sendo encorajados 

a realizar o teste até a máxima fadiga suportada.  

Os critérios para definir o esforço máximo foram:  

1- Pacientes demonstrarem evidências subjetivas de exaustão (rubor facial, marcha 

prejudicada, hiperventilação descompensada);  
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2- Atingir a FC máxima estimada pela idade;  

3- Equivalente de troca respiratória ≥1,10.  

 O teste foi interrompido quando o paciente apresentou: cansaço físico intenso, 

sintomas físicos, níveis pressóricos elevados não condizentes com a segurança do 

paciente (PAS≥260mmHg e/ou PAD até 120mmHg, ou queda persistente da PAS maior 

que 10mmHg com o incremento de carga), angina que impedisse a continuação do 

exercício ou alterações cardiovasculares que indicassem a interrupção do exame.  

Após a interrupção do teste começou-se a ser contabilizado o período de 

recuperação, com duração de dois minutos em repouso em pé na esteira. Esse período 

de recuperação consistiu na diminuição da carga de trabalho e registro das variáveis 

hemodinâmicas FC e pressão arterial (PA) ao 1º, 2º, 4º e 6º minuto. Ao término do teste 

o paciente foi liberado e recebeu o exame com os devidos resultados. 

A avaliação da capacidade física de pico foi realizada através da medida direta 

do VO2pico, que consiste simultaneamente ao teste de esforço o indivíduo está conectado 

a um ergoespirômetro computadorizado (SensorMedics - Vmax Series modelo Vmax 

229 Pulmonary Function/Cardiopulmonary Exercise Testing Instrument). 

O equipamento foi calibrado a cada teste com uma mistura de gás contendo 

concentrações conhecidas de O2 e CO2 equilibrado com nitrogênio. Através de um 

sistema de sensor onde a VE foi medida a cada expiração, concentrações O2 e CO2 

foram analisadas a cada ciclo respiratório e os valores expressos em médias de 30 

segundos.  

A partir das análises da VE e das concentrações dos gases expirados, foram 

computados o VO2 e a produção de CO2, assim como, as seguintes variáveis: VO2  (mL/ 

kg–1/min–1), VE  (L/min), PetCO2 (mmHg), VE/VO2 (L/min), VE/VCO2 (L/min), RER e 

OUES (L/min). 

Foi considerado como VO2pico o consumo de oxigênio obtido no pico do 

exercício, quando o indivíduo não conseguiu mais manter a velocidade na esteira 

rolante, portanto, quando o indivíduo esteve em exaustão. 

 

4.2.3   Análise das variáveis hemodinâmicas 

Além das análises ventilatórias as variáveis hemodinâmicas foram monitoradas 

da seguinte maneira: 

A FC de todos os indivíduos foi monitorada no repouso, durante a realização do 

exercício e no período de recuperação através de um eletrocardiograma com o registro 
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das 12 derivações padrão (D1, D2, D3, avR, avl, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 – HW 

Systems, Heart Ware Ltda, EUA).  

A PA foi analisada no repouso e a cada 3 minutos pelo esfigmomanômetro de 

braço e ausculta de estetoscópio. 

Todos os indivíduos realizaram o ecocardiograma pelo método de Simpson para 

a definição de suas respectivas FEVE.  

 

 4.3      Forma de análise dos resultados  

As variáveis analisadas neste estudo foram submetidas ao teste de 

Kolmorovsminoff para considerar se apresentavam distribuição normal. As variáveis que 

não apresentaram esta distribuição foram analisadas após transformação logarítmica. 

Dados das características antropométricas foram submetidos a análise de 

variância de um caminho (one-way ANOVA) com nível de significância aceito de 

p<0,05. 

 A análise de variância de dois fatores para medidas repetidas (two-way 

ANOVA) foi utilizada para: análise do comportamento das variáveis 

cardiorrespiratórias durante exercício progressivo máximo. Em casos de F significante, 

foram realizadas comparações post-hoc de Scheffè, com nível de significância aceito de 

p<0,05.  

 

5. RESULTADOS  

5.1  Parâmetros Antropométricos 

Todos os indivíduos foram submetidos às análises de suas características 

antropométricas, onde não foram observadas diferenças significantes em relação a 

idade, altura, massa corporal e índice de massa corporal entre os grupos estudados 

(Tabela 1).  
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TABELA 1. Características antropométricas dos indivíduos estudados de acordo 

com a divisão dos grupos Controle (C) e Insuficiência Cardíaca (IC). 

Parâmetros 
C 

(n=21) 

IC 

(n=40) 
p 

Idade (anos) 61,5±7,4 61±8,2 NS 

Altura (m) 1,72±6,8 1,72±5,8 NS 

Massa (kg) 78,3±9,0 77,3±9,9 NS 

IMC (kg/m2) 26,2±2,8 26,5±3,0 NS 
 

Valores são expressos como média ± E.P. IMC (Índice de Massa Corpórea), NS: sem significância estatística.  

 

 

5.2  Variáveis Hemodinâmicas e Respiratórias 

As etiologias da doença do grupo IC foram: 60% Isquêmica, 15% 

Cardiomiopatia dilatada, 10% Valvar, 5% Chagásica, 5% Miocardite e 5% Não 

definida, sendo a FEVE desse grupo reduzida quando comparada ao grupo controle 

(Tabela 2). 

 Ficou evidenciado que a fisiopatologia da IC, mesmo em diferentes etiologias, 

provoca alterações nas respostas hemodinâmicas e ventilatórias frente ao esforço 

(Tabela 2). 

 

TABELA 2. Variáveis hemodinâmicas e ventilatórias dos indivíduos estudados de 

acordo com a divisão dos grupos Controle (C) e Insuficiência Cardíaca (IC). 

Parâmetros 
C 

(n=21) 

IC 

(n=40) 
p 

Fração de ejeção 

(mL) 
64,7±3,9 31,2±4,1 0,001 

Frequência Cardíaca 

Máxima (bpm) 
143,6±15,5 128,6±22,9 0,02 

Frequência Cardíaca 

de Recuperação após 

o 1º min (bpm) 

-25,0±4,9 -17,4±5,4 0,05 

VO2pico (mL/kg/min) 36,7±5,5 20,0±4,0 0,05 

PetCO2 (mmHg) 31,7±2,4 29,5±3,0 0,05 
 

Valores são expressos como média ± E.P. mL (mililitro), bpm (Batimentos por minuto), ml/kg/min (mililitros de oxigênio 

por quilograma por minuto), mmHg (milímetros de mercúrio). 
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5.3 Comportamento do OUES e VE/VCO2 

A análise das variáveis ventilatórias foi realizada de forma direta através do 

TEC, que representa uma metodologia padrão ouro para avaliação da capacidade 

funcional do indivíduo, consistindo em análises de variáveis ventilatórias e 

hemodinâmicas durante o esforço máximo.  

O índice OUES representa a análise entre a absorção de O2 e a VE, repercutindo 

o funcionamento integrado entre o sistema muscular, cardiovascular e pulmonar durante 

o esforço. Estes três sistemas necessitam complexo funcionamento para atender as 

demandas metabólicas frente ao exercício. 

 O grupo IC obteve menores valores em comparação ao grupo C (Figura 6). 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 6 – Comparação dos valores da OUES entre os grupos Controle e 

Insuficiência Cardíaca (IC). Os valores são expressos em média ± E.P. * p<0,05. 

OUES (oxygen uptake efficiency slope). 
 

 

 Frente ao exercício um dos produtos metabólicos é a produção de CO2, que 

aumenta progressivamente com o incremento de carga de trabalho, sendo um dos 

responsáveis pela fadiga durante o esforço. 

 A variável VE/VCO2 representa a necessidade ventilatória para eliminar uma 

determinada quantidade de CO2 produzida pelos tecidos em atividade, sendo um 

importante marcador de eficiência frente ao exercício, pois um ajuste ventilatório se faz 

necessário devido a acidificação causada pelos produtos metabólicos produzidos em 

esforço. 
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O grupo IC obteve maiores valores em comparação ao grupo C, o que demonstra 

um estado de acidose maior, repercutindo em menor capacidade funcional (Figura 7). 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 7 – Comparação dos valores da VE/VCO2slope entre os grupos Controle e 

Insuficiência Cardíaca (IC). Os valores são expressos em média ± E.P. * p<0,003. 

L/min (litros por minuto). 

 

6.   DISCUSSÃO 

A síndrome patológica da IC repercute da incapacidade do coração em suprir os 

tecidos periféricos com a quantidade necessária de sangue e oxigênio para atender às 

suas demandas metabólicas, tendo um alto índice de mortalidade.  

O quadro fisiopatológico é complexo, tendo repercussões em diferentes sistemas 

orgânicos que culminam em uma série de sintomas que comprometem a qualidade de 

vida do indivíduo.  

Dessa forma, investigações sobre os mecanismos que envolvem a doença 

tornam-se necessários para a melhor compreensão da fisiopatologia.  

O presente estudo contribui com análises obtidas através do TEC, exame padrão 

ouro para avaliação das funções cardiorrespiratórias durante exercício progressivo, 

avaliando de forma direta variáveis ventilatórias e cardiovasculares que tem importante 

repercussão nos quadros prognósticos da doença, contribuindo assim, para melhor 

compreensão da patologia.  

Foi observado que pacientes com IC apresentaram respostas alteradas nas 

variáveis analisadas em comparação ao grupo controle. Este achado infere que 
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comprometimentos no sistema cardiorrespiratório estão relacionados com a piora do 

quadro funcional e a diminuição da qualidade de vida dos pacientes.  

Contudo, os mecanismos responsáveis pela resposta ventilatória excessiva ao 

exercício podem ser multifatoriais envolvendo diferentes sistemas corporais e 

mecanismos de controle centrais e periféricos52.  

 

6.1  Função Pulmonar 

Pacientes com IC desenvolvem sobrecarga de pressão ou volume na 

microcirculação pulmonar gerando uma série de adaptações estruturais, cuja 

repercussão é um aumento da resistência à transferência de gases através da membrana 

alvéolo-capilar53. 
Agudamente, o estresse na membrana alveolar-capilar gera lesão que é 

geralmente reversível. Porém a cronicidade imposta a membrana leva a alterações 

teciduais caracterizadas pela proliferação fixa de colágeno da matriz extracelular54.  
A remodelação leva a uma redução persistente na condutância da membrana 

alvéolo-capilar e na capacidade de difusão pulmonar. Alterações na transferência de 

gases não apenas refletem os danos subjacentes no tecido pulmonar, mas também 

trazem informações prognósticas independentes e podem desempenhar um papel na 

patogênese da limitação do exercício e anormalidades ventilatórias55. 

Outro mecanismo relacionado envolve a PaCO2 que demonstra está diminuída 

em pacientes com IC em comparação a indivíduos saudáveis56, o que implica que o 

aumento da inclinação VE/VCO2 deve ser devido a uma resposta ventilatória 

exacerbada necessária para superar a incompatibilidade ventilação-perfusão e o 

aumento na ventilação do espaço morto, pois nesta região são compreendidos alvéolos 

ventilados, mas não perfundidos57. 

Outro comprometimento a nível pulmonar se dá na vasculatura onde há um 

acúmulo de fibrose, levando a um aumento da resistência vascular pulmonar e 

consequentemente perda do ajuste fisiológico vasodilatador durante o exercício. Essa 

alteração determina uma incompatibilidade na relação ventilação/perfusão e aumento da 

razão VD/TV, devido à hipoperfusão de alvéolos ventilados, resultando em um aumento 

da relação VE/VCO2 
58 e diminuição dos valores do OUES59. 
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6.2  Limitações da Função Cardíaca 

Alterações estruturais e funcionais no miocárdio estão associados a incapacidade 

de aumentar a contratilidade cardíaca, podendo assim, repercutir em redução do DC 

durante esforço60. 

A resposta cronotrópica em geral está diminuída durante o esforço, 

provavelmente devido à desensibilização dos receptores beta adrenérgicos61,62. 

Durante o exercício, o aumento da FE na IC é menor do que em indivíduos 

normais63, e em muitos pacientes com IC pode haver até redução da FE durante a 

sobrecarga imposta pelo exercício físico. 

Estas limitações frente ao esforço podem induzir ao quadro de baixa limitação 

física durante exercício, contudo, a redução da tolerância ao exercício observada na IC 

há muito tempo é vista como uma consequência direta da diminuição da função 

cardíaca. Em apoio a esse paradigma, a capacidade funcional durante exercício medida 

pelo VO2pico está fortemente correlacionada com o DC64,65,66. 

Entretanto, evidências apontam que a limitação durante o esforço parece estar 

mais relacionada à alterações periféricas do que centrais. Este conceito ganhou força 

devido a comprovação que a FE, dimensão diastólica final do ventrículo esquerdo, 

velocidade média do encurtamento circunferencial das fibras e relação entre o período 

de pré-ejeção e o tempo de ejeção do VE, tem baixa correlação com a capacidade de 

exercício ou ao status dos sintomas da IC65,67,68,69
 e que medicamentos capazes de 

melhorar agudamente a função cardíaca não influenciam a capacidade 

funcional70,71,72,73. 

Há pelo menos três razões pelas quais os índices de repouso da função 

ventricular não se relacionam à capacidade de exercício. 

1- Os parâmetros de repouso são incapazes de explicar a reserva funcional 

cardíaca74.  

2- Os índices de repouso não abordam o papel tanto do impulso simpático quanto 

da capacidade do leito capilar de se dilatar ou contrair em resposta ao exercício75,76. 

3-  Os índices de repouso da função ventricular não respondem por alterações 

intrínsecas na musculatura esquelética que, pelo menos em parte, são responsáveis pela 

intolerância ao exercício observada em pacientes com IC77. 

Contudo, apesar de importantes limitações cardiopulmonares, outros 

mecanismos parecem ter maior relevância para a intolerância frente ao exercício. 
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6.3  Controle Reflexo Cardiopulmonar 

Os receptores cardiopulmonares, localizados nos átrios, ventrículos e vasos 

pulmonares, projetam aferências para o bulbo via nervo vago e à medula espinhal via 

nervos simpáticos78.  

Na IC, o controle reflexo cardiopulmonar está sensivelmente alterado. A 

resposta nervosa simpática reflexa desencadeada pelo enchimento cardíaco está 

significativamente diminuída nesses pacientes79, sugerindo assim que a diminuição na 

sensibilidade cardiopulmonar possa explicar o curso temporal e a magnitude da ativação 

nervosa simpática na IC80.  

 

6.4  Controle Barorreflexo 

A sensibilidade barorreflexa mediada pelos barorreceptores, localizados nas 

paredes das grandes artérias (arco aórtico e seio carotídeo), respondem ao estiramento 

resultando em mudanças nos níveis de pressão arterial78.  

Pacientes com IC, apresentam reduções na sensibilidade barorreflexa, tendo 

como repercussão o aumento da atividade nervosa simpática81,82. 

Os mecanismos envolvidos na redução da sensibilidade dos barorreceptores 

ainda não são totalmente conhecidos. Há evidências de que o aumento da atividade da 

bomba de Na+-K+ATPase exerce um papel importante nessa alteração autonômica82,83. 

Além disso, níveis elevados de angiotensina II central e espécies reativas de oxigênio 

contribuem para a diminuição da sensibilidade do barorreflexo83.  

O aumento da atividade nervosa simpática influenciada pela redução da 

sensibilidade barorreflexa pode contribuir para a resposta alterada dos pacientes com IC 

durante o exercício.   

 

6.5  Sistema Renina-Angiotensina 

 

Na patogênese da IC, devido a variados mecanismos, como a queda de perfusão 

glomerular decorrente de queda de DC e mecanismos reflexos, mediados por sistema 

nervoso autônomo, via sistemas de barorreceptores, ocorre a ativação relativamente 

precoce do sistema renina-angiotensina84. 

Esse processo, inicialmente adaptativo, serve para restaurar o DC, porém, tornar-

se mal adaptativo no decorrer da patologia85. Pacientes com IC apresentam níveis 



33	
	

plasmáticos alterados de Angiotensina II, sendo esta molécula responsável por quase 

todas as ações do sistema renina-angiotensina, promovendo: 

1- Ativação simpática com consequente taquicardia e vasoconstrição, com aumento 

da pós-carga86,87;  

2- Ação direta em musculatura lisa de arteríolas, determinando vasoconstrição e 

aumento da pós-carga87,88;  

3-  Estimulação central com aumento da produção de vasopressina e consequente 

vasoconstrição e aumento de pós-carga87;  

4- Ação nas células da camada glomerular da suprarrenal, promovendo aumento de 

aldosterona com consequente retenção de Na+ e, por conta disso, aumento de volume 

plasmático e da pré-carga e maior reatividade de musculatura lisa de arteríolas a 

estímulos, com consequente aumento de pós-carga87,89;  

5- Aumento na liberação de catecolaminas das terminações nervosas simpáticas, 

portanto, aumentando a contratilidade miocárdica90.  

 Portanto, a produção crônica exagerada de angiotensina II pode resultar em 

remodelamento dos vasos sanguíneos e do coração e ativação da atividade nervosa 

simpática, alterações micro e macroestruturais que podem contribuir para a intolerância 

frente ao exercício. 

 

6.6  Alterações na Musculatura Esquelética 

A musculatura estriada esquelética em pacientes com IC apresenta diversas 

alterações como: diminuição da massa muscular91, diminuição da geração de força e 

resistência92, alterações histológicas e bioquímicas devido diminuição na porcentagem 

da composição das fibras do tipo I e um aumento nas fibras do tipo IIb93,94, diminuição 

da atividade enzimática oxidativa e atrofia das fibras musculares93. 

A ventilação anormal e acidose periférica encontradas em pacientes com IC, 

também podem ter correlação com manifestações na musculatura esquelética 

respiratória95 e periférica96, como resposta devido a redução do fluxo sanguíneo para 

musculatura em esforço97. 

Esse conjunto de alterações leva a uma diminuição da capacidade aeróbia 

observada durante o exercício, repercutindo em início precoce do metabolismo 

glicolítico observado através da exacerbação ventilatória em pacientes com IC. 
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6.7  Controle Quimiorreflexo  

Outro conjunto de receptores responsáveis pelo controle da frequência 

respiratória são os quimiorreceptores que podem ser divididos em centrais e periféricos 

devido a sua localização. 

Os quimiorreceptores centrais, localizados no bulbo, são sensíveis 

primariamente ao aumento da PaCO2 e dos níveis de pH no líquido intersticial do tronco 

encefálico78. Quando a PaCO2 aumenta, os quimiorreceptores centrais desencadeiam 

aumento na frequência respiratória para eliminar o excesso de dióxido de carbono do 

organismo98.  

Os quimiorreceptores periféricos, sensíveis primariamente à queda da PaCO2 

(hipóxia), estão localizados nos corpúsculos carotídeos e aórticos, com aferências para o 

centro respiratório no bulbo e para o núcleo do trato solitário78,98. 

O controle desse grupo de receptores pode ser profundamente alterado devido a 

presença da IC99. A sensibilidade aumentada dos quimiorreceptores centrais estimula 

um aumento exagerado na ventilação pulmonar e na atividade nervosa simpática100,101.  

Resposta semelhante ocorre com a ativação dos quimiorreceptores periféricos. A 

hipóxia provoca aumento exacerbado na atividade nervosa simpática muscular e na 

ventilação pulmonar de pacientes com IC102.  

Devido aos controles barorreflexo e quimiorreflexo possuírem áreas comuns do 

tronco encefálico, é possível imaginar que a diminuição da sensibilidade barorreflexa 

possa contribuir para o aumento da atividade quimiorreflexa, enquanto a 

hipersensibilidade quimiorreflexa possa contribuir para a diminuição do controle 

barorreflexo na integração central, exercendo assim efeitos aditivos na hiperativação 

simpática na IC, sendo ambos mecanismos responsáveis por influenciar nas respostas 

exacerbadas dos pacientes frente ao exercício103. 

 

6.8  Controle Ergorreflexo 

O aumento na atividade nervosa simpática em pacientes com IC tem sido 

atribuído também à alterações no controle ergorreflexo, sendo este reflexo responsável 

por ajustes ventilatórios e hemodinâmicos durante o esforço, garantindo assim, uma 

oferta adequada de O2 e uma remoção eficiente dos metabólitos produzidos nos 

músculos em atividade104,105. 

O aumento da VE, FC, descarga nervosa simpática e contratilidade cardíaca 

durante o exercício dinâmico tem grande influência por sinais da rede reflexa, que pode 
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ativar circuitos autonômicos e ventilatórios do tronco cerebral por sinais advindos da 

periferia, como os aferentes dos músculos III e IV, cujos receptores são terminações 

nervosas não capsuladas que são desencadeadas durante o exercício106,107. 

Os aferentes musculares do grupo III e IV, definidos como ergorreceptores por 

serem estimulados pelo trabalho muscular108, foram classificados como 

mecanorreceptores, que detectam movimento físico, e metaboreceptores, que detectam 

estímulos químicos relacionados ao trabalho muscular. A ativação desses aferentes pode 

afetar a FC, PA, DC, VS, VE e atividade nervosa simpática109,110,111. 

Essa combinação de fatores pode levar a um estado precoce de acidose 

metabólica durante o exercício devido a ativação exagerada do ergorreflexo 

desencadeando vasoconstrição em resposta a atividade nervosa simpática, sendo 

percebido pelo paciente como fadiga e dispnéia112.  

Quando o esforço é realizado, metabólitos são liberados pelo músculo em 

exercício (prostaglandinas, potássio e íons hidrogênio), estimulando as terminações 

nervosas113. A estimulação desses nervos leva a um aumento reflexo da PA, atividade 

simpática e VE, onde os pacientes com IC apresentam acidificação e acúmulo de 

produtos metabólicos, ativando esses reflexos resultando em uma resposta ventilatória 

anormal observada durante o exercício114.  

Essa resposta é observada mesmo quando o esforço é realizado nos membros 

superiores112 quanto no grupo muscular dos membros inferiores115. 

 

6.9  Considerações Finais 

A IC é uma síndrome complexa tendo comprometimentos centrais, contudo 

funções periféricas também estão envolvidas na sintomatologia da doença. 

Ficou evidenciado que pacientes com IC apresentam menor capacidade 

funcional frente ao esforço, indicada por baixo valores do índice OUES, repercutindo 

em possíveis comprometimentos no sistema muscular esquelético, respiratório e 

cardiovascular, assim como, um estado de acidose metabólica precoce frente ao esforço, 

indicada pelos valores elevados da VE/VCO2 que repercutem em fadiga e limitações da 

capacidade funcional contribuindo para diminuição da qualidade de vida desses 

pacientes. 
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7.   CONCLUSÃO 

 Pacientes com insuficiência cardíaca apresentaram respostas ventilatórias 

alteradas frente ao esforço, demonstradas através de elevados valores da VE/VCO2 e 

baixos valores do OUES o que repercute em limitação da capacidade funcional e início 

precoce de acidose metabólica. 
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ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

	

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada “Análise do 

comportamento cardiorrespiratório durante exercício progressivo máximo em 

pacientes com insuficiência cardíaca”, sob a responsabilidade dos pesquisadores Iago 

Nunes Aguillar, Alessandra Medeiros e Alexandre Galvão da Silva.  

Nesta pesquisa nós estamos buscando entender o efeito da patologia 

insuficiência cardíaca no organismo humano.  

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será obtido pelo pesquisador 

Iago Nunes Aguillar, após a explicação do projeto e seus objetivos. 

Na sua participação você fará um teste cardiopulmonar pré participação que 

avaliará sua capacidade funcional através de um ergoespirômetro computadorizado 

(SensorMedics - Vmax Series modelo Vmax 229 Pulmonary 

Function/Cardiopulmonary Exercise Testing Instrument). 

	 O protocolo para o teste ergoespirométrico ocorrerá da seguinte maneira:  

Chegada do paciente: Você será encaminhado por uma enfermeira responsável onde 

será preparado para a realização do teste, instruções, tricotomia e colocação dos 

eletrodos para monitoramento cardiovascular;  

Sala de avaliação: Após o preparo você será encaminhado para a sala onde o teste será 

realizado. Ao entrar no ambiente será recebido pelo médico cardiologista e fisiologista 

do exercício responsável pela realização do teste. Ambos os profissionais iram prepara-

lo e explicarão os procedimentos.  
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Realização do teste: O teste ergoespirométrico terá duração de 8 a 12 minutos, sendo o 

monitoramento constantemente das suas variáveis cardiológicas e respiratórias. 

Término do teste: Finalizando o teste, você receberá os cuidados da enfermeira que o 

ajudará na retirada da esteira rolante e após alguns minutos sua avaliação será entregue. 

Em nenhum momento você será identificado. Os resultados da pesquisa serão 

publicados e ainda assim a sua identidade será preservada. 

Você não terá nenhum gasto e ganho financeiro por participar da pesquisa. 

Existe o risco de os participantes apresentarem desconfortos durante o teste 

cardiopulmonar. Caso ocorra qualquer intercorrência, a atividade será interrompida e os 

pesquisadores tomarão os devidos cuidados para reverter o quadro ou minimizar 

agravos. 

Você é livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem 

nenhum prejuízo ou coação. 

 Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp, Rua Professor 

Francisco de Castro, nº 55 – 04020-050, e-mail: CEP@unifesp.edu.br, telefone: (11) 

5571-1062; (11) 5539-7162. 

Uma via original deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com 

você. É garantida indenização em casos de danos, comprovadamente, decorrentes da sua 

participação na pesquisa, por meio de decisão judicial ou extrajudicial.  

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com: 

Iago Nunes Aguillar (13-982149744) ou procurá-lo no endereço Azevedo Sodré número 

02. Boqueirão, Santos -SP.  
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E-mails para contato:  

Pesquisadores responsáveis:  

Iago Nunes Aguillar – iago.ag@hotmail.com 

Alessandra Medeiros - a.medeiros@unifesp.br 

Alexandre Galvão: agalvao@unisanta.br 

 

São Paulo, ....... de ........de 201....... 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

Nome: Iago Nunes Aguillar 

 

Eu aceito participar do projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido 

devidamente esclarecido.  

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Participante da pesquisa 

   Nome: 

 

 
 


