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Suh, JI. Efeito do uso de Carvedilol no Sistema Nervoso Simpático
de pacientes submetidos à hemodiálise. São Paulo, 2007.
Tese(Doutorado) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.
A hiperatividade do sistema nervoso simpático do paciente com
insuficiência renal crônica em hemodiálise pode ser causada por vários
fatores, entre eles a estimulação freqüente deste sistema pelas
constantes alterações no “status volêmico” decorrentes do procedimento
dialítico. Tal fato leva a alterações cardiovasculares que elevam a
mortalidade destes pacientes, fazendo com que esta seja uma das
maiores causas de óbito nesta população. Com o advento do uso de
carvedilol, bloqueador adrenérgico de terceira geração, nos pacientes
portadores de insuficiência cardíaca congestiva, constatou-se melhora na
sua morbi-mortalidade, fato que se repetiu ao se estudar o paciente renal
crônico em hemodiálise. A correlação do seu efeito clínico com a
influência nos níveis de norepinefrina sérica oriundos do uso de carvedilol
durante a realização de procedimento hemodialítico nos pacientes
portadores de insuficiência renal crônica terminal, foi o principal objetivo
do estudo. Foram estudados prospectivamente 26 pacientes estáveis em
regime de hemodiálise três vezes por semana durante 14 dias, todo os
pacientes usaram placebo por 7 dias e carvedilol por mais 7 dias em
doses crescentes, alcançando um máximo de 18, 75mg /dia no fim do
estudo (dia 14). No dia 0 e no dia 14 foram dosados os níveis de
Norepinefrina antes e depois da realização de hemodiálise. Os pacientes
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responderam ao mesmo questionário a respeito da sintomatologia mais
freqüente antes, durante e após hemodiálise nos dias 0, 7 e 14.

A

ocorrência de arritmias durante a hemodiálise foi registrada por holter no
dia 0 e no dia 14. Todos os pacientes terminaram o estudo.

Com o

uso de placebo, os níveis médios de norepinefrina após a realização de
hemodiálise aumentaram em relação ao seu nível inicial ( 253,50pg/ml x
336,50pg/ml, p=0,01), durante o uso de carvedilol as concentrações de
Ne mantiveram-se constantes (350,00pg/ml x 333,50pg/ml, p=0,809).
Houve menor ocorrência de arritmias ventriculares com o uso de
carvedilol (17,50 x 1,00, p=0,016). Pôde-se então constatar que durante
o uso de placebo houve aumento nos níveis de norepinefrina sérica após
a realização de hemodiálise, que não foi verificado com o uso de
carvedilol, sem haver, contudo, alteração na tolerância ao procedimento,
melhorando assim o perfil do nível de Norepinefrina sérica e a ocorrência
de extra-sístoles ventriculares.
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Suh, JI. Effect of Carvedilol in the Sympathetic Nervous Sistem on
dialisys pacients. São Paulo, 2007.Tese(Doutorado) – Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo

Hemodialysis patients with chronic renal insufficiency always show
evidence of hyperactivity of the Sympathetic Nervous System that causes
cardiovascular alterations and consequently greater mortality. With the
use of Carvedilol in patients with Congestive Heart Failure, improvement
in its morbi-mortality was evidenced, that was also verified with the
population of hemodialysis patients. The correlation of its clinical effect
with the levels of Norepinephrine during hemodialysis, absent in other
publications, was the objective of the present study. We prospectively
studied 26 stable patients on hemodialysis three times a week during 14
days, all of them used Placebo for 7 days and Carvedilol for 7 more days
in increasing doses, reaching a maximum of 18, 75mg /day at the end of
the study (day 14). At day 0 and day 14 were measured Norepinephrine
plasma levels before and after hemodialysis, patients answered the same
questionary regarding symptoms before, during and after hemodialysis at
day 0 , 7 and 14, the occurrence of arrhythmias during hemodialysis were
recorded by Holter at day 0 and day 14. All patients completed the study.
With Placebo, pre and post dialysis Norepinephrine was 253,50pg/ml and
336,50pg/ml (p=0,01), and with Carvedilol, was 350,00pg/ml and
333,50pg/ml

(p=0,81)

respectively.

There

were

less

ventricular
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arrhythmias with the use of Carvedilol (17,50 x 1,50 , p=0,02).
Hemodialysis increased Norepinephrine levels during Placebo whereas
with Carvedilol, Norepinephrine plasma levels remained constant without
changing tolerance during hemodialisys procedure.

Introdução
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Fisiologia do sistema nervoso simpático

O desencadeamento da resposta simpática se dá, em última análise,
pelo aumento na concentração de norepinefrina sérica (Ne), clinicamente
detectável pelo aumento na freqüência cardíaca e da pressão arterial,
decorrente da vasoconstrição periférica que esta substância causa.
Tal aumento ocorre, por exemplo, como resposta adaptativa ao
choque circulatório, pois quando este se instala, há o estímulo de
barorreceptores aórticos e carotídeos que enviam aferências ao sistema
nervoso

central,

mais

especificamente

no

núcleo

de

controle

cardiovascular do hipotálamo, que por sua vez emite eferências aos
vasos e à medula supra-renal liberando Ne (1,2).
A norepinefrina pode ser considerada o principal hormônio de ação
autócrina e parácrina da classe das catecolaminas. É produzida na
glândula supra renal, pars medular, mais especificamente nas células
cromafins, onde é sintetizada e armazenada. Ao ser liberada na corrente
sangüínea, tem a capacidade de influenciar na função de praticamente
todos os tecidos do organismo.
É considerada um neurotransmissor adrenérgico, porque também é
sintetizada e armazenada nas terminações nervosas simpáticas, sendo
capaz de exercer seu efeito fisiológico localmente na maioria dos
sistemas do organismo sob o comando do sistema nervoso central.
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O modo de ação da norepinefrina se dá através de transdução
neuroquímica, uma vez que converte a atividade nervosa elétrica numa
resposta fisiológica.
A norepinefrina se caracteriza por ser sintetizada intracelularmente a
partir do precursor l-tirosina, com conversão para l – dopa, dopamina e lnoradrenalina consecutivamente. As células da medula adrenal, os
neurônios do sistema nervoso central e os gânglios do sistema nervoso
periférico também podem utilizar a epinefrina como neurotransmissor.
Para isso, a norepinefrina é armazenada em grânulos citoplasmáticos
onde sofre a ação da feniletanolamina-n-metiltransferase dando origem à
epinefrina.
Através da despolarização da membrana que ocorre durante o
estímulo nervoso, pode ser liberada tanto a partir da medula adrenal
quanto das terminações nervosas. Tal despolarização de membrana
causa o aumento do fluxo de cálcio para o meio intracelular e este
desencadeia a liberação de noradrenalina pela extrusão dos seus
grânulos intracitoplasmáticos na fenda sináptica (2).
Outro meio facilitador da liberação de norepinefrina na fenda
sináptica se dá através da ligação da própria molécula de Ne ao receptor
de membrana celular beta dois adrenérgico pré sináptico (3,4)(figura 1).
Tal fato foi comprovado em estudos clínicos que mostraram
diminuição local do aumento de norepinefrina arterial (5,6) e da medição
da atividade do nervo simpático peroneal por meio de microneurografia
com o uso de bloqueadores dos receptores beta dois adrenérgicos (7).
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A norepinefrina pode, portanto, atingir o seu sítio de ação por meio
de inervação simpática direta ou por via humoral.
Identificaram-se, pelo padrão de resposta fisiológica, dois grupos
principais de receptores denominados alfa e beta. Estes se dividem, até o
momento, em seis subtipos de receptores alfa adrenérgicos e três
subtipos de receptores beta adrenérgicos(8).
Os receptores adrenérgicos de membrana celular beta exercem sua
resposta fisiológica via acoplamento com a norepinefrina, ativando então
a adenyl ciclase pela via das proteínas-G.
A maior ação da adenyl ciclase ocasiona o aumento dos níveis de
AMPc, ativação da proteino kinase A e fosforilação de canais de cálcio,
estes últimos por sua vez, causam a liberação de cálcio retido no reticulo
sarcoplasmático para o meio intracelular, íon essencial para o aumento
de atividade da célula efetora (8, 9).
Os receptores alfa tem uma gama maior do modo de ação e
englobam a inibição da adenil ciclase, ativação de canais de cálcio e de
potássio (8).
Podemos citar quatro tipos principais de receptores: α1, α2, β1, β2.
O receptor α1 encontra-se no sistema cardiocirculatório e tem
atividade basicamente vasoconstritora; o receptor α2, situado nos
neurônios simpáticos pré sinapticos, neurônios colinégicos e em
plaquetas, tem atividade antagônica à primeira; o receptor β1, sito nas
células efetoras principalmente da estimulação do inotropismo e
cronotropismo cardíaco, da lipólise e do relaxamento intestinal; os
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receptores β2, que tem a propriedade de relaxar a musculatura uterina,
ação vasodilatadora e broncodilatadora, além de modulação da liberação
de norepinefrina (2).
As ações da noradrenalina na fenda sináptica podem ser
interrompidas por três vias (figura 1):
1-Recaptação pelas terminações nervosas num processo mediado
por receptores alfa dois pré sinápticos(8).
2-Uma vez na fenda sináptica, a norepinefrina pode extravasar ao
sistema cardio vascular, fenômeno este conhecido como “spillover” (8,
10,11).
3-Oxidação através da monoamino-oxidase(na fenda sináptica) e da
catecol-metil-transferase(circulante) a seus metabólitos inativos(8).

- 27 -

Capilar

Célula Nervosa

β2
vesícula
Ne

α2
Fenda sináptica

Ne
Ne
CMT

Ne

MAO

β1

MIÓCITO

Figura 1: Inervação simpática e sua correlação com o miócito e os
vasos. A molécula de Ne, ao ser liberada na fenda sináptica por um
fenômeno mediado pelo receptor beta dois pré sináptico, pode se ligar ao
receptor beta 1 pós sináptico, migrar à circulação sanguínea, ser
recaptada através de receptores alfa dois pré sinápticos, ou ser
degradada pelas enzimas monoamino-oxidase(MAO) ou catecol-metil
transferase(CMT).
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Insuficiência renal crônica e sistema nervoso simpático

A irct carrega a hipertensão arterial como importante comorbidade,
inicialmente pensou-se nela apenas como conseqüência de hipervolemia
e retenção de sódio na maioria dos casos. Posteriormente constatou-se
que grande parte dos pacientes em diálise faz uso de algum tipo de antihipertensivo, mesmo quando corretamente dialisados e com peso seco
adequado, sugerindo que a etiopatogenia da hipertensão na irct pode ter
outros fatores contribuintes como, por exemplo, a hiperatividade
simpática (12,13).
Tanto pela detecção da atividade aumentada do nervo muscular
simpático quanto pelos níveis de catecolaminas séricas elevadas, foi
constatado o aumento da atividade do sistema nervoso simpático na
insuficiência renal crônica moderada e terminal (14,15).
Inicialmente a isquemia renal parece ser o principal fator
desencadeante da hiperatividade simpática relacionada à hipertensão
arterial sistêmica, uma vez que causa aumento na secreção de
angiotensina II.
O aumento nos níveis de angiotensina II estimula o sistema nervoso
simpático (sns), através da estimulação de nervos renais com aferências
nos núcleos simpáticos centrais (12, 15, 16), causando aumento da
atividade do nervo simpático autonômico muscular (indicador local de

- 29 -

atividade

simpática

central

aumentada)

e

maior

liberação

de

catecolaminas.
Um estudo dissonante foi realizado por Kalegrosoglou et al (13), que
não achou correlação entre hipertensão arterial sistêmica e aumento nos
níveis de norepinefrina, porém este foi realizado com número reduzido de
pacientes e com metodologia de coleta incomum (através de punção com
agulha nas linhas extracorpóreas sem especificação se na parte arterial
ou venosa).
Há também evidências de desequilíbrio na atividade do óxido nítrico
e da angiotensina II no hipotálamo, levando a estados de hiperatividade
adrenérgica,

com

isso

haveria

aumento

na

concentração

de

catecolaminas séricas e na sua atividade, uma vez que a norepinefrina é
um antagonista do efeito do óxido nítrico, e este último tem a sua
concentração diminuída na irct (12,14).
Cumpre citar também o papel da dimetil-arginina assimétrica
(ADMA) um inibidor endógeno da óxido nítrico sintase, que tem como
efeito biológico o aumento da resistência vascular periférica e inibição da
ação do óxido nítrico no sistema nervoso central, o que causaria ativação
simpática (14).
Presume-se que com o aumento da atividade simpática e do
desencadeamento de hipertensão arterial sistêmica, ocorra uma série de
alterações adversas, tais como: dessensibilização de baroreceptores
vasculares, despovoamento de receptores beta adrenérgicos, deficiência
de acoplamento, redução da resposta inotrópica cardíaca, toxicidade
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direta ao miócito, desencadeamento de apoptose, isquemia, hipertrofia,
morte celular, remodelação, reparação fibrótica e alteração da atividade
elétrica cardíaca (17) além de injúria glomerular (principalmente
podocitária) e da microvasculatura renal (14).
A tradução clínica mais evidente dos danos que a hiperatividade
simpática causa, é o fato do nível alto de norepinefrina plasmática ser
fator

preditor

independente

de

eventos

cardiovasculares

e

de

sobrevivência nos pacientes com irct, com um risco relativo de 1,92 para
complicações cardiovasculares quando o nível de norepinefrina é maior
que 5,5 nmol/l (18).

Hemodiálise e sistema nervoso simpático

Desde a criação da terapia renal substitutiva feita através de bomba
de sangue a que se denominou hemodiálise, houve uma dramática
mudança tanto na morbidade quanto na mortalidade do paciente portador
de insuficiência renal crônica terminal, além de acentuada melhora em
sua qualidade de vida. Porém este, como qualquer outro procedimento
médico, não está isento de complicações, sendo a hipotensão a mais
prevalente (20 a 30%) (19). Esta pode se manifestar principalmente por
tontura, náuseas, câimbras, rebaixamento do nível de consciência, falta
de atenção, turvação da visão e sensação de mal estar inespecífico.
Conforme a recorrência e a intensidade destes sintomas há
dificuldade na aderência do paciente ao tratamento, além dos cuidados
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médicos e de enfermagem serem maiores, o que incorre em aumento do
custo do tratamento nos pacientes suscetíveis a tal complicação (20).
As alterações hemodinâmicas justapostas às alterações do sistema
nervoso simpático durante a hemodiálise podem ocorrer por serem
reflexo da retirada de líquido do plasma, que se traduz em uma
diminuição da précarga cardíaca, débito cardíaco diminuído pelo menor
volume diastólico final e que, combinado a pequenas diminuições da
resistência periférica total, podem precipitar hipotensão.
Durante o episódio hipotensivo, pode haver diminuição da perfusão
tissular e conseqüente acúmulo de adenosina, esta por sua vez inibe a
liberação de noradrenalina em uma alça de retroalimentação positiva que
piora o episódio hipotensivo (19).
A interação da terapia dialítica com alterações cardiovasculares
também foi estudada por Cice G et al (21), que descreveu a incidência
aumentada

de

arritmias

ventriculares

durante

a

realização

de

hemodiálise, efeito este que se atenuou com a administração de
carvedilol, porém tal estudo não quantificou a magnitude da interação
desta droga com o sistema adrenérgico e seu efeito na ocorrência de
arritmias, atribuindo-as a vários fatores, tais como alterações de potássio
sérico, cardiopatia urêmica, uso de digital, níveis de catecolaminas
séricas e distúrbios nos níveis de cálcio e fósforo.
A existência de correlação entre terapia dialítica e níveis de Ne
também pôde ser exemplificada por estudo realizado por Elias AN et al
(22), que observou aumento na concentração de Ne após a sessão de
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hemodiálise. Heintz B et al (23) observou que além da influência da
hemodiálise, o nível de pressão arterial antes da sessão também influiria
na concentração de Ne.
Apesar de não estar bem estabelecido qual o estímulo mais
importante para a liberação de norepinefrina no paciente com irct, uma
vez que as taxas de ultrafiltração somente não mostraram correlação
com a alteração dos níveis de norepinefrina sérica, se aceita
consensualmente que os valores de norepinefrina sérica dependem do
procedimento dialítico (13,22).
Um outro exemplo da importância do sistema nervoso simpático na
regulação cardiovascular durante a sessão de hemodiálise está nos
pacientes diabéticos que, devido à neuropatia autonômica, exibem uma
resposta vasoconstritora diminuída causada pela pequena reatividade
das terminações nervosas vasculares à norepinefrina plasmática (19,24).
O fato acima descrito causa o relaxamento dos esfíncteres pré
capilares, seqüestro de sangue no compartimento venoso, diminuição da
pré carga ventricular direita e hipotensão (19, 25).
Observa-se certa heterogeneidade nos níveis de norepinefrina
medidos em tempos diferentes da sessão de hemodiálise, o que leva a
formulação de diferentes teorias para explicar os níveis de norepinefrina
dosados e a sua correlação com outros fatores ocorridos antes, após e
durante a realização de hemodiálise (22). Segundo Heintz B et al (26),
uma correlação poderia ser com o volume de sangue medido, outra,
relatada pelo mesmo autor, com os níveis de pressão arterial (23).
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O aumento nos níveis de noradrenalina sérica em alguns pacientes
que desenvolvem hipotensão arterial pode guardar relação inversamente
proporcional com o número de receptores alfa adrenérgicos. Isto pode
causar

responsividade

vascular

diminuída

nos

pacientes

que

desenvolvem hipotensão arterial durante hemodiálise, apesar dos altos
níveis de catecolaminas plasmáticas, como foi observado por Daul e cols
(27), sendo esta variação mais evidente quando a duração do tratamento
era maior, o que consubstancia a hipótese de distúrbio hemodinâmico
com alteração do estado de equilíbrio cardiovascular durante a realização
de hemodiálise, devido em parte à alteração dos níveis séricos de
norepinefrina plasmática decorrente da estimulação crônica do sistema
nervoso autônomo que a hemodiálise pode causar.
Esta hiperatividade simpática não tratada pode causar um fenômeno
chamado hipotensão crônica, entidade esta que tem sua fisiopatologia
caracterizada pelo índice cardíaco, freqüência cardíaca e volume
vascular adequados, porém com resistência vascular periférica reduzida
devida, provavelmente, a resposta cardíaca a agentes vasopressores
(norepinefrina e angiotensina II) inadequada. Também contribuiria para a
ocorrência

de

hipotensão

crônica

o

aumento

de

substâncias

vasodilatadoras como o óxido nítrico e adrenomedulina (20).
Outra conseqüência da hiperatividade simpática não tratada é a
neuropatia autonômica cardíaca, que se caracteriza pelo aumento das
concentrações séricas de catecolaminas plasmáticas (dopamina e
norepinefrina), redução da taxa de variação de freqüência cardíaca e
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padrão heterogêneo durante a realização de I-metaiodobenzylguanidina
(28).

Esta

neuropatia

também

causa

hipotensão

relacionada

à

hemodiálise, que pode ser agravada por sua associação a outras
patologias cardíacas como hipertrofia miocárdica, aumento do retorno
venoso devido à presença de fístula artério-venosa e até mesmo
insuficiência

cardíaca

congestiva

das

mais

variadas

etiologias

(chagásica, isquêmica, hipertrófica, idiopática ou tóxica).
Já

que

variáveis

tradicionais

como

dislipidemia,

diabetes,

tabagismo, história familiar e hipertensão arterial sistêmica não justificam
o grande número de eventos cardiovasculares nesta população, há a
necessidade de se estabelecer índices que melhor caracterizem o perfil
de risco cardiovascular nestes pacientes. Tal fato levou a introdução de
variáveis novas como anemia, hiper-homocisteinemia, inflamação,
desnutrição, hipoalbuminemia e hiperfosfatemia no painel de risco
cardiovascular dos pacientes com insuficiência renal crônica em regime
de hemodiálise (29).
Uma destas variáveis mais recentes é a norepinefrina sérica, que é
uma boa indicadora da atividade do sistema nervoso simpático em
pacientes com insuficiência renal crônica em hemodiálise (24), sendo
este aumento relacionado como uma variável importante de mortalidade
e também de eventos cardiovasculares como, por exemplo, arritmia,
hipertrofia ventricular esquerda (30), morte súbita e insuficiência cardíaca
congestiva (18).
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Já os meios pela qual a alta concentração de norepinefrina causa
maior número de eventos cardiovasculares ainda não é bem conhecido.

Carvedilol e hemodiálise

O carvedilol é uma arietanolamina que tem propriedade antihipertensiva pelo seu efeito vasodilatador, uma vez que causa a
diminuição da resistência periférica total através do bloqueio nos
receptores alfa um e da inibição de mecanismos compensatórios através
de seu efeito como antagonista nos receptores beta do sistema
cardiovascular.
Tem potência equivalente ao atenolol, é rapidamente absorvido por
via oral (1 a 2 horas), sofre metabolização hepática e eliminação através
dos ácidos biliares nas fezes.
Na população em geral, como demonstra estudo realizado após a
liberação comercial do carvedilol, apenas 7% dos usuários apresentou
efeitos colaterais que levaram ao abandono de seu uso, sendo vertigem,
cefaléia, broncoespasmo, fadiga e reações de pele os mais comuns,
inclusive sem interferência no metabolismo de carboidratos ou no perfil
de tolerância à glicose (31) tão comum em outros anti-adrenérgicos. Há
restrições quanto ao seu uso na insuficiência hepática severa (31), e na
sua associação com outras classes de bloqueadores adrenérgicos
(32,33).
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Em estudo que dosou o nível sérico da droga e seu efeito clínico por
quatro semanas, não houve acúmulo de seus metabólitos no sangue de
pacientes com insuficiência renal crônica, nem tampouco influência da
hemodiálise no mesmo, com a constatação de resposta anti-hipertensiva
adequada e ausência de efeitos colaterais na dosagem de 10mg/dia (34),
sendo considerado, portanto, uma droga segura e sem necessidade de
ajuste durante sua administração a pacientes com insuficiência renal
crônica (31, 34, 35).
São vários os relatos de benefícios com o uso de carvedilol e sua
interação com o sistema adrenérgico. Dentre eles podemos citar efeito de
atenuação da estimulação adrenérgica através da diminuição dos níveis
de noradrenalina sérica após exercício em indivíduos sadios (36) e
aumento no número de receptores beta de superfície celular com
melhora na função do aparelho contrátil da célula cardíaca (9). Com o
uso de carvedilol também se verificou diminuição da queda dos níveis de
potássio sérico em indivíduos normais nos quais foi administrado
epinefrina fato este que pode estar ligado ao bloqueio dos receptores de
membrana (37).
O seu uso é recomendado principalmente nos casos de insuficiência
cardíaca congestiva, pois esta droga mostrou efeito de melhora na
morbidade, diminuição de episódios de morte súbita, número de
internações, melhora na qualidade de vida, controle pressórico e também
do controle do diabetes, inclusive com efetividade maior que outros beta
bloqueadores como o metoprolol.
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O carvedilol tem outros efeitos que podem trazer benefícios
adicionais, dentre eles podemos citar o seu efeito antioxidante, de
melhora da disfunção endotelial e prevenção de apoptose, todos estes,
mecanismos que já mostraram fazer parte da fisiopatologia da
insuficiência cardíaca congestiva. O carvedilol também parece causar
melhora no perfil metabólico devido à melhora na sensibilidade ao uso de
insulina em indivíduos diabéticos (38).
Packer M e cols (39) relataram melhora na função sistólica, reversão
do fenômeno de remodelação, risco de morte e hospitalização, sem
diferença alguma em nenhum subgrupo ajustado para idade, sexo, fração
de ejeção ou etiologia da insuficiência cardíaca.
Cice G et al (40) mediu a influência do uso de carvedilol na
população de pacientes em hemodiálise portadores de miocardiopatia
dilatada. Este estudo constatou melhora na função ventricular medida por
ecodoplercardiograma após dois anos de uso, além de melhora no
estado clínico e diminuição de eventos cardiovasculares.
Em outro estudo realizado pelo mesmo autor, 98 pacientes
portadores de irct em hemodiálise foram divididos em dois grupos
principais, um com hipertensão e outro com doença coronariana. Após
randomização com placebo ou carvedilol foi constatado diminuição na
ocorrência de arritmias (21). Porém, nenhum destes dois estudos
quantificou a influência do carvedilol nos níveis de norepinefrina sérica.
Assim toma importância o entendimento da influência da hemodiálise
no sns, o impacto do uso de drogas moduladoras de receptores
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adrenérgicos como o carvedilol, a magnitude de sua interação com o
sistema nervoso simpático e seu efeito na sintomatologia clínica em
pacientes com irct em hemodiálise.
Tal entendimento pode ajudar na investigação dos mecanismos
ainda não esclarecidos que levam esta população de pacientes a ter
elevado índice de eventos cardiovasculares como conseqüência da
alteração crônica no nível de catecolaminas plasmáticas (24).
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Objetivos
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1-Determinar o nível sérico da norepinefrina plasmática antes
e após a realização de hemodiálise.
2- Quantificar a influência do carvedilol em pequenas doses e
de forma precoce no nível sérico da norepinefrina plasmática.
3- Verificar mudança na sintomatologia clínica antes, durante
e após a realização de hemodiálise com uso de placebo e com
uso de carvedilol.
4- Quantificar a ocorrência de arritmias durante a hemodiálise
e a influência do uso de carvedilol.

- 41 -

Pacientes
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Foram arrolados consecutivamente todos os pacientes acessíveis e
que atendiam os critérios de inclusão no estudo, perfazendo um total de
26 pessoas que se submetiam regularmente à hemodiálise em clínica
especializada, de um total de 100 matriculados no mesmo período. O
protocolo do estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da
faculdade de medicina da USP em concordância com padrões
internacionais de ética em pesquisa e com consentimento escrito formal
e esclarecido.
Todos os pacientes realizavam hemodiálise regularmente três vezes
por semana com duração média de quatro horas por insuficiência renal
crônica terminal e foram selecionados independentemente de sua
etiologia conforme os critérios de inclusão descritos abaixo.
Critérios de Inclusão:
Hemodiálise regular mais de seis meses.
Acesso adequado para hemodiálise.
KT/V de Uréia > 1,2 em três de quatro medidas consecutivas.
Hemoglobina acima de 10mg/dl.
Ausência de infecção.
Consentimento livre e esclarecido.
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Excluíram-se 74 pacientes que apresentaram os critérios abaixo
antes ou em qualquer momento no decorrer do período do estudo
Critérios de exclusão:
Não preenchimento de todos os critérios acima.
Insuficiência hepática severa.
Uso atual de beta bloqueador.
Internação durante o período de estudo.
Doença aguda ou crônica descompensada.

Os 26 pacientes que participaram do estudo tinham idade média de
56,88 + 15,23 anos, apresentando como características principais a
predominância do sexo masculino (tabela 1), sendo a glomerulonefrite
crônica e a hipertensão arterial sistêmica as principais etiologias de irct
(figura 2).
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Figura 2: Etiologia da insuficiência renal crônica

Glomerulonefrite
crônica
Hipertensão
Arterial
Diabetes Mellitus
Outras
Mista (Has e DM)
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Tabela 1. Características da população estudada
%

N

Sexo
Masculino

57,69

15

Feminino

42,31

11

glomerulonefrite crônica

34,6

9

hipertensão arterial sistêmica

26,9

7

diabetes mellitus

15,3

4

Outras

11,5

3

Mista (HAS e DM)

11,5

3

Doenças associadas
Ausente

57,69

15

Dislipidemia

3,8

1

Miocardiopatia dilatada

3,8

1

Outras

3,8

1

1 a 2anos

30,76

8

2 a 5anos

61,53

16

7,69

2

Inibidor de enzima de conversão

24,61

9

Bloqueador de canal de cálcio

23,07

6

3,84

1

15,38

4

Etiologia da insuficiênica renal crônica

Tempo em hemodiálise

<1ano
Anti-hipertensivos

Metildopa
Mais de um anti-hipertensivo
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Métodos
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Hemodiálise

A sessão de hemodiálise foi realizada de forma idêntica para todos
os pacientes e em todas as sessões, com duração média de quatro
horas, por aparelho de proporção marca JMS/SDS-20. A temperatura do
dialisato foi constantemente monitorada e mantida a 36,7 graus celsius.
O fluxo da bomba de sangue foi mantido entre 300 e 350 ml/min, o fluxo
do

dialisato

era

de

500ml/min,

a

constituição

do

concentrado

polieletrolítico industrializado para hemodiálise era sódio: 138 mEq/l,
potássio: 1 mEq/l, cálcio: 3,5 mEq/l, magnésio: 1,0 mEq/l, cloreto: 108,4
mEq/l, acetato de sódio: 3 mEq/l, bicarbonato de sódio: 32 mEq/l e
solução de bicarbonato a 8,4%.
A taxa de ultrafiltração foi mantida constante durante todo o
procedimento nos dias zero e 14, e a sua prescrição foi feita por
profissional não ciente do conteúdo do estudo tendo como objetivo atingir
o peso seco prescrito pelo médico nefrologista responsável por cada
paciente.
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Carvedilol e placebo

A utilização de placebo se deu nos sete primeiros dias do estudo,
duas vezes ao dia (figura 3).
A prescrição de carvedilol (anexo V) obedeceu a princípio
preconizada por Mactavish (31), na forma de comprimidos contendo
3,125 mg de princípio ativo cada, com o objetivo de se atingir a dose total
de 9,375 mg a cada 12 horas nas últimas 24 horas de realização do
estudo, de modo que o grupo controle fosse formado pelos mesmos
pacientes do grupo tratado.
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Figura 3: Cronograma do estudo
Dia 0: Dosagem de norepinefrina antes e depois da hemodiálise
Holter durante a sessão de hemodiálise
Preenchimento de questionário
Início de uso de placebo
Dia 1: Uso de placebo
Dia 2: Uso de placebo
Dia 3: Uso de placebo
Dia 4: Uso de placebo
Dia 5: Uso de placebo
Dia 6: Uso de placebo
Dia 7: Início do uso de carvedilol 3,125 mg duas vezes ao dia
Preenchimento do questionário
Dia 8: Carvedilol 3,125 mg duas vezes ao dia
Dia 9: Carvedilol 3,125 mg duas vezes ao dia
Dia 10: Carvedilol 3,125 mg duas vezes ao dia
Dia 11: Carvedilol 6,25 mg duas vezes ao dia
Dia 12 : Carvedilol 6,25 mg duas vezes ao dia
Dia 13: Carvedilol 6,25 mg pela manhã e 9,375 mg à noite
Dia 14: Carvedilol 9,375 mg duas vezes ao dia
Dosagem de norepinefrina antes e depois
da sessão de hemodiálise
Holter durante a sessão de hemodiálise
Preenchimento do questionário
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Medida de norepinefrina sérica

Mediante aceitação e preenchimento dos critérios de inclusão, este
estudo foi iniciado com a realização da dosagem do nível de
norepinefrina plasmática nos dias zero e 14 do estudo, através do
método de cromatografia líquida de alta performance, já consagrado
como adequado para medição de norepinefrina sérica no indivíduo
normal e no portador de insuficiência renal crônica com clearance menor
que 10ml/min(41,42,43), tendo sido padronizado a coleta da seguinte
maneira:
Após repouso por meia hora em decúbito dorsal a 45 graus, foi
realizada a retirada de seis ml de plasma sangüíneo no braço
contralateral à punção arterial feita para o início da hemodiálise, sem
garroteamento e menos de uma hora antes do início do procedimento. O
material foi imediatamente acondicionado em frasco próprio a -4 graus
celsius e em menos de 12 horas submetido a centrifugação e
preservação em nitrogênio líquido até acondicionamento em refrigerador
a 80 graus celsius até a realização das dosagens de catecolaminas
séricas em laboratório especializado, conforme preconizado por Cledwiin
LD e Stephen GM (41).

- 51 -

Nova coleta de sangue foi realizada com metodologia e posição
idênticas à primeira, imediatamente após o término do procedimento
hemodialítico.

Medidas de holter

Através de holter instalado antes do início da sessão de hemodiálise,
foi registrada a ocorrência de arritmias cardíacas e sua correlação com
níveis pressóricos durante a sessão, além de registradas todas as
intercorrências durante o procedimento, que teve duração média de
quatro horas.

Questionário

Os pacientes foram submetidos a questionário (anexo IV) nos dias
zero, sete e 14 quanto à ocorrência de câimbras, náuseas, vômitos,
sensação de mal estar, fadiga, disposição, apetite, cefaléia e capacidade
para realização de atividades diárias antes, após e durante a sessão de
hemodiálise.
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Ecodoplercardiograma

Os

achados

de

ecodopplercardiograma

transtorácico

foram

registrados em dia no qual o paciente não era submetido à diálise, dentro
do período de um ano do estudo, por médico treinado, experiente e não
ciente do objetivo do estudo.

Análise estatística

As variáveis qualitativas são apresentadas em termos de seus valores
absolutos e relativos, já as variáveis quantitativas são apresentadas em
termos de seus valores de tendência central e de dispersão na forma de
mediana e percentis, além das suas médias e do erro padrão.
A comparação quanto às variáveis quantitativas entre os grupos
controle e tratamento foi realizada a partir da aplicação do Teste dos
Postos Sinalizados de Wilcoxon com o intuito de verificar possíveis
diferenças entre os dois momentos de observação, com os pacientes
sendo seus próprios controles. Foi considerado o valor de 5% como
estatisticamente significante.
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Resultados
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No dia zero do estudo todos os 26 pacientes realizaram holter cujo
traçado foi passível de análise adequada, porém nove pacientes não
apresentaram traçado satisfatório na medição do dia 14 e seus dados
não puderam ser analisados. A ocorrência de extra-sístoles cardíacas
durante a realização da sessão de Hemodiálise detectadas por holter
apresentou a freqüência descrita na tabela 2.
A comparação entre os dias sete e 14 mostrou diminuição
estatisticamente significante somente na ocorrência de extra-sístoles
ventriculares (tabela 2, figura 4).

Tabela 2. Ocorrência de extra-sístoles
realização de hemodiálise nos dia 0 e dia 14

cardíacas

durante

esv d0 essv d0 esv d14 essvd14
N
26
26
17
17
Média
144,64
75,82
95,06 253,65
Erro médio
86,61
45,22
77,07 151,89
Percentil 25
,00
,00
,00
,00
Percentil 50(Mediana)
1,50
1,00
4,00
17,50*
Percentil 75
201,25
18,50
12,00
54,50
*p=0,016 em relação esv d14
esv d0: extra-sístole ventricular dia 0
essv d0: extra-sístole supra ventricular dia 0
esv d14: extra-sístole ventricular dia 14
essv d14: extra-sístole supra ventricular dia 14

a
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Figura 4: Ocorrência total de extra-sístoles cardíacas durante
hemodiálise nos Dia 0 e Dia 14
Total de extra-sistoles
500

400

*

300

1
22
200

100
26
4

26
17

17

0
esv d0

essv d0

*p=0,016 em relação esv d14
esv d0: extra-sístole ventricular dia 0
essv d0: extra-sístole supra ventricular dia 0
esv d14: extra-sístole ventricular dia 14
essv d14: extra-sístole supra ventricular dia 14

esv d14

essv d14
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Os achados ecocardiográficos foram normais em grande parte dos
pacientes, porém verificou-se alta prevalência de hipertrofia e dilatação
ventriculares leves (Tabela 3), um paciente negou-se a realizar o exame.

Tabela 3: Achados ecocardiográficos
Variável

n

%

Hipertrofia Ventricular ausente

11

44%

Hipertrofia Ventricular leve

11

44%

Hipertrofia Ventricular moderada

3

12%

Hipertrofia Ventricular importante

0

Dilatação Ventricular ausente

18

72%

Dilatação ventricular leve

04

16%

Dilatação ventricular moderada

03

12%

Dilatação ventricular importante
0
Classificação: Sociedade Americana de Ecocardiografia
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Todas as sessões de hemodiálise tiveram duração de quatro horas.
Não foram registradas intercorrências intradialíticas durante a realização
do estudo.
As taxas de ultrafiltração foram semelhantes nos dias zero e 14, e a
sua prescrição foi feita por profissional não ciente do conteúdo do estudo
tendo como objetivo atingir o peso seco prescrito pelo médico
nefrologista responsável pelo paciente (tabela 4, figura 5).

Tabela 4. Volume médio de ultrafiltrado por sessão de hemodiálise
Uf d0 Uf d14
N
26
26
Média
2,83
2,61
Erro médio
0,16
0,16
Percentil 25
2,17
2,17
Mediana
2,80
2,55
Percentil 75
3,32
3,20
uf d0: ultrafiltração (em litros) realizada durante a hemodiálise no dia0
uf d14: ultrafiltração (em litros) realizada durante a hemodiálise no dia14
p=0,213
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Figura 5: Volume médio de ultrafiltrado durante hemodiálise
Litros

5

4

3

2

1
17

0
dia 0

dia 14

- 59 -

Os valores da pressão arterial média antes e após a realização da
sessão de hemodiálise foram calculados a partir dos registros de controle
dos níveis pressóricos constantes na folha de controle dos pacientes nos
dias zero e 14 do protocolo do estudo (tabela 5).

Tabela 5. Pressão arterial média(cm hg) obtida antes e após a
realização de hemodiálise nos dias 0 e 14
Pampre Pampos Pampre Pampos
d0
d0
d14
d14
N
26
26
26
26
Média
10,87
10,22
10,28
9,71
Erro médio
0,16
0,22
0,25
0,20
Percentil 25
10,30
9,60
9,12
8,60
Mediana
10,60
10,00
10,30
9,80
Percentil 75
11,47
10,77
11,37
10,37
Pampre d0: Pressão arterial média obtida antes da realização de
hemodiálise no dia 0
Pamposd0: Pressão arterial média obtida após a realização de
hemodiálise no dia 0
Pampred14: Pressão arterial média obtida antes da realização de
hemodiálise no dia 14
Pamposd14: Pressão arterial média obtida após a realização de
hemodiálise no dia 14
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As análises comparativas dos dados de pressão arterial média nos
dias zero e 14 revelaram diminuição nos seus valores médios após a
realização de hemodiálise em relação aos níveis de pressão antes da
realização da mesma, houve também diminuição nos níveis de pressão
arterial média com uso de carvedilol quando comparado com o uso de
placebo antes e após realização de hemodiálise (Figura 6, tabela 6).
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Tabela 6: Diferenças entre os valores de pressão arterial média (cm
Hg) obtidos
Momento de
observação
Pam pré d0
Pam pré d14
Pam pós D0
Pam pós D14
Pam pré D0
Pam pós D0
Pam pré D14
Pam pós D14

Percentil Mediana Percentil Erro
25
75
médio
10,30
10,60
11,47
0,16
9,125
9,60

10,30
10,00

11,37
10,78

0,25
0,22

8,60

9,80

10,37

0,20

10,30

10,60

11,47

0,16

9,60

10,00

10,78

0,20

9,125

10,30

11,37

0,25

8,60

9,80

10,37

0,20

Média

p

10,87
0,05
10,29
10,22
0,03
9,71
10,87
0,01
10,22
10,29
0,02
9,71

Pampre d0: Pressão arterial média obtida antes da realização de
hemodiálise no dia 0
Pamposd0: Pressão arterial média obtida após a realização de
hemodiálise no dia 0
Pampred14: Pressão arterial média obtida antes da realização de
hemodiálise no dia 14
Pamposd14: Pressão arterial média obtida após a realização de
hemodiálise no dia 14
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Figura 6. Valores da pressão arterial média obtidos antes e após a
realização de hemodiálise nos dias 0 e 14
cm hg
13

*
#

**
11

##

6

12

11

10

9

8
pampred0

pamposd0

pampred14

* p = 0,05 em relação aos níveis de Pam pré D14
** p = 0,03 em relação aos níveis de Pam pós D14
# p = 0,01 em relação aos níveis de Pam pós D0
## p = 0,02 em relação aos níveis de Pam pós D14

pamposd14
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Houve melhora referida no dia sete do estudo em pelo menos um
tipo de sintoma por 13 pacientes (50%) em relação ao questionário
aplicado no Dia 0, período em que foi oferecido apenas placebo, (tabela
7) e por seis pacientes(23,07%) no dia 14 do estudo (tabela 8), período
em que se administrou apenas carvedilol.

Tabela 7. Sintomatologia dia 7
n
Melhora
Piora

%
13

50

2

7,69

Sem alterações
11 42,30
n: número de pacientes; %:porcentagem.

Tabela 8. Sintomatologia dia 14
n

%

Melhora

6

23,07

Piora

0

0

Sem alterações
20 76,92
n: número de pacientes; %:porcentagem.
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Os valores de norepinefrina sérica apresentaram os valores
descritos abaixo (tabela 9, figura 7). Não puderam ser dosados os níveis
de norepinefrina sérica em dois pacientes antes e em três pacientes
diferentes após a realização da sessão de hemodiálise do dia 14 em
decorrência de material inadequado por erro na coleta de sangue.

Tabela 9. Valores de norepinefrina sérica (pg/ml)
Nepre
Nepos
d0
d0
N
26
26
Média
344,35 452,62
Erro médio
51,38
68,64
Percentil 25
158,00 184,25
Mediana
253,50 336,50
Percentil 75
543,75 594,50
Valor normal de Ne= 40 a 268 pg/ml

Nepre
d14
24
423,89
92,11
215,00
350,00
535,00

Nepos
d14
22
433,26
68,24
203,25
333,50
594,50
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Figura 7: Valores de norepinefrina sérica
Pg/ml
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1 -Valores de norepinefrina antes da realização de hemodiálise Dia 0
2 -Valores de norepinefrina após a realização de hemodiálise Dia 0
3 -Valores de norepinefrina antes da realização de hemodiálise Dia 14
4 -Valores de norepinefrina após a realização de hemodiálise Dia 14
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Observou-se o aumento do nível de norepinefrina sérica após
realização de hemodiálise no dia zero, que não se repetiu no dia 14
durante o uso de carvedilol (Tabela 10, figura 8).

Tabela 10. Níveis de norepinefrina sérica ( pg/ml) antes e após
realização de hemodiálise nos dias 0 e 14:
Variável
NE PRE D0
NE POS D0
NE PRE D14
NE POS D14

Percentil
25
158,00

mediana
253,50

Percentil
75
543,75

Erro
Médio
51,38

344,35

184,25

336,50*

594,50

68,84

452,62#

215,00

350,00

535,00

92,11

423,89

203,25

333,50

594,50

68,24

433,26

NE PRE D0: Norepinefrina antes hemodiálise dia 0;
NE POS D0: Norepinefrina após hemodiálise dia 0;
NE PRE D14: Norepinefrina antes hemodiálise dia 14;
NE POS D14: Norepinefrina após hemodiálise dia 14;
*p=0,01 em relação ao nível de NE PRE D0.
# Intervalo de confiança (95%) da diferença das médias de
norepinefrina no D0:-186,45 /-30,08.

Média
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Figura 8: Níveis médios de norepinefrina sérica durante o estudo
Pg/ml
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Nepred0: norepinefrina antes da hemodiálise dia 0;
Neposd0: norepinefrina após hemodiálise dia 0;
Nepred14: norepinefrina antes da hemodiálise dia 14;
Neposd14: norepinefrina após hemodiálise dia 14;

* p=0,01 em relação ao nível de Nepredo

neposd14
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As comparações entre os níveis de norepinefrina plasmática antes
da realização da hemodiálise nos dias zero e 14 mostrou aumento no seu
valor médio, porém sem significância estatística (tabela 11, figura 9).

Tabela 11: Diferença entre o nível da concentração sérica de
Norepinefrina nos dias 0 e 14 antes da realização de hemodiálise
nepre d0
nepre d14
N
26
24
Média
344,35
426,57
Erro médio
51,38
92,11
Mediana
253,50
350,00
Percentil 25
158,00
215,00
Percentil 75
543,75
535,00
Nepre d0: Norepinefrina antes da realização de hemodiálise dia 0;
Nepre d14: Norepinefrina antes da realização de hemodiálise dia 14;
p=0,075
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Figura 9: Diferença entre o nível da concentração sérica de
norepinefrina do dia 0 e 14 antes da realização de hemodiálise
Pg/ml
1.000

11
26

800

23
600

10

400
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0
nepred0

nepred14

Nepre d0: norepinefrina antes da realização de hemodiálise dia 0;
Nepre d14: norepinefrina antes da realização de hemodiálise dia 14
p=0,08
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As comparações entre os níveis de norepinefrina plasmática após a
realização da hemodiálise nos dias zero e 14 não mostraram alterações
significativas nos seus valores médios (tabela 12, figura 10).

Tabela 12: Diferença entre o nível da concentração sérica de
norepinefrina no dia 0 e 14 após a realização de hemodiálise:

N
Média
Erro médio
Mediana
Percentil 25
Percentil 75

nepos d0
nepos d14
26
22
452,62
425,95
68,83
68,23
336,50
333,50
184,25
203,25
594,50
594,50

nepos d0: Norepinefrina após a realização de hemodiálise dia 0;
nepos d14: Norepinefrina após a realização de hemodiálise dia 14
p=0,274
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Figura 10: Diferença entre o nível da concentração sérica de
norepinefrina no dia 0 e 14 após a realização de hemodiálise
Pg/ml
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neposd0l
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nepos d0: Norepinefrina após a realização de hemodiálise dia 0;
nepos d14: Norepinefrina após a realização de hemodiálise dia 14
p=0,27
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Discussão
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Caracterização da casuística

A ausência de doenças associadas na maioria dos pacientes e o
tempo em diálise abaixo de cinco anos em todos os participantes pode
ter ocorrido pelo fato de somente estes poderem preencher os critérios
de inclusão e exclusão mais facilmente. Também pode ter exercido
influência o fato da clínica de hemodiálise onde foi realizado o estudo em
questão ter iniciado suas atividades há menos de três anos da realização
do mesmo, causando aumento da incidência de pacientes que iniciaram
terapia dialítica em um período de tempo inferior a cinco anos.
As principais etiologias de insuficiência renal crônica foram:
hipertensão arterial sistêmica, glomerulonefrite crônica e diabetes
mellitus, todas em proporções concordantes com publicações nacionais
(44).
Conforme descrito em outros trabalhos (31, 34, 35 40), nenhum
paciente apresentou efeito adverso relacionado ao uso do carvedilol,
utilizando-o na dose prescrita e com boa aderência, fato este verificado
pela contagem da quantidade dos comprimidos fornecidos. Também
pode ter contribuído o fato da medicação ter sido prescrita de forma a ter
seu aumento de dose de forma progressiva e lenta, atingindo dose total
relativamente baixa.
O uso de medicação anti-hipertensiva e a sua dosagem foram
determinados livremente antes do início do estudo pelos médicos
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nefrologistas responsáveis por cada paciente, sendo prescrito em sua
maioria inibidores de enzima de conversão de angiotensinogênio e de
bloqueadores de canais de cálcio (tabela 1) com controle considerado
satisfatório através do uso de apenas uma classe de anti-hipertensivo.
Aconteceu a exclusão de um paciente do estudo pela prescrição de
beta bloqueador de primeira geração no decorrer do uso de Placebo.
Destacamos

a

baixa

prevalência

de

uso

prévio

de

beta

bloqueadores, apenas 2,38% do total de pacientes, em comparação com
outras séries(45), classe esta de droga que tem efeito benéfico tanto na
população de pacientes com irct (40), quanto na população geral,
estando bem determinadas todas as vantagens adicionais ao efeito antihipertensivo na insuficiência cardíaca congestiva, doença esta tão
prevalente na população de pacientes com irct (45).

Efeito placebo

Um dos objetivos do estudo foi verificar tolerância à realização de
hemodiálise através de sintomatologia referida por dor, fraqueza, apetite,
náuseas, tontura, vômitos, palpitação, sudorese e câimbras (anexo IV).
Por esta gama de sintomas não estar necessariamente relacionada
a variáveis precisamente quantificáveis como, por exemplo, pressão
arterial e ocorrência de arritmias cardíacas, foi usado placebo com o
intuito de isolar-se eventual efeito de intolerância à medicação ou ao
procedimento dialítico relatado pelos pacientes em decorrência da
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existência de receio em relação ao seu uso ou da própria participação no
estudo. Também se evitou o contrário, ou seja, relatos de melhora da
tolerância à realização de hemodiálise e na sintomatologia geral em
decorrência do efeito placebo durante o uso de carvedilol.
Tal efeito pôde ser observado em 50% dos pacientes participantes
do estudo (tabela 8 e 9) através da melhora referida em pelo menos um
sintoma constante do questionário aplicado no dia sete em comparação
ao dia 0, tal freqüência situa-se no intervalo classicamente descrito (46,
47), apesar de esta variar muito conforme o método de medição do
sintoma, e da data de medição do mesmo ( 47, 48 ). Isto significa que
quanto mais prolongado o seu uso, maior o seu efeito (47), tal ocorrência
pode ser explicada por vários efeitos teóricos, como a diminuição da
ansiedade, alcance das expectativas de atenção do paciente, resposta
condicionada (46) e geração de opióides endógenos (48).
No dia 14 do estudo houve melhora referida em pelo menos um
sintoma por seis pacientes, sendo que dois não haviam relatado melhora
no dia 7 quando da aplicação do segundo questionário e quatro já a
tinham referido. Um paciente relacionou melhora na palpitação, dois na
ocorrência de insônia, um da dispnéia, um de tontura e outro de
fraqueza. O paciente que relatou melhora na ocorrência de palpitação foi
o que melhor mostrou relação com uma das variáveis quantificadas no
estudo, pois apresentou ao holter realizado no dia 0, 257 extra-sístoles
ventriculares e no dia 14, apenas uma extra-sístole ventricular durante as
quatro horas de duração da sessão de hemodiálise.
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Outros cinco pacientes não apresentaram alterações nas variáveis
medidas neste estudo que pudessem corroborar de forma quantitativa
evidente a referida melhora.
Durante o uso de placebo dois pacientes relataram piora da
sintomatologia, um paciente relatou tontura e outro relatou tremores, mas
sem apresentar alteração nos níveis pressóricos ou qualquer outra
variável quantificada no estudo.

Pressão arterial média

O carvedilol causou diminuição dos níveis de pressão arterial média
antes e após a realização de hemodiálise mesmo nas pequenas doses
administradas (18,75 mg/24horas) (tabela 6), com boa tolerabilidade e
aderência, comportamento este já relatado em outros estudos (31, 34,
35, 49). Não houve influência na tolerância à realização de hemodiálise.
Pode ter contribuído para isto o fato dos pacientes do estudo terem
apresentado média de pressão arterial acima da considerada normal
(tabela 5), o que faz crer que os pacientes poderiam estar com a
prescrição de anti-hipertensivos sub-ótima, facilitando a adição de outro
anti-hipertensivo. Como já discutido, a etiopatogenia da hipertensão na
irct pode ter como fator contribuinte a hiperatividade simpática (12,13),
esta última também foi constatada no presente estudo, porém não
conseguimos comprovar a correlação entre hipertensão arterial sistêmica
e altos níveis de norepinefrina plasmática de forma clara.
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Arritmias cardíacas

A gênese das arritmias cardíacas ventriculares frequentemente
encontradas no paciente com irct durante a realização de hemodiálise é
objeto de vários estudos e provavelmente muitos fatores compõem o
escopo desta, como por exemplo, elevado produto cálcio x fósforo,
alteração na concentração sérica de cálcio, magnésio, potássio,
diminuição do volume sanguíneo circulante, alteração do equilíbrio ácidobásico durante a diálise, níveis altos de paratormônio, alterações
cardíacas prévias, níveis de pressão arterial e a concentração de
norepinefrina plasmática elevada (21, 50, 51,52).
Observou-se diminuição na ocorrência de arritmias ventriculares
durante a sessão de hemodiálise com o uso de carvedilol no dia 14 do
estudo (p = 0,02) (tabela 2, figura 4), apesar de não podermos descartar
a possibilidade de variabilidade em sua ocorrência durante outros
períodos do dia. Tal efeito de diminuição na ocorrência de extra sístoles
ventriculares durante a sessão de hemodiálise já foi constatado por Cice
G et al(21), mas conseguimos detectar que a diminuição na ocorrência
de arritmias no dia 14 ocorreu junto

a diminuição do fenômeno de

“spillover”, ou seja, a estabilização da concentração sérica de
norepinefrina no dia 14, além da diminuição dos níveis pressóricos dos
pacientes do estudo.
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A diminuição na ocorrência de arritmias durante a medição realizada
com holter durante a sessão de hemodiálise no dia 14 pode ser creditada
a vários motivos, entre eles o fato do nível de norepinefrina guardar
relação de proporção direta com a ocorrência de extra-sístole ventricular
(21), e o efeito anti-arritmico dos beta bloqueadores se basear no fato
desta droga inibir a ligação da norepinefrina com seu receptor celular,
impedindo o aumento de metabolismo da célula, o que clinicamente,
além do efeito anti-arritmico, causa diminuição da freqüência cardíaca, da
contratilidade miocárdica e da pressão arterial (53).
No presente estudo foi constatado que o nível médio de
norepinefrina sérica no final da sessão de hemodiálise ocorrida no dia 14
não teve diferença estatística em relação ao seu nível inicial (p = 0,81)
(tabela 10), com isto podemos concluir que, além do efeito de bloqueio
de receptores alfa adrenérgicos do carvedilol, o bloqueio dos receptores
beta dois pré sinápticos pode ter contribuído para a diminuição na
ocorrência de arritmias ventriculares, uma vez que impediu a liberação de
norepinefrina

e

conseqüentemente

impediu

o

aumento

na

sua

concentração sérica no final da sessão de hemodiálise no dia 14.
Como houve diminuição estatisticamente significante nos níveis
pressóricos em todas as medições após a introdução de carvedilol
(tabela 7), tal fato também pode ter contribuído para a diminuição na
ocorrência de extra-sístoles ventriculares, uma vez que a ocorrência
destas e os níveis de pressão arterial guardam correlação direta (21, 50,
51).
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Outra potencial ação antiarritmica do carvedilol deriva da inibição da
adenilato ciclase da membrana celular, o que impede a ativação da
bomba de sódio/potássio e a migração de potássio do meio extra para o
meio intracelular, atenuando o efeito de diminuição dos níveis de
potássio decorrentes da hemodiálise com a conseqüente diminuição da
ocorrência de extra-sístoles ventriculares observada no presente estudo.
Assim, com a estabilização dos níveis de potássio, não ocorre
prolongamento da repolarização ventricular o que contribui para a
diminuição da instabilidade elétrica e o não desencadeamento da arritmia
ventricular (1,21).
Um outro fator a ser considerado é que apesar dos pacientes
participantes do estudo serem assintomáticos do ponto de vista de
doença isquêmica cardíaca, esta tem prevalência comprovadamente
maior nesta população e o uso de carvedilol pode ter atenuado efeito
isquêmico silencioso causando diminuição na ocorrência de extrasístoles ventriculares (53,50).
Conclui-se então que a observação da diminuição na ocorrência de
extra-sístoles junto à manutenção dos níveis de norepinefrina observadas
no dia 14 do estudo acresce evidências a favor da hipótese de distúrbio
simpático causando alteração do equilíbrio cardiovascular durante a
realização de hemodiálise, que por sua vez foi atenuado pelo efeito
modulador simpático do carvedilol.
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Níveis de norepinefrina

A medição dos níveis de norepinefrina sérica em longo prazo com
uso de doses maiores de carvedilol já demonstrou a manutenção dos
níveis de norepinefrina e estabilidade de sua concentração (10, 54, 55,
56), devido ao efeito de tolerância à atividade alfa bloqueadora do
carvedilol (56) ou ao bloqueio de receptores beta dois adrenérgicos pré
juncionais facilitadores da liberação de norepinefrina (4, 10).
Optamos então, de forma inédita em estudos clínicos, pela medição
precoce dos níveis de norepinefrina sérica (14 dias) nos pacientes com
irct após introdução de pequenas doses de carvedilol, tendo como
objetivo testar efeito descrito por Kurz T (57), que, de forma experimental,
descreveu resposta bifásica na concentração de norepinefrina, com seu
aumento quando em uso de pequenas doses de carvedilol, e diminuição
dos níveis de norepinefrina sérica em doses maiores.
Tal ocorrência, segundo este autor, se deu pela combinação de
efeitos dos seus isômeros e pela diferença de bloqueio no receptor
conforme sua concentração com conseqüente bloqueio parcial dos
receptores ao se usar pequenas doses de carvedilol.
Durante o presente estudo, os níveis de norepinefrina sérica
apresentaram-se com médias elevadas (normal = 40 a 268 pg/ml) em
todos os momentos medidos (tabela 9, figura 7).
Estes valores observados corroboram a noção existente de que o
paciente com irct tem aumento no seu tônus adrenérgico (21). Ocorreu
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também heterogeneidade nos níveis de Norepinefrina sérica entre os
participantes em um mesmo momento de coleta, fato já verificado em
outras publicações. Esta variação pode ocorrer em decorrência do
padrão

heterogêneo

de

pacientes

e

doenças

subjacentes

dos

participantes do estudo (23, 26, 58), não existe, portanto, um valor
considerado normal para a população de pacientes em hemodiálise,
apesar de haver a noção de esta população poder exibir médias maiores
que a população em geral.
Ao analisarmos separadamente os valores médios de norepinefrina
sérica nos quatro momentos em que foram coletados, verificamos que os
dados referentes aos seus níveis antes da realização de hemodiálise são
variáveis na literatura. Esta variação pode ocorrer pelos mais variados
motivos, como por exemplo, alterações na metodologia adotada para a
dosagem de norepinefrina sérica de cada publicação e pelos grupos de
pacientes não serem homogêneos.
Porém ao analisarmos publicações referentes somente aos níveis
de norepinefrina sérica e a sua correlação com a sessão de hemodiálise
ou com a evolução clínica de pacientes com irct, pudemos observar
médias de norepinefrina sérica antes da realização de hemodiálise
semelhantes a do presente estudo (tabela 14).
A comparação das médias de norepinefrina sérica após a realização
de hemodiálise com os dados já publicados na literatura torna-se mais
auspiciosa, não só pelo padrão heterogêneo das condições em que
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foram realizadas as coletas e as populações estudadas, como também
pelo fato da norepinefrina ser substância extremamente lábil.
Esta característica faz com que a norepinefrina tenha vida média
relativamente curta, pois sua liberação pelos grânulos citoplasmáticos
para o meio extracelular cessa uma vez que termina o estímulo para a
sua liberação, com isso, uma diferença em potencial na metodologia da
coleta poderia justificar resultados ainda mais conflitantes que as coletas
de norepinefrina sérica antes da hemodiálise. Uma vez que parece existir
influência da hemodiálise nos níveis de norepinefrina sérica, dever-se-ia
padronizar o tempo de coleta após o final da sessão de terapia dialítica a
fim de se realizar comparações mais precisas. Se junta a isso o fato de
subgrupos de pacientes poderem ter padrões de liberação de
Norepinefrina diferentes como, por exemplo, os pacientes cronicamente
hipotensos ou diabéticos (19,24). Também é possível que ocorra
interferência da taxa de ultrafiltração utilizada durante a sessão de
hemodiálise, no nível de Norepinefrina sérica e do sítio de coleta da
amostra de sangue (linha de diálise arterial, linha de diálise venosa e
punção venosa periférica), e estas diferirem nos estudos já publicados
(22). Apesar dessas ressalvas, ao realizarmos a comparação dos valores
de norepinefrina sérica após a sessão de hemodiálise de outras séries,
podemos encontrar valores semelhantes aos obtidos no estudo
(tabela13).
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Tabela 13. Quadro comparativo de trabalhos que correlacionam
niveis de norepinefrina e evolução na hemodiálise
Autor
Valor de
Momento da n
População em
Ne
coleta
hemodiálise
Yoshihara
F e cols
(60)
Mallamaci
F e cols
(59)

473pg/ml

Pré
Hemodiálise

67

324pg/ml

Pré
hemodiálise

9

Portadores de
doença
cardiovascular
Heterogênea

825pg/ml

Após
hemodiálise

9

Heterogênea

260pg/ml

Pré
hemodiálise

10

Hipertensos

138pg/ml

Pré
hemodiálise

10

Normotensos

210pg/ml

Após
hemodiálise

10

Hipertensos

94,88pg/ml

Após
hemodiálise

10

Normotensos

2,92nmol/l

Pré
hemodiálise

102

Heterogênea

Kurata C e 3,19nmol/l
cols(28)

Pré
hemodiálise

44

Heterogênea

Nakayama 114pg/ml
He
cols(24)
232pg/ml

Pré
hemodiálise

22

Diabéticos

Pré
hemodiálise

24

Não diabéticos

Heintz B e
cols(23)

148pg/ml

Após
hemodiálise

13

heterogênea

Elias AN e
cols(22)

427pg/ml

Pré
hemodiálise

11

heterogênea

445pg/ml

Após
hemodiálise

11

heterogênea

3,12nmol/l

Pré
hemodiálise

197

heterogênea

Grekas
D(13)

Zoccali C
e cols(18)

Zoccali C
e cols (30)

1nmol/l=84pg/ml
n= numero de pacientes participantes no trabalho
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Ao compararmos as médias de norepinefrina obtidas entre si, não
verificamos diferença no nível médio de norepinefrina sérica antes da
sessão de hemodiálise com o uso de carvedilol em relação ao nível
médio de norepinefrina sérica antes da sessão de hemodiálise com o uso
de placebo, (p=0,08, figura 9). Tal ausência de diferença nos níveis de
Ne sérica pode ser devido ao fato das baixas doses de carvedilol usadas
não terem bloqueado os receptores alfa de modo a provocar
vasodilatação suficiente a fim de estimular a liberação de norepinefrina
por meio dos barorreceptores aórticos e carotídeos.
Na medição realizada no dia zero, houve aumento do nível médio de
norepinefrina sérica após o término da sessão de hemodiálise (figura 8),
indicando que pode ter havido influência da mesma, fato que encontra
guarita em várias publicações referentes ao tema.
O aumento na concentração de substâncias vasoativas após a
realização de hemodiálise pode ser influenciado por vários fatores
relacionados a ela de forma concomitante, como por exemplo, a taxa de
ultrafiltração da sessão, o contato com o sistema extra corpóreo, a
alteração de temperatura e alterações de pressão arterial (59).
Porém ainda não foi identificado com exatidão qual o fator
pertencente ao processo da realização de hemodiálise que é o maior
determinante na sua variação (23, 26, 27, 59, 60).
Analisando o aumento nos níveis médios de norepinefrina sérica
após a hemodiálise sem o uso de carvedilol (dia 0), poderíamos deduzir
que tal aumento seria uma resposta adaptativa decorrente, por exemplo,
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da realização de ultrafiltração durante a terapia dialítica, conforme já
descrito por outros autores (19), porém quando do uso de carvedilol no
dia 14, com taxas de ultrafiltração semelhantes (tabela 4), tal aumento
não ocorreu e não houve nenhuma alteração na tolerância ao
procedimento.
Isto nos leva a concluir que, na maioria dos pacientes, este aumento
não seria essencial do ponto de vista adaptativo e sim reacional,
contribuindo apenas para a piora no perfil de catecolaminas séricas do
paciente com irct.
Assim, pôde ser demonstrado que, ao usar carvedilol, os pacientes
participantes do estudo não apresentaram aumento no nível de
norepinefrina após a sessão de hemodiálise.
Um possível mecanismo que pode explicar tal ausência de aumento
encontra-se em publicações referentes ao aumento do nível de
norepinefrina no seio coronário após estimulo mecânico ou farmacológico
no coração, bem como observações em relação ao efeito do carvedilol,
que ao bloquear receptores beta-adrenérgicos pré sinápticos, inibe a
liberação

da

norepinefrina

na

fenda

sináptica

após

estímulo

farmacológico ou mecânico, tanto em cardiopatas (10, 56, 61), quanto em
indivíduos sãos (36).
Outros estudos em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva
em repouso, sugerem ação de modulação simpática do carvedilol
evidenciada pela diminuição da freqüência cardíaca e da concentração
da norepinefrina no seio coronário (62, 63).
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Pesquisas clínicas em pacientes cardiopatas com o uso de
carvedilol indicam o seu efeito modulador da atividade simpática como
um potencial fator contribuinte para a diminuição na mortalidade dos
pacientes estudados (38,39) além de efeito favorável na mortalidade
precoce (64) e na qualidade de vida (65).
Apesar da dificuldade de comparações dadas às características
muito diferentes das populações estudadas em tais estudos e pelo
predomínio de publicações abordando pacientes cardiopatas e não com
irct, pode-se inferir que estes mecanismos fisiológicos de liberação de
norepinefrina no plasma são comuns.
Com isso podemos explicar a variação da Ne no dia zero do estudo,
uma vez que os pacientes, ao se submeterem à terapia dialítica, têm
estímulo para a liberação de norepinefrina dos grânulos pré sinápticos
através de eferências simpáticas aumentadas, que são características
destes (15,16).
Por sua vez os receptores beta dois adrenérgicos responsáveis pela
liberação de catecolaminas na fenda sináptica (figura 1), ao serem
bloqueados pelo carvedilol no dia 14, como já foi demonstrado nos
estudos com cardiopatas, poderiam inibir este aumento.
Assim o efeito de bloqueio dos receptores beta dois adrenérgicos
pré sinápticos facilitadores da liberação de norepinefrina junto ao
bloqueio parcial de receptores alfa adrenérgicos promovido pelo
carvedilol, poderia explicar o achado da ausência de aumento nos níveis
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de norepinefrina sérica após a realização de hemodiálise no dia 14
(quando do uso de carvedilol em baixas doses).
Este efeito modulador do sistema nervoso simpático sugere uma
capacidade de atenuação dos efeitos da estimulação adrenérgica do
paciente

com

insuficiência

renal

crônica

terminal

advindos

da

hemodiálise.
Resta saber se este efeito de melhora no perfil da norepinefrina
sérica que os pacientes apresentaram no dia 14 do estudo pode ajudar a
explicar a diminuição de mortalidade constatada pelo uso de carvedilol
em longo prazo nos pacientes com irct (40) e se esta diminuição pode
estar

relacionada

à

diminuição

na

ocorrência

de

extra-sístoles

ventriculares observada no estudo.
Urge, portanto, a necessidade de realização de estudos posteriores
para melhor entendimento da modulação do sistema simpático do
paciente com insuficiência renal crônica terminal em hemodiálise e sua
interação com bloqueadores de receptores adrenérgicos.

- 88 -

Limitações do estudo
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Número limitado de pacientes no estudo.
Os grupos estudados não foram idênticos.
Dificuldade para comparação das médias de norepinefrina sérica
obtidas com os dados da literatura em virtude da heterogeneidade dos
pacientes bem como de metodologia adotadas.
A população em estudo foi heterogênea e não foi possível o
estudo de populações com características mais específicas tais como
somente cardiopatas ou somente de diabéticos.
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Conclusões
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No presente estudo observou-se que:
1- A hemodiálise teve influência nos níveis de norepinefrina
causando o seu aumento imediatamente após o término da sessão
de hemodiálise durante o uso de placebo.
2- Durante o uso de carvedilol os pacientes não apresentaram
aumento no nível de norepinefrina após a sessão de hemodiálise.
3- A manutenção dos níveis de norepinefrina sérica após o termino
da hemodiálise com o uso de carvedilol não foi acompanhado por
alteração

da

tolerância

e

da

sintomatologia

clínica

ao

procedimento.
4- Houve diminuição da ocorrência de arritmias ventriculares durante
a sessão de hemodiálise durante o uso de carvedilol.
5- O carvedilol causou diminuição do nível de pressão arterial média
mesmo em pequenas doses.
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ANEXOS
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ANEXO I
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Instruções para preenchimento no verso)
________________________________________________________
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU
RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME DO PACIENTE......................................................................
...............................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº :.............................
SEXO : .M
F
DATA NASCIMENTO: ......../......../............
ENDEREÇO ................................................................................. Nº
........................... APTO: ..................
BAIRRO:.......................................................................CIDADE....................
.........................................
CEP:.....................................TELEFONE:DDD(... ......).......................
2.RESPONSÁVEL LEGAL......................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.)
.................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :..........................SEXO: M
F
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO:....................................................................................... Nº
................... APTO: .............................
BAIRRO: ................................................................................
CIDADE: ..................................................................
CEP: ..............................................
TELEFONE:DDD(............)......................................................................
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II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA ....Efeito do uso de Carvedilol
no Sistema Nervoso Simpatico de pacientes renais cronicos em Terapia
Renal Substitutiva (Hemodiálise).
PESQUISADOR: ....João Isuk Suh
CARGO/FUNÇÃO: ...Medico.................................... INSCRIÇÃO
CONSELHO REGIONAL Nº .....85817
UNIDADE DO HCFMUSP:
................................................................................................................
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
SEM RISCO
RISCO BAIXO

RISCO MÍNIMO X

RISCO MÉDIO

RISCO MAIOR

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência
imediata ou tardia do estudo)
4.DURAÇÃO DA PESQUISA : .....Total estimado em 2 anos.

________________________________________________________
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III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO
PACIENTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA
CONSIGNANDO:
1. justificativa e os objetivos da pesquisa

O objetivo da pesquisa é verificar se a pessoa que faz Hemodiálise tem
queixas como mal estar, fraqueza, tontura, nauseas e sonolência,
mesmo sem alterações da Pressão Arterial e se existe aumento de
uma substância no sangue, que é a Norepinefrina, quando a pessoa
passa mal. Tambem é verificar se quando voce tomar o remedio que
vamos dar de graça , voce se sentirá melhor ou se esta substância
que é a Norepinefrina diminui no sangue ou não. Também iremos
verificar se ocorrem batimentos anormais do coração(Arritmias)
durante a hemodiálise com o uso de um Holter

2. procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação
dos procedimentos que são experimentais

Uma vez aceito participar do estudo e verificado se o paciente não
apresente nada que possa fazer mal a ele(critérios de exclusão) e
que ele pode participar do estudo(critérios de inclusão), os
pacientes preencherão um questionário com várias perguntas sobre
o que ele pode estar sentindo antes de usar o remédio, e novamente
o mesmo questionário 7 dias apos o uso da medicação e de novo,
14 dias apos o inicio do uso do remedio. Tambem sera coletado (por 2
vezes, no intervalo de 14 dias) uma amostra de sangue que sera usado
para sabermos qual a quantidade de Norepinefrina nele antes e depois
do início da Hemodiálise o que pode causar a dor de uma picada de
agulha 30x7 durante a coleta, Tambem iremos usar um Holter que é um
aparelho parecido com uma caixa 15x5 cm que tem fios que colam na
pele e medem o batimento cardiaco, parecido com um
Eletrocardiograma, só que registra o batimento do coração por um tempo
maior para verificarmos se ocorreram batimnetos cardiacos alterados
durante a sessão de Hemodialise e se o uso da medicação diminuiu
estes batimentos.

3. desconfortos e riscos esperados
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A dor de uma picada de agulha 30x7 durante a coleta de sangue 2
vezes no intervalo de 14dias, diminuição da pressão arterial com o
uso do remedio

4. benefícios que poderão ser obtidos

Melhor controle da Pressão Arterial.

5. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo

Não existem
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IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNANDO:
1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos,
riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir
eventuais dúvidas.
SIM

2.

liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de
deixar de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à
continuidade da assistência.

SIM

3.

salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade.

SIM

4.

disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à
saúde, decorrentes da pesquisa.

SIM

5.

viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes
da pesquisa.

SIM
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V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA
CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES
ADVERSAS.
Nome: João Isuk Suh
Telefone: 68295133
Endereço: Hospital Estadual Mario Covas

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente
Protocolo de Pesquisa
São Paulo,

de

de

__________________________________________
______________________________
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal
do pesquisador
(carimbo ou nome Legível)

.

assinatura
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ANEXO II
Questionário
Identificação
Ficha:______ N prontuário:___________ Sexo: (M) (F) Idade:____
Nome:_________________________________________________
Endereço:______________________________________________
Telefone:___________________
Raça: (1) branca (2)negra (3)parda (4)amarela
Profissão: (1)serviços (2)indústria (3)agrícola (4)do lar (5)estudnte
(6)aposentedo (7)desempregado (8)não informado.
Escolaridade: (1)não alfabetizado (2)alfabetizado
Hábitos: (1)fumante (2)etilista (3)uso de drogas ilícitas
Medicação em uso:
Anti hipertensivosMedicação de alto custoHipoglicemianteSuplemento vitamínicoAnti agregante plaquetárioOutrosTempo de uso:
(1)0 a 5 anos (2)5 a 10 anos (3)>10anos
Doenças associdas
(1)HAS (2)DM insulino dependente (3)DM insulino independente (4)LES
(4)Insuficiência Coronária (5)Insuficiência Cardíaca Congestiva
(6)Insuficiência Arterial (7)AVC (8)Dislipidemia (9)DPOC (10)Outras
Tempo de uso
(1)6 a 12 mese (2)1 a 2 anos (3)2 a 5 anos (4)>5 anos
Etiologia
(1)HAS (2)DM (3)Glomerulonefrite (4)Nefrite túbulo intersticial
(5)Obrtrutiva (6)Rim policístico

Critérios de Inclusão:
( ) Hemodiálise > 6 meses
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(
(
(
(
(

) Acesso adequado para hemodiálise
) KT/V de Uréia>1,2 em 3 de 4 medidas
) Hemoglobina acima de 10mg/dl
) Ausência de infecção
) Consentimento livre e esclarecido

Critérios de Exclusão:
(
(
(
(
(
(

) Não preenchimento de todos os critérios acima
) Insuficiência Hepática severa
) Uso atual de Beta bloqueador
) Internação durante o período de estudo
) Doença ativa aguda
) Doença Crônica Descompensada

Questionário
Dor( )sim ( )não
Local: ( )Cabeça ( )Tórax ( )Abdomen ( )Membros
Freqüência: ( )Pós hemodiálise ( )Pré hemodiálise ( )Durante
hemodiálise
Duração: ( )<30min ( )>30min
Fraqueza: ( )ausente ( )pouca ( )muita
( )pós hemodiálise ( )pré hemodiálise ( )durante hemodiálise
Apetite: ( )normal ( )pouco ( )muito
( )pós hemodiálise ( )pré hemodiálise ( )durante hemodiálise
Náuseas: ( )pós hemodiálise ( )pré hemodiálise ( )durante hemodiálise
Tontura: ( )pós hemodiálise ( )pré hemodiálise ( )durante hemodiálise
Vômitos: ( )pós hemodiálise ( )pré hemodiálise ( )durante hemodiálise
Palpitação(batedeira): ( )pós hemodiálise ( )pré hemodiálise
)durante hemodiálise

(

Sudorese: ( )pós hemodiálise ( )pré hemodiálise ( )durante hemodiálise
Desmaio: ( )pós hemodiálise ( )pré hemodiálise ( )durante hemodiálise
Falta de ar: ( )pós hemodiálise ( )pré hemodiálise ( )durante
hemodiálise
Câimbras: ( )pós hemodiálise ( )pré hemodiálise ( )durante hemodiálise
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Outras:
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ANEXO III
Cronograma do estudo
Dia 0: Preenchimento do questionário
Início do uso de Placebo
Uso de Holter durante Hemodiálise
Coleta de sangue antes e após hemodiálise
Dia1 a 6: Uso de Placebo monitorado
Dia 7: Início do uso de Carvedilol 3,125mg duas vezes ao dia
Preenchimento do questionário
Dia 8 a 10: Uso de Carvedilol 3,125mg duas vezes ao dia
Dia 11 e 12: Uso de Carvedilol 6,25mg duas vezes ao dia
Dia 13: Uso de Carvedilol 6,25mg pela manhã e 9,375mg à noite
Dia 14: Uso de Carvedilol 9,375mg duas vezes ao dia
Preenchimento do questionário
Uso de Holter durante Hemodiálise
Coleta de sangue antes e após hemodiálise
Encerramento do estudo
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