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Resumo 

 

Introdução: Os pacientes com Miopatia Mitocondrial (MM) e Oftalmoplegia Externa 

Progressiva (OEP) apresentam disfunção na cadeia respiratória com incapacidade 

de aumentar a extração de oxigênio muscular e sintetizar ATP aerobicamente, 

levando à intolerância ao esforço e lentificação da cinética do O2. Quando a 

extração de oxigênio é comprometida, na tentativa de se manter o consumo de 

oxigênio muscular, uma hipótese é que estes pacientes poderiam aumentar 

compensatoriamente a oferta de oxigênio, apresentando, assim, uma resposta 

hipercinética cardiovascular e ventilatória. Por outro lado, alguns indícios de menor 

oferta de oxigênio foram encontrados em pacientes com MM, como um menor fluxo 

sanguíneo muscular no antebraço e uma maior capacidade de produção de ATP 

após a suplementação de oxigênio. A cinética do O2 na fase de recuperação (REC) 

nos fornece, assim,  subsídios quanto ao pagamento do débito de oxigênio tecidual 

e ao reabastecimento do estoque de oxigênio sanguíneo após o exercício. Ao nosso 

conhecimento, a cinética do O2 REC nunca foi avaliada nos pacientes com MM, 

assim como a integração desta variável com as respostas não-invasivas 

cardiovasculares e de extração de oxigênio muscular. Objetivo: contrastar as 

dinâmicas da oferta e da utilização de oxigênio na recuperação do exercício em 

pacientes com MM; e identificar os principais mecanismos fisiopatológicos da 

intolerância ao esforço nestes indivíduos. Métodos: Foram avaliadas em 12 

pacientes com MM e 12 controles saudáveis, as cinéticas de recuperação: (i) do O2 

pulmonar, (ii) da variação na concentração da deoxiemoglobina (∆[HHb], mensurada 

pela espectroscopia de raios quasi infravermelhos - NIRS) no vasto lateral, (iii) do 

débito cardíaco (DC) por bioimpedância transtorácica, após um teste de carga 

constante de alta intensidade (70% da carga máxima atingida em teste incremental 

prévio) até o limite da tolerância em cicloergômetro. Resultados: Foram observadas 

cinéticas mais lentas de reoxigenação da ∆[HHb], (τ∆[HHb] = 43,7 ± 21,2 vs 27,5 ± 

6,7) e do O2 (τ O2 = 58,1 ± 25,1 vs 38,8 ± 7,6) nos pacientes com MM em relação 

aos controles, respectivamente. Estas respostas foram associadas a uma cinética de 

DC mais rápida    em    relação    ao    O2,    nos    pacientes    comparados    aos    

controles (T½DC * 1,44 / τ O2 = 1,3 ± 0,4 vs 1,7 ± 0,6). Conclusão: Os pacientes 

com   MM   na   forma  OEP   apresentam,  na   recuperação   do   exercício  de   alta  
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intensidade, um pagamento elevado do débito de oxigênio contraído no exercício e 

reoxigenação mais lenta da ∆[HHb]. Estas respostas, associadas à cinética mais 

rápida do DC em relação ao O2  são indícios de que possa haver um déficit no 

transporte de oxigênio microvascular, além do comprometimento mitocondrial 

característico desta doença. 

  

Palavras-chave: miopatia mitocondrial; cinética do O2; cinética da reoxigenação 

muscular; recuperação do exercício.       
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Doenças que levam à intolerância ao esforço físico, como 

insuficiência cardíaca (IC) (1-5), doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) (6, 7), 

diabetes mellitus (DM) (8) e miopatia mitocondrial (MM) (9), apresentam lentificação 

da cinética do consumo de oxigênio ( O2) em resposta ao exercício (10). Porém, o 

quanto esta cinética é limitada pela oferta ou pela utilização de oxigênio na 

musculatura periférica, ainda permanece obscuro (11).  

Os pacientes com MM apresentam mutações no DNA 

mitocondrial e nuclear com disfunção na cadeia respiratória, que levam a 

incapacidade de aumentar a extração de oxigênio muscular e sintetizar adenosina 

trifosfato (ATP) aerobicamente, levando à acidose láctica, fadiga precoce e, portanto, 

intolerância ao esforço (12-15). Nestes pacientes, baixos níveis de exercício causam 

aumento no débito cardíaco (DC) e na ventilação pulmonar na tentativa de 

compensar esta alteração, caracterizando, portanto, uma resposta hipercinética 

cardiovascular e ventilatória (16-18). 

De acordo com o princípio de Fick (19), em um exercício de carga 

constante, a lentificação da cinética do O2 pode ocorrer por uma alteração da 

resposta do DC e/ou da extração periférica de oxigênio. Baseando-se neste 

princípio, quando a extração tissular de oxigênio é comprometida, como ocorre nos 

indivíduos com MM, na tentativa de se manter o consumo de oxigênio muscular 

exigido pela atividade, uma hipótese é que os pacientes tenderiam a aumentar 

compensatoriamente a oferta de oxigênio. Por outro lado, caso a oferta não se eleve 

suficientemente nesta população, a ponto de compensar o déficit no metabolismo 

oxidativo muscular, tal fato implicaria em uma lentificação adicional da cinética do 

O2.  

Recentemente, a lentificação da cinética do O2 na transição 

repouso-exercício em pacientes com MM foi correlacionada com uma menor 

capacidade de extração de oxigênio no pico do exercício pela técnica de 

espectroscopia de raios quasi-infravermelhos (Near-Infrared Spectroscopy - NIRS) 
(20), onde a concentração da deoxiemoglobina ([HHb]) é utilizada por inferir a 

diferença do conteúdo arterio-venoso de oxigênio (C(a-v)O2). As cinéticas da [HHb], 
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na transição repouso-exercício (7, 21-24) e na fase de recuperação (25, 26), também têm 

sido utilizadas por refletirem a dinâmica entre a oferta e a utilização de oxigênio da 

microcirculação, em normais e em doenças como a DPOC (7), IC (1) e DM (8). A 

cinética de recuperação da fosfocreatina (PCr), utilizada como índice da função 

mitocondrial, também encontra-se lentificada nestes pacientes (12, 27), já que a sua 

refosforilação é dependente da capacidade mitocondrial em sintetizar ATP. 

Em pacientes com DPOC, a lentificação da cinética do O2 foi 

associada a uma cinética de DC mais lenta na transição repouso-exercício. Em 

contrapartida, a cinética da [HHb] foi mais rápida, isto é, os pacientes apresentaram 

maior extração periférica de oxigênio, na tentativa de compensar a lentificação da 

cinética do DC (7). Grassi e colaboradores (9) encontraram, em pacientes com MM, 

associada à lentificação da cinética do O2, uma lentificação da cinética da 

frequência cardíaca (FC) na transição repouso-exercício, fato que não seria 

esperado devido ao padrão hipercinético cardiovascular usualmente encontrado 

nestes indivíduos. Desta forma, a lentificação da cinética cardiovascular central 

poderia ser um dos fatores responsáveis pela lentificação da cinética do O2 no 

início do exercício em pacientes com MM.  

Consistente com esta idéia, menor fluxo sanguíneo foi encontrado 

na musculatura do antebraço em pacientes com MM, quando comparados a 

indivíduos saudáveis, em exercício com pequena massa muscular (handgrip) (28). Da 

mesma forma, a suplementação de oxigênio foi capaz de aumentar a capacidade 

máxima de produção de ATP na MM, sugerindo anormalidades no fluxo sanguíneo 

muscular ou na condutância do oxigênio nestes pacientes (29). Além disso, a cinética 

de recuperação da fosfocreatina (PCr), lentificada em pacientes com MM, mostrou-

se também ser dependente da oferta de oxigênio em normais (30). Estes dados 

sugerem, portanto, que associado a um déficit no metabolismo oxidativo muscular, 

ocorra uma limitação na oferta de oxigênio na MM, contribuindo para a lentificação 

da cinética do O2 nestes pacientes. 

A cinética do O2 na fase de recuperação nos fornece subsídios 

quanto ao pagamento do débito de oxigênio tecidual e ao reabastecimento do 

estoque de oxigênio sanguíneo após o exercício (31). Portanto, em um exercício onde 

a oferta de oxigênio tecidual é reduzida, será mais lenta a cinética de recuperação 
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do O2. Assim, na recuperação do exercício, a cinética do DC deve ser mais lenta 

quando comparada ao O2, para manter uma maior pressão microvascular de 

oxigênio (PmvO2) e, portanto, um maior gradiente de pressão de oxigênio entre 

capilar e miócito, aumentando o fluxo de oxigênio intracelular (32). Em relação à 

cinética de recuperação da [HHb], é descrito que a mesma fornece informações para 

se avaliar o acoplamento entre a oferta e a utilização de oxigênio musculares após o 

término do exercício; e será tanto mais lenta quanto mais tempo a musculatura levar 

para se reoxigenar após o exercício e quanto menor for sua oferta de oxigênio (26). 

Ao nosso conhecimento, a cinética do O2 na recuperação do 

exercício de alta intensidade nunca foi avaliada nos pacientes com MM, 

especificamente com Oftalmoplegia Externa Progressiva (OEP), assim como a 

integração desta resposta com as avaliações não-invasivas das cinéticas 

cardiovasculares (DC e FC) por impedância transtorácica e de extração de oxigênio 

muscular ([HHb]) pela NIRS. Desta forma, através da avaliação integrada destas 

variáveis, procuraremos identificar os possíveis fatores implicados na limitação ao 

exercício em pacientes com MM. 

 

1.1 Objetivos 

 

Os objetivos da presente investigação são: 

- avaliar a dinâmica entre a oferta e a utilização de oxigênio na 

recuperação de exercício de carga constante de alta intensidade em pacientes com 

Miopatia Mitocondrial, analisando a cinética de recuperação da [HHb], O2, DC e 

FC; 

- identificar, desta forma, os principais mecanismos 

fisiopatológicos da intolerância ao esforço nestes indivíduos. 
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1.2 Hipótese 

 

A principal hipótese do estudo é que os pacientes com MM 

apresentam um desacoplamento entre a oferta e a utilização de oxigênio tissular. 

Assim, além do déficit no metabolismo oxidativo muscular, ocorreria associadamente 

uma limitação na oferta de oxigênio para a musculatura em atividade. Somando-se 

estes fatores, hipotetizamos que a cinética de recuperação da [HHb] e do O2 

estarão mais lentas nos pacientes com MM. 
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2.1 Miopatia Mitocondrial 

 

A MM pode ser classificada geneticamente em dois grandes 

grupos: aquele com mutações no DNA mitocondrial; e outro com mutações no DNA 

nuclear (14) , onde a frequência de mutações no DNA mitocondrial é mais de dez 

vezes aquela das mutações do DNA nuclear (13). Um grande progresso no 

entendimento das doenças mitocondriais ocorreu nos últimos anos e hoje mais de 

200 mutações mitocondriais foram descritas (27). 

O DNA mitocondrial é transmitido por herança materna e 

frequentes polimorfismos são encontrados. Em contraste com os polimorfismos 

benignos, mutações patológicas também podem ocorrer, afetando a função 

mitocondrial. A herança de mutações patológicas frequentemente seguem um 

padrão único denominado “heteroplasmia”. Este termo se refere à proporção de 

mitocôndrias mutantes, que pode variar de 99:1 a 1:99, em diferentes tecidos (12). A 

heteroplasmia não irá alterar a função da cadeia respiratória se suficiente DNA 

mitocondrial normal estiver presente para suprir o déficit. Entretanto, se a razão 

entre a frequência de DNA mitocondrial mutante e normal exceder um determinado 

limiar, o déficit na cadeia respiratória irá ocorrer (13).  

O número de mitocôndrias por célula é diretamente relacionado a 

demanda energética celular. Órgãos que são muito ativos metabolicamente contém 

maior número de mitocôndrias e são os mais suscetíveis à ação de drogas e à 

anormalidades mitocondriais (33). Consequentemente, as manifestações fenotípicas 

da doença mitocondrial podem variar entre os órgãos e tecidos. A gravidade da 

doença é mais aparente quando a mutação apresenta altos níveis de heteroplasmia 

em tecidos com alta demanda de oxigênio, como o cérebro, o músculo esquelético e 

o coração (12). 

A mitocôndria exerce o papel de fornecer a energia celular. A 

cadeia respiratória consiste de cinco complexos enzimáticos e contém 

aproximadamente 100 diferentes subunidades proteicas que desenvolvem a 
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oxidação fosforilativa e geram a energia, na forma de ATP, requerida por diferentes 

processos metabólicos celulares (13). Em tecidos mamíferos, 80 a 90% do ATP é 

gerado pela mitocôndria no processo de oxidação fosforilativa (33). 

O DNA mitocondrial codifica subunidades em quatro dos cinco 

complexos enzimáticos da cadeia respiratória: sete subunidades do complexo I 

(NADH desidrogenase); uma subunidade do complexo III (citocromo c redutase); três 

subunidades do complexo IV (citocromo c oxidase - COX) e duas subunidades do 

complexo V (ATP sintase). O complexo II (succinato desidrogenase - SDH) é 

completamente codificado pelo núcleo. Os complexos I, III e IV liberam prótons para 

fora da matriz e a energia criada por este gradiente eletroquímico é usada pelo 

complexo V na síntese de ATP a partir do adenosina difosfato (ADP) (13). 

Portanto, mutações no DNA mitocondrial, sendo herdadas ou 

adquiridas, causam alterações no funcionamento da cadeia respiratória, levando a 

redução na produção de ATP, formação de radicais livres e alterações no transporte 

de cálcio (35). A privação de ATP também facilita outras vias metabólicas alternativas, 

resultando no acúmulo de resíduos metabólicos, como o lactato, que pode ser lesivo 

ao organismo (27). 

As disfunções patológicas da mitocôndria podem afetar todas as 

células do corpo. Já o termo miopatia mitocondrial é utilizado quando a patologia é 

restrita ao músculo esquelético. Em um grande número de casos, as consequências 

das disfunções cerebrais ou cardíacas são tão graves que as manifestações 

musculares, apesar de presentes, não são aparentes (12).  

As manifestações clínicas das MM são variáveis e incluem 

fraqueza muscular, cãibras induzidas pelo exercício e mialgia. Manifestações 

clínicas típicas são ptose e oftalmoplegia externa progressiva (OEP), que pode ser 

leve ou resultar em completa paralisia dos músculos extraoculares (13). Embora 

muitos indivíduos apresentem fenótipos graves com manifestações gastrointestinais, 

neurológicas ou cardíacas, grande parte apresenta, como sintoma principal, a 

intolerância ao exercício (12). 

Pacientes com MM podem apresentar acidose láctica intermitente 

ou crônica. Este quadro piora no exercício devido ao aumento na demanda de ATP 
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que não pode ser suprido pelo déficit na fosforilação oxidativa e consequente uso de 

vias metabólicas alternativas com o lactato como subproduto. Falência respiratória e 

altos níveis de PaCO2 podem ocorrer por fadiga muscular e hipoventilação devido a 

fraqueza muscular respiratória. Casos de apnéia do sono também foram 

encontrados nestes pacientes, podendo ser obstrutivas ou centrais, devido a uma 

baixa resposta central a altos níveis de PaCO2 
(27). 

Os testes de função pulmonar podem ser anormais com redução 

da Capacidade Pulmonar Total (CPT) e Volume Expiratório Forçado no primeiro 

segundo (VEF1), mas este achado não é presente em todos os casos, sendo mais 

comum em pacientes sintomáticos (27). Uma alteração leve na DLCO (capacidade de 

difusão pulmonar do monóxido de carbono) foi notada em uma minoria de pacientes. 

Aproximadamente 8,5% dos pacientes estudados por Flahert e colaboradores (18) 

com dispnéia a esclarecer, apresentaram posteriormente o diagnóstico de MM. 

O diagnóstico é primeiramente sugerido quando há história de 

envolvimento de múltiplos órgãos e é feito através de uma combinação de vários 

testes, incluindo clínicos, genéticos, bioquímicos, histológicos e de enzimas 

musculares (12). Diferentes substratos que participam da cadeia respiratória em 

diferentes pontos podem ser adicionados a mitocôndrias isoladas do músculo, e 

desta forma, o consumo de oxigênio é monitorado. Também é possível avaliar o 

acoplamento entre o transporte de elétrons pelos complexos I-IV e a síntese de ATP 

no complexo V. Além disso, a atividade individualizada das enzimas da cadeia 

respiratória pode ser mensurada (13). Métodos de genética molecular são usados 

para detectar mutações específicas do DNA mitocondrial ou nuclear. O 

inconveniente é que as mutações não estão presentes no sangue em níveis tão 

altos como no músculo (13) e que muitos pacientes com suspeita de MM não têm um 

ponto de mutação específico identificado (12).  

Diferentes métodos morfológicos são disponíveis para avaliar a 

função da cadeia respiratória e usualmente revelam alterações típicas. A Figura 1  

mostra a ausência completa de atividade enzimática COX e o acúmulo de 

mitocôndrias nas fibras musculares demonstrado pela intensa atividade SDH. As 

mitocôndrias tornam-se hipertrofiadas e se localizam com predominância na periferia 

celular. Após coloração pela técnica modificada de Gomori trichrome, as fibras 
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musculares com a presença de acúmulo mitocondrial adquirem a cor vermelha e são 

denominadas ragged-red-fibre (RRF), uma característica específica da MM (13). 

 

 

Figura 1.  Avaliação histoquímica da função da cadeia respiratória. Seções seriadas 
musculares coloridas pela atividade SDH (a) e COX (b). O acúmulo mitocondrial em um 
segmento de uma ragged-red-fibre (seta) é demonstrado por uma intensa atividade SDH e 
ausência de atividade COX. (Adaptado de Larsson e colaboradores. Acta Physiol Scand 
2001;171:385-393 (21)) 

 

Os testes de exercício, a 31P-MRS (phosphorus magnetic 

resonance spectroscopy) e a espectroscopia de raios quasi infravermelhos (Near-

infrared spectroscopy - NIRS) são testes não invasivos que também têm sido usados 

como métodos diagnósticos para revelar anormalidades metabólicas em pacientes 

que apresentam intolerância ao exercício (12). 

A 31P-MRS é uma técnica que tem sido usada para acessar o 

estado metabólico das fibras musculares em várias condições clínicas. Na MM, 

foram demonstrados baixos níveis de PCr, e altos níveis de ADP e fosfato inorgânico 

(Pi) ao repouso e ao exercício e, ainda mais consistente, uma lentificação na cinética 

de recuperação destas variáveis em pacientes com doença mitocondrial. Assim, a 

habilidade muscular em gerar ATP é acessada e será pior quanto mais grave a 
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alteração na função da cadeia respiratória (12 e 27). A limitação do uso da 31P-MRS é 

seu custo, disponibilidade e capacidade técnica para obter dados de qualidade (34), 

além de baixa sensibilidade em seu uso nas MMs ter sido encontrada recentemente 
(35). 

A NIRS é uma técnica que mensura o grau de oxigenação da 

hemoglobina (Hb) e mioglobina (Mb) e é baseada no fato de que o sinal da NIRS é 

absorvido diferentemente pelas Hb/Mb oxigenada e desoxigenada (36). A técnica 

permite avaliar diferenças locais na oferta e na extração de oxigênio muscular (37) , 

onde a concentração da deoxiemoglobina ([HHb]) reflete a diferença no C(a-v)O2. Já 

que a anormalidade fundamental dos pacientes com MM é a incapacidade em se 

extrair oxigênio do sangue pela musculatura em atividade, é intuitivo que a NIRS 

seja capaz de detectar esta alteração (36).  

A recuperação da PCr e a reoxigenação da hemoglobina após 

exercício submáximo com os flexores plantares foram consideradas por fornecerem 

informações similares quanto ao acoplamento entre a oferta e a utilização de 

oxigênio. A reoxigenação da hemoglobina refletiria a utilização de oxigênio 

necessária para ressintetizar a PCr após o exercício (38). 

 

2.2 Respostas ao exercício na Miopatia Mitocondrial  

 

Em condições normais, do repouso ao pico do exercício, o 

aumento na demanda de oxigênio da musculatura para a produção de energia 

aeróbia, é alcançado por um aumento na oferta de sangue oxigenado e por um 

aumento na extração de oxigênio muscular. Em indivíduos saudáveis, há um 

equilíbrio entre o aumento na oferta de oxigênio, que é representado pelo aumento 

no transporte de oxigênio sistêmico e na extração de oxigênio muscular, 

representado pela redução nos níveis de oxigênio no sangue venoso no decorrer do 

exercício. A C(a-v)O2 é um marcador que representa a capacidade da fosforilação 

oxidativa mitocondrial (16).  
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Enquanto em indivíduos saudáveis a limitação ao exercício está 

na incapacidade cardiovascular de aumentar a oferta de oxigênio para os músculos 

em atividade, a limitação ao exercício nos pacientes MM tem sido descrita pela 

incapacidade dos mesmos em aumentar a extração de oxigênio pelo déficit na 

cadeia respiratória(16). Taivassalo e colaboradores (16) demonstraram que a 

inabilidade em aumentar a C(a-v)O2 acima de 10 ml/dl é altamente sensível (80%) e 

específica (100%) para atribuir o baixo consumo de oxigênio à alteração na função 

mitocondrial em pacientes com intolerância ao exercício e que há uma correlação 

negativa entre a C(a-v)O2 e a proporção de DNA mitocondrial mutante na 

musculatura esquelética.  

Assim, a intolerância ao exercício observada nos pacientes MM, 

não tem sido primariamente relacionada à fraqueza ou atrofia muscular periférica, 

mas sim à fadiga precoce consequente a insuficiente produção de ATP (15). 

Alterações na fosforilação oxidativa resultam em limitações ao exercício onde 

esforços considerados triviais causam fadiga muscular e acidose láctica. Nestes 

pacientes, baixos níveis de exercício causam taquicardia e dispnéia devido ao 

aumento no DC e na ventilação que excedem a capacidade do músculo esquelético 

em utilizar o aumento na oferta de oxigênio mediado por estas respostas fisiológicas. 

Caracteriza-se assim, uma resposta hipercinética cardiovascular e ventilatória (16-18) 

e a gravidade destas respostas se correlaciona diretamente com o grau de mutação 

genética muscular dos pacientes (15). 

A intolerância ao esforço é difícil de ser analisada clinicamente ao 

repouso e, portanto, a determinação destas limitações em pacientes com MM requer 

testes de exercício. Além do mais, a diferenciação entre a limitação devida ao 

descondicionamento físico e ao déficit na cadeia respiratória, necessita do acesso às 

respostas cardiovasculares assim como a avaliação da capacidade do músculo em 

extrair o oxigênio disponível (16). Os testes de exercício são úteis principalmente 

quando o fenótipo não é característico (comum nas MMs) ou quando a intolerância 

ao exercício não é evidente em outros testes como de função pulmonar ou 

investigações cardiológicas (34).   

A redução no consumo de oxigênio ( O2) no pico do exercício é 

um dos achados mais comuns nos pacientes com MM. Entretanto, a alteração desta 
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variável não é específica da MM, desde que existem numerosas outras condições 

que resultam em baixo O2, incluindo doenças cardiovasculares, respiratórias, 

miopatias metabólicas e não-metabólicas, o que reduz sua validade como teste 

diagnóstico único (34). Além disso, dependendo do grau de heterosplasmia, alguns 

pacientes podem apresentar O2 próximo ou igual ao previsto. Associado ao O2 

reduzido, os pacientes com MM apresentam, principalmente, menores carga máxima 

atingida; redução da reserva ventilatória; maiores débito cardíaco em relação ao O2 

(∆DC/∆ O2); respostas elevadas de frequência cardíaca, equivalente ventilatório de 

oxigênio ( E/ O2) e gás carbônico ( E/ CO2) e níveis de lactato sanguíneo ao 

repouso, no pico e na recuperação do exercício mais elevados (16-18, 34).  

 

2.3 Cinética do O2 nas transições do exercício e a relação entre a of erta e a 

utilização de oxigênio 

  

O estudo da cinética do O2 no esforço começou no início do 

século XX, abordando os mecanismos fisiológicos responsáveis pela sua resposta 

dinâmica nas transições repouso-exercício-repouso. A velocidade com que o O2 

altera-se até alcançar um estado-estável na transição para uma atividade com um 

requerimento energético maior, influenciará a tolerância ao esforço do indivíduo (39). 

A idade (40) e principalmente doenças crônicas como a DPOC (6 e 7), a IC (1-5) e a DM 
(8) apresentam lentificação na cinética do O2, com aumento no déficit de oxigênio e 

maiores reduções na [PCr] e aumento no [ADP]livre e [Pi] na transição repouso-

exercício (10). Na recuperação, a cinética do O2 fornece subsídios quanto ao 

pagamento do débito de oxigênio tecidual e reabastecimento do estoque de oxigênio 

sanguíneo após o exercício (31). 

O O2 depende tanto de fatores centrais (oferta de O2 aos 

tecidos) quanto de fatores periféricos (a extração e utilização de O2 nos tecidos) e 

pode ser descrito pela equação de Fick adaptada ao músculo: 

O2m = QO2mv X C(a-v)O2 
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onde O2m representa o consumo de oxigênio muscular; QO2mv 

representa a oferta de O2 microvascular e C(a-v)O2 representa a diferença entre os 

conteúdos arterio-venoso de oxigênio, ou seja, o oxigênio extraído do sangue arterial 

pelo músculo em atividade para ser usado na fosforilação oxidativa mitocondrial (39). 

O tempo de transição do O2 durante o exercício pode ser considerado como a 

expressão de sua utilização, podendo ser lentificado pela influência da distribuição 

vascular e/ou pela utilização dos reservatórios de O2 corporais (41).  

O O2 é usualmente medido na boca e representa a utilização de 

oxigênio do corpo todo. Já após atingir sua estabilidade, pode ser considerado 

representativo do O2m (39).  Enquanto a magnitude e o tempo de resposta do O2m 

é refletido no O2 pulmonar, existe uma dissociação entre eles na transição até 

atingir sua estabilidade, havendo um atraso na cinética do O2 pulmonar relativa à 

do músculo esquelético (41). 

 A resposta na transição repouso-exercício (fase inicial - IN) do 

O2 de intensidade moderada é caracterizada como monoexponencial. Porém, 

acima do limiar de lactato, no exercício de alta intensidade, há uma resposta 

adicional no O2, refletindo um maior custo de O2 por incremento de carga, 

denominado “componente lento” e sua cinética torna-se biexponencial. Já a resposta 

do O2 na transição exercício-repouso (fase de recuperação - REC), na intensidade 

moderada, apresenta uma resposta monoexponencial semelhante a fase IN. Quanto 

à recuperação do exercício de alta intensidade, tanto uma resposta mono quanto 

biexponencial foram encontradas, apresentando um componente lento com menor 

amplitude que na fase IN (42).  

Uma questão que vem sendo profundamente discutida é se, em 

indivíduos saudáveis, a velocidade da cinética do O2 é limitada pela oferta de 

oxigênio muscular ou por uma limitação na maquinaria oxidativa. A resolução desta 

questão é essencial para se definir as bases da lentificação encontrada na cinética 

do O2 nos pacientes (10). 

O músculo esquelético possui a habilidade de aumentar o fluxo 

sanguíneo rapidamente do repouso ao exercício. A dinâmica do fluxo sanguíneo na 

fase IN é similar ou ainda mais rápida que a do O2m. Porém, na fase REC, o fluxo 
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sanguíneo capilar se recupera em uma velocidade substancialmente mais lenta 

quando comparada ao O2m. Como a PO2mv e a oxigenação tecidual são 

dependentes crucialmente da relação entre o fluxo sanguíneo e a extração de 

oxigênio muscular, a cinética da oferta de oxigênio muscular mais rápida na fase IN 

e mais lenta na fase REC, comparado ao O2, permite que a PO2mv mantenha-se 

elevada em ambas condições de transição, facilitando o fluxo de oxigênio difusional 

entre o sangue e o miócito. Esta observação evidencia que, em condições 

saudáveis, a oferta de oxigênio muscular provavelmente não é limitante da cinética 

do O2 durante o exercício nas fases IN e REC (43). Consistente com esta idéia, 

McDonough e colaboradores (44) encontraram que a PO2mv e, portanto, a pressão de 

oxigênio capilar no trapézio de ratos saudáveis, não é comprometida durante a 

recuperação de contrações mediadas por estimulação elétrica. 

A cinética da PCr no início do exercício representa o controle da 

respiração mitocondrial, já que sua refosforilação é completamente dependente da 

capacidade mitocondrial em sintetizar ATP, como demonstrado na equação: 

ADP + PCr + H+ ↔ creatina + ATP 

Esta reflete a cinética do O2m e, após um atraso em seu 

transporte, é expressada nos pulmões como a cinética do  O2 
(45). Seguindo o 

mesmo conceito de que a oferta de oxigênio provavelmente não é limitante da 

cinética do O2, Rossiter e colaboradores (46) demonstraram que as constantes de 

tempo dos componentes fundamentais da PCr e do O2 medidos simultaneamente, 

divergem em apenas 10% tanto na fase IN quanto na fase REC, nas intensidades 

moderada e alta, sugerindo que a cinética do O2 reflete um sinal intramuscular do 

metabolismo oxidativo. 

Por outro lado, há evidências de que a disponibilidade de oxigênio 

pode influenciar a cinética da PCr (30). Foi demonstrado que a cinética de 

recuperação da PCr após exercício submáximo foi lentificada respirando-se uma 

mistura gasosa hipóxica e acelerada com a respiração de gás hiperóxico comparado 

com normóxico. Isto sugere que a oxigenação tissular exerce um papel na função 

mitocondrial, resultando em mudanças similares àquelas observadas em situações 
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de capacidade oxidativa alterada. Portanto, em condições normais, a recuperação 

da PCr seria limitada também pela oferta de oxigênio.  

Recentemente, uma visão mais realista deste debate sugere a 

presença de um ponto de inflexão na relação entre a velocidade da cinética do O2 e 

na oferta de oxigênio muscular (11), como demonstrado na Figura 2 . Para a esquerda 

do ponto de inflexão, a cinética é dependente da oferta de oxigênio, enquanto que a 

direita deste, a cinética é independente desta. Neste contexto, populacões 

específicas e/ou condições experimentais ocupam posições distintas. Por exemplo, a 

cinética de indivíduos jovens e bem condicionados não deve ser limitada pela oferta 

de oxigênio. Em contraste, idosos e principalmente pacientes com doenças 

cardiovasculares e pulmonares, são posicionados à esquerda deste ponto (isto é, 

dependentes da oferta de oxigênio) e portanto, estratégias terapêuticas para 

aumentar a oferta de oxigênio muscular podem melhorar a tolerância ao exercício 

acelerando-se a cinética do O2 
(11).  

 

Figura 2.  Ilustração esquemática da relação entre a oferta de oxigênio e a constante de 
tempo da cinética do O2. (Adaptado de Burnley M. J Appl Physiol 2008; 105: 1387-1388 
(11)). 
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Portanto, a lentificação da cinética do O2 parece estar 

intimamente relacionada com a oferta de oxigênio. Porém, não podemos excluir um 

componente periférico (muscular), que poderia adicionalmente lentificar a resposta 

do O2, como nos pacientes com MM. Nestes pacientes, permanece obscuro se a 

cinética do O2 é dependente apenas das alterações no metabolismo muscular, ou 

se poderia haver uma alteração na oferta de oxigênio corroborando com esta 

lentificação. 

Utilizando a NIRS, van Beekvelt e colaboradores (47) encontraram 

menor extração de oxigênio associada a um maior fluxo sanguíneo muscular ao 

repouso e durante exercício de pequena massa muscular (antebraço) em pacientes 

MM comparados a controles saudáveis. Em contraste a este estudo, Jensen e 

colaboradores (28) encontraram um menor fluxo sanguíneo em teste de exercício com 

o antebraço nos pacientes com MM. Consistente com esta idéia, a suplementação 

de oxigênio foi capaz de aumentar a capacidade máxima de produção de ATP 

nestes pacientes (29). Portanto, não está claro na literatura se a resposta 

hipercinética central usualmente descrita nestes pacientes é capaz de modificar a 

oferta de oxigênio microvascular para a musculatura em atividade. 

Em pacientes com MM, nunca foi avaliada a cinética do O2 na 

recuperação do exercício de alta intensidade, assim como a sua relação com as 

cinéticas de extração de oxigênio muscular ([HHb]) pela NIRS e da resposta 

cardiovascular (DC e FC) por impedância transtorácica. Através da avaliação destas 

variáveis, procuraremos identificar os fatores relacionados à limitação ao exercício 

em pacientes com MM. 
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 3. MÉTODOS 
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3.1 Desenho do estudo 

 

 Estudo observacional, prospectivo, transversal e controlado. 

 

3.2 Amostra 

 

No período de 03/2008 a 06/2009 foram avaliados 12 pacientes 

com MM, seguidos no ambulatório de Doenças Neuromusculares da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), definidos clinicamente com: ptose palpebral, 

oftalmoplegia, fraqueza muscular e diminuição da tolerância ao esforço físico e com 

confirmação por biópsia muscular com o padrão de ragged red fibres (RRF – 

agregação periférica de mitocôndrias na fibra muscular) (48, 49) . Foram ainda 

estudados 12 indivíduos controles saudáveis, pareados por idade e sexo, sem 

atividade física regular no último ano e sedentários com escore < 9 no questionário 

de Baecke (50). 

Foram usados como critérios de inclusão e exclusão: 

- Critérios de inclusão: pacientes com idade mínima de 12 (doze) 

anos, com diagnóstico clínico e histopatológico de MM na forma OEP, com nível 

cognitivo e capacidade funcional suficientes para realização dos testes descritos no 

protocolo; controles saudáveis e sedentários. 

- Critérios de exclusão: doença osteo-articular, doença 

cardiorrespiratória crônica, cirurgias recentes, associação ao quadro clínico de 

outras disfunções neuromusculares e pacientes traqueostomizados. 
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3.3 Protocolo   

 

As avaliações descritas no protocolo de estudo foram realizadas 

após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO I) pelos 

indivíduos selecionados e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (ANEXO II). 

Durante a avaliação inicial, foram realizados testes de função 

pulmonar (espirometria) e força muscular respiratória, representada pelas pressões 

inspiratória e expiratória máximas (PIMÁX e PEMÁX). 

Após, os pacientes realizaram: (i) teste de exercício incremental, 

limitado por sintomas e, após intervalo de 1 hora, (ii) teste de exercício de carga 

constante (endurance) em cicloergômetro, com carga correspondente a 70% da 

carga atingida no teste incremental com avaliação hemodinâmica, de oxigenação 

periférica e de dispnéia e fadiga de membros inferiores pela escala de Borg. Além 

disso, foi realizada dosagem de lactato sangüíneo em repouso, no final dos testes 

incremental e de endurance e no quinto minuto do período de recuperação de 

ambos. 

Foram instalados nos pacientes, previamente a realização do 

teste, os eletrodos pertencentes ao equipamento PHYSIO FLOW®, que realiza a 

medida das variáveis de frequência cardíaca, volume sistólico e consequentemente 

débito cardíaco, no exercício e na recuperação do teste de carga constante, para a 

avaliação da cinética de recuperação do DC e da FC. 

Na região do quadríceps do membro inferior esquerdo (porção 

medial do vasto lateral) foi instalado o eletrodo do equipamento NIRO 200® (NIRS) 

para a análise da cinética de recuperação da variação da [HHb] (∆[HHb]).  
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3.4 Mensurações 

 

3.4.1 Avaliação da Função Pulmonar - Espirometria 

 

O aparelho usado foi o 1085-ELITE D (Medical Graphics 

Corporation - MGC, St Paul, MN, USA) - Figura 3 . A calibração de fluxo e volume 

foram feitas diariamente com uma seringa de três litros, considerando a temperatura, 

a umidade e a pressão barométrica local. Durante a manobra forçada, o paciente 

realizava uma inspiração máxima até a capacidade pulmonar total (CPT) e, 

posteriormente, uma expiração forçada até o limite da tolerância, seguindo as 

recomendações técnicas da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (51). 

Os indivíduos completaram pelo menos três manobras expiratórias forçadas 

aceitáveis e reprodutíveis. As variáveis medidas foram: a capacidade vital forçada 

(CVF), o volume expiratório forçado no 1º segundo (VEF1), a relação VEF1/CVF e a 

ventilação voluntária máxima (VVM). Para avaliação da VVM, os indivíduos 

realizavam manobras ventilatórias forçadas do volume residual (VR) até a CPT, com 

a maior velocidade tolerada, no período de 12 segundos, extrapolados para um 

minuto. Os valores de referência utilizados neste estudo foram os obtidos 

previamente a partir de uma amostra da população brasileira adulta (51).  

 

Figura 3. Realização das manobras espirométricas ao repouso. 
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3.4.2 Força da musculatura respiratória 

 

A força da musculatura respiratória foi obtida através da medida 

das pressões inspiratória e expiratória máximas (PIMÁX e PEMÁX, respectivamente). A 

medida da PIMÁX foi realizada utilizando-se um manovacuômetro digital (MVD300® 

Globalmed, RS - Brasil). Com o paciente em posição sentada, orientava-se a inspirar 

e expirar tranquila e consecutivamente, tendo o nariz ocluído por um clipe nasal e a 

boca em torno do bocal, que era conectado à extensão do manovacuômetro. Após 

uma expiração máxima até o VR, o bocal foi ocluído e o paciente realizava o máximo 

esforço inspiratório possível. Para evitar o fechamento da glote durante a manobra 

inspiratória, o bocal tinha um orifício de 2 mm, permitindo assim a entrada de 

pequena quantidade de ar.  

A medida da pressão expiratória máxima (PEMÁX) foi realizada no 

mesmo manovacuômetro digital. Após uma inspiração profunda até a CPT, o bocal 

foi ocluído e o paciente realizava o máximo esforço expiratório possível. Os 

pacientes foram instruídos a não usar as bochechas durante a realização das 

medidas, impedindo seu deslocamento externo com o uso das mãos e mantendo os 

lábios bem fechados para evitar vazamentos.  

As medidas de PIMÁX e de PEMÁX foram repetidas pelo menos 

cinco vezes e selecionou-se a de maior valor, desde que esta não fosse a última, ou 

que o segundo maior valor não diferi-se mais do que 10% do maior valor obtido. Os 

valores de referência foram estabelecidos pelo nosso grupo numa amostra 

randomizada da população brasileira adulta (52).  

 

3.4.3 Testes de exercício cardiorrespiratórios de c arga incremental e constante 

 

Para os testes de exercício cardiorrespiratórios (TECR) de carga 

incremental e constante, limitados por sintomas, foi utilizado o CardiO2 System 

(CX/D Medical Graphics Desktop Series Instrument, Medical Graphics 
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Corporation,St. Paul, Mo. USA). Este sistema é composto por módulo de análise de 

gases acoplado a um módulo fluxo/analisador de ondas e um microcomputador. No 

microcomputador, acoplado ao sistema há uma placa de captação 

eletrocardiográfica de doze derivações. O módulo de análise de gases determina a 

fração expirada mista dos gases respiratórios através da técnica respiração por 

respiração. A análise do oxigênio é feita através de células de zircônio estabilizado 

com ítrio. A análise do gás carbônico é feita em analisador óptico, através da 

absorbância da luz infravermelha. 

Os gases expirados são levados para o módulo através de uma 

linha de amostra conectada ao pneumotacógrafo. O sinal proveniente do módulo 

analisador de gases expirados é integrado aos sinais do módulo fluxo/volume e 

oximetria de pulso, sendo transformados em sinais digitais microprocessados e 

integrados aos sinais de eletrocardiograma no microcomputador pessoal. 

Considerando-se que há um atraso entre a obtenção dos sinais das frações gasosas 

e sua integração com o sinal de volume, esse “atraso de fase” era previamente 

calibrado, permitindo assim a análise respiração-por-respiração. 

O cicloergômetro utilizado foi o Corival (LODE B. V. Medical 

Technology Groningen – Netherlands). Seus sinais foram captados e 

microprocessados diretamente pelo microcomputador, sendo controlados 

diretamente pelo programa ou pelo examinador durante a realização do teste. 

Foi utilizado ainda um oxímetro de pulso (Ohmeda Biox 3740 

Pulse Oximeter, Susquehanna Micro Inc., Pennsylvania, USA), acoplado ao módulo 

de análise de fluxo durante o exercício, que registra cada onda de pulso através da 

diferença de absorção de dois comprimentos de onda infravermelha, integrando este 

sinal à unidade de fluxo-volume.  

A calibração do módulo de análise de gases foi feita antes de 

cada teste. Esta utiliza uma amostra gasosa de referência, com 21% de oxigênio em 

balanço nitrogenado. A mistura de calibração foi de 12% de oxigênio e 5% de gás 

carbônico, com mistura de balanço nitrogenado. Após a calibração, o paciente foi 

colocado confortavelmente no cicloergômetro atentando-se para a altura do selim. 
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Nesta fase o mesmo foi instruído quanto às etapas do teste e a cessação do 

exercício de acordo com os sintomas.  

O médico teve a liberdade do cancelamento do teste caso 

houvesse arritmia cardíaca aguda ou alterações isquêmicas cardíacas ou 

neurológicas, pico hipertensivo (pressão arterial diastólica no repouso > 100 ou 

pressão sistólica > 190) ou hipoxemia de repouso (saturação da oxihemoglobina < 

85%). De acordo com a atividade física regular, o incremento do cicloergômetro foi 

ajustado para uma duração de 8-12 minutos de teste. O incremento foi do tipo rampa 

por vantagens técnicas e fisiológicas. O incremento ocorreu a cada minuto até que o 

O2 pico fosse obtido no ponto de interrupção do teste pelo paciente. Os pacientes 

foram estimulados a prosseguir o teste até a exaustão ou até que os seguintes 

critérios fossem alcançados: 

• Indicações de fadiga ou intolerância: incapacidade de manter a rotação do 

pedal > 55 rpm, confusão mental, palidez, náusea, cianose 

• Redução da saturação da oxiemoglobina < 80% 

• Arritmias ou precordialgias 

• Infradesnivelamento > 2 mm de segmento ST no ECG de 12 derivações 

• Ectopia ventricular complexa, incluindo taquicardia supraventricular ou 

ventricular, bloqueios e contrações ventriculares prematuras em séries 

• Queda de > 10mmHg da pressão arterial sistólica  

• Elevação da pressão arterial > 220 x 120 mmHg 

• Falha na monitorização durante o teste 

O teste foi acompanhado por um médico, um fisioterapeuta e um 

técnico treinado, sendo o laboratório equipado com material adequado a atender 

qualquer emergência cardiopulmonar, incluindo equipamento de reanimação 

cardiopulmonar (desfibrilador). O teste foi iniciado com período de repouso mínimo 

de dois minutos necessários para avaliação clínica, para a medida de dispnéia 

através da escala de Borg, obtenção de dados metabólicos, ventilatórios e 



___                                                                                               __________Métodos 

 __________________________________________________________________  25 

cardiovasculares de repouso. O início do esforço foi realizado em carga zero e com 

pedal rodando livremente. A rotação livre do pedal foi feita através de um motor 

acoplado ao cicloergômetro. O incremento de carga ocorreu inicialmente no terceiro 

minuto, prosseguindo até o pico do exercício utilizando-se a carga pré-determinada 

pelo médico examinador quando na escolha do protocolo incremental ou através da 

inclusão manual de carga. A velocidade de rotação do pedal foi mantida por volta de 

60 rpm. O paciente foi encorajado a alcançar exercício máximo e orientado a 

interrompê-lo na presença de mal estar, lipotímias, náuseas, dispnéia acentuada 

(Borg 10) ou precordialgias.  

O teste de exercício de carga constante ocorreu com o mesmo 

equipamento, em cicloergômetro. O teste foi realizado com carga correspondente a 

70% da carga obtida previamente em TECR incremental e foi calculado o tempo de 

tolerância ao exercício (Tlim).  

Durante os TECR, foram obtidas, respiração por respiração: 

consumo de oxigênio ( O2), ventilação minuto ( E), equivalentes ventilatórios para o 

O2 e CO2 ( E/ O2 e E/ CO2). O eletrocardiograma de 12 derivações foi 

continuamente monitorizado. Os indivíduos foram questionados acerca da sensação 

de dispnéia e cansaço nos membros inferiores no pico dos TECP, de acordo com a 

escala categórica de Borg (53). 

 

3.4.4 Cardiografia por Impedância Transtorácica 

 

 Para a monitorização hemodinâmica contínua, durante os testes 

submáximos foi usado o aparelho PhysioFlow® (Manatec Inc, France), o qual é um 

monitor de débito cardíaco não-invasivo que fornece parâmetros hemodinâmicos 

utilizando análise de sinais de bioimpedância elétrica transtorácica. O PhysioFlow® 

mede as mudanças na impedância pela aplicação de uma corrente elétrica alternada 

de alta freqüência (75KHz) e de baixa amplitude (3,8 mA) através do tórax, entre um 

par de eletrodos posicionados no pescoço e outro par de eletrodos posicionados na 

região espinhal tóraco-lombar.  
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Durante a monitorização hemodinâmica, os sinais de impedância 

e do registro de ECG são plotados on-line, e os dados hemodinâmicos são então 

representados em um microcomputador acoplado ao aparelho - Figura 4 .  

O volume sistólico medido pelo método de bioimpedância é 

baseado nas mudanças da impedância (Z) durante a fase de ejeção do ciclo 

cardíaco. A primeira avaliação do índice de volume sistólico (SVi) é feito durante a 

calibração e é baseado em 30 batimentos cardíacos consecutivos. Neste momento o 

paciente deve estar relaxado e imóvel. Esta avaliação permite o registro da maior 

variação de Z durante a sístole ventricular (ZMax-Zmin) e a maior variação da 

freqüência do sinal de Z, chamado de índice de contratilidade (dZ/dtMAX).  

 

Figura 4.  Ilustração dos dados hemodinâmicos do PhysioFlow. Onde: ∆Z= variação da 
impedância durante a sístole ventricular (Z máxima – Z mínima); dZ/dt: primeira derivada do 
sinal da impedância; dZ/dtmax=  taxa máxima de decréscimo da impedância para dada FC ( 
Ώ.s-1), que corresponde ao pico da velocidade de ejeção e TFIT: tempo de inversão do fluxo 
torácico, correspondente ao intervalo de tempo entre o primeiro valor zero seguido do início 
do ciclo cardíaco. 

 

O SVi depende do tempo de ejeção ventricular esquerda, que no 

sistema PhysioFlow® utiliza o tempo de inversão de fluxo torácico (TFIT) em 

milisegundos, o qual é medido pela primeira derivada matemática do sinal da 

impedância (dZ/dt), que é o tempo de intervalo entre o primeiro valor zero seguido 
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do início do ciclo cardíaco (início do complexo QRS do ECG) e o primeiro valor após 

o pico da velocidade de ejeção (dZ/dtMAX). Adicionalmente, a forma da onda da 

impedância é dependente de 2 parâmetros que afetam a aorta: sua complacência e 

a freqüência cardíaca. Através da seguinte fórmula se obtém os valores de DC: 

DC: FC x SVi x BSA 

Onde: FC: frequência cardíaca (batimentos por minuto) de acordo 

com os intervalos R-R do ECG. SVi: índice de volume sistólico (mililitros por metro 

quadrado de área de superfície corporal); SVi= VS/BSA (área de superfície 

corporal). 

As principais variáveis obtidas dinamicamente durante o teste de 

exercício pelo PhysioFlow® são: FC, VS (volume sistólico), DC e IC (índice cardíaco: 

débito cardíaco dividido pela área de superfície corporal) - Figura 5 . 

 

 

Figura 5.  Principais variáveis obtidas dinamicamente durante os testes de exercício pelo 
PhysioFlow®. 

 

Inicialmente foi realizada tricotomia e limpeza da pele com álcool 

para melhor acoplamento dos eletrodos ao tórax. Antes de fixar os cabos, foi 
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necessário adicionar gel condutor nas porções de metal dos eletrodos. Para melhor 

estabilidade dos eletrodos na região do pescoço, estes, foram fixados com fita 

adesiva mantendo-os fixos, sem o comprometimento do sinal conforme 

movimentação nesta região. Os eletrodos foram posicionados conforme ilustrado na 

Figura 6 . 

 

 

Figura 6.  Posicionamento dos eletrodos para captação da impedância e do traçado 
eletrocardiográfico. Eletrodos azul e branco dispostos no triângulo lateral esquerdo do 
pescoço (emitem a corrente elétrica), eletrodo vermelho posicionado na metade superior do 
esterno (longilíneos) na linha de V1, ou metade inferior do esterno (brevilíneos) e o eletrodo 
laranja posicionado em V6, sendo estes responsáveis pelo ECG. Eletrodos espinhais: verde 
e preto, posicionados na região dorsal ao nível da porção média do esterno e apêndice 
xifóide, respectivamente.  

 

Uma vez posicionados os eletrodos e após a aquisição de um 

traçado satisfatório do ECG e curvas de impedância, procedeu-se calibração, de 

acordo com os critérios de curvas abaixo: 

Z: sua forma deve estar centrada no meio da caixa Z e não deve 

estar acima ou abaixo dos pontos mínimos e máximos, 

DEdt: a forma da onda deve ter linha azul com inflexão positiva e 

negativa, as quais permaneçam dentro dos limites do Box, 

dZdt: deve ter forma de onda ondulada com linha verde e com 

uma série de boxes multicoloridos em cada forma de onda, as quais podem mudar 

de amplitude, de acordo com a movimentação do sujeito. O box vermelho devem 

correlacionar com o pico do sinal e o azul com o menor ponto do sinal - Figura 7 . 
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Figura 7.  Ilustração dos critérios de aceitação dos padrões de curvas do PhysioFlow® (de 
cima para baixo): ECG, Z, Dedt, dZdt. 

Após aprovação das ondas e medida da pressão arterial. Foi 

selecionado o modo teste de exercício para dar início ao teste de carga constante. 

 

3.4.5 Coleta de lactato sanguíneo 

 

A coleta do lactato sanguíneo foi realizada no lóbulo da orelha, 

após a assepsia da região, com lanceta descartável. Amostras de sangue 

arterializado foram coletadas em tubo capilar heparinizado, dosado previamente 

para 25µl. Imediatamente após a coleta, o lactato sanguíneo foi analisado no 

lactímetro portátil YSI (Yellow Springs Inc., USA) modelo1500 Sport (método eletro-

enzimático). Os valores de lactacidemia foram expressos em mmol/L.  

As amostras foram obtidas ao repouso, ao pico do exercício e ao 

5° minuto de recuperação de cada teste de carga con stante. 
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3.4.6 Oxigenação Muscular Periférica 

 

A determinação da oxigenação muscular periférica foi realizada 

pelo método NIRS. Através dessa técnica é possível mensurar de modo não-

invasivo a relação entre disponibilidade e utilização de oxigênio pelos tecidos (54 - 56).  

O método se baseia na relativa facilidade que a luz infra-vermelha 

(700-1000m) passa através de tecidos biológicos (osso, pele e músculo), sendo que 

a quantidade de luz recuperada após a iluminação do tecido depende do grau de 

dispersão tecidual e da quantidade de absorção pelos cromóforos teciduais (54, 57). É 

conhecido o papel de 3 moléculas na absorção da luz infra-vermelha durante 

mudanças no O2 tecidual: hemoglobina (Hb), mioglobina (Mb) e citrocomo C 

oxidase. Assim, o método permite a avaliação dinâmica das concentrações relativas 

das variações (∆) de oxiemoglobina (O2Hb), deoxiemoglobina (HHb), hemoglobina 

total (Hbtot) (ou seja, do volume de sangue local) e do estado oxidativo do cobre 

presente na citocromo c oxidase (57, 58). 

Embora a distinção entre Hb e Mb no que diz respeito à absorção 

da luz infravermelha não possa ser feita, o sinal da HHb obtido por NIRS tem sido 

usado como um índice de extração local O2 refletindo o balanço entre a oferta e 

utilização de O2 na musculatura periférica (54, 58, 59), já que as medidas da NIRS 

refletem, primariamente, mudanças nas pequenas arteríolas, capilares e veias, com 

o volume capilar representando cerca de 84% do volume microvascular muscular. 

Assim, assume-se que mudanças na HHb reflitam elevações na extração fracional 

de O2 e maior desoxigenação no território microvascular (58). 

De fato, diversos laboratórios têm utilizado o sinal da [HHb] como 

indicador das mudanças na oxigenação microvascular durante o exercício (7, 23, 24, 59-

61), já que o padrão de resposta da [HHb] após o início do mesmo se aproxima, tanto 

de modo quantitativo quanto qualitativo, daquele apresentado pela diferença no C(a-

v)O2 
(62, 63).  
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O sistema NIRO200® (Hamamatsu Electronics, Japan) (Figura 8 ) 

não mensura os valores absolutos de [HHb]. Assim, os valores foram expressos 

como variação (∆) da linha de base em unidades de µM/cm.  

 

 

Figura 8.  Sistema NIRO 200®, Hamamatsu Electronics, Japan. 

 

A avaliação dos sujeitos foi realizada na posição sentada, 

confortavelmente, para obtermos os registros de calibração. Os diodos do NIRS 

foram posicionados e fixados no vasto lateral da perna não-dominante no nível 

médio da coxa, em paralelo ao eixo longo do músculo. Os optodos foram dispostos 

em um plástico contensor opticamente denso, fixando os eletrodos na pele, e 

cobertos por um tecido preto de nylon para minimizar a entrada de luz e reduzir a 

perda da luz transmitida. Um tecido elástico envolveu a coxa e os optodos para 

garantir liberdade à pedalada e minimizar os movimentos dos optodos (Figura 9 ).  

Com o paciente em posição sentada e em repouso, foram ligados 

os diodos de laser e deixados por 15 minutos, para assegurar ótima temperatura de 

trabalho e permitir maior estabilidade do sinal. Após esta etapa, o sistema foi 

“zerado” e todas as mudanças subseqüentes e valores foram captados no repouso. 

Os 4 diodos a laser possuem 4 diferentes comprimentos de onda (776, 826, 845 e 

905nm). 
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Figura 9 . Posicionamento dos probes no músculo vasto lateral do quadríceps esquerdo, 
fixados com fita adesiva apropriada e envoltos com faixa de neoprene. 

 

A distância assumida entre os optodos foi de 4 cm, considerando-

se a colocação dos optodos e diodos. As medidas da hemoglobina oxigenada, total 

e deoxigenada do membro inferior foram captadas durante todo o período de 

exercício no teste submáximo, até o quinto minuto do período da recuperação.  

 

3.5 Cinética de recuperação no exercício de carga c onstante   

 

A cinética do O2 é uma importante variável a ser analisada no 

exercício, já que promove informações essenciais sobre os mecanismos 

responsáveis pela limitação ao exercício, especialmente quando associada com a 

análise cinética cardiovascular (DC, FC) e metabólica ([PCr], PO2mv, ∆[HHb]). 

Devido a uma menor variabilidade dos dados na transição exercício-repouso 

observada em estudo piloto, optou-se pela análise da cinética apenas na fase de 

recuperação do exercício. 

Com o objetivo de investigar as causas de limitação ao exercício 

nos pacientes com Miopatia Mitocondrial, correlacionamos as respostas cinéticas de 

recuperação do consumo de oxigênio ( O2), da hemodinâmica central (DC e FC) e 
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da extração de oxigênio da musculatura esquelética (∆[HHb]), no teste de exercício 

de carga constante correspondente a 70% da carga máxima atingida no teste de 

exercício incremental.  

O comportamento cinético da recuperação do O2 e da ∆[HHb] é 

caracterizado por um padrão monoexponencial decrescente negativo, desde que 

analisado apenas o componente de resposta primário, excluindo-se o componente 

lento. É calculado como o tempo necessário para se atingir 63% do seu valor final, 

ou seja, uma constante de tempo (τ). Quanto maior a τ, mais lentificada é a resposta 

até a sua estabilização19. Matematicamente a cinética de recuperação é 

representada da seguinte forma, exemplificando neste caso o O2: 

∆ O2(t) = ∆ O2(ss) - A *(1 - e - (t – δ/τ)   

onde: O2(t): O2 em um dado tempo; t: tempo (em s); O2ss: é o 

O2 no estado estável; A: amplitude;  δ: time delay ou tempo de atraso e τ: 
constante de tempo.  

Para a análise do DC e FC utilizou-se o T½, que é o tempo 

referente a 50% da resposta obtida, já que na maior parte dos pacientes não foi 

encontrado um padrão de resposta exponencial. Após, foi estimada a τ do DC e da 

FC, multiplicando-se o T½ por 1,44.  

Na análise da recuperação do exercício, os dados do O2, 

∆[HHb], DC e FC foram avaliados a partir de 30 segundos anteriormente ao término 

do exercício de carga constante (fase estado-estável) até 180s de recuperação 

ativa, ou seja, com o indivíduo pedalando a zero watts. Com 180s de recuperação, 

garantiu-se a exclusão do componente lento nos dados analisados. 

Os dados da ∆[HHb] eram expressos de segundo a segundo. Os 

dados captados respiração-por-respiração do O2 e batimento-por-batimento do DC 

e da FC foram interpolados segundo a segundo para a análise da cinética pelo 

programa Second by Second Interpolation, Division of Respiratory and Critical Care 

Physiology and Medicine, Torrance, CA. A análise cinética foi feita posteriormente 

pelo programa Sigma Plot 10.0, Sustat Software, San Jose, CA. 

As variáveis analisadas foram: 
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� τ: constante de tempo - 63% da resposta de recuperação obtida; 

� T½: tempo equivalente a 50% da resposta de recuperação obtida; 

� TD (time delay): tempo de atraso na resposta de recuperação; 

� MRT (mean response time): tempo médio de resposta - τ + td; 

� A: amplitude; 

� τ O2/MRT∆[HHb]: razão utilizada como estimativa da oferta de oxigênio 

microvascular; 

� T½DC*1,44/τ O2: razão utilizada para demonstrar a proporcionalidade entre 

o débito cardíaco e o consumo de oxigênio. 

� T½FC*1,44/τ O2: razão utilizada para demonstrar a proporcionalidade entre 

a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio. 

 

3.6. Análise Estatística 

 

Os dados coletados foram analisados em um programa específico 

para análise estatística, SPSS – Statistical Package for Social SciencesTM, versão 

15.0 (SPSS, Chicago, IL, USA).  

As medidas de tendência central e de dispersão utilizadas foram 

média e desvio padrão ou mediana e interquartil, de acordo com a distribuição das 

variáveis (paramétricas e não paramétricas, respectivamente).  

Para a comparação entre os grupos (controle e MM), foi utilizado 

o Teste t não pareado ou o teste de Mann-Whitney, quando apropriado. A 

Correlação de Pearson foi utilizada para avaliar o nível de correlação entre as 

variáveis contínuas.  

A probabilidade de erro tipo I foi estabelecida em 5% para todos 

os testes de hipóteses (p≤0,05).  
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 4. RESULTADOS 
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4.1 Caracterização dos sujeitos 

 

A população do estudo foi de 12 pacientes com MM provenientes 

do Ambulatório de Doenças Neuromusculares da UNIFESP e 12 controles 

saudáveis, da Disciplina de Pneumologia da UNIFESP, inscritos voluntariamente e 

pareados pela idade, sexo e nível de atividade física (ver métodos).  

Nenhum dos sujeitos selecionados foi excluído do estudo. Um 

paciente, após a participação e sem relação com o estudo, apresentou morte súbita, 

diagnosticada por Infarto Agudo do Miocárdio. Nenhuma alteração de origem 

cardíaca foi encontrada durante a avaliação do paciente ao repouso ou nos testes 

de exercício desenvolvidos em nosso serviço. 

A caracterização dos sujeitos está representada na Tabela 1 . Os 

pacientes com MM apresentaram menor peso, altura e consequentemente, menor 

Índice de Massa Corpórea (IMC) que os indivíduos do grupo controle. Três (25%) 

pacientes e nenhum controle foram classificados como subnutridos segundo critérios 

do IMC (< 18,5). Quatro (33,3%) sujeitos controles foram classificados como em 

sobrepeso. 

Em relação à função pulmonar, os pacientes apresentaram 

menores Capacidade Vital Forçada (CVF), Volume Expiratório Forçado no primeiro 

segundo (VEF1) e Ventilação Voluntária Máxima (VVM) em valores absolutos, 

porém, quando os dados foram expressos em porcentagem do previsto, não foram 

observadas diferenças significantes entre os grupos.  

Quanto a força da musculatura respiratória, a Pressão Inspiratória 

Máxima (PIMÁX) e a Pressão Expiratória Máxima (PEMÁX) foram significativamente 

menores nos pacientes em valor absoluto. Quando corrigidas pela porcentagem do 

previsto, a PEMÁX foi significativamente menor no pacientes MM. Seis (50%) 

pacientes apresentaram a PIMÁX menor do que o limite inferior da normalidade (LIN) 

e oito (66,6%) pacientes apresentaram a PEMÁX menor que o LIN. 
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Tabela 1.  Caracterização do grupo controle e dos pacientes com MM ao repouso 

Variáveis  Controles (n=12)  MM (n=12) 

Demográficas/Antropométricas    

Idade, anos 32,8 ± 7,4 35,1 ± 11,8 
Peso, Kg 71,3 ± 13,7 53,5 ± 14,2 * 
Altura, cm 171,1 ± 7,0 160,7 ± 9,1 * 
IMC, Kg/m2 24,3 ± 4,0 20,6 ± 4,5 * 
Função Pulmonar 

CVF, L  4,4 ± 0,6  3,3 ± 1,0 *  
CVF, % prev 97,4 ± 9,0 88,0 ± 25,5 
VEF1, L 3,6 ± 0,8  2,7 ± 0,7 *  
VEF1, % prev 94,2 ± 15,5 87,0 ± 23,3 
VEF1/CVF 80,8 ± 11,0 83,7 ± 10,2 
VVM, L/min 166,9 ± 30,6  113,7 ± 30,9 *  
VVM, % prev 108,2 ± 16,6 93,1 ± 21,3 
Força Muscular Respiratória   

PIMÁX, cmH2O -145,7 ± 68,2  -87,0 ± 61,1 *  
PIMÁX, % prev 113,8 ± 49,1 79,7 ± 45,8 
PEMÁX, cmH2O 168,1 ± 67,7  66,8 ± 37,3 *  
PEMÁX, % prev 125,4 ± 46,1 59,2 ± 30,8 * 

Valores expressos em média ± DP. Definição das abreviações: n, número de sujeitos; MM, 
Miopatia Mitocondrial; IMC, índice de massa corporal; CVF, capacidade vital forçada; prev, 
previsto; VEF1, volume expiratório forcado em um segundo; VVM, ventilação voluntária 
máxima; PIMÁX, pressão inspiratória máxima; PEMÁX, pressão expiratória máxima.  * p≤0,05 
para a diferença entre os grupos. 

 

4.2 Respostas fisiológicas no teste de exercício in cremental até o limite da 

tolerância 

 

Os pacientes com MM apresentaram menor capacidade de 

exercício que os indivíduos do grupo controle, com menor carga máxima atingida no 

teste incremental e menores O2 no pico do exercício em valor absoluto e em 

porcentagem do previsto. Os pacientes apresentaram maior lactato ao repouso e 

maior relação lactato/carga no pico do exercício.  Além disso, os pacientes 

apresentaram menores frequência cardíaca (FC) e ventilação minuto ( E) ao 

término do teste incremental. Entretanto, observamos maiores inclinações ∆FC/∆ O2 
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e ∆ E/∆ CO2 nos pacientes. Não houveram diferenças entre os grupos na dispnéia 

ou fadiga de MMII - Tabela 2 . 

 

Tabela 2.  Respostas metabólicas, cardiovasculares, ventilatórias e subjetivas do 
teste de exercício incremental em controles e pacientes com MM 

Variáveis  Controles (n=12)  MM (n=12) 

Cargapico, W 170,3 ± 34,4 87,0 ± 33,4 * 

Metabólicas   

O2pico, mL/min 2001,1 ± 627,9 1072,1 ± 365,9 * 
O2pico, % prev 89,3 ± 12,5 62,3 ± 17,5 * 
O2pico / cargapico 11,6 ± 2,1 12,7 ± 2,0 
O2LA, mL/min 935,1 ± 190,5 604,9 ± 178,4 * 

Lactatorep, mmol/L 1,0 ± 0,3 1,7 ± 0,7 * 
Lactatopico, mmol/L 6,4 ± 1,7 5,3 ± 2,2 
Lactatopico/ cargapico, 0,04 ± 0,008 0,07 ± 0,04 * 
Lactatorec, mmol/L 9,4 ± 2,4 6,8 ± 3,7 
Cardiovasculares    

FC, bpm 173,9 ± 13,1 152,7 ± 20,9 * 
FC, % prev 93,6 ± 4,4 82,6 ± 9,9 * 

O2pico/FC, mL/min/batimento 11,1 ± 3,1 7,1 ± 2,5 * 
∆FC/∆ O2 71,0 ± 28,2 104,4 ± 25,8 * 
Ventilatórias    

E, L/min 81,0 ± 24,5 45,2 ± 17,0 * 
E / O2 41,1 ± 6,4 43,1 ± 9,9 
E / CO2 33,3 ± 4,2 34,7 ± 5,8 
E / VVM 0,51 ± 0,16 0,42 ± 0,11 
∆ E/∆ CO2 23,7 ± 2,4 27,5 ± 4,5 * 
Subjetivas    

Borg dispnéia 5 (4 – 5,7) 3 (1,5 - 7) 
Borg fadiga MMII 9 (5 – 9,7) 6 (3 – 9,5) 

Valores expressos em média ± DP com exceção dos sintomas (mediana e interquartil). 
Definição das abreviações: n, número de sujeitos; MM, Miopatia Mitocondrial; cargapico, 
carga atingida no pico do exercício; O2pico, consumo de oxigênio no pico do exercício; prev, 
previsto; O2LA, consumo de oxigênio no limiar anaeróbio; Lactatorep, lactato no repouso; 
Lactatopico, lactato no pico do exercício; Lactatorec, lactato após 5 minutos de recuperação; 
FC, frequência cardíaca no pico do exercício; E, ventilação no pico do exercício; CO2, 
produção de gás carbônico; VVM, ventilação voluntária máxima; MMII, membros inferiores.  
* p≤0,05 para a diferença entre os grupos. 
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4.3 Respostas fisiológicas do teste de exercício de  carga constante até o limite 

da tolerância 

   As respostas metabólicas, cardiovasculares, ventilatórias e 

subjetivas ao teste de exercício de carga constante de 70% da carga máxima 

atingida no teste incremental prévio em controles e pacientes com MM estão 

representadas na Tabela 3 . 

Tabela 3.  Respostas metabólicas, cardiovasculares, ventilatórias e subjetivas ao 
teste de exercício de carga constante em controles e pacientes com MM 

Variáveis  Controles (n=12)  MM (n=12) 

Carga constante, W 117,7 ± 25,4 61,0 ± 23,1 * 
Tlim, s 557,2 ± 303,1 420,9 ± 178,4 
Metabólicas   

O2, mL/min 1742,2 ± 420,1  1016,3 ± 381,2 *  
O2, % prev 79,0 ± 8,6 58,9 ± 18,6 * 
O2 , % O2pico 89,5 ± 11,6 94,7 ± 12,9 

Lactatorep, mmol/L 1,2 ± 0,6 1,8 ± 0,5 * 
LactatoTlim, mmol/L 6,6 ± 1,9 7,4 ± 3,6 
LactatoTlim/carga, mmol/L 0,06 ± 0,01 0,13 ± 0,07 * 
Lactatorec, mmol/L 8,1 ± 2,6 7,7 ± 3,4 
Cardiovasculares   
FC, bpm 167,1 ± 14,4 154,4 ± 19,0 
FC, % prev 88,7 ± 6,9 83,6 ± 9,3 
Ventilatórias   

E, L/min 66,1 ± 18,2 40,8 ± 16,8 * 
E / O2 38,8 ± 9,6 40,4 ± 8,8 
E / CO2 34,9 ± 7,5 37,7 ± 6,3 
E / VVM 0,44 ± 0,18 0,39 ± 0,10 

Subjetivas   
Borg dispnéia 5 (4 - 5) 7 (2 - 7) 
Borg fadiga MMII 9 (5 - 9) 9 (7 - 9) 

Valores expressos em média ± DP com exceção dos sintomas (mediana e interquartil). 
Definição das abreviações: n, número de sujeitos; MM, Miopatia Mitocondrial; Tlim, tempo 
de tolerância ao exercício; O2, consumo de oxigênio no Tlim; prev, previsto; O2pico, 
consumo de oxigênio no pico do teste incremental; Lactatorep, lactato no repouso; LactatoTlim, 
lactato no término do teste de carga constante; Lactatorec, lactato após 5 minutos de 
recuperação; FC, frequência cardíaca no Tlim; E, ventilação no Tlim; CO2, produção de 
gás carbônico; VVM, ventilação voluntária máxima; MMII, membros inferiores.  * p≤0,05 para 
a diferença entre os grupos. 
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Os pacientes apresentaram menores O2 em valor absoluto e em 

porcentagem do previsto em relação aos controles; entretanto, os dois grupos 

estudados se exercitaram à altas cargas de exercício proporcionalmente à máxima 

alcançada no teste incremental. O lactato ao repouso e a relação lactato/carga no 

Tlim foram maiores nos pacientes, como encontrado no teste incremental. A E foi 

significativamente menor nos pacientes ao término do teste. Quanto aos sintomas, 

quando corrigidos pelo Tlim, os pacientes apresentaram tendência de maior fadiga 

em MMII (Tabela 3 ).  

 

4.4 Respostas cinéticas de recuperação no exercício  de carga constante 

 

   Como representado nas Tabela 4 , os pacientes com MM 

apresentaram as cinéticas de recuperação da ∆[HHb] e do O2 mais lentas em 

relação aos sujeitos do grupo controle. Já a relação τ O2/MRT∆[HHb] foi similar nos 

dois grupos.  

 

Tabela 4.  Parâmetros cinéticos de extração muscular e respiratórios em controles e 
pacientes com MM 

Variáveis  Controles (n=12)  MM (n=12) 

∆[HHb]    

      TD, s 10,3 ± 5,8 10,3 ± 5,0 

      τ, s 27,5 ± 6,7     43,7 ± 21,2 * 
      MRT, s 37,8 ± 7,2     52,9 ± 23,6 * 

O2   

      TD, s 7,1 ± 5,5 13,5 ± 13,4 

      τ, s 38,8 ± 7,6    58,1 ± 25,1 * 
      MRT, s 45,9 ± 9,0    71,6 ± 32,2 * 
      A 1154,7 ± 310,7    633,6 ± 295,6 * 

τ O2 / MRT ∆[HHb] 1,1 ± 0,2 1,2 ± 0,6   

Valores expressos em média ± DP. Definição das abreviações: n, número de sujeitos; MM, 
Miopatia Mitocondrial; ∆[HHb], variação da concentração da deoxiemoglobina; TD, tempo de 
atraso; τ, constante de tempo; MRT, tempo de resposta médio; O2, consumo de oxigênio; 
A, amplitude de redução do O2 obtida no final do teste de carga constante até 180s de 
recuperação; *p≤0,05 para a diferença entre os grupos. 
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Interessantemente, as cinéticas de recuperação do DC e da FC 

foram semelhantes entre os grupos e as razões T½DC*1,44/τ O2 e 

T½FC*1,44/τ O2 foram menores nos pacientes com MM, mostrando uma resposta 

mais rápida na recuperação do DC e da FC em relação ao O2 nestes pacientes 

(Tabela 5).  

 

Tabela 5.  Parâmetros cinéticos cardiovasculares em controles e pacientes com MM 

Variáveis  Controles (n=12)  MM (n=12) 

DC   

      T½, s 45,4 ± 11,0  43,5 ± 9,1 
      A 4,4 ± 1,3 3,9 ± 1,4 
FC   

      T½, s 44,9 ± 13,5 38,2 ± 10,1 
      A 48,7 ± 4,1 41,2 ± 10,0 

T½DC * 1,44 / τ O2, s 1,7 ± 0,6 1,3 ± 0,4 * 

T½FC * 1,44 / τ O2, s 1,7 ± 0,6 1,1 ± 0,4 * 

Valores expressos em média ± DP. Definição das abreviações: n, número de sujeitos; MM, 
Miopatia Mitocondrial; DC, débito cardíaco; t½, tempo correspondente a 50% da resposta de 
recuperação; FC, frequência cardíaca; A, amplitude de redução do DC e FC obtida no final 
do teste de carga constante até 180s de recuperação; T½DC * 1,44, constante de tempo 
estimada do débito cardíaco; τ O2, constante de tempo do consumo de oxigênio; T½FC * 
1,44, constante de tempo estimada da frequência cardíaca. *p≤0,05 para a diferença entre 
os grupos. 

 

A Figura 10  nos permite visualizar a resposta das cinéticas da 

∆[HHb], do O2 e do DC nos pacientes com MM e indivíduos controles. Nota-se que 

as cinéticas do O2 e da ∆[HHb] foram significativamente mais lentas nos pacientes 

que nos controles, sem diferença entre as cinéticas do DC. 
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Figura 10. MRT (mean response time = TD + τ) do O2 e ∆[HHb] e T½ do DC na 
recuperação do exercício de carga constante de alta intensidade em pacientes com MM 
(Miopatia Mitocondrial) (barras sólidas) e controles (barras abertas). Valores expressos em 
média ± EP. *p≤0,05 para a diferença entre os grupos. 

 

    A Figura 11  representa um exemplo de um controle e de 

um paciente com Miopatia Mitocondrial nas cinéticas do O2, ∆[HHb] e DC. As 

amplitudes foram corrigidas pela porcentagem do máximo valor obtido para permitir 

melhor visualização da cinética. Nota-se que as cinéticas do O2 e da ∆[HHb] 

encontram-se lentificadas no paciente quando comparadas a um indivíduo controle, 

porém com semelhança na cinética do DC. 
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Figura 11. Exemplo das respostas cinéticas de um indivíduo controle (círculos abertos) e 
um paciente com MM (Miopatia Mitocondrial) (círculos fechados) na recuperação do 
exercício de carga constante de alta intensidade. A, cinética do O2; B, cinética da ∆[HHb] e 
C, cinética do DC. Valores expressos em porcentagem do máximo obtido. 
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4.5 Relação entre o O2pico  e a extração periférica de oxigênio ( ∆[HHb]) 

 

   Foi encontrada correlação significativa entre o O2pico e a 

τ∆[HHb] nos pacientes com MM, mas não nos controles, como representado na 

Figura 12 (r = - 0,54; p≤0,05). Separando visualmente os sujeitos e apesar de sua 

heterogeneidade, nota-se que a maioria dos pacientes MM encontram-se no 

quadrante onde o O2pico é menor que 1500 ml/min e a τ∆[HHb] maior que 30 

segundos, isto é, menor capacidade aeróbica associada a uma extração de oxigênio 

muscular mais lenta . 

 

 

 

Figura 12.  Correlação entre o O2pico e τ∆[HHb] nos pacientes com MM (Miopatia 
Mitocondrial) (círculos fechados) e controles (círculos abertos). rMM = - 0,54; p≤0,05 para a 
diferença entre os grupos.   
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5. DISCUSSÃO 
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 Os resultados deste estudo acrescentam subsídios significativos 

para a interpretação dos mecanismos fisiopatológicos da intolerância ao exercício de 

pacientes com MM na forma OEP. Dentre os principais achados, ressaltamos que 

estes pacientes apresentam cinéticas mais lentas de recuperação da ∆[HHb] e do 

O2, quando comparados à indivíduos controles sedentários após exercício de alta 

intensidade em cicloergômetro. Estas respostas foram associadas às cinéticas de 

DC e FC mais rápidas em relação ao O2 nos pacientes comparados aos controles, 

indicando assim, um desacoplamento entre a utilização e o transporte de oxigênio 

sistêmico. 

 

5.1 Avaliação antropométrica e funcional no repouso  e no exercício 

 

Pudemos demonstrar com este estudo que os pacientes com MM 

apresentaram menor peso, altura e IMC que os indivíduos controles, apesar da 

mesma faixa etária. Gimenes (17) encontrou menores valores no índice de massa 

corpórea (19%) e no índice de massa magra (15%) nos pacientes com MM em 

relação aos controles. Roef e colaboradores (64), demonstraram também uma menor 

massa magra de até 23% nos pacientes com MM. 

Em relação à função pulmonar e força da musculatura 

respiratória, os pacientes apresentaram menores CVF, VEF1, VVM, PIMÁX e PEMÁX 

em valores absolutos; porém, quando os dados foram expressos em porcentagem 

do previsto, não foram observadas diferenças significantes entre os grupos, exceto 

para a PEMÁX. Encontra-se na literatura descrição de padrão ventilatório restritivo nas 

doenças neuromusculares, sendo as alterações dos volumes pulmonares um reflexo 

da redução da força dos músculos ventilatórios (65). Flaherty e colaboradores (18) 

avaliaram uma série de pacientes com MM, demonstrando que não houve diferença 

nos dados espirométricos e nas trocas gasosas em relação aos controles, exceto 

pela VVM, que foi menor nos pacientes. Entretanto, foi encontrada redução 

significante da força muscular ventilatória na MM, o que poderia explicar, em parte, 

os sintomas de dispnéia durante o exercício. 
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Os nossos paciente apresentaram importante limitação ao esforço 

físico, com menor carga alcançada no teste de exercício incremental e menor 

O2pico, este último sendo correlacionado negativamente com a constante de tempo 

da ∆[HHb], ou seja, quanto menor a capacidade aeróbia dos indíviduos, mais lenta a 

cinética da ∆[HHb]. Grassi e colaboradores (20) encontrou resultado semelhante, 

onde um menor O2pico foi correlacionado com uma menor capacidade máxima de 

extração de oxigênio em pacientes com MM e doença de McArdle. Encontramos 

também maiores níveis de lactato no repouso e relação lactato/carga no pico de 

exercício, sendo estes achados indicativos do déficit da fosforilação oxidativa e do 

metabolismo aeróbio nestes pacientes.  

Com relação à resposta cardiovascular e ventilatória, observamos 

menores valores de FC e E no pico do exercício em relação aos controles, 

entretanto, as maiores inclinações ∆ E/∆ CO2 e ∆FC/∆ O2 durante o exercício 

incremental detectadas, indicam uma resposta hipercinética ventilatória e 

cardiocirculatória central, condizente com os resultados da literatura (16-18, 20). Uma 

etiologia precisa das respostas hipercirculatórias e hiperventilatórias ao exercício em 

pacientes com MM ainda é desconhecida. Alguns autores comentam sobre a 

possibilidade da ação de um mecanismo comum sobre estes ajustes, com uma 

ativação descendente paralela dos centros cardiovasculares e respiratórios em 

resposta a estimulação aferente dos quimiorreceptores sensitivos da musculatura 

esquelética (16, 66).  

A resposta hiperdinâmica cardiovascular parece ser um dos 

achados mais consistentes em pacientes com miopatias metabólicas, onde o papel 

regulatório que as anormalidades no metabolismo oxidativo muscular exercem sobre 

a resposta cardiovascular, busca um acoplamento entre a oferta e a utilização de 

oxigênio (18). Os sinais que poderiam desencadear uma resposta cardiovascular 

aumentada na MM incluem: potencial de fosforilação celular ([ATP] / [ADP] [Pi]), Pi, 

ADP, AMP, K+, adenosina, lactato e H+ (20). Em relação a resposta hiperdinâmica 

ventilatória, também existem outras hipóteses explicativas, dentre elas: a resposta 

ao acúmulo de CO2 produzido pelo excesso de lactato proveniente do metabolismo 

anaeróbio e o estímulo dos mecanorreceptores dos músculos respiratórios 



___                                                                                               ________  Discussão 

 __________________________________________________________________  48 

enfraquecidos, com inabilidade em gerar volumes pulmonares apropriados para os 

níveis de trabalho (18). 

 

5.2 Relação entre oferta e utilização de oxigênio  

 

Em indivíduos saudáveis, a fosforilação oxidativa é a principal 

fonte de energia do músculo esquelético. Sua demanda de oxigênio é alcançada por 

um aumento na extração muscular de oxigênio da hemoglobina oxigenada nas 

células vermelhas e por um aumento na oferta de sangue oxigenado pela circulação 

para os músculos em atividade. Os fatores responsáveis pelo aumento na extração 

de oxigênio no exercício incluem uma distribuição mais eficiente do sangue nos 

músculos ativos, assim como fatores metabólicos musculares locais que promovem 

a dissociação do oxigênio da hemoglobina (67).  

A oferta de oxigênio normalmente está relacionada à sua 

utilização muscular. Um aumento na oferta de oxigênio ao músculo esquelético é 

requerido quando há um aumento na demanda oxidativa. Isto permite que a pressão 

média capilar permaneça suficientemente alta para promover o fluxo difusional de 

oxigênio para a utilização mitocondrial (32). O débito cardíaco aumenta de 5 a 6 L por 

litro de aumento na utilização de oxigênio em indivíduos saudáveis. Já que 5 L de 

sangue arterial contém aproximadamente 1 L de oxigênio, isto representa uma 

relação virtual de 1:1 entre o aumento na oferta e na utilização de oxigênio muscular 
(67). 

Os mecanismos regulatórios em que este acoplamento entre a 

oferta e a utilização de oxigênio é alcançado, podem estar relacionados à 

estimulação pelo metabolismo muscular esquelético dos grupos neurais aferentes III 

e IV, que ativam os centros cardiovasculares medulares, e pela vasodilatação 

metabólica local. Além disso, existem evidências a favor da hipótese de que uma 

fosforilação oxidativa intacta seria necessária para um acoplamento normal entre a 

oferta e a utilização de oxigênio, o que implica que os metabólitos que normalmente 
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refletem o estado de fosforilação oxidativa como [ADP] ou [ATP] / [ADP] musculares, 

possam estar envolvidos (67).  

Em indivíduos saudáveis, as respostas cinéticas do O2 são 

similares nas fases IN e REC. Porém, Yoshida e Whipp (32) demonstraram que a 

cinética do DC apresenta-se mais lenta na fase REC do que na fase IN e, portanto, 

mais lenta quando comparada a cinética do O2. Esta lentificação na cinética do DC 

na fase REC permite uma oferta de oxigênio suficiente ao músculo já que seu 

metabolismo mantém-se alto, assumindo-se que um DC mais alto resultaria em uma 

oferta de oxigênio muscular mais elevada. Assim, durante a fase REC, a PO2mv 

(índice da relação entre oferta/utilização de oxigênio periférico) não cai abaixo dos 

valores obtidos ao final do exercício em indivíduos saudáveis, mantendo a 

disponibilidade de oxigênio e sua pressão necessária para a difusão entre o sangue 

e o miócito (44). O fluxo de células sanguíneas vermelhas (índice da oferta de 

oxigênio) também é significativamente mais lento na recuperação do exercício 

quando comparado ao início deste (68).  

Consistente com esta idéia, foi demonstrado que a cinética do 

fluxo sanguíneo capilar muscular recupera-se mais lentamente que a cinetica do O2 

muscular, mostrando que, em condições normais, a oferta de oxigênio muscular não 

é limitante da cinética do O2 
(26, 43). Uma recuperação mais rápida da oferta de 

oxigênio e, portanto, uma menor relação oferta/utilização, resultaria em uma redução 

na PO2mv para níveis muito baixos. Situações como esta são encontradas em 

pacientes com doença vascular periférica e insuficiência cardíaca. Da mesma forma, 

um aumento no O2m com uma cinética da oferta de oxigênio normal, também 

levaria a baixos níveis de PO2mv (43).  

Alguns fatores foram citados como responsáveis pela assimetria 

entre o fluxo sanguíneo nas fases IN e REC (cinética mais lenta na fase REC): (i) o 

efeito de bomba muscular, que no início do exercício acontece em condições 

vasculares “não-dilatadas”, enquanto na fase REC ocorre em condição de 

vasodilatação; (ii) a diferença nas pressões arteriais e venosas antes e após o 

exercício e (iii) mecanismos metabólicos como a interação entre substâncias 

vasoativas de origem neural (noradrenalina), musculares (produtos metabólicos) e 

vasculares (produzidos no endotélio). Estudos com intervenção farmacológica 
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mostraram que o bloqueio da adenosina, prostaglandinas e óxido nítrico reduzem o 

fluxo sanguíneo na recuperação do exercício (26); entretanto, o papel destes últimos 

fatores na regulação do fluxo sanguíneo periférico dos pacientes com MM não foi 

estabelecido. 

A lentificação da cinética do O2 foi relacionada a uma cinética de 

DC mais lenta na transição repouso-exercício em pacientes com DPOC. Estes 

apresentaram maior extração periférica de oxigênio, acelerando a cinética da [HHb] 

na tentativa de compensar a lentificação da cinética do DC (7). Na MM, Grassi e 

colaboradores (9) mostraram que, associado à lentificação da cinética do O2, 

ocorreu uma lentificação da cinética da frequência cardíaca (FC) na transição 

repouso-exercício. Desta forma, a lentificação da cinética cardiovascular central 

poderia ser um dos fatores responsáveis pela lentificação da cinética do O2 no 

início do exercício em pacientes com MM.  

Nos nossos pacientes, as cinéticas de recuperação da ∆[HHb] e 

do O2 lentificadas associadas às cinéticas de DC e FC mais rápidas quando 

comparadas à cinética do O2 (menor oferta/utilização), levam a crer que, apesar do 

déficit oxidativo muscular encontrado, também pode haver uma limitação na oferta 

de oxigênio nos nossos pacientes com MM. 

Apesar das cinéticas do DC e da FC apresentarem-se mais 

rápidas em relação ao O2, indicando um desacoplamento entre a oferta e a 

utilização de oxigênio sistêmico, a relação τ O2 / MRT∆[HHb], que representa uma 

estimativa da oferta microvascular de oxigênio para a musculatura em atividade, foi 

semelhante nos dois grupos. No entanto, esta relação tem sido utilizada em estudos 

onde a oferta de oxigênio foi a principal limitante na extração (1,7,24,26,60) e não foi 

validada em situações onde a extração muscular estava primariamente 

comprometida por um déficit intrínseco do metabolismo oxidativo muscular. Portanto, 

nesta situação, talvez ela não seja uma estimativa acurada da oferta microvascular 

de oxigênio.  

Outro fator que deve ser levado em consideração para a hipótese 

de que a oferta de oxigênio pode estar alterada nos pacientes com MM é de que a 

suplementação de oxigênio levou a uma melhora significativa na produção de ATP. 
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Apesar de não ser capaz de normalizar a função mitocondrial destes pacientes, este 

achado sugere que a oferta de oxigênio pode ser um fator influente em seu 

metabolismo oxidativo. Os autores sugerem a possibilidade da existência de 

anormalidades no fluxo sanguíneo muscular ou na condutância do oxigênio nestes 

pacientes (29). É importante ressaltar que, em indivíduos sedentários saudáveis, o 

aumento da fração inspirada de oxigênio não melhora a função oxidativa, sugerindo 

que a capacidade intrínsica mitocondrial é o fator dominante que determina a 

capacidade oxidativa máxima (69). Já indivíduos saudáveis fisicamente ativos 

apresentam melhora na função oxidativa com altas frações inspiradas de oxigênio, 

mostrando que o metabolismo oxidativo começa a ser limitado pela oferta de 

oxigênio em situações de alta densidade mitocondrial (30). 

Corroborando estes achados, menor fluxo sanguíneo na 

musculatura do antebraço avaliado por ultrassom duplex pulsado na artéria braquial 

foi encontrado em pacientes com MM em exercício de handgrip com 40% da CVM 

comparado a controles saudáveis (28). 

Uma possível explicação para os resultados encontrados em 

nosso estudo refere-se ao tipo de fibra muscular encontrada nos pacientes com MM. 

Maior predominância das fibras do tipo I foi encontrada em diversos subtipos de 

doença mitocondrial, o que pode ser interpretado como uma resposta compensatória 

ao déficit na produção energética destes pacientes (70). Entretanto, as análises 

morfológica e quantitativa das fibras musculares e da rede vascular do quadríceps 

de pacientes com MM, especificamente do tipo OEP, mostraram que as alterações 

mitocondriais afetaram predominantemente as fibras do tipo I que encontravam-se 

atrofiadas (71).  

A cinética de recuperação do fluxo sanguíneo muscular estimado, 

proporcionalmente à cinética do O2 muscular, é mais lenta nas fibras do tipo I que 

nas fibras do tipo II (26). As fibras do tipo I recebem, portanto, maior oferta de 

oxigênio e apresentam, desta forma, maior relação oferta/utilização. Assim, em 

condições onde existe o predomínio de fibras do tipo II, ocorre lentificação da 

cinética do O2 
(72 - 74). Da mesma forma, uma recuperação da PCr mais lenta foi 

encontrada em exercício de alta intensidade com maior recrutamento das fibras do 

tipo II e com pH ao final do exercício mais baixos (75).  
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Além disso, foi encontrada na MM uma redução no número de 

capilares por fibra e ao redor destas (71). Como o número de capilares é fortemente 

relacionado ao tamanho das fibras musculares e às suas características 

metabólicas, o déficit no metabolismo muscular somado a atrofia das fibras do tipo I 

e ao desuso da musculatura, poderiam contribuir para a redução da rede capilar nos 

pacientes com OEP.  

Descrição de “angiopatia mitocondrial” foi também observada em 

pacientes com MM com deficiência do complexo I e MELAS (miopatia, encefalopatia, 

acidose láctica e episódios de acidente vascular cerebral), com acúmulo de 

mitocôndrias anormais nas células adventícias dos capilares, endoteliais e da 

musculatura lisa das artérias, arteríolas terminais e esfíncteres pré-capilares, além 

dos vasos sanguíneos fortemente reativos a SDH (76-78). Estas alterações podem 

alterar substancialmente o mecanismo de controle do fluxo sanguíneo local, já que 

as células endoteliais dos capilares podem induzir tanto a vasodilatação arteriolar 

quanto a resposta vasoconstritora aos estímulos farmacológicos, como a acetilcolina 

e a noradrenalina. Além disso, as células endoteliais capilares respondem a 

contração muscular transmitindo um sinal dilatador às arteríolas proximais, sendo 

este um mecanismo onde os capilares podem iniciar seu próprio recrutamento. (79). 

Um fator adicional para explicar um certo déficit perfusional 

periférico em um exercício muito intenso de corpo inteiro foi citado por Saltin e 

colaboradores (80). Foi encontrada, nestas condições, uma atividade simpática 

vasoconstritora periférica predominante em relação a hiperemia induzida por fatores 

locais.  
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5.3 Limitações do estudo 

 

Entre as limitações apresentadas em nosso estudo, podemos 

apontar que os resultados encontrados devem ser aplicados somente para pacientes 

com Miopatia Mitocondrial na forma OEP, não podendo ser aplicados às formas 

mais graves da doença. Neste aspecto, podemos descrever que nossos achados 

foram descritos a partir de avaliações clínicas e não foram relacionados às 

alterações genotípicas desta população. Quanto à investigação cardiológica, esta 

contou com a história clínica e ecocardiograma, além das avaliações do 

eletrocardiograma e da pressão arterial realizados durante o repouso e o exercício. 

Apesar de nenhuma alteração ter sido encontrada nos sujeitos do estudo, não 

podemos descartar entretanto, que algum comprometimento cardiovascular 

estivesse presente e não foi detectado na avaliação realizada.  

Algumas considerações devem ser feitas a respeito do uso da 

NIRS. Em nosso estudo, assumimos que a cinética da ∆[HHb] medida no vasto 

lateral reflete a dinâmica da extração microvascular de oxigênio na recuperação do 

exercício. A cinética da [HHb] é similar a do C(a-v)O2 medida na fase IN em alguns 

estudos (81, 82) e não há evidências de que a relação entre elas seja alterada na fase 

REC. Entretanto, as cinéticas da ∆[HHb] e do C(a-v)O2 nunca foram comparadas 

diretamente na recuperação do exercício. Nosso sistema de NIRS (NIRO 200) 

também não permite a mensuração das propriedades de dispersão tecidual, 

impedindo o cálculo da [HHb] em valores absolutos, mas sim a sua variação (∆) de 

segundo a segundo. Entretanto, é improvável que estes fatores tenham afetado a 

análise da cinética da ∆[HHb]. 

A NIRS também não é capaz de diferenciar o sinal proveniente da 

mioglobina (Mb) ou da hemoglobina (Hb). Entretanto, a Hb tem quatro vezes mais 

sítios de ligação com o oxigênio que a Mb, que apresenta um fator confundidor no 

sinal da Hb de apenas 10%, sendo considerado insignificante (83). A espessura do 

tecido adiposo (ETA) também apresenta influência na propagação da luz da NIRS, 

onde o O2 muscular estimado chega a ser duas vezes maior em indivíduos com 

menor ETA (84). Porém, Matsushita e colaboradores (85) concluíram que a NIRS é 
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capaz de penetrar nas regiões superficiais da musculatura mesmo quando a ETA é 

de 1,5cm. Em nosso estudo, os pacientes com MM apresentavam visualmente 

menor massa muscular, além de significativamente menores peso e IMC. Além 

disso, foram excluídos indivíduos com o IMC maior que 30 (obesos) e, assim, 

acreditamos que a ETA não interferiu na mensuração do sinal da ∆[HHb].  

Em nosso estudo, não foi possível estimar a oferta de oxigênio 

microvascular pela NIRS, já que para isso seria necessária avaliação da HbT 

durante oclusão venosa (86). Assim, a mensuração da cinética do DC nos fornece 

dados sobre a oferta de oxigênio central e não podemos inferir que uma cinética do 

DC mais rápida em relação ao O2 pulmonar, reflita em uma menor oferta de 

oxigênio microvascular relativa ao O2 da musculatura em atividade. Apesar de uma 

dissociação temporal entre o fluxo sanguíneo arterial e microcirculatório ter sido 

encontrado na fase IN de exercício de extensão de joelho de intensidade moderada 
(87), durante a fase REC não houveram diferenças entre o fluxo sanguíneo da artéria 

femoral e o fluxo sanguíneo capilar estimado pelo  O2 muscular e [HHb], mostrando 

similaridade entre a oferta de oxigênio central e periférica na recuperação do 

exercício (25,26). 

 

5.4 Considerações finais 

 

Em resumo, nos pacientes com MM, a cinética do O2 na fase de 

recuperação do exercício de alta intensidade foi mais lenta, o que significa um 

elevado pagamento do débito de oxigênio contraído no exercício (maior utilização 

periférica de oxigênio em relação aos controles). O decréscimo proporcionalmente 

mais rápido do DC e da FC em relação ao O2 na MM, nos remete a condição de 

um desacoplamento entre a utilização e o transporte de oxigênio sistêmico. A 

reoxigenação mais lenta nos pacientes com MM, representada por uma cinética de 

recuperação lentificada da ∆[HHb], ao lado das cinéticas mais rápidas do DC e da 

FC em relação ao O2 é, assim, um indício de que ocorreu um déficit no transporte 

de oxigênio além do comprometimento mitocondrial característico desta doença.  
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Os resultados do nosso estudo permitem concluir que: 

1) Os pacientes com MM apresentam, na recuperação do exercício de alta 

intensidade, um pagamento elevado do débito de oxigênio contraído no 

exercício, ou seja, uma maior utilização periférica de oxigênio em relação aos 

controles, representada por uma cinética mais lenta de recuperação do O2. 

2) O decréscimo proporcionalmente mais rápido do DC e da FC em relação ao O2 

na MM, nos remete a condição de um desacoplamento entre a utilização e o 

transporte de oxigênio sistêmico.  

3) A reoxigenação mais lenta nos pacientes com MM, representada por uma 

cinética de recuperação lentificada da ∆[HHb], ao lado das cinéticas mais 

rápidas do DC e da FC em relação ao O2 é, assim, um indício de que possa 

haver um déficit no transporte de oxigênio microvascular além do 

comprometimento mitocondrial característico desta doença.  

Portanto, este estudo enfatiza a necessidade de um olhar mais 

amplo sob os mecanismos de limitação ao esforço na MM, não levando em 

consideração apenas o comprometimento mitocondrial, mas também um possível 

comprometimento circulatório, com déficit no transporte de oxigênio sistêmico nestes 

pacientes. 

Estudos avaliando a função microvascular e os mecanismos de 

regulação autonômica em resposta ao esforço poderão confirmar possíveis 

alterações no transporte de oxigênio na MM. Desta forma, estratégias terapêuticas 

poderão ser introduzidas no tratamento destes pacientes no intuito de restabelecer o 

acoplamento entre a oferta e a utilização de oxigênio e, assim, minimizar os 

mecanismos que levam a intolerância ao exercício. 
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ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECID O 

 

Projeto Nº 0148/08 

 “RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE OXIGÊNIO MUSCULAR PERIFÉ RICO 

E O DESEMPENHO CARDIOVASCULAR DURANTE O REPOUSO E E XERCÍCIO 

EM PACIENTES COM MIOPATIA MITOCONDRIAL ”. 

 

I) Este estudo tem como objetivo principal: 

Avaliar e relacionar as respostas do consumo de oxigênio periférico e do 

desempenho cardiovascular nas condições de repouso e exercício de pacientes com 

Miopatia Mitocondrial, associado às alterações de lactatemia de esforço. 

II) Após selecionado (a) para o estudo você realizará avaliações do seu 

sistema respiratório. Primeiramente, após nossa orientação, você deverá soprar e 

puxar o ar com toda a força num aparelho através de um bucal para medir a 

quantidade de ar de seu pulmão. Fará também exame de sopro numa cabine 

fechada, respirando rápido, tipo “cachorrinho”; e também um teste que avalia a 

passagem do oxigênio pelo seu pulmão, no qual você irá encher o peito, segurar por 

dez segundos e soltar rápido. Depois disso, você realizará um teste de força dos 

músculos da respiração, onde será necessário que você puxe e em seguida sopre o 

ar com bastante força após o fechamento de um orifício por onde passa o ar 

respirado. 

Após estes testes, o Sr(a) realizará um exame que vai determinar a quantidade 

de ossos, músculos e gordura que existe em seu organismo. Este exame é realizado 

em uma sala parecida com a de um raio-x, onde o Sr(a) ficará deitado e a máquina 

realizará a imagem do seu corpo; ele não dói e o Sr(a) receberá uma mínima 

quantidade de radiação. 

 Na segunda avaliação, você fará um teste de exercício onde a carga aumenta 

progressivamente, como se fosse uma rampa, em bicicleta ergométrica, na qual 

você irá pedalar num ritmo constante até o máximo de tempo que você agüentar. 
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Uma hora após o teste, você realizará outro teste, mas a carga permanecerá a 

mesma (70% do máximo) e você irá pedalar o maior tempo que agüentar.  Quando 

você  não agüentar mais pedalar, você deverá sinalizar levantando o braço para que 

possamos parar imediatamente o teste. Iremos realizar coleta de gotas de sangue 

do lóbulo da orelha no final do teste. Ou seja, serão pequeninas picadas de uma 

agulha bem fina na orelha para avaliar a quantidade de ácido láctico no sangue. 

Este exame não dói e o sangue coagula rapidamente. Também colocaremos 

adesivos na sua coxa, no seu peito e nas costas para avaliação da irrigação do 

oxigênio das pernas e do tórax, além de avaliar a rapidez que o sangue passa pelo 

seu coração. Estes adesivos não causam dor, nem choques. 

III) Durante os testes de exercício na bicicleta ergométrica, você poderá sentir 

um aumento na dificuldade de respirar ou cansaço nas pernas. É esperado que  sua 

pressão suba durante o teste, mas isso será completamente monitorizado. É 

importante que você dê o seu máximo nos testes. Porém, caso a dificuldade de 

respirar seja muito grande, o cansaço na perna seja muito forte, ou surja quaisquer 

outros sintomas (tontura, dor no peito, mal estar) a ponto de você não agüentar mais 

pedalar, você deverá parar imediatamente o teste. Geralmente estes sintomas vão 

melhorando e desaparecem quando o teste termina. Este teste apresenta baixo risco 

e complicação, porém, você poderá sentir tontura, sensação de desmaio, alterações 

do ritmo do seu coração (arritmia), aumento súbito da sua pressão arterial. Existe 

baixo risco de infarto e morte durante a realização do teste.  

Sempre haverá um médico na sala do exercício para lhe dar orientação e 

suporte clínico, se necessário. 

IV) Se durante as suas avaliações neste protocolo você tiver algum mal-estar, 

colocamos a disposição o serviço médico para tratamento de tais alterações. Para 

tanto, basta entrar em contato pelo telefone 5571-8384 (SEFICE - Unidade 

Francisco de Castro) ou 5549-1830 (SEFICE - Unidade Hospital São Paulo) e se 

identificar como participante deste protocolo, que a equipe estará à disposição para 

a sua assistência. 

V) A qualquer hora do dia você poderá esclarecer suas dúvidas e ser 

atendido através de contato com o SEFICE – Unidade Francisco de Castro (11-
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5571-8384) ou SEFICE - Unidade Hospital São Paulo - Disciplina de Pneumologia 

(11-5549-1830). 

VI) Você pode procurar o profissional responsável pela pesquisa (Dra. Daniela 

Manzoli Bravo, (11) 5549-7896, 8222-0090 (telefone residencial e celular), ou ir 

pessoalmente ao SEFICE, na rua Francisco de Castro, no 54 ou SEFICE - Unidade 

Hospital São Paulo - Disciplina de Pneumologia, na Rua Botucatu, no 740, 3o andar, 

Vila Clementino. 

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

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 

1º Andar – cj.14. Fones: (11)5571-1062; Fax: (11)5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@epm.br .  

VIII) A qualquer momento você pode desistir da participação deste estudo, sem 

ser prejudicado no que se diz respeito à continuidade do seu tratamento no Hospital 

São Paulo. 

IX) Os dados obtidos nas suas avaliações serão mantidos em sigilo, isto é, em 

segredo. E os resultados obtidos com este estudo, tanto positivos quanto negativos, 

serão discutidos com você. 

X) Você terá direito a tratamento médico e indenização pela instituição em 

caso de danos ocorridos por causa deste estudo. 

XI) Caso você tenha gastos adicionais por causa da sua participação neste 

estudo, eles serão cobertos. 

XII) Eu como pesquisador, me comprometo em utilizar os dados e o material 

coletado somente para esta pesquisa. 

 

Eu,________________________________, acredito ter sido suficientemente 

informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo: “RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE OXIGÊNIO 

MUSCULAR PERIFÉRICO E O DESEMPENHO CARDIOVASCULAR DURANTE O 

REPOUSO E EXERCÍCIO EM PACIENTES COM MIOPATIA MITOCONDRIAL”. Eu 

discuti com o Dr(a)______________________________ sobre minha decisão em 

participar deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 

os exames que serão realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos constantes. Ficou claro também que a minha 
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participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento 

hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente, em participar deste estudo 

e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante a 

realização do mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício 

que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.   

 

__________________________________      Data:___/____/___ 

Assinatura do paciente / representante legal 

__________________________________      Data:___/____/___ 

Assinatura da testemunha 

 

 Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e 

Esclarecido do paciente________________________ (ou do seu representante 

legal Sr(a) _________________________) para a sua participação neste estudo. 

_________________________________________ 

Dra. Daniela Manzoli Bravo– Investigadora Principal 

Tel. Comercial: (11)5571-8384 (SEFICE – Unidade Francisco de Castro) 

(11)5549-1830 (SEFICE – Unidade Hospital São Paulo) 

Tel. Residencial: (11)5549-7896 
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ANEXO II – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

IImo(a). Sr(a). Pesquisador(a) DANIELA MANZOLI BRAVO 
Co-Investigadores: Ana Cristina Gimenes, Luiz Eduardo Nery (orientador) 
Disciplina/Departamento: Pneumologia/Medicina da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo 
Patrocinador: FAPESP. 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL 
 
Ref: Projeto de pesquisa intitulado: “Relação entre o consumo de oxigênio muscular perif érico e o 
desempenho cardiovascular durante o repouso e exerc ício em pacientes com miopatia mitocondrial”. 
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DO ESTUDO: Intervenção diagnóstica. 
RISCOS ADICIONAIS PARA O PACIENTE: Risco mínimo, desconforto leve, envolvendo coleta de sangue. 
OBJETIVOS: Relacionar as respostas do consumo de oxigênio e do fluxo sanguíneo periférico com o 
desempenho cardiovascular em repouso e exercício em cicloergômetro, em pacientes com Miopatia Mitocondrial 
em comparação com indivíduos saudáveis. 
RESUMO: Serão avaliados 15 pacientes com Miopatia Mitocondrial (MM) e 15 indivíduos no gurpo controle. Os 
pacientes serão provenientes do ambulatório de Doenças Neuromusculares da UNIFESP. Serão 
avaliados:Espirometria simples, plestimografia, difusão por monóxido de carbono, absortiometria de raios -X de 
dupla energia (DEXA), avaliação da força muscular respiratória, teste de exercício cardiorrespiratório (TECR) em 
cicloergômetro limitado por sintomas e TECR submáximo, com monotorização do desempenho cardiovascular 
pela técnica de cardiografia por impedância elétrica transtorácica e oxigenação muscular periférica pela 
espectroscopia de raios quasi infravermelhos. 
FUNDAMENTOS E RACIONAL: As miopatias mitocondriais são doenças que levam a alterações na fosforilação 
oxidativa, principalmente das células com alto potencial energético, privando estes tecidos de adenosina 
trifosfato.Pacientes com miopatias mitocondriais apresentam metabolismo anaeróbio e fadiga precoce, levando à 
intolerância ao exercício.Este estudo visa relacionar respostas do consumo de oxigênio e fluxo sangúineo 
periférico com o desempenho cardiovascular em pacientes com miopatia mitocondrial. 
MATERIAL E MÉTODO: Estão descritos os procedimentos a serem realizados. 
TCLE: apresentado adequadamente de acordo com a Res 196/96. 
DETALHAMENTO FINANCEIRO: FAPESP. 
CRONOGRAMA: 24 meses. 
OBJETIVO ACADÊMICO: Mestrado. 
ENTREGA DE RELATÓRIOS PARCIAIS AO CEP PREVISTOS PARA: 16/2/2009 e 16/2/2010. 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU e 
APROVOU o projeto de pesquisa referenciado. 

1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e termo de consentimento livre e esclarecido. Nestas 
circunstâncias a inclusão de pacientes deve ser temporariamente interrompida até a resposta do Comitê, após 
análise das mudanças propostas. 
2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do estudo. 
3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos para 
possível auditoria dos órgãos competentes. 
Atenciosamente, 

  

Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana 
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo       0148/08 
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Abstract 

 

Background: Mitochondrial Myopathy patients (MM) and Progressive External 

Ophthalmoplegia (PEO) present with respiratory chain dysfunction and inability to 

increase muscle oxygen extraction and aerobic ATP synthesis, leading to exercise 

intolerance and slower O2 kinetics. When oxygen extraction is impaired, in an 

attempt to maintain muscle oxygen uptake, these patients could increase oxygen 

delivery, thus exhibiting a hyperkinetic cardiovascular and ventilatory response. On 

the other hand, some evidence of oxygen delivery impairment was found in MM 

patients, such as a decrease in muscle blood flow in the forearm and a greater 

capacity for ATP production after oxygen supplementation. Recovery O2 kinetics 

provides information on tissue oxygen debt repayment and oxygen blood store 

replenishment after exercise. To our knowledge, recovery O2 kinetics has never 

been evaluated in MM patients, as well as its integration with the non-invasive 

cardiovascular and muscle reoxygenation responses. Objective: to contrast oxygen 

delivery and utilization dynamics on exercise recovery of MM patients and to identify 

the main pathophysiologic mechanisms of exercise intolerance in these subjects. 

Methods: Were evaluated in 12 MM patients and 12 healthy controls, the recovery 

kinetics of: (i) O2 (ii) deoxyhemoglobin variation (∆[HHb], measured by near-infrared 

spectroscopy - NIRS) in vastus lateralis, (iii) cardiac output (CO) by transthoracic 

bioimpedance, after a high-intensity constant work rate test (70% of maximal 

workload in a previous incremental test) to the limit of tolerance in a cycle ergometer. 

Results: We detected slower kinetics for ∆[HHb] (τ∆[HHb] = 43.7 ± 21.2 vs. 27.5 ± 

6.7) and for O2 (τ O2 = 58.1 ± 25.1 vs. 38.8 ± 7.6) in MM patients compared to 

controls, respectively. Additionally, these responses were associated with a faster 

recovery CO kinetics in relation to O2 kinetics in MM patients compared to controls 

(T½DC*1,44 / τ O2 = 1,3 ± 0,4 vs. 1,7 ± 0,6). Conclusion: Patients with MM and PEO 

present with a higher oxygen debt and slower reoxygenation kinetics in the recovery 

of a high-intensity exercise test. Those responses were associated with a faster CO 

recovery in relation to O2 kinetics, indicating a microvascular oxygen transport 

deficit, besides the characteristic mitochondrial impairment observed in these 

patients.   
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