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Resumo 

Ribeiro, RPC. Verificação da presença de alterações autonômicas e de incompetência 

cronotrópica em pacientes com fibromialgia. (dissertação). São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2013. 

 

Os objetivos deste projeto foram avaliar o comportamento da modulação autonômica 

cardíaca em resposta ao exercício e logo após o mesmo e verificar a prevalência de 

insuficiência cronotrópica (IC) na coorte de pacientes com fibromialgia. Métodos: Quatorze 

mulheres com FM [idade 46 ± 3 anos; índice de massa corpórea (IMC) 26,6 ± 1,4 kg/ m2] e 

quatorze indivíduos saudáveis (controle) pareados por gênero, IMC (25,4 ± 1,3 kg/m2) e idade 

(41 ± 4 anos) fizeram parte desse estudo de corte transversal. As participantes foram 

submetidas a um teste ergoespirométrico em esteira onde foram avaliados o comportamento 

da frequência cardíaca (FC) durante o teste e logo após o término do mesmo. A reserva 

cronotrópica (RC) e a FC de recuperação no primeiro (deltaFCR1) e segundo (deltaFCR2) 

minutos após o teste foram calculadas para verificar a presença de disautonomia e de IC. 

Resultado: Pacientes com FM apresentaram menor consumo de oxigênio máximo (VO2max) 

quando comparadas com os sujeitos saudáveis (22 ± 1 versus controle: 32 ± 2 ml/kg/minuto, 

respectivamente, P < 0,001). Adicionalmente, as pacientes com FM apresentaram menor 

reserva cronotrópica (72,5 ± 5% versus controle: 106,1 ± 6%, P < 0,001), deltaFCR1 ( 24,5 ± 

3bpm versus controle: 32,6 ± 2bpm, P = 0,059) e deltaFRC2 (34,3 ± 4bpm versus controle: 

50,8 ± 3bpm, P = 0,002) do que seus pares saudáveis. A prevalência de IC foi de 57,1% entre 

as pacientes com FM. Conclusões: Pacientes com FM apresentaram disautonomia tanto 

durante o exercício quanto na recuperação do mesmo, e ainda, essa coorte de pacientes 

apresentou uma alta prevalência de IC. 
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Abstract 

Ribeiro, RPC.  Verification of the presence of autonomic impairment and chronotropic 

incompetence in patients with fibromyalgia. (dissertation). São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de SãoPaulo”; 2013. 

 
We aimed to gather knowledge on the cardiac autonomic modulation in patients with 

fibromyalgia (FM) in response to exercise and to investigate whether this population suffers 

from chronotropic incompetence (CI). Methods: Fourteen women with FM (age: 46 ± 3 years; 

body mass index (BMI): 26.6 ± 1.4 kg/m2) and 14 gender-, BMI- (25.4 ± 1.3 kg/m2), and age-

matched (age: 41 ± 4 years) healthy individuals (CTRL) took part in this crosssectional study. 

A treadmill cardiorespiratory test was performed and heart-rate (HR) response during exercise 

was evaluated by the chronotropic reserve. HR recovery (deltaHRR) was defined as the 

difference between HR at peak exercise and at both first (deltaHRR1) and second 

(deltaHRR2) minutes after the exercise test. Results: FM patients presented lower maximal 

oxygen consumption (VO2 max) when compared with healthy subjects (22 ± 1 versus CTRL: 

32 ± 2 mL/kg/minute, respectively; P < 0.001). Additionally, FM patients presented lower 

chronotropic reserve (72.5 ± 5%versus CTRL: 106.1 ± 6%, P < 0.001), deltaHRR1 (24.5 ± 

3hpm versus CTRL: 32.6 ± 2hpm, P = 0.059) and deltaHRR2 (34.3 ± 4hpm versus CTRL: 

50.8 ± 3hpm, P = 0.002) than their healthy peers. The prevalence of CI was 57.1% among 

patients with FM. Conclusions: Patients with FM who undertook a graded exercise test may 

present CI and delayed HR recovery, both being indicative of cardiac autonomic impairment 

and higher risk of cardiovascular events and mortality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A fibromialgia (FM) é definida pelo Colégio Americano de Reumatologia (American 

College of Rheumatology [ACR]) (1) como uma síndrome crônica de origem desconhecida 

caracterizada por dor generalizada e outros sintomas, tais como: fadiga, distúrbios do sono, 

ansiedade, dores de cabeça, urgência urinária, síndrome do cólon irritável, depressão e 

distúrbio de humor. Segundo o ACR (2010), o diagnóstico de fibromialgia pode ser feito 

através de dois critérios: 1) relato de dor generalizada por pelo menos três meses (dores no 

tronco, braços e pernas direita e esquerda) e 2) pressão digital (aproximadamente 4 kg por 

unidade de área) em pontos pré-determinados (tenders points) com sensibilidade dolorosa em 

pelo menos 11 dos 18 pontos, na ausência de outras doenças orgânicas. O ACR também 

sugere a aplicação de dois questionários desenvolvidos a fim de avaliarem as dores 

generalizadas (WPI – widespread pain índex) e severidade dos sintomas (SS- simptom 

severity). Sendo confirmado o diagnóstico quando as pontuações forem: WPI ≥ 7 e SS ≥ 5 ou 

WPI  >3 e <6 e SS ≥ 9 (2). Estima-se que 2% da população brasileira e norte-americana com 

idade acima de 18 anos possui fibromialgia (3), acometendo seis vezes mais o sexo feminino. 

O impacto sócio-econômico dessa síndrome é alarmante, uma vez que 10-25% dos pacientes 

são afastados do trabalho enquanto outros tantos requerem condições diferenciais para 

exercerem suas funções (4). 

Vários medicamentos são utilizados para tratar os sintomas da fibromialgia, a saber: 

medicamentos neuromodulatórios como os antidepressivos (amitriptilina, fluoxetina, 

citalopran) e os opióides; os anti-inflamatórios não-esteroidais, relaxantes musculares 

(ciclobenzaprina) e antiepilépticos (gabapentina, pregabalina). Os tratamentos não-

farmacológicos incluem medidas educacionais, exercício físico, fisioterapia, massagem e 
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terapia comportamental. Entretanto, vários desses tratamentos têm eficácia limitada e 

extensos efeitos adversos (5,6).  

Tendo em vista a natureza desconhecida dessa doença, muitos estudos vêm sendo 

feitos para elucidar a fisiopatologia da fibromialgia. Uma das hipóteses mais aceitas se refere 

à ligação entre disfunções do sistema nervoso autônomo (SNA) e os sintomas presentes na 

fibromialgia (7,8,9,10,12).  

O SNA tem como função a manutenção adequada do funcionamento dos órgãos 

internos, assim como os batimentos cardíacos, a motilidade intestinal, a micção, a atividade 

sexual e a regulação da temperatura corporal (11,12). O SNA pode ser dividido em simpático 

e parassimpático, sendo que cada qual atua de forma antagonista para manter a homeostase 

(13).  

Diferentes técnicas vêm sendo empregadas na avaliação do SNA em pacientes com 

FM. Uma delas é a análise espectral da variação da frequência cardíaca (VFC), que se baseia 

no fato de que a frequência cardíaca (FC) não é constante, mas oscila dentro de um valor 

médio. Essa oscilação ocorre de acordo com a modulação da atividade do SNA, que rege o 

controle sobre a FC, através de estímulos simpáticos e parassimpáticos. Empregando tal 

técnica, Cohen et al (14) demonstraram que pacientes com fibromialgia apresentaram uma 

hiperatividade simpática durante o repouso em relação a indivíduos saudáveis  de mesma 

idade. 

Tendo em vista que o SNA também atua na regulação das respostas orgânicas frente 

ao estresse (15), alguns pesquisadores também utilizaram diversas técnicas de estresse para 

avaliar uma possível disautonomia (ou desbalanço do SNA) em pacientes com fibromialgia. 

Qiao et al. (16), por exemplo, demonstraram que, quando expostas ao frio e a um estímulo 

auditivo,  mulheres com fibromialgia apresentaram uma hiporreatividade simpática (17). 

Outro estudo relatou uma resposta diminuída do SN simpático em pacientes com fibromialgia 
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submetidas a estresse ortostático (18). Semelhantes achados foram observados quando Bou- 

Holaigah et al., (19) submeteram pacientes com fibromialgia a um ao estímulo ortostático 

provocado pelo “tilt table test”. Diante dos estudos citados, pode-se concluir que mulheres 

com fibromialgia apresentam hiperatividade simpática durante o repouso, bem como 

hiporreatividade ao estresse, caracterizando assim, um quadro de disautonomia.  

 Diversos autores destacaram a importância da FC como um marcador de 

disautonomia, por meio da análise de seu comportamento durante o repouso, esforço e 

recuperação pós-esforço (20,21,22,23,24,25,26). Tal premissa baseia-se no fato de que, 

durante o repouso, há um predomínio da atividade parassimpática (30), ao passo que quando 

se inicia o exercício, ocorre uma retirada parassimpática gradativa, acompanhada por aumento 

paulatino da atividade simpática. Já na recuperação, espera-se uma reativação vagal 

(parassimpática), seguida por uma retirada simpática (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26). 

A rapidez com que a FC se recupera no primeiro e segundo minuto após um exercício 

se deve à reativação parassimpática e está negativamente associada à incidência de eventos 

cardíacos, tais como insuficiência cardíaca ou arritmia ventricular esquerda, (27,28). Existem 

fortes evidências de que essa fase de recuperação da FC pode ser muito importante no 

diagnóstico de disfunções cardiovasculares (19,20), sendo que indivíduos que apresentam 

uma recuperação mais lenta da FC possuem maiores riscos de morte ou eventos cardíacos (20, 

21, 25). 

Outro reconhecido marcador prognóstico não invasivo de eventos cardiovasculares e 

mortalidade que está intimamente ligado ao comportamento da FC durante o exercício é a 

insuficiência cronotrópica (IC). A insuficiência cronotrópica pode ser definida como uma 

incapacidade do indivíduo em aumentar a FC durante o esforço, sendo considerada uma das 

causas mais importantes de intolerância ao exercício (26). Cole et al. (21)  demonstraram que 

pacientes que tiveram um menor aumento da FC durante o exercício apresentaram um maior 
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risco de morte e de desenvolverem eventos cardiovasculares. Nesse sentido, outro estudo que 

avaliou um grande grupo de indivíduos, com e sem problemas cardiovasculares, durante um 

teste de esforço concluiu que a baixa FC de pico, a lenta recuperação da FC e a insuficiência 

cronotrópica foram fatores preditores de mortalidade por eventos cardiovasculares (29).  

Embora esforços tenham sido realizados para se examinar o papel da disautonomia na 

fibromialgia, não há estudos que tenham avaliado o comportamento da FC durante e após o 

esforço, ainda que tal técnica seja de suma importância no prognóstico não invasivo de 

eventos cardiovasculares e mortalidade (15, 31, 32, 33, 34). Decerto, a confirmação de que 

pacientes com fibromialgia possam apresentar maior risco de eventos cardiovasculares pode 

auxiliar no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas que previnam ou atenuem 

sintomas relacionados à disautonomia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2. OBJETIVOS 

Os objetivos do presente projeto foram: 1) verificar a modulação cardíaca autonômica 

em pacientes com fibromialgia em resposta ao exercício e 2) avaliar a prevalência de 

insuficiência cronotrópica em uma coorte de pacientes com fibromialgia.  
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3. PLANO DE TRABALHO 

O trabalho foi desenvolvido no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP). A equipe de pesquisa foi composta pela Dr.a Ana 

Lúcia de Sá Pinto, e pela Dr.a Fernanda R. Lima; Reumatologia HCFMUSP), responsáveis 

por recrutar, selecionar e acompanhar os voluntários durante o seguimento. Os testes físicos 

(realizados no Laboratório de Avaliação e Condicionamento em Reumatologia; LACRE) 

foram aplicados pela aluna de mestrado (Roberta; Reumatologia HCFMUSP), acompanhada 

por um cardiologista e com a colaboração dos demais pesquisadores citados acima. 
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4. MÉTODOS 

4.1: Caracterização da Amostra 

 Foi conduzido um estudo caso-controle, de natureza transversal. O presente estudo foi 

aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. 

 Antes de participarem da intervenção, os pacientes passaram por avaliação médica 

com o intuito de verificar os critérios de elegibilidade. Cerca de 30 sujeitos foram divididos 

em dois grupos: 1) grupo controle (GC) e 2) grupo de fibromialgia (GFM).  

 Indivíduos saudáveis, pareados por peso, idade e sexo, formaram o grupo controle.  

O recrutamento das pacientes foi feito no Hospital das Clínicas (HCFMUSP), 

Ambulatório de Fibromialgia. Os sujeitos deveriam se enquadrar nos seguintes critérios para 

serem incluídos no trabalho:  

• Mulheres pré-diagnosticadas com FM, segundo critérios do ACR;  

•  Adultos com idade entre 40 e 60 anos;  

• Ausência de acometimentos que comprometam a participação no teste físico 

empregado neste estudo;  

• Não estar engajado em qualquer tipo de dieta ou programa regular de exercícios 

físicos por ao menos seis meses;  

•  Ausência de doenças neuropsiquiátricas graves e autoimunes;  

• Não serem tabagistas. 

• Não fazer uso de medicamentos antihipertensivos. 

 As voluntárias que se enquadraram nos critérios de inclusão deveriam comparecer ao 

LACRE - HCFMUSP para receber informações sobre os detalhes do projeto e para realização 

do teste de esforço. Além disso, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
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4.2: Antropometria 

As voluntárias foram pesadas com uma roupa leve e sem calçado em balança digital, 

utilizando apenas uma casa decimal, e a altura foi determinada na posição em pé, com auxílio 

de estadiômetro. Em seguida, essas medidas foram utilizadas na realização do índice de massa 

corpórea (IMC). Todos esses dados foram utilizados para caracterização da amostra. 

 

4.3: Teste de esforço 

As voluntárias foram submetidas a um teste ergoespirométrico, o qual foi realizado no 

LACRE, em uma esteira (Centurion, modelo 200, Micromed, Brasil), seguindo um protocolo 

de Balke modificado, com progressão de carga e incremento a cada minuto. Para a análise do 

consumo de oxigênio (VO2) e produção de dióxido de carbono, foram utilizadas amostragens 

de respiração por respiração através de uma média de 30 segundos, com auxilio de 

um sistema de calorimetria indireta (Cortex - modelo Metalyzer III B, Leipzig, Alemanha), já 

a FC foi registrada continuamente em repouso, durante e na recuperação do exercício, com 

auxílio de um eletrocardiograma de 12 derivações (Ergo PC Elite, INC. Micromed, Brasil). 

Todas as instruções relevantes à execução do teste foram entregues por escrito a todas 

as participantes. Durante o teste, foram aferidas as respostas pressóricas, por meio de 

esfigmomanômetro de coluna de mercúrio; cronotrópicas e eletrocardiográficas, por meio de 

eletrocardiograma; percepção subjetiva de esforço, com auxílio da escala de Borg. Todos os 

testes foram conduzidos com supervisão de um médico. A paciente deveria atingir  teste 

máximo para que fosse validado o teste, ou seja a paciente deveria atingir ao menos um dos 

seguintes critérios: 1-) RER (coeficiente da razão de troca respiratória, que se calcula pela 

seguinte equação = VCO2/ VO2) ≥ 1,05, ou seja a paciente já apresenta uma produção de 

dióxido de carbono (CO2) maior do que o consumo de oxigênio (O2); 2-) pontuação na escala 
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de Borg  ≥ 17, que já significa um esforço muito intenso;  3-) alcançar até 10 batimentos a 

mais da FCmax predita para a idade da paciente (FCmax predita para a idade =  220 - a idade 

da paciente).    

 

4.4: Análise dos dados 

Após realização dos testes, foram calculadas a reserva cronotrópica (RC) e a FC de 

recuperação no primeiro (deltaFCR1) e segundo minuto (deltaFCR2). A RC foi determinada 

por meio da razão entre a diferença da FC de pico (FCpico) e a FC de repouso (FCrepouso), 

pela diferença da FC máxima predita para a idade (FCmáx) e a FC repouso, sendo o  resultado 

dessa equação multiplicado por 100 (RC= {[FC pico - FC repouso] / [FCmáx – FC repouso]} 

X 100). Valores de reserva cronotrópica menor que 80% configuraram a insuficiência 

cronotrópica (26).  

O deltaFCR1 foi calculado por meio da diferença entre  a FCpico e a FCrecuperação 

no primeiro minuto (FCR1)  (deltaFCR1= FCpico – FCR1), já o deltaFCR2 foi calculado pela 

diferença entre a FC pico e a FC de recuperação no segundo minuto (FCR2) (deltaFCR2 = FC 

pico – FCR2).  

 

4.5: Análise Estatística 

Testes T-Student não-pareados foram utilizados para avaliar as diferenças entre os 

grupos para todas as variáveis dependentes. Os dados foram expressos em média ± DP. A 

prevalência de insuficiência cronotrópica (IC) foi expressa em porcentagem da amostra total. 

O nível de significância foi previamente estabelecido em p < 0,05. 
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5. RESULTADOS 

5.1: Participantes 

Cento e vinte pacientes se candidataram ao estudo, porém apenas 14 atingiram os 

critérios de inclusão, para tal foram selecionadas 14 mulheres saudáveis. (Figura 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma de participantes. 

 

Na tabela 1 estão representados os dados basais dos grupos, pode-se observar que a 

média de idade entre os grupos foi semelhante, e a média do IMC também foi semelhante 

entre os grupos. Não houve diferença estatística significativa para nenhuma das variáveis 

analisadas (p > 0,05). 

 

CANDIDATAS (N = 120) 

Excluídas (n = 106) 

Não atingiram os critérios de 
inclusão. 

Grupo com fibromialgia   
(n = 14) 

Analisadas com fibromialgia   
(n = 14) 

Excluídas durante a análise (n = 0) 

Analisadas grupo controle       
(n = 14) 

Excluídas durante a análise (n = 0) 

Grupo Controle               
(n = 14) 
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Tabela 1. Características basais dos grupos 

Nota: Dados apresentados em média ± desvio padrão. Não foram observadas diferenças 

estatísticas significativas entre os grupos (p < 0,05). 

 

5.2: Uso de medicamentos 

Os dados de uso de medicamentos estão apresentados na tabela abaixo (Tabela 2). 

Pode-se observar que há um alto uso de medicamentos no grupo com fibromialgia, sendo 

alguns mais frequentes como os analgésicos, antidepressivos e relaxantes musculares. Já no 

grupo controle, as participantes não relataram uso de medicamentos. 

 

Tabela 2. Uso de medicamentos dos grupos com fibromialgia (GFM) e controle (GC) durante 

o estudo.  

Medicamentos GFM (n=14) GC (n=14) 

Analgésicos 50,0% 0,0% 

Antidepressivos 35,7% 0,0% 

Relaxantes musculares 35,7% 0,0% 

AINE 21,4% 0,0% 

Anticonvulsivantes 7,4% 0,0% 

 

5.3: Dados do teste ergoespirométrico 

Os dados do teste ergoespirométrico são apresentados na Tabela 3. Pode-se notar que 

as participantes do grupo com fibromialgia apresentaram um menor VO2max quando 

Característica  GFM (n=14)    GC (n=14) 

Idade (anos)               46,0 ± 3,0             41,0 ± 4,0 

Índice de massa corpórea (Kg/m2)  26,6 ± 1,4             25,4 ± 1,3 
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comparadas àquelas do grupo controle, sugerindo um menor condicionamento aeróbio nas 

mulheres com fibromialgia. Quanto à resposta da FC durante o teste, pode-se observar que o 

grupo com fibromialgia, tanto no PCR (ponto de compensação respiratória, ou segundo 

limiar) quanto no pico do exercício, apresentam uma menor FC em relação ao grupo controle, 

sugerindo uma disautonomia. Todos os dados apresentados foram estatisticamente 

significativos (p < 0,05). 

 

Tabela 3. Dados do teste ergoespirométrico dos grupos com fibromialgia (GFM) e controle 

(GC). 

Dados do teste GFM (n = 14) GC (n = 14) GFM x GC 

VO2max (ml/Kg/min) 22 ± 1 32 ± 2 p < 0,01* 

FC PCR (bpm) 133 ± 4 157 ± 2 p < 0,001* 

FC pico (bpm) 148 ± 5 177 ± 3 p < 0,001*
 

Nota: Dados apresentados em média ± desvio padrão, * representa diferença estatística 

significativa entre os grupos (p < 0,05). 

 

5.4: Reserva Cronotrópica 

Foi observada diferença estatística significativa entre os grupos para a reserva 

cronotrópica (RC) durante o exercício (Figura 2). Quanto à prevalência de insuficiência 

cronotrópica nos grupos, constatamos que oito dentre as quatorze pacientes com fibromialgia 

apresentaram insuficiência cronotrópica, enquanto que no grupo controle, nenhuma das 

participantes apresentou insuficiência cronotrópica (Tabela 4). 
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             Figura 2. Reserva Cronotrópica durante o exercício nas pacientes do grupo com 

fibromialgia (GFM) e do grupo controle (GC). 

 

Nota: dados apresentados em média e valores individuais versus controle. *representa 

diferença estatística significativa, p < 0,001. 

 

Tabela 4. Dados da prevalência de insuficiência cronotrópica (IC) no grupo com 

fibromialgia (GFM) e no grupo controle (GC). 

Grupo Prevalência IC 

GFM (n = 14) 57,1% (n = 8) 

GC (n = 14) 0,0% (n = 0) 

 

 

5.5: Recuperação da Frequência Cardíaca 

 

Foi observada diferença estatística significativa na recuperação da frequência cardíaca 

no segundo minuto após o término do exercício, ao passo que no primeiro minuto houve uma 

tendência à significância (Figura 3). 
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Figura 3. Recuperação da FC no primeiro e segundo minuto após o esforço para o 

grupo com fibromialgia (GFM) e grupo controle (GC). 

 

 

Nota: Dados representados pela média e nos valores individuais.  Representa uma 

tendência a significância estatística, deltaFCR1 (p = 0,059), e * representa diferença estatística 

significativa, deltaFCR2 (p = 0,002). 

 

5.6: Análise Post-Hoc 

Foi realizada uma análise post-hoc ao final do estudo para verificar se os resultados 

obtidos para a recuperação da FC e para a insuficiência cronotrópica poderiam ter sido 

influenciados pelo uso de antidepressivos. 

Quando comparadas mulheres com fibromialgia que não tomavam antidepressivos 

com o grupo controle, podem-se observar dados de recuperação da FC similares àqueles 

obtidos sem a exclusão das pacientes que usavam antidepressivos (Tabela 5). A incidência de 

incompetência cronotrópica dentre as mulheres que faziam uso de antidepressivos foi de 

54,5% (n = 5), similar à incidência obtida quando todas as pacientes foram analisadas em 
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conjunto (57,1%, n = 8), sugerindo que o uso de medicamentos antidepressivos não 

influenciou significativamente as respostas de disfunção autonômica reportadas neste estudo. 

 

Tabela 5. Recuperação da FC no primeiro e segundo minutos após o exercício entre o 

grupo com fibromialgia (GFM) que não tomavam medicamentos e  o grupo controle (GC). 

 

         GFM sem antidepressivos vs Grupo Controle 

DeltaFCR1 = GC recuperou 13bpm a mais que o GFM *  

DeltaFCR2 = GC recuperou 20bpm a mais que o GFM*  

              Nota: * representa diferença estatística significativa entre os grupos (p < 0,05).  
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6. DISCUSSÃO 

Diversos estudos que incluem centenas de pacientes vêm apontando a insuficiência 

cronotrópica como um preditor de mortalidade (35,36,37,38). Por exemplo, Sandvik e 

colaboradores (37) observaram que voluntários que apresentaram um aumento atenuado da 

FC durante o exercício tinham maior probabilidade de morte por doenças cardiovasculares. 

Em consonância com esse estudo, Cole e colaboradores (21) também mostraram que houve 

um índice de morte maior em indivíduos aparentemente saudáveis que apresentaram um 

comportamento inadequado da FC durante o exercício. No presente estudo, as pacientes com 

fibromialgia apresentaram uma resposta da FC anormal durante e após o exercício. Além 

disso, foi identificado que 57,1% das pacientes apresentaram insuficiência cronotrópica, 

sugerindo que elas possam ter um maior risco de eventos cardíacos e de morte. 

Os mecanismos da insuficiência cronotrópica ainda não estão totalmente esclarecidos.  

No entanto, a explicação mais aceita para essa resposta anormal da FC é a disfunção da 

modulação do sistema nervoso autônomo (39). Alguns estudos que utilizaram análise 

espectral da variabilidade da FC com diferentes fatores estressores (ex.: teste “tilt”) 

demonstraram um maior tônus simpático e uma menor atenuação do parassimpático em 

pacientes com fibromialgia (10,40). 

Nesse contexto, essa diminuição da resposta da FC durante o exercício observado nas 

pacientes com fibromialgia pode estar relacionada com uma dessensibilização dos receptores 

cardíacos β1 gerado por um aumento da atividade simpática, similar ao que ocorre na 

insuficiência cardíaca (39). Dessa maneira, a disfunção autonômica também aparece como 

uma justificativa para hiperatividade simpática durante o repouso e hiporreatividade no 

estresse (41). Estudos longitudinais se fazem necessários para testar o poder prognóstico da 
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insuficiência cronotrópica como um marcador não invasivo de risco em pacientes com 

fibromialgia.  

Além da hipoatividade simpática durante o exercício máximo, uma disfunção 

autonômica cardíaca também foi notada após o exercício, sugerida por um retardo no 

deltaFCR, que inicialmente acontece por uma reativação parassimpática seguida de uma 

retirada simpática. Esse retardo da FC, muito estudado por diversos pesquisadores, também é 

um preditor de mortalidade e de riscos cardiovasculares na população geral (20,24). Cole e 

colaboradores demonstraram que de uma população de 2.428 indivíduos, 213 morreram, 

sendo que 26% deles apresentaram uma recuperação da FC tardia (21). Esses dados vão ao 

encontro dos nossos achados, levando a crer que a população estudada pode apresentar um 

risco maior de mortalidade ou mesmo de eventos cardíacos também por esse motivo. No 

geral, esses achados sugerem que a disautonomia pode ter uma influência na fibromialgia. 

A disfunção autonômica vem sendo associada com uma variedade de sintomas na 

fibromialgia, incluindo o distúrbio do sono, dor crônica, alodínia, ansiedade, pseudo 

fenômeno de Raynauld, síndrome do intestino irritável (15). Assim, as estratégias destinadas a 

atenuar a disautonomia podem ser consideradas terapeuticamente promissoras na 

fibromialgia. A este respeito, Figueroa e colaboradores (10) demonstraram uma melhora da 

modulação vagal durante o repouso (com uma consequente regularização da FC) e na 

percepção da dor, após um programa de 16 semanas de exercício de força em mulheres com 

fibromialgia. Complementando o estudo realizado por Furlan e colaboradores (42) que 

mostraram um aumento da atividade simpática durante o repouso dentre a população com 

fibromialgia, ou seja um aumento da FC de repouso dessas pacientes. Adicionalmente, o 

grupo de Figueroa demonstrou que o treinamento aeróbio pode melhorar a modulação 
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autonômica pós-exercício em obesos e em pacientes com diabetes tipo II (43) levando a crer 

que esse tipo de exercício também poderia auxiliar nas pacientes com fibromialgia. 

Estudos de longo prazo devem explorar o papel terapêutico dos diferentes tipos de 

treinamento (ex.: exercícios de alta ou baixa intensidade, de força, aeróbio ou programas 

combinados de exercícios) na modulação do sistema nervoso autônomo (ex.: recuperação da 

FCtardia) na fibromialgia. O papel dos exercícios físicos na modulação autonômica em 

pacientes com fibromialgia ainda precisa ser estudado. 

Já com relação ao nível de atividade física nessa população, o presente estudo 

constatou que as pacientes com fibromialgia tem um menor condicionamento físico quando 

comparadas às mulheres saudáveis e, portanto, leva a crer que são menos fisicamente ativas. 

Outros estudos realizados recentemente demonstraram o mesmo (44, 45, 46). Ellingson e 

colaboradores constataram que esse nível de atividade física diminuído nessa população está 

diretamente relacionado com a modulação central da dor, sendo que quanto mais sedentárias, 

menos toleram os estímulos dolorosos, fazendo com que utilizem mais medicamentos para 

combater a dor (46). 

O presente estudo excluiu as participantes que faziam uso de medicamentos que 

pudessem afetar a resposta cronotrópica no exercício (ex.: beta-bloqueadores), porém é 

importante ressaltar que as pacientes deste estudo estavam fazendo uso de vários 

medicamentos, como, por exemplo, antidepressivos, que talvez pudessem afetar o SNA (47). 

Contudo, uma revisão da literatura foi realizada, e não foram observadas evidências 

consistentes sobre a influência de tais drogas sobre a reserva cronotrópica e a recuperação da 

FC. Além disso, uma análise post-hoc revelou que as pacientes que não tomavam 

antidepressivos também apresentavam uma recuperação da FC tardia quando comparadas a 

seus pares saudáveis. Além disso, cinco das nove pacientes (54,5%) que apresentaram 
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insuficiência cronotrópica usavam drogas antidepressivas. É importante destacar que essa 

prevalência é similar à observada no grupo total (57,1%), sugerindo que os antidepressivos 

têm um impacto mínimo (se algum) sobre os presentes achados. Estudos adicionais com 

pacientes sem uso de medicamentos antidepressivos se fazem necessário para esclarecer por 

completo esse assunto. 

Por fim, considerando que tanto o RER quanto a FC durante o exercício são 

dependentes da percepção de esforço das pacientes, pode-se especular que um esforço 

submáximo explique, parcialmente, a resposta atenuada da FC em 57% das pacientes de 

fibromialgia testadas. Contudo, todas as pacientes reportaram exaustão no final do teste. Essa 

observação, em conjunto com o fato da RER ultrapassar 1,05 em todos os testes, permite-nos 

concluir que, de fato, a insuficiência cronotrópica pode ter contribuído para uma baixa 

resposta da FC observada nesse estudo. 
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7. CONCLUSÃO 

O presente estudo demonstrou que as pacientes com fibromialgia apresentam 

disautonomia. Além disso, também foi possível observar uma alta prevalência de insuficiência 

cronotrópica (cerca de 57% da amostra estudada). Sendo assim, tanto a insuficiência 

cronotrópica quanto a recuperação tardia da FC podem ser fatores de risco que predispõe 

pacientes com fibromialgia a um risco maior de eventos cardiovasculares e mortalidade. 

Contudo, tal hipótese precisa ser testada por estudos prospectivos.   
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