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RESUMO 

Salatini R. Modulação autonômica cardíaca de crianças com hepatopatia grave 
submetidas ao transplante de fígado [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2019. 
 

Introdução: O sistema cardiovascular sofre influência direta do sistema nervoso 

autônomo, suas mudanças afetam a variabilidade da frequência cardíaca e são 

indicadores sensíveis das alterações fisiológicas. A disfunção autonômica é 

manifestada em até 60% dos pacientes com cirrose. Objetivo: Analisar os 

índices da variabilidade da frequência cardíaca no pré e pós-cirúrgico de 

crianças submetidas ao transplante de fígado. Método: Estudo longitudinal no 

qual foi analisada a variabilidade da freqüência cardíaca, pré e pós transplante 

de fígado em crianças de ambos os sexos de 6 meses de vida a 10 anos, 

atendidas no ambulatório de cirurgia pediátrica na fila para o transplante de 

fígado no Instituto da Criança. Para análise dos dados da VFC foram realizadas 

análises não lineares (SD1 e SD2), assim como análises lineares da frequência 

cardíaca como SDNN, low frequency (LF), high frequency (HF) e a relação 

LF/HF. Resultados: A análise do comportamento da modulação autonômica 

cardíaca, no período antecedente ao transplante de fígado e após a cirurgia 

mostrou aumento dos parâmetros lineares da VFC: SDNN e  TINN. No domínio 

do tempo houve também aumento do índice HFms² e LFms². Nas análises não 

lineares o índice SD2 aumentou após o transplante quando comparados com os 

mesmos dados pré transplante. Conclusão: a análise do período antecedente 

ao transplante de fígado e dois meses após a cirurgia mostrou aumento dos 

parâmetros lineares da VFC SDNN, TINN, HFms², LFms² e Total Power 

representando a melhora global da VFC. No domínio do tempo houve também 

aumento do índice HFms², tônus parassimpático da VFC. Nas análises não 

lineares o índice SD2 também representou uma melhora global da VFC. 

Descritores: Sistema nervoso autônomo; Sistema cardiovascular; 

Hepatopatias; Criança; Variabilidade da frequência cardíaca; Transplante de 

fígado. 
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ABSTRACT 

Salatini R. Cardiac autonomic modulation of children with severe liver disease 
undergoing liver transplantation [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2019. 

 

Introduction: The cardiovascular system is directly influenced by the autonomic 

nervous system, its changes affect heart rate variability and are sensitive 

indicators of physiological changes. Autonomic dysfunction is manifested in up to 

60% of patients with cirrhosis. Aim: To analyze the indexes of heart rate 

variability in the pre- and post-surgery of children submitted to liver 

transplantation. Method: Heart rate variability, pre and post liver transplantation 

in children of both genders from 6 months of age to 10 years, attended at the 

pediatric surgery in the queue for liver transplantation at the Children's Institute 

were analyzed. Non-linear analyzes (SD1 and SD2), as well as linear analyzes 

of heart rate such as SDNN, SDANN, low frequency (LF), high frequency (HF) 

and LF / HF. Results: The analysis of the behavior of cardiac autonomic 

modulation, in the period prior to liver transplantation and two months after 

surgery, showed an increase in HRV linear parameters SDNN, TINN, HFms2. In 

the time domain there was also an increase in the HFms² index. In the non-linear 

analysis the SD2 index increased after transplantation when compared with the 

same pre-transplant data. Conclusion: the analysis of the period preceding liver 

transplantation and two months after surgery showed an increase in the HRV 

linear parameters SDNN, TINN, LFms² and Total Power representing the global 

HRV improvement. In the time domain there was also an increase in the HFms² 

index, parasympathetic tone of the HRV. In the non-linear analyzes the SD2 index 

also represented an global HRV improvement. 

 

 

Descriptors: Autonomic Nervous System; Cardiovascular System; Liver 

diseases; Child; Heart Rate Variability; Liver transplantation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A cirrose é o caminho comum das hepatopatias e é caracterizada pelo 

processo fibrótico difuso do fígado, e leva à alterações hemodinâmicas afetando 

diversos sistemas humanos1–3. A disfunção autonômica é manifestada em até 

60% dos pacientes com cirrose, essas alterações geradas pela cirrose afetam o 

sistema nervoso autônomo e a variabilidade da frequência cardíaca é um 

indicador destas alterações fisiológicas. 

 

1.1. Hepatopatias e Cirrose 

O desempenho do fígado e sua importância para homeostase no 

organismo já foram amplamente descritas na literatura. Diversos podem ser os 

mecanismos a alterar a função hepática como: o aumento da pressão portal, 

fibrose, necrose, processos inflamatórios entre outros2,4,5.  

Dentre as doenças que levam a cirrose na criança destacam-se a atresia 

de vias biliares (AVB), Tirosinemia e Síndrome de Alagille e dença de Wilson6.  

No espectro das doenças colestáticas da infância, a atresia de vias biliares 

é a mais comum afetando 40% desta população6, e é caracterizada pela 

obliteração dos ductos biliares causada por um processo inflamatório e 

fibrosante. A AVB é uma doença rara de etiologia pouco conhecida, dados 

revelam que sua incidência é de 1 a cada 15-20.000 na América do Norte, 

Europa  e 1 a cada 5-10.000 no Japão e Taiwan7,8. 

Se não tratada adequadamente a AVB, que tem suas manifestações 

clínicas em torno da segunda semana de vida, evolui com icterícia de padrão 

colestático, colúria e acolia fecal desencadeando cirrose com hipertensão portal 

grave e insuficiência hepática em cerca de 1 a 2 anos9,10. 

A intervenção cirúrgica de portoenterostomia à Kasai, que tem por objetivo 

reestabelecer o fluxo da bile para o intestino11,12, só é possível quando o 

diagnóstico é realizado antes da décima segunda semana de vida13.  
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Independente do sucesso ou não do procedimento de Kasai, todas as 

crianças com AVB, mais cedo ou mais tarde, realizam o transplante hepático12, 

até 70% destes pacientes necessitarão um transplante antes dos 10 anos de 

idade14.  

A Síndrome de Alagille (SA) é uma doença multisistêmica de origem 

genética autossômica dominante. As mutações gênicas causadas pela SA 

podem afetar os ossos, olhos, face, coração e fígado.  Dados epidemiológicos 

dizem que essa doença afeta cerca de 1 a cada 30.000 nascidos vivos15,16. 

O diagnóstico de SA é realizado pela escassez dos ductos biliares e pelo 

menos três das características clínicas: fenótipo facial característico, colestase, 

alterações ósseas, doenças cardíacas e alterações oculares, dos rins e 

vasculares. Duas características clínicas manifestadas e um parente de primeiro 

grau com SA é suficiente para o diagnóstico8,16. 

 A principal manifestação clínica encontrada é a colestase causada pela 

escassez de dutos biliares, gerando má absorção de gordura, prurido, 

hipercolesterolemia e xantomas17. O prognóstico da SA depende das 

manifestações clínicas e acometimento dos órgãos, os pacientes com maior 

risco de mortalidade são os com comprometimento cardíaco e hepático 

graves16,18. A qualidade de vida ruim causada pelo prurido excessivo, xantomas 

e fraturas recorrentes também são indicações de transplante de fígado8,19. 

As doenças metabólicas do fígado representam de 13-43% das doenças 

que levam a falência hepática aguda entre as crianças de 6 meses a 3 anos de 

idade. A tirosinemia é uma doença hereditária autossômica recessiva que afeta 

a cascata metabólica do aminoácido tirosina20.  

O metabolismo da tirosina ocorre em cinco etapas enzimáticas e de 

acordo com as enzimas afetadas, a tirosinemia é dividida em três tipos: 

tirosinemia tipo I ocorre ao final do metabolismo e é causada pela deficiência da 

enzima fumarilacetoacetato levando ao acúmulo de algumas substâncias tóxicas 

ao organismo. A tipo II ocorre no começo da cascata metabólica com déficit de 

aminotransferase afetando a solubilidade da tirosina. A tirosinemia tipo III é a 
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forma menos frequente e menos agressiva é desencadeada pela enzima 4-

hidroxifenilpiruvato desoxigenase21,22. 

O transplante hepático faz-se necessário quando há falência hepática, 

ainda nos primeiros anos de vidas, causada pelo aumento da apoptose das 

células hepáticas23. A estimativa mundial é de que 1 a cada 100.000 nascidos 

vivos tenham a tirosinemia tipo I, em algum países como o Canadá a incidência 

é maior, chegando à 1 a cada 2000 nascidos vivos24.  

O estado hiperdinâmico sistêmico decorrente da cirrose e hipertensão 

portal se inicia com vasodilatação esplâncnica decorrente do aumento da ação 

do óxido nítrico, aumento do volume plasmático e a ocorrência do shunt portal 

sistêmico, condição na qual a hipertensão portal crônica leva à formação de 

canais colaterais entre as veias porta e cava25,26.  

Estas alterações, decorrentes da baixa resistência periférica e pressão 

arterial, e o aumento do volume sanguíneo levam ao aumento do débito e 

frequência cardíaca. Após a cura da causa primária do estado hiperdinâmico, o 

retorno das funções cardíacas ocorre sem necessidade de intervenções27,28.  

São também alterações decorrentes da cirrose e da hipertensão portal o 

desequilíbrio do balanço hídrico, anasarca e formação de ascite, alterações 

volêmicas e hemodinâmicas, formação de shunts intrapulmonares causando a 

hipoxemia crônica (síndrome hepato-pulmonar), disfunção renal (síndrome 

hepatorrenal), disfunção autonômica, alterações neurológicas com sonolência e 

alterações de comportamento e de nível de consciência (encefalopatia hepática), 

entre outros29–32. 

1.2. Transplante De Fígado 

O transplante de fígado aumentou significativamente a sobrevida de 

crianças hepatopatas em estágios avançados, estima-se que atualmente >80% 

das crianças transplantadas sobrevivam até a adolescência e a fase adulta33,34. 

No Brasil, o primeiro transplante de fígado ocorreu no Hospital das 

Clínicas da Universidade de São Paulo em 1968, sendo o primeiro transplante 

de fígado bem-sucedido no ano de 1985 no mesmo hospital. Em 1989 foi 
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realizado o primeiro transplante de fígado no Instituto da Criança, e em 1998 foi 

realizado na mesma instituição o primeiro transplante hepático com doador 

vivo35–37.  

A lista de espera de fígado do Ministério da Saúde é única para todas as 

faixas etárias, e os pacientes são alocados na fila de acordo com a gravidade de 

sua hepatopatia. Para isso, são utilizados os índices de MELD (Model for End 

Stage Liver Disease) e PELD (Pediatric End Stage Liver Disease). No entanto, 

para adequação com os valores de MELD, que é utilizado para pacientes acima 

de 12 anos, o valor de PELD é multiplicado por três, e esse valor é chamado de 

“PELD ajustado” e é com esse valor que as crianças são escritas na lista de 

espera38. Para obtenção do PELD a seguinte fórmula é aplicada PELD = 10 x 

[0,480 x Loge (bilirrubina mg/dl) + 1,857 x Loge (INR) - 0,687 x Loge (albumina 

mg/dl) + 0,436 se o paciente tiver até 24 meses de vida + 0,667 se o paciente 

tiver déficit de crescimento < 2].  

Apesar da tentativa de favorecer as crianças na lista (por meio do PELD 

ajustado), ainda há escassez de órgãos e bons doadores cadavéricos para 

realização de transplante hepático pediátrico em nosso meio. Neste contexto, o 

transplante com doador vivo levou à melhora nos índices de sobrevida dos 

pacientes com hepatopatias em estágio avançado. Este tipo de cirurgia permite 

o controle de algumas variáveis como as condições do enxerto e a possibilidade 

de transplante eletivo, favorecendo as chances dos receptores e diminuindo o 

tempo de espera para um transplante39,40.  

O Instituto da Criança foi o pioneiro na realização de transplante hepático 

pediátrico no Brasil41, tendo realizado de 1989 até a atualidade mais de 800 

transplantes, nos últimos 5 anos 80% destes transplantes foram com doador 

vivo. Em estudo publicado por Tannuri et al observou-se que o transplante de 

doador vivo tem uma sobrevida 25% maior em um ano do que pacientes que 

recebem o enxerto de cadáver42.  
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1.3. Sistema Nervoso Autônomo 

Estudos referem que cerca de 30-67% dos pacientes com cirrose 

desenvolvem algum nível de disfunção autonômica43–45. A disfunção autonômica 

é caracterizada pelo desequilíbrio simpato-vagal, onde há a diminuição do tônus 

parassimpática e aumento do tônus simpático.  

O sistema nervoso autônomo (SNA) faz-se responsável por grande parte 

do controle das funções vitais humanas, com exceção dos músculos 

esqueléticos, exerce influência direta sobre todos os órgãos e tecidos inervados 

incluindo o coração46,47.  

A manutenção da resposta cardíaca aos diversos estímulos externos faz-

se pelas informações originárias dos baroceptores, quimioceptores, receptores 

atriais, receptores ventriculares e pelas alterações do sistema renina-

angiotensina-aldosterona, sistema termorregulador, assim como sistema 

respiratório e vasomotor, por meio dos nervos aferentes e eferentes do 

coração48,49.  

São duas as vias que compões o SNA, parassimpáticas e simpáticas. A 

primeira atua, através de vias colinérgicas, de forma mais expressiva no controle 

visceral e durante os momentos de repouso. O sistema simpático é responsável 

pela manutenção do tônus dos vasos sanguíneos, predominante nas situações 

de estresse e no aumento da frequência cardíaca47,50. 

 O sistema nervoso simpático e parassimpático quando sob influência dos 

estímulos internos e externos modulam a frequência cardíaca, regulando o 

balanço simpato-vagal de acordo com o estímulo gerado 46. Quando a ação da 

via simpática é maior e da parassimpática reduzida, ocorre o aumento da FC, 

efeito decorrente da inibição vagal, por outro lado, quando predominante o 

estímulo vagal, há diminuição da FC49,51,52.  

1.4. Variabilidade da Frequência Cardíaca 

Os batimentos cardíacos não ocorrem em intervalos cronométricos, sendo 

as variações temporais entre dois batimentos consecutivos definidas como 
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variabilidade da frequência cardíaca (VFC)53. Análise de variabilidade pode ser 

definida como a identificação dos graus e caráteres de padronização dentro de 

um intervalo de tempo54. 

Este comportamento dinâmico e fisiológico dos intervalos cardíacos (R-R) 

indica a habilidade de resposta do coração aos diversos estímulos internos e 

externos, agudos ou crônicos como: alteração do padrão respiratório, exercício 

físico, estresse, alterações hemodinâmicas, posicionamento corporal, alterações 

fisiológicas geradas por processos patológicos entre outros 49,51,53,55. 

O nodo sinusal, responsável por gerar o potencial de ação que inicia o 

ciclo cardíaco, é influenciado pelo SNA, portanto a análise das flutuações entre 

intervalos consecutivos que determinam a VFC pode representar um método de 

análise indireta do SNA 49,53,56–58. Este foi o primeiro método não invasivo 

amplamente utilizado para a avaliar modulação autonômica cardíaca59. 

A primeira documentação conhecida sobre a análise da VFC é de 1733 

em um estudo realizado em cavalos por Hales57. Já em 1965, Hon e Lee 

definiram sua utilização clínica na monitorização do sofrimento fetal. Wolf et al. 

em 1977 associaram a diminuição da VFC com o aumento do risco de 

mortalidade pós infarto agudo do miocárdio60. 

As mudanças dos padrões dinâmicos da VFC são indicadores sensíveis 

prévios de comprometimentos da saúde. A VFC aumentada, ou seja, quando a 

padronização dos intervalos R-R é menor, é associada com boa adaptação, com 

mecanismos autonômicos eficientes. Quando a VFC está baixa normalmente é 

um indicador de uma adaptação deficiente do SNA, indicando uma má condição 

fisiológica, e pode ser um indicador de risco de mortalidade61,62.  

A VFC é descrita como a oscilação de tempo entre duas ondas r, sendo 

assim, para sua mensuração faz-se necessária a utilização de equipamentos 

capazes de captar a frequência cardíaca batimento a batimento, como os 

eletrocardiógrafos, holter 24 horas ou cardiofrequencímetros. Os 

cardiofrequencímetros são aparelhos de baixo custo e de fácil utilização, que 

possibilitam a mensuração adequada dos intervalos R-R 63.  
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Em 2008, Vanderlei et al. compararam o uso do cardiofrequencímetro 

Polar® S810i com o ECG durante o esforço, não foram encontradas diferenças 

significativas entre os valores adquiridos pelos dois aparelhos64. Um estudo 

recente avaliou o equipamento Polar® Rs800cx, em 60 adultos saudáveis 

durante repouso e teste ortostático, os resultados apresentam que o uso do 

Polar® é  um método válido e confiável para a mensuração da VFC65. 

 A possibilidade de avaliar a modulação autonômica cardíaca de forma 

não invasiva, de baixo custo e confiável despertou o interesse do meio 

acadêmico e o número de publicações multiplicou nas últimas décadas66. 

Para a captação dos impulsos elétricos gerados pelo coração, eletrodos 

são posicionados no tórax do paciente, nos cardiofrequencímetros, cintas de 

captação com eletrodos embutidos são utilizadas, e transmitem por campo 

eletromagnéticos os dados para o relógio que armazena os dados65.  

Os dados da frequência cardíaca são coletados em uma frequência de 

1000Hz, e transformados pelo software Polar Precision Performance® em 

intervalos R-R de 1ms67. Para evitar o comprometimento dos índices obtidos, 

deve-se remover os artefatos e batimentos ectópicos presentes68,69.  

Essas filtragens podem ser realizadas por meio dos softwares ou 

manualmente. Ainda neste software é possível avaliar qualitativamente o 

histograma gerado pelos dados captados e transformá-los em números, para 

assim avaliá-los de modo quantitativo65. 

Para realizar a análise dos dados obtidos da VFC, podem-se utilizar os 

métodos de análise lineares e não lineares49. Dos métodos lineares a análise do 

domínio do tempo avalia a VFC a partir dos intervalos R-R em função do tempo, 

os métodos estatísticos utilizados possibilitam a obtenção da média de todos os 

intervalos RR (mean RR); desvio padrão de todos os intervalos RR (SDNN); 

desvio padrão das médias dos intervalos RR, a cada 5 min de gravação 

(SDANN); raiz quadrada da média da soma dos quadrados das diferenças entre 

intervalos RR adjacentes (rMSSD); média da DP de todos os intervalos RR para 

todos os 5 min segmentos de toda a gravação (SDNNi); contagem de intervalos 

RR adjacentes com diferença maior que 50 ms de duração (NN50); porcentagem 
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de intervalos RR adjacentes com diferença maior que 50 ms de duração 

(pNN50)54,62. 

As análises de registros de longa duração, como SDNN, SDANN e SDNNi 

não permitem a avaliação de sistema simpático ou parassimpático isolados, 

portanto são chamados de índices globais, onde a VFC é avaliada de modo 

geral. Os índices rMSSD, NN50 e pNN50 que são obtidos por meio de análise 

de intervalos RR adjacentes, curta duração, avaliam a atividade 

parassimpática70. Uma vez que a velocidade de condução dos impulsos dos 

nervos vagais é maior do que os impulsos simpáticos, a análise de curtos 

intervalos de tempo como nos intervalos adjacentes apresenta influência 

parassimpática71.  

Os índices geométricos como RRtri e TINN representam a ação global da 

VFC por meio de um histograma no qual no eixo horizontal são apresentados 

todos os valores de RR em uma escala direta e no eixo vertical é plotada a 

frequência de ocorrência de cada um deles (RRtri) e pela interpolação triangular 

dos intervalos (TINN)54,72.  

A resposta cardíaca aos impulsos vagais ocorre de forma rápida, sendo 

todas as alterações em intervalos de tempo de aproximadamente 40 ms são 

respostas dos estímulos parassimpáticos, enquanto os estímulos simpáticos tem 

sua resposta em questão de aproximadamente 20 segundos58. 

Análise no domínio da frequência é uma técnica baseada na ausência de 

estacionariedade da série histórica e implica que as propriedades não se alteram 

com o tempo. Assim, para a obtenção dos índices espectrais do tacograma 

(intervalo RR), realiza-se um processamento matemático, como a Transformada 

Rápida de Fourier (FFT) ou análise do modelo auto-regressivo. A facilidade de 

aplicação deste método e os seus bons gráficos de apresentação são a principal 

razão para o seu uso generalizado. A análise da série decompõe VFC em 

componentes oscilatórios fundamentais: 

a) High Frequency (HF), que varia de 0,15 a com 0.4Hz, correspondente 

à modulação respiratória, é um indicador do desempenho do nervo vago no 

coração; 
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b) Low Frequency (LF), variando entre 0,04 e 0,15 Hz, é devido à ação 

conjunta dos componentes vagal e simpático do coração com a predominância 

do simpático; 

c) Very Low Frequency (VLF) e Ultra Low Frequency (ULF) índices 

relacionados ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, termorregulação e ao 

tônus vasomotor periférico.  

A razão LF / HF reflete as variações absolutas e relativas entre os 

componentes simpático e parassimpático e do balanço simpático-vagal do 

coração, e o Total Power representa a variação dos intervalos R-R normais 

dentro do segmento temporal73,74.  

Devido sua complexidade, os sistemas humanos atuam 

predominantemente de maneira não linear, assim as análises não lineares são 

utilizadas para descrever o comportamento dos fenômenos biológicos75. Esses 

parâmetros são bons preditores de morbi-mortalidade, caracterizando-os como 

bons instrumentos para investigação e tratamento de cardiopatias69.  

Um dos métodos não lineares utilizados para a análise da VFC é a análise 

depurada de tendência, análise fractal, que quantifica a presença ou ausência 

de propriedades de correlação fractal dos intervalos R-R76. Este representa a 

modificação da análise da raiz do quadrado médio de um passeio aleatório, que 

permite a detecção de auto similaridade intrínseca embutida na série temporal 

não estacionária77. Os índices fractais são capazes de captar as mudanças sutis 

na dinâmica dos intervalos R-R78. 

Dentro dos métodos não lineares a representação gráfica da correlação 

dos intervalos R-R consecutivos em um plano cartesiano pelo Plot de Poincaré 

é utilizada. Assim, pode-se realizar a análise de modo quantitativo pelos índices 

SD1 e SD2 decorrentes do ajuste da elipse e a análise qualitativa, por meio da 

avaliação da figura formada, nesta análise é possível observar a modulação 

parassimpática representada pelo índice SD1 e a modulação global pelo índice 

SD272,79. 
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1.5. Variabilidade Da Frequência Cardíaca Nas Hepatopatias 

De modo geral, a VFC tem sido utilizada para compreensão de diferentes 

condições, como miocardiopatias, hipertensão, infarto agudo do miocárdio53, 

insuficiência renal80,81, artrite reumatoide82, depressão83,84 entre outras. A VFC 

diminuída é apontada como indicador de risco relacionado a eventos adversos 

em indivíduos normais e em pacientes com um grande número de doenças, 

refletindo o papel do SNA na manutenção da saúde62. A análise do controle 

autonômico, por meio da variabilidade da frequência cardíaca, é considerada 

preditora de alterações nas funções internas do organismo55 

Em um estudo realizado com 150 adultos cirróticos, Ko et al85 

correlacionaram o estado emocional (depressão) com o estágio da doença e a 

VFC, os pesquisadores encontraram que as alterações dos índices da VFC 

dependentes da atividade vagal estão relacionadas ao estágio da doença, 

havendo diminuição destas quando a cirrose é severa, já Białkowska et al32  

relatam a diminuição da VFC independente do estágio da cirrose. 

Os estudos sobre a resposta da VFC após o transplante de fígado, diferem 

na intensidade da resposta em seus resultados de acordo com o método utilizado 

e tempo de follow-up.  Baratta et al45 referem melhora a longo prazo dos 

parâmetros lineares da VFC, e atribuem este processo de normalização dos 

índices simpáticos ao equilíbrio da volemia central. 

Uma revisão realizada em 2016 por Di Stefano e colaboradores sobre os 

desfechos do transplante de fígado em relação às disfunções autonômicas tem 

como conclusão que a maioria dos casos de disfunção são extintos após o 

transplante de fígado como resultado secundário da melhora da hipertensão 

portal e da circulação hiperdinâmica43. 

 Estudos em pacientes pediátricos são escassos, tornando desconhecido 

o comportamento do sistema nervoso autonômo em pacientes cirróticos 

pediátricos e sua resposta a curto prazo após o transplante de fígado. Assim, a 

análise da variabilidade da frequência cardíaca pode ser um instrumento útil no 

acompanhamento do estado geral do paciente pediátrico cirrótico e na avaliação 

da reversibilidade do tônus autonômico após o transplante.  
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste estudo é comparar a modulação autonômica 

cardíaca em crianças com hepatopatia crônica grave pré e pós transplante. 

Os objetivos específicos são: 

- Avaliar os parâmetros lineares da variabilidade da frequência cardíaca 

em crianças cirróticas antes e após o transplante de fígado. 

- Avaliar os parâmetros não lineares da variabilidade da frequência 

cardíaca em crianças cirróticas antes e após o transplante de fígado. 
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3. MÉTODO 

 

3.1. Tipo de Estudo 

Estudo longitudinal realizado no Instituto da Criança do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no período 

de julho de 2015 a março de 2019. 

 
3.2. População / Aspectos Éticos 

Crianças com cirrose hepática, inscritas na lista de transplantes do 

Ministério da Saúde, submetidas ao transplante de fígado atendidas no Instituto 

da Criança em São Paulo, de ambos os sexos, entre 6 meses 10 anos de vida.  

Todos os responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (anexo 1) e foram informados sobre os procedimentos e 

objetivos do estudo. Somente os pacientes que os pais consentiram com a 

pesquisa e assinaram o TCLE foram incluídas neste estudo.  

O projeto tem aprovação do CEP da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo sob número de parecer 1.113.629 (anexo 2).  

A amostra foi do tipo conveniência, portanto não foi realizado cálculo 

amostral, ao todo foram realizadas 17 coletas dos momentos Pré e Pós. 

 

3.3. Critérios de Inclusão 

 
Foram incluídos pacientes pediátricos com cirrose hepática de ambos os 

sexos com idade entre 6 meses e 10 anos de vida, que estivessem inscritos na 

lista de espera para transplante de fígado do Ministério da Saúde e ocupassem 

as dez primeiras posições, posições essas calculadas pelo PELD.  
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3.4. Critérios de Exclusão 

 

Foram considerados como critérios de exclusão pacientes com distúrbios 

cardiopulmonares não decorrentes da cirrose, assim como distúrbios 

neurológicos, ou qualquer outro impedimento do paciente sobre a realização dos 

procedimentos.  

No momento pós, os pacientes que mesmo após o transplante não exibissem 

normalização da função hepática ou estabilização do ponto de vista clínico ou 

infeccioso foram excluídos da pesquisa. 

 

3.5. Avaliação Inicial  

A inclusão dos pacientes para o estudo foi realizada pela leitura de todos 

os prontuários das crianças assistidas pelo ambulatório no dia da coleta. Caso 

observado o preenchimento dos critérios de inclusão, o responsável era 

abordado, durante o período de espera para atendimento, apresentava-se a 

pesquisa e os objetivos, assim como familiarização com o aparelho de coleta. 

Após consentimento, iniciava-se a coleta, em sala reservada, por um período de 

25 minutos. 

 

3.6. Instrumentos 

(a) Prontuários Médicos: Utilizou-se as informações dos prontuários 

médicos para coleta de dados e análise de critérios de inclusão e exclusão. Os 

dados de diagnóstico, histórico da doença, idade, peso, altura, medicamentos  

utilizados e Peld foram obtidos pelos prontuários.  

(b) Pediatric End-Stage Liver Disease (PELD):   
O valor numérico do PELD estima prognóstico para pacientes pediátricos 

(menores de 12 anos) com doenças hepáticas, e é usado para priorizar pacientes 

na fila do transplante. Quanto maior o índice calculado, mais crítico é o estado 

do paciente e melhor a colocação na lista de espera. Para o cálculo deste índice 

são consideradas as taxas de bilirrubina, INR (fator de coagulação), albumina e 
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considera também a idade do paciente e se o paciente tem déficit de 

crescimento.  Neste estudo foram avaliadas as crianças que estavam entre os 

dez primeiros na fila para o transplante, ou seja, as maiores pontuações no score 

PELD. 

 

(c) Variabilidade de Frequência Cardíaca: Para coleta da Variabilidade 

de Frequência Cardíaca, a frequência cardíaca foi registrada batimento por 

batimento durante todo o protocolo com a frequência de cortes de 1000Hz pelo 

frequencímetro Polar RS800Cx, (Polar Electro, Kempele, Finland) equipamento 

previamente validado para captação da frequência cardíaca batimento a 

batimento. As séries dos intervalos RR foram determinadas através da filtragem 

digital (Polar Precision Performance), complementar à filtragem manual para 

eliminar batimentos ectópicos prematuros e artefatos, e apenas uma série com 

Dados Brutos 

Dados Filtro Digital 95% 

Figura 1. Captura de tela do tacograma gerado pelo Programa Polar Precision Performance 
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mais de 95% batimentos sinusais foram incluídos no estudo. O software Kubios 

HRV analysis determinou os índices utilizados. (Figura 1) 

 

3.7. Protocolo Experimental 

Após a identificação inicial, o receptor de frequência cardíaca Polar  

RS800CX foi posicionado no tórax dos voluntários, na região do terço distal do 

esterno com a cinta de captação. 

A coleta de dados foi realizada em uma sala, sem fluxo constante de 

pessoas para evitar distrações e ruídos sonoros desnecessários. As crianças 

foram posicionadas sentadas, quando menores, no colo dos responsáveis para 

maior conforto durante o procedimento da coleta, as crianças maiores ficaram 

sozinhas posicionadas sentadas em cadeiras. (Figura 2) 

Dentro da sala ficaram apenas os responsáveis e o pesquisador, durante 

a coleta a conversa foi evitada, assim como movimentos bruscos e mudança de 

posição, para diminuir qualquer chance de interferência na modulação 

autonômica cardíaca.  

Figura 2. Posicionamento da fita de captação do Polar® e posicionamento do paicente no colo do responsável 
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Após as orientações e posicionamento dos responsáveis e das crianças 

a coleta ocorreu com a criança em repouso com respiração espontânea durante 

vinte e cinco minutos para coleta dos dados da VFC. Durante a coleta os 

seguintes dados foram registrados: idade, sexo, peso, altura, medicamentos e 

colocação na lista de espera para transplante com a pontuação do PELD.  

 O mesmo protocolo foi realizado em dois momentos distintos, pré e pós 

cirúrgico, nos quais o pré cirúrgico (Pré) foi realizado no momento em que o 

paciente já estava listado no PELD com colocação entre os dez primeiros. A 

coleta pós (Pós) foi realizada com o mínimo de 1 mês (30 dias) após o 

transplante de fígado. Após esse tempo eram avaliadas a fichas de 

acompanhamento ambulatorial para conferência de exames para função 

hepática. Quando confirmada a função hepática normalizada, por meio de 

exames clínicos e bioquímicos, o responsável era abordado para a realização de 

nova coleta, quando não era possível realizar a coleta no dia, a mesma era 

agendada para a semana seguinte (Figura 3). 

Figura 3. Desenho do estudo. Definição dos momentos Pré e Pós 
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3.8. Protocolo experimental Pré e Pós Operatório 

 

As coletas ocorreram nos dias de atendimento do ambulatório de Cirurgia 

Pediátrica e Transplante Hepático do Instituto da Criança do Hospital das 

Clínicas em São Paulo. Os atendimentos com a equipe de cirurgia pediátrica e 

o atendimento com a equipe do transplante (pós transplante) ocorrem duas 

vezes na semana.  

Os pacientes atendidos pelo ambulatório são encaminhados de diversos 

centros de saúde do Brasil e são atendidos por uma equipe médica e de 

enfermagem que fazem o acompanhamento dos pacientes e seus familiares até 

completarem dezoito anos. 

Quando verificada a necessidade de transplante, após a realização do 

diagnóstico pela equipe médica, a família é informada sobre a possibilidade do 

transplante inter-vivos (doador vivo), onde a espera pelo transplante é 

significativamente menor, sendo em média de 25 dias com doador vivo e 2.5 

anos a espera para doador cadáver 86.  

Todos os candidatos a transplante, independentemente de terem ou não 

algum familiar ou conhecido disposto a realizar a doação, são adicionados ao 

cadastro técnico para transplante de fígado da Secretaria da Saúde do Governo 

do Estado de São Paulo. 

Os possíveis doadores passam por diversos exames para garantir sua 

saúde e a qualidade do enxerto. As avaliações realizadas são: compatibilidade 

ABO, exames para função hepática, estabilidade hemodinâmica, 

eletrocardiograma, exames de imagem para anatomia do fígado e vasos 

hepáticos, avaliação psicológica, índice de massa corpórea, uso de 

medicamentos, anticoncepcional, drogas e etilismo, como descritas pela equipe 

do transplante em publicação prévia87.  
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Após o término da avaliação, quando constatado que o doador é 

compatível e está dentro dos padrões considerados adequados para realizar a 

cirurgia sem maiores riscos, o transplante intre-vivos é agendado. 

 

3.9. Análises Lineares da Variabilidade da Frequência Cardíaca 

Os métodos lineares foram divididos em domínios do tempo da frequência 

e geométricos, o domínio do tempo são análises estatísticas que levam em 

consideração o intervalos entre ondas r em função do tempo, a partir das 

análises é possível observar a média dos intervalos normais (SDNN) a 

porcentagem de intervalos RR adjacentes com diferença maior que 50 ms de 

duração(PNN50), raiz quadrada da média da soma dos quadrados das 

diferenças entre intervalos RR adjacentes (rMSSD), entre outros53. 

O SDNN, SDANN e SDNNi são obtidos a partir de registros de longa duração 

e representam as atividades simpática e parassimpática. Os índices RMSD, 

NN50 e pNN50 representam a atividade parassimpática, obtidos a partir da 

análise dos intervalos RR adjacentes56. 

O domínio da frequência ou análise espectral é a análise da variância da 

potência em função da frequência e foi representada como VLF (very low 

frequency), LF (low frequency) e HF (high frequency) e Total Power88.  

Os índices geométricos aqui apresentados representam a resposta global da 

Variabilidade da Frequência Cardíaca onde: RRTri (índice triangular no qual é 

apresentado um histograma em que no eixo horizontal é representado por todos 

os valores de RR, em uma escala discreta; e no eixo vertical a frequência de 

ocorrência de cada um deles) e TINN (interpolação triangular de histograma de 

intervalos NN). 

 

3.10. Análises Não Lineares da Variabilidade da Frequência Cardíaca 

 

Para a análise não linear foi utilizado o Plot de Poincaré que é uma 

representação gráfica em um plano cartesiano onde os índices SD1 (modulação 

parassimpática), SD2 (modulação global) e a razão SD1/SD2 são plotados 
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(Figura 4). Na elipse formada pelos índices (RRn+1 vs. RRn), SD1 representa sua 

largura e SD2 seu comprimento 89, assim quanto menor a elipse formada pelo 

plot, menor a variabilidade dos intervalos RR. O gráfico de dispersão de um 

indivíduo saudável aumenta em relação ao tempo, gerando uma elipse que se 

aproxima a imagem de um cometa / cone, com o passar do tempo há um 

aumento na dispersão dos pontos. Nos exemplos da figura 5 podemos notar, no 

momento pré um plot com uma imagem que se assemelha a um retângulo, no 

momento pós transplante o plot apresenta forma de cometa, se aproximando ao 

Plot de um indivíduo saudável. 

 

3.11. Análise Estatística 

Para as variáveis quantitativas foram utilizadas estatística descritiva para 

descrever e caracterizar o conjunto de dados, sendo apresentadas distribuições 

em medidas de tendência central e de variabilidade (média e desvio padrão). 

Utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk para verificar distribuição dos dados. 

Para comparação intragrupos foi utilizado teste T para medidas pareadas para 

distribuições normais e teste Wilcoxon para as distribuições não normais. O nível 

de significância adotado foi de 5%. O programa estatístico utilizado foi Stata 

versão 11.0 

Figura 4. Exemplo do Plot de Poincaré. A figura representa o mesmo paciente nos momentos 
Pré e Pós transplante. 

 de Poincaré – Pré  de Poincaré – Pós  
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4. RESULTADOS  

 

Inicialmente foram abordados 25 responsáveis, destes um não aceitou 

participar do estudo, dos pacientes que participaram da coleta pré, um voltou 

para o estado de origem para realizar o acompanhamento médico antes de 

realizar o transplante, e seis faleceram antes de completar a coleta pós. Ao todo 

17 pacientes completaram as coletas dos momentos Pré e Pós. Na tabela 1 

estão as características dos pacientes.  

Tabela 1. Caracterização clínica dos pacientes 

 

Idade (meses) 

!̅ ± dp 

25.29 (29.84)	

Gênero 

Feminino 

Masculino 

n (%) 

8(47,06) 

9 (52.94) 

Diagnóstico 

Atresia de Vias Biliares  

Tirosinemia 

Síndrome de Alagille 

n (%) 

15 (88,23) 

1 (5,88) 

1 (5,88) 

Transplante 

Doador vivo 

Doador cadavérico 

n (%) 

17(100) 

0(0) 

PELD !̅ ± dp 

          PELD 18(4) 

          PELD Ajustado 54(12) 
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As crianças tinham em média 2 anos de idade no momento da coleta Pré, 

52,9% eram do sexo masculino e 47% do sexo feminino. O diagnóstico inicial em 

88,23% dos pacientes foi AVB, informações sobre o PELD podem ser vistos na 

Tabela 1 de características clínicas.  

Não houve diferença entre os diagnósticos de AVB, Sindrome de Alagille, 

trombose de via porta e tirosinemia no momento pré quanto aos índices da VFC, 

caracterizando assim um grupo homogêneo. 

Dentre os medicamentos receitados as vitaminas (52,9%), ácido 

ursodeoxicolico (41,18%) e diurético (41,18%) estavam entre os mais utilizados, 

apenas um paciente não fazia uso de nenhum medicamento no momento da 

coleta Pré. Após o transplante todos (100%) utilizavam algum tipo de 

imunossupressor e 7 pacientes (41,18%) utilizavam hipotensivos, incluindo beta- 

bloqueadores como apresentado na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Medicamentos utilizados  
 Pré 

Transplante 
Pós 

Transplante 
 N(%) N(%) 
Hipotensivos 2 (11.76) 7 (41.18) 
Aciclovir 0 (0) 13 (76.47) 
Imunossupressores 0 (0) 17 (100) 
Antibacterianos 5 (29.41) 10 (58.82) 
Ácido Ursodeoxicolico 7 (41.18) 8 (47.06) 
Vitaminas 9 (52.94) 1 (5.88) 
Protetor Gastrico 0 (0) 10 (58.82) 
Corticóides 0 (0) 10 (58.82) 
AAS 0 (0) 9 (52.94) 
Diuréticos 7 (41.18) 2 (11.76) 
Antibioticos 1 (5.88) 2 (11.76) 
Sorcal 0 (0) 3 (17.65) 
Calcio 1 (5.88) 5 (29.41) 
Sulfato Ferroso 2 (11.76) 1 (5.88) 
Bicarbonato de Cálcio 0 (0) 3 (17.65) 
Solução Fosfatada 0 (0) 3 (17.65) 
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Em média o paciente antes do transplante fazia uso de 3 medicamentos 

enquanto no momento pós transplante essa média aumentou para 6 

medicamentos.  

Os dados individuais referentes à análise da VFC de todas as crianças 

inseridas no estudo estão expressos no apêndice 1. 

As análises da VFC foram realizadas após filtragem digital dos dados, e o 

recorte utilizado para a análise foi pré-definido em 1000 pontos, com esse 

número é possível realizar diferentes análises sem prejuízo do resultado. 

Ao observar os resultados obtidos pelas análises lineares do domínio do 

tempo, pôde-se notar um aumento, porém sem diferença significativa na média 

da frequência cardíaca, RMSSD e PNN50 no momento pré para o momento pós 

transplante. No índice SDNN houve um aumento significativo, índice este que 

representa a modulação global da VFC (Figura 5). 

O índice geométrico TINN, calculado a partir do histograma de densidade 

dos intervalos R-R normais, revelou um aumento significativo da variabilidade 

global do momento Pré para o momento Pós (Figura 5). 
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Figura 5. Índices lineares da VFC. Comparação entre os momentos Pré e Pós Transplante. 

 Legenda: Média RR: Média dos intervalos RR normais; SDNN: desvio padrão da média de todos os 
intervalos RR ao longo de um período; Média HR: média da frequência cardíaca; RMSSD: raiz quadrada da 
média do quadrado das diferenças de sucessivos intervalos RR; pNN50: porcentagem dos intervalos RR 
adjacentes com uma diferença de duração maior do que 50 milissegundos; RRTri: índice Triangular; TINN: 
interpolação triangular de histograma de intervalos NN; ms: milissegundos. Para comparação de valores não 
paramétricos utilizou-se teste de Wilcoxon *p=0.0277  **p=0.0311 
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A análise de Wilcoxon realizada nos dados de domínio da frequência apresentou 

diferença nos parâmetros de LF ms2 (p 0.0372), HFms² (p 0.0465) e na 

frequência total (p 0.0294) do momento Pré para o momento Pós. O aumento de 

HFms² representa o aumento da resposta vagal e o tônus parassimpático do 

momento Pré para Pós transplante, o aumento do índice LFms² e da frequência 

total indicam um aumento da resposta global da VFC (Figura 6). Nas unidades 

normalizadas dos índices do domínio da frequência não houveram diferenças 

significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: VLF: very low frequency; LF: low frequency (p 0.0372); HF: high frequency (p 0.0465); 
Total Power (p 0.0294); ms²: milissegundos ao quadrado; n.u.: unidades normalizadas.  

 

Figura 6. Indices da Frequencia da VFC nos momentos Pré e Pós transplante. 



 
 

 42 

Os índices não lineares avaliados pelo Plot de Poincaré apresentaram um 

aumento significativo em SD2 (p 0.027). Este aumento reforça as respostas 

encontradas nos índices lineares onde houve diferença Pré e Pós nos índices de 

representação global da variabilidade R-R (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Valores das médias dos momentos Pré e Pós transplante dos índices geométricos da VFC. Teste de Wilcoxon 

*p=0.0277 

Figura 9. Plot de Poincaré. A Figura representa um paciente nos momentos Pré e Pós transplante. 

 de Poincaré – Pré  de Poincaré – Pós 
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Com a figura 8 podemos notar a diferença entre a primeira representação 

gráfica dos índices SD1 e SD2 no Plot de Poincare do momento pré em 

comparação ao segundo Plot do momento pós.  Ao avaliar os gráficos de 

maneira qualitativa podemos observar o formato de cometa, indicando uma 

melhora da resposta autonômica global com o aumento da elipse apresentada 

no gráfico. As imagens individuais de cada paciente estão apresentadas no 

apêndice item 9.2 

 

 

O uso de b bloqueadores não apresentou diferenças nos índices avaliados 

quando realizada a comparação entre os pacientes que faziam uso do 

medicamento e dos que não faziam, e notou-se semelhança entre os indivíduos 

nos momentos pré e pós transplante (tabela 3). 

 
 

 

Tabela 3. Comparação da VFC entre pacientes que utilizavam e não utilizavam  b bloqueadores 
                            Pré                          Pós 

 Sem b-

Bloqueadores 

Com b- 

Bloqueadores 

p Sem b- 

Bloqueadores 

Com b- 

Bloqueadores 

p 

 Média (DP) Média (DP)  Média (DP) Média (DP)  

Média RR(ms) 459.14 (±41.96) 519.6 (±15.20) 0.0672 453.31 (±61.33) 455.4(±64.78) 0.9470 
SDNN 15.11 (±6.82) 21.55 (±5.02) 0.1360 20.59 (±7.52) 19.41 (±7.75) 0.7585 
Média HR 131.80 (±11.26) 115.71 (±3.32) 0.0691 134.672 (±16.47) 134.43(±20.16) 0.9794 
RMSSD 8.31 (±3.90) 10.05 (±42.61) 0.2964 9.3 (±4.25) 10.94 (±5.19) 0.6256 
PNN50 0.193 (±0.44) .25 (± .212) 0.1544 .17 (±.442) .4428  (±.5623) 0.2798 
RRTRI 3.800 (±2.455) 7.010 (±6.68) 0.0933 4038 (±3135) 5901 (±2386) 0.2061 
TINN 82.33 (±44.47) 115  (±28.28) 0.1348 111.5 (±63.11) 109.28(±37.90) 0.5898 
VLF_ms 131.73 (±151.49) 238 (±190.91) 0.2330 262.1 (±233.25) 204.85(±214.23) 0.3798 
LF_MS 95.26 (±166.2) 144 (±22.62) 0.0525 130.8 (±86.66) 135.85 (±72.32) 0.9012 
LF_NU 81.49 (±8.60) 77.65 (±.778) 0.5485 80.84 (±8.107) 80.22 (±10.95) 0.8962 
HF_MS 21.66 (±32.54) 41 (±8.48) 0.0729 32.2 (±33.40) 31.42 (±24.95) 0.6230 
HF_NU 18.41 (±8.56) 22.25 (±.778) 0.5469 18.97 (±7.920) 19.67 (±10.86) 0.8793 
Total Power 248.73(±272.57) 423.5 (±159.09) 0.1797 425.6 (±323.96) 372.14(±279.39) 0.6963 
LH/HF 4991 (±4763) 3487 (±152.7) 0.7025 5247.2 (±2904.8) 5315 (±2984) 0.9629 
SD1 5.87 (±2.78) 7.1 (±1.83) 0.5595 6.57 (±2.98) 7.74 (±3.67) 0.6256 
SD2 20.49(±9.36) 29.6(±6.92) 0.1360 28.31 (±10.31) 26.24 (±10.54) 0.6926 
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Discussão 
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5. DISCUSSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o comportamento da 

modulação autonômica cardíaca, no período antecedente ao transplante de 

fígado e dois meses após a cirurgia, para observar os efeitos do transplante no 

sistema nervoso autônomo. Para a coleta de dados foi utilizado o 

cardiofrequencímetro da marca Polar RS800CX®, instrumento validado por 

estudos anteriores64,65.  

O instituto das Crianças da FMUSP é centro de referência para cirurgia 

de transplante de fígado pediátrico de São Paulo, e recebe pacientes de todo o 

Brasil. A demanda de pacientes é grande e abrange os diversos estágios e tipos 

de doença hepática.41,86 Para a realização deste estudo foi considerado o score 

de PELD com o intuito de diminuir as diferenças entre os pacientes. Assim, 

apenas os pacientes entre os 10 primeiros lugares da lista foram avaliados. 

Existem diversos métodos para diagnóstico de disfunção autonômica. Na 

maioria dos casos, os testes envolvem procedimentos invasivos, estímulos 

elétricos e total colaboração dos pacientes, como nos testes de valsava, 

sudorese, estímulo direto do nervo simpático, tilt test entre outros43,90,91. Por se 

tratarem de crianças não colaborativas, o aparelho cardiofrequencímetro se 

mostrou o melhor instrumento para avaliação da modulação autonômica 

cardíaca. 

Estudos em crianças tem demonstrado a influência de diversas doenças 

na modulação autonômica cardíaca, como na obesidade72, diabetes mellitus e 

neuropatia diabética92,93, síndrome de Down94, em recém-nascidos prematuros75 

entre outras condições, porém não há descrições da influência da cirrose na VFC 

de crianças. Nossos resultados apresentaram melhora dos parâmetros SDNN, 

TINN, LFms2, HFms2, Total Power e SD2 da VFC após o transplante de fígado 

quando comparados com os mesmos dados pré transplante.  

Chan e colaboradores avaliaram marcadores bioquímicos em conjunto 

com índices lineares da frequência cardíaca e com complexidade da FC por meio 

das análises de entropia e de entropia de múltiplas escalas. A avaliação de 30 
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indivíduos adultos que realizaram o transplante de fígado foi realizada antes e 

após 1 ano do transplante. Chan conclui que a VFC comprometida na avaliação 

pré é associada com maior mortalidade pós transplante, e que a associação da 

VFC com os parâmetros bioquímicos são recomendáveis para maior acurácia do 

prognostico95. 

A análise da variabilidade da frequência cardíaca é uma ferramenta não 

invasiva eficiente para realizar a avaliação dos efeitos da doença hepática no 

sistema cardiovascular e no diagnóstico de disfunção autonômica96–98. Segundo 

Keresztes et al., a coleta da VFC por 24 horas se mostrou mais sensível para a 

constatação do desequilíbrio simpato-vagal nos pacientes com cirrose quando 

comparada a cinco testes autonômicos cardiovasculares padronizados para 

esse tipo de avaliação99. 

Apesar de comprovada sua validade para avaliação das disfunções 

autonômicas, ainda são poucos os estudos que focam na análise da 

variabilidade da frequência cardíaca como ferramenta para avaliar os efeitos do 

transplante de fígado nas disfunções autonômicas.  A gravidade da cirrose 

hepática e sua etiologia, quando correlacionadas com a VFC, são melhores 

estabelecidas na literatura99–102. 

A disfunção autonômica é considerada risco de mortalidade nos pacientes 

com hepatopatia aguda ou crônica 103.  Mani et al.104 em um estudo realizado 

com 80 indivíduos cirróticos observaram que a diminuição de cada 1ms no índice 

SD2 da VFC indicam um aumento de 7.7% no risco de morte dos pacientes 

hepatopatas.  

O índice SD2 expresso pelo plot de Poincaré apresentou um aumento no 

momento Pós, representando a melhora global da VFC. Um estudo realizado por 

Bhogal e colaboradores avaliou a variabilidade de frequência cardíaca como 

preditor de mortalidade em indivíduos cirróticos e reportou a diminuição do SD2 

como preditor independente de mortalidade nesses pacientes, enquanto o SDNN 

é preditor de mortalidade dependente do MELD105. O aumento deste índice 

encontrado no presente estudo após o transplante hepático sugere uma melhora 

do balanço simpato-vagal e a diminuição do risco de mortalidade dos pacientes 

transplantados. 
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Em estudo realizado por Ates et al.102 em 2006 onde o grupo comparou a 

VFC de indivíduos cirróticos com indivíduos saudáveis concluiu-se  que os 

índices do domínio do tempo dos parâmetros lineares da VFC são bons 

auxiliares no prognóstico de cirrose. Corroborando com os achados do presente 

estudo, o efeito do transplante de fígado sobre o índice SDNN foi avaliado por 

Baratta et al.45, a avaliação foi realizada em 30 adultos com cirrose seguido de 

um follow up 12 meses, mostrando a melhora significativa do SDNN um ano após 

o transplante. 

No estudo de Baratta et al.45 as avaliações realizadas com 6 meses de 

transplante não apresentaram melhora significativa. Em nossas avaliações 

pudemos observar o aumento significativo do índice SDNN em um período mais 

curto após a cirurgia, o que pode ser justificado pela diferença no processo da 

recuperação de crianças cirróticas, quando comparadas aos adultos.  

A avaliação Pós foi realizada em um curto tempo após o transplante de 

fígado (média 66 dias com DP±72), e foram observadas diferenças significativas 

nos parâmetros globais da VFC como SDNN, TINN, LFms², Total Power e SD2. 

A melhora da VFC em um curto prazo após a intervenção cirúrgica é atribuída 

predominantemente ao equilíbrio e recuperação dos sistemas hemodinâmicos, 

humorais e metabólicos após o transplante e em menor escala à recuperação 

mecânica dos danos estruturais causados durante a cirurgia, ou seja, a 

recuperação dos parâmetros da VFC pode ser notada antes mesmo do processo 

de cicatrização ser completado 43,45.  

Neste estudo não foram encontradas diferenças nos índices que avaliam 

os intervalos curtos, como RMSSD e PNN50 (p=0.186 e p=0.687 

respectivamente) que consideram os intervalos adjacentes. Assim, podemos 

entender que a diferença nos índices globais deste estudo sofreu maior 

influência do sistema simpático e menor influência do parassimpático. 

Os sistemas nervosos simpático e vagal podem trabalhar de maneira 

agonista, antagonista ou independente um do outro, dependendo do órgão 

inervado e da função desenvolvida47,71. Assim a melhora do Total Power da 

análise da frequência da VFC encontrada no nosso estudo pode ser derivada do 
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aumento observado tanto no HFms2 quanto do Lfms2, indicando uma melhora da 

adaptação do SNA após o transplante de fígado. 

A avaliação da VFC durante diversas doenças tem mostrado um 

desequilíbrio do sistema simpato-vagal. Em crianças obesas ocorre a redução 

do parassimpático, nas crianças diabéticas foi detectada a redução do sistema 

parassimpático assim como redução global da VFC72,93   . Na cirrose hepática a 

disfunção parassimpática é mais comumente detectada do que a disfunção 

simpática, esta alteração é atribuída ao comprometimento maior das fibras 

parassimpáticas 106,107.  

Não houve diferença nos índices lineares do domino do tempo para as 

modulações parassimpáticas, o aumento da resposta vagal apenas foi 

observado pelo domínio da frequência do índice HFms² este índice está 

associado aos ciclos respiratórios, portanto a frequência respiratória tem 

influência direta neste parâmetro66,71 . 

A frequência respiratória dos pacientes não foi monitorada durante a 

coleta da VFC, o aumento da HFms² pode estar relacionado à melhora do estado 

geral dessas crianças após o transplante de fígado, principalmente a melhora da 

mecânica respiratória após o transplante com a diminuição da ascite. 

Os b bloqueadores não específicos são bem estabelecidos como 

tratamento de hipertensão portal e ascite para prevenção de sangramentos 

gastrointestinais. Eles têm ação na redução do fluxo sanguíneo portal e da 

redução sistêmica da resistência vascular sem comprometimento da pressão 

arterial108. A maioria dos estudos consideram o uso de b bloqueadores como 

fatores de exclusão pela possível influencia na VFC. Os pesquisadores 

responsáveis pelo Task Force53 consideram as mudanças encontradas nos 

estudos envolvendo b bloqueadores modestas apesar de significativas. 

Neste estudo não interferimos nas medicações prescritas e optamos por 

não excluir os pacientes que fizeram uso de b bloqueadores, ao comparar os 

grupos dos pacientes que utilizaram b bloqueadores com os que não utilizaram 

não encontramos diferenças significativas, corroborando com o estudo de 

Bhogal et al. que relatou diferença na frequência cardíaca porém não houve 
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diferença na VFC quando comparou 37 pacientes que tomavam b bloqueadores 

com 34 que não tomavam o medicamento105. 

Em conclusão a análise do comportamento da modulação autonômica 

cardíaca, no período antecedente ao transplante de fígado e dois meses após a 

cirurgia mostrou aumento dos parâmetros lineares da VFC SDNN, TINN, LFms2  

e Total Power representando a melhora global da VFC. No domínio do tempo 

houve também aumento do índice HFms², tônus parassimpático da VFC. Nas 

análises não lineares o índice SD2 aumentou após o transplante quando 

comparados com os mesmos dados pré transplante. 

Desta forma, os resultados aqui apresentados sugerem uma melhora 

global da modulação autonômica cardíaca. Essa melhora autonômica global 

apresentada indica que no momento Pré as crianças apresentavam tanto 

redução do sistema parassimpático quanto aumento do sistema simpático, e 

após o transplante observou-se o equilíbrio destes sistemas. 

O tempo decorrido entre o transplante e a avaliação pós foi mais curta do 

que as encontradas nos estudos com adultos cirróticos transplantados43,45,95, 

ainda assim os resultados foram similares no que se refere a recuperação do 

sistema nervoso autonômico, essa resposta positiva em tão pouco tempo pode 

ser atribuída a capacidade de recuperação ser melhor e mais rápida em crianças. 

O presente estudo teve como limitação a pequena amostra e a ausência 

da correlação da VFC com os exames bioquímicos que poderiam embasar de 

maneira objetiva a melhora em curto prazo dos pacientes pediátricos. A 

realização deste estudo foi o início da investigação das respostas autonômicas 

cardíacas em crianças hepatopatas, futuramente com a correlação entre os 

índices bioquímicos hepáticos e inflamatórios, o PELD, variabilidade da 

frequência cardíaca e sobrevida dos pacientes transplantados podemos avaliar 

os índices da VFC preditores de mortalidade em pacientes pediátricos 

transplantados, estudos esses já realizados em pacientes adultos.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Ao comparar a modulação autonômica cardíaca em crianças com 

hepatopatia crônica grave antes e após transplante de fígado verificamos uma 

melhora representada pelos parâmetros globais da modulação autonômica 

cardíaca. 

Os índices SDNN do domínio do tempo e LFms² do domínio da frequência 

das análises lineares apresentaram uma melhora da resposta global do sistema 

nervoso autônomo, nos domínios geométricos houve aumento do índice global 

TINN do momento Pré para o momento Pós. O índice parassimpático HFms² 

também apresentou melhora 

Nos índices não lineares a resposta de variabilidade global SD2 

apresentou melhora do momento Pré para o momento Pós assim como na 

avaliação qualitativa do Plot de Poincaré. 
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo 1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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8.2. Anexo 2. Parecer Consubstanciado do CEP 
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8.3. Anexo 3. Ficha acompanhamento Pré 
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8.4. Anexo 4. Ficha acompanhamento pós 
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9. APÊNDICE  

9.1. Tabela Dados VFC Individuais 

moment meanrr sdnn meanhr stdhr rmssd nn pnn rrtri tinn vlf_ms lf_ms lf_nu hf_ms hf_nu total lfhf sd1 sd2
Paciente A Pré 420.3 17.2 142.97 5.59 10.5 4 0.4 3236 200 322 63 89.7 7 10.3 393 8731 7.5 23.2
Paciente A Pós 392.8 14 152.95 5.38 5.8 0 0 4206 65 131 89 85.7 15 14.2 235 6029 4.1 19.4
Paciente B Pré 530.4 25.1 113.36 5.21 11.9 5 0.4 7483 135 373 128 78.2 35 21.7 536 3595 8.4 34.5
Paciente B Pós 537.1 28.7 112.03 6.02 15.6 14 0.9 7931 160 657 212 84.9 37 15.0 907 5662 11.0 39.0
Paciente C Pré 462.8 16.4 129.81 4.53 13.1 3 0.3 4950 80 20 120 84.5 22 15.4 162 5472 9.3 21.3
Paciente C Pós 397.7 10.5 150.98 3.92 7.1 1 0.1 2874 80 32 56 78.5 15 21.4 103 3666 5 14
Paciente D Pré 468 12 128.3 3.28 8.5 0 0 3972 60 77 43 85.2 7 14.6 127 5836 6 15.9
Paciente D Pós 471 16.6 127.55 4.47 8.9 0 0 5281 80 115 155 91.2 15 8.7 284 10481 6.3 22.6
Paciente E Pré 408.7 10.2 146.91 3.69 3.9 0 0 3254 55 58 32 90.4 3 9.5 93 9798 2.7 14.2
Paciente E Pós 501.9 27.2 119.9 6.63 12.1 3 0.4 8082 140 234 197 84.3 37 15.7 468 5363 8.6 37.5
Paciente F Pré 443.5 12.2 135.39 3.65 7.2 0 0 3158 70 49 78 77 23 22.9 150 3366 5 16.4
Paciente F Pós 411.4 20.4 146.19 7.04 9.3 0 0 5969 100 232 117 79.6 30 20.3 379 3914 6.6 28.1
Paciente G Pré 429.8 12.9 139.72 4.21 7.5 0 0 3043 65 108 46 77.1 14 22.8 168 3388 5.3 17.5
Paciente G Pós 467.1 25.6 128.84 7.08 9.7 0 0 7676 125 296 148 91.2 14 8.7 458 10436 6.9 35.6
Paciente H Pré 536.9 27.9 112.06 6.01 11.3 5 0.4 7227 110 579 62 68.3 29 31.5 670 2166 8.0 38.6
Paciente H Pós 356.8 9.0 168.26 4.18 4.4 0 0.0 2522 60 35 27 76.3 8 23.6 70 3235 3.1 12.3
Paciente I Pré 417 13.5 144.3 4.58 4.7 0 0 4376 70 116 47 84.1 9 15.9 171 5303 3.3 18.8
Paciente I Pós 584.5 11.5 102.7 2.02 7.9 0 0 3610 65 41 47 77 14 22.9 102 3371 5.6 15.2
Paciente J Pré 498 32 120,99 8 19 16 2 3254 165 224 689 84 133 16 1046 5192 13 43.9
Paciente J Pós 458 36 131,92 11 20 14 1 8457 275 844 218 65 115 34 1180 1894 14 48
Paciente K Pré 436.8 8.4 137.42 2.64 6.5 0 0 2268 45 30 32 89.7 4 10.3 66 8722 4.6 10.9
Paciente K Pós 457.8 18.7 131.28 5.39 6.1 0 0 5682 95 177 173 91 17 9 368 10133 4.3 26.1
Paciente L Pré 464.7 12.7 129.22 3.5 7.5 0 0 4087 65 33 69 76 21 23.9 123 3178 5.3 17.1
Paciente L Pós 407 26.9 148.08 9.98 10 0 0 8131 135 434 167 82.1 36 17.9 637 4586 7 37.4
Paciente M Pré 450.7 11.4 133.20 3.34 5.5 0 0.0 3866 55.0 65 21 95.0 1 5.0 88 18995 3.9 15.6
Paciente M Pós 434.8 13.9 138.15 4.47 4.8 0 0.0 3818 60.0 120 18 82.6 4 17.1 142 4819 3.4 19.4
Paciente N Pré 547.3 19.4 109.77 3.88 10.2 1 0.1 5307 90 213 66 63.8 37 36 316 1776 7.2 26.5
Paciente N Pós 500.2 23.6 120.21 5.54 19.5 12 1.5 7743 140 213 115 58.3 82 41.4 411 1407 13.8 30.4
Paciente O Pré 479.4 9.8 125.2 2.55 5.3 0 0 3982 45 54 25 74.7 8 25.2 87 2967 3.7 13.4
Paciente O Pós 395.1 15.1 152.08 5.72 8.2 0 0 4545 80 102 38 71.9 15 27.8 156 2586 5.8 20.5
Paciente P Pré 508.9 18 118.06 4.17 8.2 1 0.1 6538 95 103 160 77.1 47 22.8 311 3379 5.8 24.7
Paciente P Pós 524.9 24.1 114.53 5.16 11.3 2 0.3 6390 115 244 293 82.4 62 17.5 599 4704 8 33
Paciente Q Pré 423.3 10.3 141.83 3.52 4.5 0 0 3327 60 28 36 83.1 7 16.8 71 4937 3.2 14.1
Paciente Q Pós 423.1 20.3 142.14 6.8 9 2 0.2 6875 105 148 189 88.1 26 11.9 362 7396 6.4 27.9
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9.2.  Plot de Poincaré Individual 
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