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RESUMO 

 

Amaral JAT. Associação entre a modulação autonômica da frequência cardíaca e o grau 

de gravidade de doença em crianças com hepatopatia grave [tese]. São Paulo: Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020. 
 

Introdução: A AVB é a principal indicação de transplante hepático pediátrico, 

responsável por 60% das indicações nos maiores centros. O fígado possui importante 

papel na metabolização de substâncias e homeostase do organismo, seu 

comprometimento pela cirrose gera uma série de desordens e desequilíbrios em vários 

órgãos e sistemas. Já existem estudos sobre o sistema nervoso autônomo em criança em 

diversas condições, contudo, não há na literatura um estudo que analise o sistema nervoso 

autônomo de crianças com hepatopatia. Objetivo: Analisar a modulação autonômica 

cardíaca e relacioná-la com o grau de gravidade da doença em crianças com doença 

hepática grave.  Método: Foram analisadas crianças com diagnóstico de atresia de vias 

biliares na fila para o transplante de fígado, ambos os sexos, de 6 meses a 3 anos de vida, 

aguardando o transplante no Instituto da Criança, avaliadas pelo PELD quanto a 

gravidade da doença e crianças saudáveis no grupo controle.  Para análise de dados da 

modulação cardíaca no domínio do tempo foram utilizados (pNN50, SDNN e RMSSD) 

e domínio da frequência foram utilizados os componentes espectrais de baixa frequência 

LF e alta frequência HF. A análise geométrica foi realizada por meio dos índices RRtri, 

TINN, SD1, SD2 e relação SD1/SD2. Nos índices não lineares DFA α1 e α2, DET, REC, 

D2 e análise simbólica. Resultados: Ao comparar os dois grupos de crianças, os 

resultados foram significantes nos índices do domínio do tempo: SDNN (p=0,001), 

RMSSD (<0,01), NN50 (p=0,03), pNN50 (p=0,04). No domínio da frequência os índices 

LF(ms²) e HF(ms²) apresentaram valores de p <0,001. Já nos índices geométricos, RRTri 

e TINN ambos com p <0,001, e SD1 (p=0,003) e SD2 (p=0,001). Conclusão: Há uma 

alteração da variabilidade da frequência cardíaca tanto na modulação simpática quanto na 

modulação parassimpática, demonstrando uma diminuição dos índices da VFC e possível 

maior morbidade nas crianças com atresia de vias biliares. 

Descritores: Atresia biliar; Sistema nervoso autônomo; Sistema cardiovascular; 

Hepatopatias; Criança; Variabilidade da frequência cardíaca. 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

Amaral JAT. Association between autonomic modulation of heart rate and the disease 

severity in children with severe liver disease [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2020. 
 

Introduction: The AVB is the main indication for pediatric liver transplantation, 

responsible for 60% of indications in the major centers. Because the liver is the great 

"laboratory" of the human body, with an important role in the metabolism of substances 

and homeostasis of the organism, its involvement by cirrhosis generates a series of 

requirements and imbalances in various organs and systems. There are already studies on 

the autonomic nervous system in children in different conditions, however, there is no 

literature that studies the autonomic nervous system of children with liver disease. Aim: 

To analyze a cardiac autonomic modulation with the degree of severity of the disease in 

children with severe hepatic disease. Methods: Children with a diagnosis of biliary 

atresia waiting for liver transplantation, both sexes, from 6 months to 3 years of age, who 

were waiting list transplantation at the Children's Institute, were analyzed by the PELD 

regarding the severity of the disease. Healthy children were evaluated for the control 

group. Data analysis of cardiac modulation without time domain and used (pNN50, 

SDNN and RMSSD) and domain of the frequency and use of low frequency LF 

components and high frequency HF. A geometric analysis will be performed using the 

RRtri, TINN, SD1, SD2 and SD1 / SD2 ratios. In the non-linear indexes DFA α1 and α2, 

DET, REC, D2 and symbolic analysis. RESULTS: When comparing the two groups of 

children, the results were significant in the time domain indices: SDNN (p = 0.001), 

RMSSD (<0.01), NN50 (p = 0.03), pNN50 (p = 0.04). In the frequency domain of the 

indexes LF (ms²) and HF (ms²) presented values of p <0.001. In the geometric indices, 

RRTri and TINN both with p <0.001, and SD1 (p = 0.003) and SD2 (p = 0.001). The 

correlation of the PELD with the indexes RMSSD and SD1 the values respectively were 

r = -0.46 (p = 0.008) and r = -0.45 (p = 0.009). Conclusion: There is a change in heart 

rate variability in both sympathetic modulation and parasympathetic modulation, 

demonstrating a decrease in HRV and a higher prognosis of morbidity in children with 

biliary atresia. 

 

Descriptors: Biliary atresia; Autonomic nervous system; Cardiovascular system; Liver 

diseases; Child; Heart rate variability. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Atresia de Vias Biliares 

Diversas doenças hepáticas crônicas podem se manifestar na infância, acarretando 

impacto importante nos custos da saúde, morbimortalidade e na dinâmica familiar. Em 

alguns casos, pode ocorrer progressão para cirrose e falência hepática com todas as suas 

complicações, sendo nestes casos o transplante a única opção terapêutica (1-3). Dentre 

tais doenças, destaca-se a atresia das vias biliares (AVB), uma doença de causa 

desconhecida em que ocorre um processo inflamatório e fibrosante nas vias biliares, com 

a consequência de obliteração das mesmas (4, 5). Evolui para cirrose com manifestações 

de hipertensão portal grave e insuficiência hepática em cerca de 1 a 2 anos se não tratada 

(6-8). 

A AVB é uma má formação que ocorre em 1 entre 10.000 a 15.000 nascidos vivos 

(2, 9, 10). No curso da doença a criança pode apresentar complicações, como: colestase 

crônica (esteatorréia, deficiência das vitaminas lipossolúveis, desnutrição, icterícia, 

prurido, hipertensão portal e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor), bem como as 

relacionadas à portoenterostomia (colangite bacteriana ascendente). O prognóstico do 

paciente depende do tratamento instituído (Portoenterostomia de Kasai, tratamento 

medicamentoso e as complicações) e da evolução pós-operatória. Mesmo com a cirurgia 

como processo do tratamento, o seguimento dos pacientes deve ser rigoroso, pois mesmo 

após um procedimento bem sucedido de Kasai, pode haver progressão da lesão hepática, 

drenagem biliar não satisfatória e instalação da cirrose, e como desfecho o transplante de 

fígado (2, 11). 

O diagnóstico se baseia essencialmente nos achados clínicos, elevação de 

bilirrubina predominantemente direta e na biópsia hepática, que revela proliferação 

ductular marginal, expansão fibrosa do espaço porta e presença de plugs biliares (12). 

Quando o diagnóstico é feito precocemente (classicamente antes de 12 a 16 semanas de 

vida), indica-se a portoenterostomia de Kasai (5), com o objetivo de se restabelecer o 

fluxo biliar. Quando o procedimento obtém sucesso, há retorno à coloração normal das 

fezes e regressão da icterícia. Cerca de 50% das portoenterostomias realizadas resultam 
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em sucesso parcial (melhora, mas não resolução completa da icterícia), 25% tem sucesso 

total (a criança se torna anictérica) e 25% não levam a nenhuma melhora na icterícia.  De 

qualquer forma, apesar da cirurgia de Kasai (13) em sua maioria retardar a evolução da 

cirrose, praticamente todos os pacientes portadores de AVB em dado momento 

necessitam de transplante hepático (14, 15). 

Assim, a AVB é a principal indicação de transplante hepático pediátrico, 

responsável por 60% das indicações nos maiores centros (5). Por ser o fígado o grande 

“laboratório” do corpo humano, com importante papel na metabolização de substâncias e 

homeostase do organismo, seu comprometimento pela cirrose gera uma série de 

desordens e desequilíbrios em vários órgãos e sistemas (16-18). Desta forma, existe 

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

e hemodinâmicas, o que pode gerar algum grau de sobrecarga cardíaca, formação de 

shunts intrapulmonares, a hipoxemia crônica (síndrome hepatopulmonar), disfunção 

renal (síndrome hepatorrenal), alterações neurológicas com sonolência e alterações de 

comportamento e de nível de consciência (encefalopatia hepática) (19, 20). 

A partir da perda da função hepática e necessidade de um fígado novo por conta 

da cirrose, há a realização do transplante de fígado, a qual leva em média de cinco a oito 

horas a cirurgia. O procedimento começa com a retirada do fígado doente por uma incisão 

no abdômen superior, o fígado do doador é colocado na cavidade abdominal e os vasos 

sanguíneos (veia supra-hepática, veia porta e artéria hepática) são suturados. Há a 

reconstrução por fim, da via biliar que pode ser feita com o ducto do receptor ou com um 

segmento de intestino em alguns casos (21-23). 

O transplante de fígado em crianças pode ser realizado através de dois tipos de 

doadores. O fígado obtido por cadáver, no qual todos os pacientes que necessitam de um 

transplante de fígado são inseridos em uma lista única, de acordo com a compatibilidade 

sanguínea (sistema ABO) e esperam até encontrar o fígado em boas condições e 

compatível com a criança. No caso do doador vivo, são realizados diversos exames de 

compatibilidade e estado de saúde do doador, na maioria das vezes com parentesco de 

primeiro grau, e por livre e espontânea vontade, o procedimento de retirada de uma parte 

do fígado, o lobo esquerdo ou segmento lateral esquerdo do adulto, é realizado e por sua 
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condição de regeneração o fígado do doador em alguns meses retorna ao tamanho 

fisiológico para suas demandas (24-26). 

No Brasil, desde 2006 o critério da lista de espera para o transplante cadavérico 

respeita um índice baseado na gravidade da doença.  O Ministério da Saúde (27) para 

caracterizar e classificar o grau de gravidade das doenças, utiliza o MELD (Model for 

End-Stage liver disease) para adultos, que é um índice de valor numérico de 6 a 40, e o 

PELD (Pediatric End- Stage liver disease) para as crianças menores de 12 anos. O PELD 

é composto pelos valores de bilirrubina, albumina, INR (índice normalizado derivado do 

tempo de protrombina) e o cálculo possui alguns ajustes de acordo com os meses de vida 

e déficit de crescimento. Apenas casos urgentes como hepatite fulminante possui 

prioridade absoluta na lista de espera (28, 29). 

Para compensar (30) as demandas circulatórias, a adequação do miocárdio é um 

fator chave na capacidade do paciente cirrótico devido a sua resposta vascular anormal. 

Há uma diminuição da resistência vascular sistêmica e do débito cardíaco. Ocorre 

elevação da atividade simpática, consequentemente aumento considerável da frequência 

cardíaca (31). Apesar de já serem conhecidos os vários efeitos multissistêmicos da cirrose 

citados acima, não se sabe exatamente o comportamento do sistema nervoso autônomo 

(SNA) nas crianças portadoras de AVB com cirrose manifesta. 

1.2 Sistema Nervoso Autonômico e Disfunção Autonômica nas Doenças 

Hepáticas 

O SNA, através dos componentes simpáticos e parassimpáticos promove 

respostas em todos sistemas. No sistema cardiovascular há um controle neural ligado 

intimamente à frequência cardíaca e a atividade reflexa barorreceptora por meio de nervos 

aferentes e eferentes (32). A partir de impulsos aferentes provenientes de barorreceptores, 

quimioceptores, receptores ventriculares e/ou atriais, modificações do sistema vasomotor 

e/ou respiratório, sistema termorregulador e renina-angiotensina-aldosterona (33, 34), 

formam-se respostas por uma interação complexa de estímulo e inibição(32, 35). 
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O SNA divide-se em fibras simpáticas e parassimpáticas, e essas possuem 

diferenças anatômicas e fisiológicas. No sistema nervoso simpático, os neurônios pré-

ganglionares localizam-se na medula tóraco-lombar e são curtos, já os neurônios pós-

ganglionares estão longe dos órgãos e suas fibras são longas. No sistema nervoso 

parassimpático é ao contrário, os neurônios pré-ganglionares localizam-se crânio-sacral 

e são fibras longas, e os pós-ganglionares estão próximo aos órgãos e vísceras por serem 

fibras curtas. Isso interfere no tempo de transmissão dos estímulos e reação de cada 

sistema, devido a essas particularidades o sistema nervoso parassimpático é mais rápido 

do que o sistema nervoso simpático (36, 37). 

O sistema gastrointestinal possui um sistema nervoso próprio, localizado na 

parede intestinal, começando no esôfago e se estendendo até o ânus. O número de 

neurônios é de aproximadamente 100 milhões e este sistema nervoso entérico (SNE) é 

bastante desenvolvido, controlando as funções de movimentos e da secreção 

gastrointestinal. O SNE é composto por dois plexos, o mioentérico e o submucoso; O 

plexo mioentérico controla os movimentos gastrointestinais, já o plexo submucoso 

controla basicamente, a secreção gastrointestinal e o fluxo sanguíneo local (38). 

As fibras extrínsecas parassimpáticas e simpáticas se conectam com esses dois 

plexos, e embora o sistema entérico possua suas funções independente desses nervos 

extrínsecos, a estimulação pelo SNP e SNS pode intensificar ou inibir as funções 

gastrointestinais. A estimulação parassimpática aumenta a atividade gastrointestinal e a 

estimulação simpática diminui essa atividade. Já no fígado, o efeito autonômico simpático 

é liberação da glicose e a modulação do parassimpático a síntese de glicogênio (38). 

Já foi descrito na literatura sobre a interação entre o fígado e o sistema nervoso 

autônomo, e como alterações nesses sistemas e/ou patologias graves podem provocar 

disfunções, inclusive, disfunção autonômica no indivíduo. Em 1964, Walker e Thomas, 

descreveram a neuropatia somática na cirrose biliar primária em estágio avançado, e após 

duas décadas descrita como uma complicação comum nesse tipo de doença do fígado 

(39). 
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Os índices do domínio do tempo por análise estatística são compostos por SDNN 

(Desvio padrão dos intervalos normal a normal), SDANN (desvio padrão da média do 

comprimento dos ciclos de 5 minutos da gravação), SDNNi (média do desvio padrão dos 

intervalos dos ciclos de 5 minutos de toda a gravação) que representam o aumento da 

atividade simpática ou retirada vagal (45, 46), rMSSD ("root mean square successive 

differences"), em que cada diferença é elevada ao quadrado, somada, e tirada a média 

deste resultado e então, obtida a raiz quadrada da média obtida) e pNN50 (proporção de 

ciclos em que a diferença é menor que 50 milissegundos) são encontrados a partir dos 

intervalos RR adjacentes (47) e representam a modulação parassimpática (32, 48-50). 

No método de análise geométrico (32, 35, 51), o índice triangular é calculado a 

partir da construção de um histograma de densidade dos intervalos RR normais, o qual 

mostra no eixo horizontal (eixo x) o comprimento dos intervalos RR e no eixo vertical 

(eixo y) a frequência com que cada um deles ocorreu. A união dos pontos das colunas do 

histograma forma uma figura semelhante a um triângulo e a largura da base deste 

triângulo expressa a variabilidade dos intervalos RR. 

O índice triangular (correspondente à base do triângulo) pode ser calculado ao 

dividir a área (corresponde ao número total de intervalos RR utilizados para construir a 

figura) e a altura (corresponde ao número de intervalos RR com frequência modal) do 

triângulo (35, 52). São analisados de maneira quantitativa os índices: RRtri, TINN e plot 

de Poincaré (SD1, SD2, relação SD1/SD2). O RRtri é calculado a partir da construção do 

histograma de densidade dos intervalos RR normais, e é obtido pela divisão da integral 

do histograma (isto é, o número total de intervalos RR) pelo máximo da distribuição de 

densidade (frequência modal dos intervalos RR), mensurado em uma escala discreta com 

caixas de 7.8125 ms (1/128 segundos) (47). 

O TINN consiste na largura da linha de base da distribuição medida como a base 

de um triângulo, aproximando a distribuição de todos os intervalos RR, no qual a 

diferença dos mínimos quadrados é utilizada para determinação do triângulo (40). 

Na análise quantitativa, o SD1 (Desvio-padrão da variabilidade instantânea 

batimento a batimento) representa a dispersão dos pontos perpendiculares à linha de 

identidade e parece ser um índice de registro instantâneo da variabilidade batimento a 
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batimento; o SD2 (Desvio-padrão em longo prazo dos intervalos R-R contínuos) – 

representa a dispersão dos pontos ao longo da linha de identidade e representa a VFC em 

registros de longa duração. A relação SD1/SD2 mostra a razão entre as variações curta e 

longa dos intervalos RR (35). 

A análise qualitativa pelo plot de Poincaré é visual e realizada por meio da figura 

formada pelo seu atrator, e que demonstra o grau de complexidade dos intervalos RR 

(53), através dos índices SD1 e SD2. A análise qualitativa (visual) do plot de Poincaré foi 

classificada como: – Cometa, na qual um aumento na dispersão dos intervalos RR 

batimento a batimento é observado com aumento nos intervalos RR, característica de um 

plot normal; – Torpedo, com pequena dispersão global batimento a batimento (SD1) e 

sem aumento da dispersão dos intervalos RR a longo prazo; – Complexa ou parabólica, 

na qual duas ou mais extremidades distintas são separadas do corpo principal do plot, 

com pelo menos três pontos incluídos em cada extremidade (54). 

Os índices do domínio da frequência são os mais utilizados quando se trata de 

estudos com indivíduos em condição de repouso. Estes decompõem-se em componentes 

oscilatórios fundamentais (35, 55-58) sendo eles, alta frequência (High Frequency-HF) 

que corresponde à modulação respiratória e é um indicador da atuação vagal no 

miocárdio, baixa frequência (Low Frequency-LF) mostrando a atuação global, com 

predominância do simpático, muito baixa frequência (Very Low Frequency-VLF) e ultra 

baixa frequência (Ultra Low Frequency- ULF) cuja a explicação fisiológica não está clara 

(58-60). 

Os índices não lineares derivam da teoria do caos. A teoria do caos foi 

desenvolvida em 1960 pelo físico Edward Lorenz (1917-2008), e estuda acontecimentos 

imprevisíveis e caóticos classificados como estocásticos, sendo assim, situações que 

ocorrem mudanças nas suas condições iniciais podem no futuro apresentar resultados 

completamente diferentes. Essa descoberta ocorreu durante um experimento, no qual, ele 

percebeu que pequenas mudanças numéricas podiam gerar grandes consequências e 

referiu a esse momento com a frase: “o bater de asas de uma borboleta em Tóquio pode 

provocar um furacão em Nova Iorque”, nomeando-a como efeito borboleta, e ainda é 

tópico de discussões (61, 62) 
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O índice de recorrência (REC) representa a porcentagem do ponto recorrente. Nos 

sistemas dinâmicos a recorrência é uma propriedade fundamental que pode caracterizar o 

comportamento de um sistema no espaço de fase. Esses sistemas não-lineares 

demonstram uma variedade de comportamentos qualitativamente diferentes, como 

regimes caóticos. Já o índice Determinismo (DET) é a porcentagem de pontos recorrentes 

que aparecem em sequência, formando linhas diagonais na trama de recorrência (66) e 

D2, que estima o número mínimo de variáveis necessárias para construir um modelo de 

dinâmica do sistema. Quanto mais variáveis forem necessárias para prever a série 

temporal, maior será sua complexidade. 

A análise simbólica é um método dos índices não lineares aplicados nos intervalos 

R-R para analisar a variabilidade da frequência cardíaca.  O método é baseado na 

conversão da série em uma sequência de símbolos (67). A série simbólica é convertida 

em uma série de padrões de três símbolos. Quatro diferentes famílias de padrões podem 

ser identificadas: 0V, 1V, 2LV e 2UV em valores absolutos e porcentagem, representando 

a modulação simpática e vagal (68). Na tabela 1 há uma descrição dos principais índices 

supracitados bem como se representam modulação simpática, parassimpática ou ambas. 

Uma complicação frequente nas doenças hepáticas é a neuropatia autonômica 

(NA), que por sua vez é grave e apresenta um risco cinco vezes maior de mortalidade 

nesses pacientes (69). Sendo assim, a hipótese deste trabalho é que há uma alteração na 

modulação autonômica cardíaca nas crianças com AVB, e que os valores dos índices da 

VFC sejam menores comparados as crianças saudáveis, identificando assim, o 

desequilíbrio fisiológico desta população e a gravidade da disfunção autonômica sobre o 

coração. A atuação do SNA em doenças hepáticas vem sendo estudada, contudo o número 

de estudos sobre a temática ainda é pequeno, principalmente, na faixa etária selecionada 

para este estudo. 

O comprometimento das funções autonômicas e o mau prognóstico é descrito na 

literatura (69-71), no entanto, o primeiro estudo realizado em cirrose biliar primária na 

avaliação da função autonômica, avaliada pelos testes padrão do reflexo cardiovascular e 

pela análise da VFC 24 horas foi em 2004 (72). E, até então, não era sabido muito sobre 

a importância prognóstica das doenças hepáticas crônicas. Deste modo, mostra-se 

necessário uma avaliação em outro âmbito desses pacientes, no qual, a análise da VFC, 

método não invasivo, pode auxiliar na compreensão do comportamento do SNA das 
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crianças, com vista a prover um instrumento que possa corroborar com a literatura sobre 

efeitos cardiovasculares em crianças com hepatopatia grave que serão submetidas ao 

transplante de fígado. 

 

Tabela 1: Índices da Variabilidade da Frequência Cardíaca 

ÍNDICES LINEARES 

ÍNDICE DESCRIÇÃO MODULAÇÃO 

SDNN Desvio padrão de todos os intervalos RR normais 

gravados em um intervalo de tempo, expresso em 

milissegundos(ms). 

Simpático e 

parassimpático 

rMSSD É a raiz quadrada da média do quadrado das 

diferenças entre os intervalos R-R normais 

adjacentes, em um intervalo de tempo, expresso em 

ms. 

Parassimpático 

(predominância) 

 

pNN50 Representa a porcentagem dos intervalos RR 

adjacentes com a diferença de duração maior que 

50ms. 

Parassimpático 

NN50 Quantidade absoluta (contagem) de intervalos NN 

que diferem mais de 50ms em relação ao intervalo 

anterior. 

Parassimpático 

RRtri Índice Triangular (calculado a partir da construção 

do histograma de densidade dos intervalos RR 

normais). 

Global 

TINN Interpolação dos intervalos RR normais. Global 

SD1 Desvio-padrão em longo prazo dos intervalos R-R 

contínuos. 

Parassimpático 
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SD2 Desvio-padrão da variabilidade instantânea 

batimento a batimento. 

Global 

SD1/SD2 A relação de ambos mostra a razão entre as 

variações curta e longa dos intervalos RR. 

Simpatovagal 

HF Com variação de 0,15 a 0,4Hz, que corresponde à 

modulação respiratória e é um indicador da atuação 

do nervo vago sobre o coração. 

Parassimpático 

LF Com variação entre 0,04 e 0,15Hz, que é decorrente 

da ação conjunta dos componentes vagal e 

simpático sobre o coração, com predominância do 

simpático. 

Simpático 

LF/HF Reflete as alterações absolutas e relativas entre os 

componentes simpático e parassimpático do SNA, e 

caracteriza o balanço simpatovagal sobre o coração. 

Simpatovagal 

VLF Componente de muito baixa frequência - potência 

contida na faixa abaixo de 0,04Hz. 

Simpático e 

parassimpático 

ÍNDICES NÃO LINEARES 

DFA(α1) Componente Flutuações depuradas de tendência – 

corresponde ao período de 4 a 11 batimentos. 

Parassimpático 

DFA(α2) Componente Flutuações depuradas de tendência - 

Corresponde a períodos longos, acima de 11 

batimentos. 

Simpático 

REC Índice de Recorrência – Porcentagem do ponto 

recorrente na parcela de recorrência. 

Mensura 

complexibilidade 
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DET Índice de Determinismo- Porcentagem de pontos 

recorrentes que aparecem em sequência, formando 

linhas diagonais na trama de recorrência. 

Mensura 

complexibilidade 

D2 Dimensão de correlação- índice que indica o grau 

de adaptação de um indivíduo. 

Mensura 

complexibilidade 

0V Padrões sem variação, todos os símbolos são iguais. Simpático 

1V Padrões com uma variação, dois símbolos 

consecutivos são iguais e o outro é diferente. 

Não definida 

2LV Padrões com duas variações semelhantes, o segundo 

e o terceiro símbolo mudam em relação ao anterior 

e as mudanças têm o mesmo sinal. 

Parassimpático 

2UV Padrões com duas variações diferentes, o segundo e 

o terceiro mudança de símbolo em relação ao 

anterior e as mudanças têm sinal oposto. 

Parassimpático 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste estudo é analisar a modulação autonômica cardíaca em 

crianças com doença hepática grave. 

 

Os objetivos específicos são: 

• Comparar os índices lineares e não lineares do grupo controle com o grupo 

de crianças com AVB. 

• Associar a modulação autonômica das crianças com AVB com o grau de 

gravidade da doença definido pelo índice PELD. 
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3. MÉTODO 

3.1 Tipo de Estudo 

Estudo transversal quantitativo analítico com análise da modulação autonômica 

da frequência cardíaca de crianças diagnosticadas com cirrose hepática decorrente de 

AVB antes do transplante de fígado. 

3.2 População / Aspectos Éticos 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FMUSP (CEP: 

13.752/2015) (anexo 1). 

Foram analisadas crianças portadoras de AVB incluídas na lista de transplante e 

atendidas no ambulatório de Cirurgia Pediátrica e Transplante Hepático do Instituto da 

Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, de ambos os sexos, com idade entre 6 meses de vida até os 3 anos de idade. 

O cálculo amostral foi realizado a partir de um estudo piloto com 5 crianças 

(Crianças com AVB média do PELD 39,4), idade média de 9,4 meses em cada grupo. 

Utilizou-se média e desvio padrão, no qual foram testadas três variáveis mais usuais. Teste 

bicaudal com significância de 5% e poder do teste de 90%. No cálculo amostral RMSSD 

n=15, SD1 n= 15 e HF(ms²) n=19. O programa utilizado para realizar o teste foi o Stata 

12.0. 

A amostra foi composta por dois grupos, o G1 (grupo de crianças com AVB) e 

o G2 (grupo de crianças saudáveis). No G1 (figura 3) foi verificado através do prontuário 

o valor do PELD e a classificação do mesmo na lista, se estivesse <15ª posição, realizou-

se a coleta dos dados. Já o G2 (figura 4) foi constituído por crianças saudáveis atendidas 

no Ambulatório de Cirurgia Pediátrica da mesma instituição, portadoras de patologias 

leves em programação cirúrgica, como fimose ou hérnia inguinal/umbilical, sem 
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3.4 Critérios de Exclusão 

Foram considerados como critérios de exclusão pacientes com distúrbios 

cardiopulmonares não decorrentes da cirrose, assim como distúrbios neurológicos, ou 

qualquer outro impedimento do paciente sobre a realização dos procedimentos. 

3.5 Avaliação Inicial 

Após identificação dos pacientes foram realizadas as coletas dos seguintes 

dados: idade, sexo, peso, altura, medicamentos e colocação na lista de espera para 

transplante com a pontuação do PELD. Estes dados foram acessados antes do 

procedimento da coleta da VFC com base nas informações disponíveis nos prontuários. 

As coletas foram realizadas no período diurno (9h às 15h) para não haver interferência 

do ciclo circadiano. 

3.6 Instrumentos 

(a) Prontuários Médicos: As informações dos prontuários médicos foram utilizadas para 

coleta de dados, histórico da doença e análise de critérios de inclusão e exclusão. 

(b) Pediatric End-Stage Liver Disease (PELD): 

O valor numérico do PELD estima prognóstico para pacientes pediátricos (menores de 

12 anos) com doenças hepáticas, e é usado para priorizar pacientes na fila do transplante. 

Quanto maior o índice calculado, mais crítico é o estado do paciente e melhor a colocação 

na lista de espera. Para o cálculo deste índice são consideradas as taxas de bilirrubina, 

INR (fator de coagulação), albumina e também a idade do paciente e se o paciente tem 

déficit de crescimento.  Neste estudo serão avaliadas as crianças que estiverem entre os 

quinze primeiros na fila para o transplante, ou seja, as maiores pontuações no score PELD. 

Fórmula PELD: 
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PELD = 10 x [0,480 x Loge (bilirrubina mg/dl) + 1,857 x Loge (INR) - 0,687 x Loge (albumina 

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

crescimento < 2] (27). 

3.7 Protocolo Experimental 

Após a avaliação inicial, o receptor de frequência cardíaca (figura5) Polar 

RS800CX (Polar Electro, Finlândia) (75), equipamento previamente validado (75, 76) 

para captação da frequência cardíaca batimento a batimento, foi posicionado no tórax das 

crianças, na região do terço distal do esterno com cinta de captação (figura 6). 

A coleta de dados foi realizada em uma sala específica. No caso das crianças 

maiores, colaborativas, os voluntários foram orientados a manterem-se sentados em 

repouso, evitar conversas durante a coleta ou mesmo movimentos bruscos durante a 

coleta, que poderiam influenciar a modulação autonômica cardíaca.  No caso das crianças 

pequenas e pouco colaborativas, permaneceram sentadas no colo da mãe (figura 7), em 

um ambiente e situação confortável para que não houvesse alteração dos parâmetros. 

Os procedimentos necessários para a coleta de dados foram explicados de forma 

individual, para as mães e para as crianças, de forma mais simplificada para que 

conseguissem compreender. O protocolo foi aplicado com os voluntários sentados e os 

mesmos permaneceram em repouso com respiração espontânea durante 20 minutos. O 

procedimento foi realizado em consulta ambulatorial prévia ao transplante no G1 e à 

cirurgia eletiva no G2. Os cinco primeiros minutos da coleta não foram incluídos na 

avaliação, pois era um período de adaptação e estabilização da criança. 
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• pNN50- Representa a porcentagem dos intervalos RR adjacentes com a 

diferença de duração maior que 50ms; 

• nn50- quantidade absoluta (contagem) de intervalos NN que diferem 

mais de 50ms em relação ao intervalo anterior; 

• RRtri- Índice Triangular (calculado a partir da construção do histograma 

de densidade dos intervalos RR normais); 

• TINN- Interpolação dos intervalos RR normais; 

• SD1- Desvio-padrão em longo prazo dos intervalos R-R contínuos; 

• SD2- Desvio-padrão da variabilidade instantânea batimento a batimento; 

• SD1/SD2- A relação de ambos mostra a razão entre as variações curta e 

longa dos intervalos RR; 

•  Plot de Poincaré (SD1, SD2, relação SD1/SD2). 

 

Na análise qualitativa (visual) do plot de Poincaré as figuras foram classificadas 

como no exemplo abaixo. 

Cometa, na qual um aumento na dispersão dos intervalos RR batimento a 

batimento é observado com aumento nos intervalos RR, característica de um plot normal 

(47);  

 

Figura 11: Análise do Plot de Poincaré em forma de cometa (41). 
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Torpedo, com pequena dispersão global batimento a batimento (SD1) e sem 

aumento da dispersão dos intervalos RR a longo prazo; 

 

Figura 12: Análise do Plot de Poincaré em forma de torpedo. 

 

Complexa ou parabólica, na qual duas ou mais extremidades distintas são 

separadas do corpo principal do plot, com pelo menos três pontos incluídos em cada 

extremidade.  

 

Figura 13: Análise do Plot de Poincaré em forma complexa ou parabólica. 
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3.8.2 Análise dos Índices da Frequência da Variabilidade da Frequência 

Cardíaca 

Para análise da VFC no domínio da frequência foram utilizados os componentes 

espectrais de baixa frequência, alta frequência e relação LF/HF, em ms2 e unidades 

normalizadas. 

• Componente de alta frequência (High Frequency – HF), com variação de 0,15 

a 0,4Hz, que corresponde à modulação respiratória e é um indicador da atuação 

do nervo vago sobre o coração; 

• Componente de baixa frequência (Low Frequency – LF), com variação entre 

0,04 e 0,15Hz, que é decorrente da ação conjunta dos componentes vagal e 

simpático sobre o coração, com predominância do simpático; 

• Relação LF/HF reflete as alterações absolutas e relativas entre os componentes 

simpático e parassimpático do SNA, e caracteriza o balanço simpatovagal 

sobre o coração (56); 

• VLF (Very Low Frequency) – componente de muito baixa frequência – 

potência contida na faixa abaixo de 0,04Hz. 

Para obtenção dos índices espectrais o tacograma de frequência sofre 

processamento matemático, e forma um gráfico que expressa a variação dos intervalos 

RR em função do tempo. O tacograma contém um sinal aparentemente periódico que 

oscila no tempo e que é processado por algoritmos matemáticos, como a transformada 

rápida de Fourier (FFT) ou modelos auto-regressivos (AR) (32). 

O método FFT é utilizado para obter uma estimativa de potência espectral da VFC 

durante fases estacionárias do experimento com a finalidade de permitir comparações 

entre os resultados de estudos (45). A facilidade de aplicação desse método e a boa 

apresentação gráfica são as principais razões para sua maior utilização(32). 
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3.8.3 Análises não lineares da Variabilidade da Frequência Cardíaca 

A análise não linear da VFC possui poder prognóstico diferenciado dos índices da 

VFC, pois essa análise sugere que os mecanismos envolvidos na regulação cardiovascular 

interagem entre si de forma não linear (55, 66). Existem vários índices que foram 

utilizados neste trabalho: 

 

• DFA (Flutuações depuradas de tendência) α1 – corresponde ao período de 

4 a 11 batimentos; 

• DFA (Flutuações depuradas de tendência) α2 – Corresponde a períodos 

longos, acima de 11 batimentos; 

• REC (Recorrência) – Porcentagem do ponto recorrente na parcela de 

recorrência; 

• DET (Determinismo) – Porcentagem de pontos recorrentes que aparecem 

em sequência, formando linhas diagonais na trama de recorrência; 

• D2 – Dimensão de correlação, que estima o número mínimo de variáveis 

necessárias para construir um modelo de dinâmica do sistema. 

3.8.4 Análise Simbólica da Variabilidade da Frequência Cardíaca - Índices 

não lineares 

Análise simbólica converte os intervalos R-R da VFC em símbolos e avalia a 

frequência em que eles acontecem no período do registro. A dinâmica completa da série 

é distribuída por seis compartimentos, cada um dos quais é identificado por um número 

(símbolo) de 0 a 5. Os valores originais dentro de cada caixa são substituídos pelo símbolo 

que define a caixa específica, obtendo assim uma série simbólica. A série simbólica é 

convertida em uma série de padrões de três símbolos. Quatro diferentes famílias de 

padrões podem ser identificadas: 

• 0V (padrões sem variação, todos os símbolos são iguais); 
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• 1V (padrões com uma variação, dois símbolos consecutivos são iguais e o 

outro é diferente); 

• 2LV (padrões com duas variações semelhantes, o segundo e o terceiro 

símbolo mudam em relação ao anterior e as mudanças têm o mesmo sinal); 

• 2UV (padrões com duas variações diferentes, o segundo e o terceiro 

mudança de símbolo em relação ao anterior e as mudanças têm sinal 

oposto) (67, 68, 77). 
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4. ANÁLISES DE DADOS 

Neste trabalho foi realizada uma análise de comparação da VFC intergrupos, o G1 

no qual foram alocadas as crianças com AVB e o G2 alocado as crianças do grupo 

controle. Realizou-se uma análise de correlação entre índices da VFC e os valores de 

PELD do G1. Para a análise dos dados com variáveis quantitativas, inicialmente 

realizamos o teste de Shapiro Wilk para verificar a presença de normalidade.  Nas 

variáveis com dados com distribuição normal, utilizamos o teste t de Student não pareado. 

Já nos casos sem distribuição normal, utilizamos o teste de Mann-Whitney. Já na 

correlação foi verificada a normalidade, e utilizamos Person para variáveis paramétricas 

e Spearman para não-paramétricas. 

A análise de regressão quantílica foi realizada para estimar o efeito dos valores da 

variabilidade da frequência cardíaca em pacientes com AVB em relação ao grupo 

controle, ou seja, se o valor da diferença entre os índices dos dois grupos era considerado 

de grande efeito. Os modelos de regressão quantílica apresentam efeitos causais das 

covariáveis sobre a resposta de diferentes quantis da distribuição da mesma, estudam o 

efeito de uma ou mais covariáveis exerce sobre o tempo até a ocorrência de um evento 

específico. 

Os dados foram apresentados na forma de média e desvio padrão (DP), mediana 

e intervalo de confiança de 95% (IC 95%). As diferenças foram consideradas 

estatisticamente significantes quando o “p” foi menor do que 0,05.  E para mensurar o 

tamanho do efeito utilizou-se o teste de Cohen, para potencializar a análise estatística. O 

programa utilizado para a realização destas análises foi o STATA 12.0. 
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5. RESULTADOS 

Nosso estudo apresenta os resultados de 42 pacientes: 21 crianças com AVB e 21 

crianças do ambulatório sem doença relatada. A tabela 2 dos nossos resultados apresenta 

a caracterização da amostra. As crianças foram pareadas por sexo, sendo assim, em ambos 

os grupos 66,67% são meninos e 33,33 são meninas. 

No grupo de doença hepática, eles usaram medicamentos para controlar os efeitos 

da hepatopatia: 15% utilizaram propranolol, 30% espironolactona, 10% furosemida, 30% 

rifamicina, 15% sulfametoxazol+tripmetropim 35% ácido ursodesoxicólico, 5% 

Cloridrato de ciprofloxacina e 10% omeprazol.  

Na tabela 3, na análise dos índices do domínio do tempo, observou-se diferença 

significativa com a diminuição dos índices SDNN, RMSSD, NN50 e pNN50 das crianças 

com hepatopatia comparado ao controle. Os índices do domínio da frequência da VFC, 

com o teste não paramétrico de Mann-Whitney apresentaram diferença estatística nos 

índices LF (ms2), HF (ms2) e VLF e a relação LF/HF que indica uma diminuição nos dois 

sistemas (simpático e parassimpático) comparando o grupo de crianças com hepatopatia 

e o controle. E a análise dos índices geométricos da VFC a partir do teste de Mann-

Whitney indicou que há significância estatística nos índices RRTri, TINN, SD1 e SD2, 

indicando uma diminuição global da VFC no grupo de crianças com atresia de vias 

biliares, diminuição em índices parassimpáticos (rMSSD, NN50, pNN50, HF, SD1), 

globais (RRTri, TINN, SD2) índices simpáticos (SDNN e LF). 
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Tabela 2: Descrição da amostra do grupo de crianças com AVB (n=21) e do grupo 

controle (n=21).  

Index Mediana (I.C.) P 

 AVB (n=21) Controle (n=21)  

Idade (meses) 14 (9.45; 23.09) 16 (10.80; 25.54) 0.89 

Peso (kg) 9.29 (7.48; 11.11) 11.3 (9.50; 12.95) 0.11 

Altura (cm) 0.73 (0.69; 0.80) 0.83 (0.72; 087) 0.12 

PELD 16 (13; 19.77) -  

PELD adjustado 48 (33.69; 59.30) -  

Média FC 130.42 (126.18; 136.58) 132.97 (125.40;140.11) 0.77 

Mediana e intervalo de confiança para as variáveis. Teste de normalidade de ShapiroWilk. * 

Significado p <0,05 (teste t de Student) # Significado p <0,05 (Mann-Whitney). Média FC: Média 

da Frequência Cardíaca. 
 

 

Tabela 3: Índices lineares de Variabilidade da Frequência Cardíaca – Domínio do 

Tempo, Domínio da Frequência e Geométricos. 

Mediana e intervalo de confiança para as variáveis. Teste normalidade de ShapiroWilk. * 

Significado p <0, 05 (teste t de Student) # Significância p <0, 05 (teste de Mann-Whitney) e d de 

Cohen (tamanho do efeito). SDNN: desvio padrão dos intervalos RR, RMSSD: quadrado médio 

da raiz quadrada das diferenças entre os intervalos RR adjacentes, NN50: número de intervalos 

RR com intervalos adjacentes maiores que 50ms, pNN50: porcentagem de intervalos RR 

adjacentes maiores que 50 ms. LF: baixa frequência, HF: alta frequência, VLF: frequência muito 

baixa, LF / HF: equilíbrio simpatovagal, ms²: metros / segundos². RRtri: Índice Triangular, TINN: 

Interpolação de intervalos RR normais, SD1: Desvio padrão da variabilidade instantânea 

batimento a batimento, SD2: Desvio padrão a longo prazo de intervalos RR contínuos, SD1 / 

SD2: Equilíbrio simpatovagal. 

Índices Mediana (I.C.)   

 AVB (n=21) Controle (n=21) P Cohen’s d 

  

SDNN (ms) 13.6 (11.23; 18.45) 22.8 (18.96; 26.50) <0.01# 1.39 

rMSSD(ms) 8.10 (5.97; 9.80) 11 (9.69; 14.77) <0.01# 1.11 

NN50 0 (0; 1) 2 (0; 4) 0.01# 0.38 

pNN50 0 (0; 0.1) 0.2 (0; 0.35) 0.02# 0.55 

LF (ms2) 61 (27.45; 102.48) 146 (123.90; 200.72) <0.001# 1.23 

HF (ms2) 11 (6; 33.55) 48 (41.80; 80.64) <0.001# 1.01 

VLF 80 (51; 113.60) 304 (152.59;388.21) <0.001# 1.31 

LF/HF 3.23 (2.71; 5.73) 3.32 (2.71; 4.09) 0.01# 0.29 

RRTri 4.38 (3.44; 5.19) 7.21 (5.97; 9.35) 0.01# 1.63 

TINN 60 (52.26; 85) 110 (97.26; 132.74) <0.001* 1.47 

SD1 6 (4.34; 7) 7.80 (6.89; 10.46) <0.01# 1.08 

SD2 18.6 (15.29; 24.99) 31.40 (26.17; 36.18) <0.001# 1.41 

SD1/SD2 0.27 (0.24; 0.33) 0.27 (0.25; 0.31) 0.81 0.37 
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Nos índices não-lineares da VFC, foi observado significância estatística no índice 

D2 entre o grupo controle e o grupo de crianças com hepatopatia (tabela 4). 

Tabela 4: Descrição dos índices não lineares de variabilidade da frequência cardíaca 

crianças com hepatopatias graves (n=21) comparado com controles (n=21) pareados por 

sexo, São Paulo, SP, 2015-2017. 

Índices Mediana (I.C)  

 AVB (n=21) Controle (n=21) P 

REC 41,75 (38,87; 44,52) 39,85 (37,98; 41,94) 0,24 

DET 99,28 (98,85; 99,39) 99,26 (99,01; 99,40) 0,99 

DFA (α1) 1,26 (1,20; 1,35) 1,28 (1,20; 1,34) 0,68 

DFA (α2)  1,10 (1,02; 1,16) 1,05 (0,98; 1,13) 0,26 

D2 0,04 (0,00;0,14) 0,30 (0,18; 0,45) <0,01** 

*Significância p <0,05 (Teste t de Student) **Significância p <0,05 (Teste de Mann-Whitney). REC: 

Recorrência, DET: Determinismo, DFA: Detrend Fluctuation Analysis (Análise de flutuações depuradas), 

D2: Dimensão de correlação (indica adaptação do indivíduo). 

 

A tabela 5 demonstra a relação entre os índices da VFC e o PELD os pacientes 

com hepatopatia, não resultou em valores significativos de correlação, como segue na 

tabela 5 abaixo. 

Tabela 5: Análise de Correlação do PELD com os Índices da Variabilidade da Frequência 

Cardíaca.  

PELD  

 rho p 

SDNN (ms) -0,16 0,51 

rMSSD(ms) -0,19 0,41 

nn50 0,02 0,93 

pNN50 0,02 0,94 

rrTri -0,39 0,09 

TINN -0,15 0,53 
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*Significância p <0,05. Teste de Correlação de Spearman. SDNN: desvio padrão dos intervalos RR, 

RMSSD: quadrado médio da raiz quadrada das diferenças entre os intervalos RR adjacentes, NN50: número 

de intervalos RR com intervalos adjacentes maiores que 50ms, pNN50: porcentagem de intervalos RR 

adjacentes maiores que 50 ms. LF: baixa frequência, HF: alta frequência, VLF: frequência muito baixa, LF 

/ HF: equilíbrio simpatovagal, ms²: metros / segundos². RRtri: Índice Triangular, TINN: Interpolação de 

intervalos RR normais, SD1: Desvio padrão da variabilidade instantânea batimento a batimento, SD2: 

Desvio padrão a longo prazo de intervalos RR contínuos, SD1 / SD2: Equilíbrio simpatovagal. REC: 

Recorrência, DET: Determinismo, DFA: Detrend Fluctuation Analysis (Análise de flutuações depuradas), 

D2: Dimensão de correlação (indica adaptação do indivíduo). 

 

 

 

 

 

LF (ms2) -0,10 0,67 

LF (nu) 0,19 0,43 

HF (ms2) -0,12 0,62 

HF (nu) -0,11 0,64 

VLF -0,28 0,23 

LFHF -0,25 0,28 

SD1 -0,21 0,38 

SD2 - 0,20 0,39 

REC 0,21 0,37 

DET 0,07 0,76 

DFA α1 0,06 0,79 

DFA α2 0,17 0,46 

D2 -0,11 0,64 
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Na tabela 6, observa-se a regressão interquartílica a partir da variável de desfecho 

PELD em escala logarítmica para comparar o grupo controle e o grupo com doença 

hepática e as variações dos índices. Nessa análise observamos o quanto a diferença nos 

valores dos dois grupos para o mesmo índice é significante, e a capacidade de predição 

do modelo, quanto mais próximo de 1, mais adequado é o modelo. 

 

Tabela 6: Regressão Quantílica na influência dos índices lineares de variabilidade da 

frequência cardíaca em pacientes com doença hepática. 

Índices β (95% IC) p r² 

SDNN (ms) 9.19 (-15.26; -3.13) 0.004 0.16 

rMSSD(ms) -2.90 (-6.39; 0.59) 0.102 0.09 

NN50 -2.00 (-3.88; -0.11) 0.038 0.04 

pNN50 -0.20 (-0.38; -0.02) 0.034 0.04 

LF (ms2) -85.00 (-149.13; -20.86) 0.011 0.18 

HF (ms2) -37.00 (-65.78; -8.21) 0.013 0.16 

VLF -224.00 (-282.72; -165.27) <0.001 0.22 

LF/HF 2.42 (1.20; 3.63) <0.001 0.0005 

RRTri -2.76 (-4.28; -1.24) 0.001 0.0002 

TINN -50.00 (-84.09; -15.90) 0.005 0.18 

SD1 -1.80 (-4.01; 0.41) 0.108 0.09 

SD2 -12.80 (-21.19; -4.40) 0.004 0.16 

SD1/SD2 - - - 

β: Coeficiente angular; IC95%: intervalo de confiança de 95% p: probabilidade; r: capacidade preditiva do 

modelo. 
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 Nos gráficos abaixo, podemos observar a análise simbólica da VFC, o qual os índices 

1V e 2LV valores absolutos e porcentagem apresentaram diferença estatística significante 

ao comparar o grupo controle e o grupo hepatopata. 

 

Figura 15: Análise simbólica da VFC - OV unidades absolutas e porcentagem. 

 

Figura 16: Análise Simbólica da VFC – 1V unidades absolutas e porcentagem. 
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Figura 17: Análise Simbólica da VFC - 2LV unidades absolutas e porcentagem. 

 

Figura 18: Análise Simbólica da VFC - 2UV unidades absolutas e porcentagem. 
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6. DISCUSSÃO 

O Instituto da Criança (ICr) do Hospital das Clínicas da FMUSP é centro de 

referência em transplante de fígado pediátrico de São Paulo, e recebe pacientes de todo 

Brasil. Apesar da demanda dos pacientes ser grande e abrangente nos tipos e estágios de 

doenças hepáticas, para minimizar os possíveis vieses, neste estudo delimitamos a 

amostra pelo score de PELD dos pacientes, sendo assim, apenas pacientes entre os 15 

primeiros lugares na lista de espera para transplante de fígado foram avaliados¸ 

comparamos os índices de VFC em crianças cirróticas com crianças saudáveis pareadas 

por sexo e idade. 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a modulação autonômica cardíaca em 

crianças com doença hepática, para identificar o comportamento do sistema nervoso 

autonômico nessas crianças e compará-las com crianças saudáveis, e associar esse 

comportamento com o grau de gravidade da doença hepática. A ferramenta utilizada para 

este estudo foi o cardiofrequencímetro da marca Polar RS800CX®, instrumento validado 

na literatura (47, 76). 

Apesar de existirem vários métodos de análise o SNA, como bloqueio 

farmacológico total das atividades simpáticas e vagal cardíacos (78), manobra de valsalva 

(79), teste de sensibilidade barorreflexa da FC induzidas por drogas (80, 81), teste da 

indução passiva da postura ortostática – “Head-up tilt table test”(82), o teste das respostas 

barorreflexas da FC induzidas por estimulação compressiva e descompressiva do seio 

carotídeo (83), teste de exercício dinâmico em esteira (84), resposta da pressão arterial ao 

frio – “cold pressure test” (85), esforço manual isométrico- “handgrip test” (86), indução 

do estresse mental (87), análise da variação barorreflexa dos intervalos RR do 

eletrocardiograma convencional (88), este estudo utilizou o aparelho 

cardiofrequencímetro, que é não-invasivo, de baixo-custo e prático, principalmente, por 

se tratarem de crianças não colaborativas, o instrumento mostrou-se a melhor ferramenta 

de avaliação. 

A estimulação do sistema nervoso simpático (SNS) no fígado é de grande valia 

durante o exercício, pois promove a rápida degradação do glicogênio, formando glicose 

no fígado e fornecendo assim, suprimento de nutrientes a curto prazo. Contudo, em 
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momentos de repouso, o fisiológico é a atuação maior do sistema nervoso parassimpático 

(SNP), que atua no processo de digestão até a evacuação aumentando o peristaltismo dos 

órgãos e estimulando a secreção de substâncias, como o suco gástrico e a bile (89). Sendo 

assim, o esperado para as crianças saudáveis é uma maior modulação parassimpática, e 

em função da doença e desequilíbrio dos sistemas nas crianças com AVB uma maior 

modulação simpática. 

Um estudo com 33 pacientes por 10 meses, constatou com a análise de sobrevida 

de Kaplan-Meier, que os pacientes com neuropatia autonômica (NA) tiveram uma 

mortalidade significativamente maior (27%) comparados com aqueles sem NA (0%). 

Neste mesmo estudo, dois pacientes morreram logo após o transplante de fígado e ambos 

tiveram NA, apesar de, as várias razões por estas mortes, é possível que parcialmente 

estava relacionada a fatores metabólicos e respostas autonômicas não adequadas a 

eventos estressantes, sugerindo assim, considerar observação precoce para prognóstico 

(70). Essas observações precoces podem ser realizadas por meio de avaliações da 

modulação autonômica, como realizamos neste estudo. 

O mau funcionamento do SNA é caracterizado pela disfunção autonômica que 

afeta a saúde. A prevalência de disfunção autonômica é de 71% em cirrose biliar primária 

(90). Uma alta variabilidade nos intervalos R-R indica uma boa condição física dos 

indivíduos, com exceção de comportamento patológicos como arritmias, fibrilações 

atriais, por exemplo. Desta forma é uma ferramenta capaz de predizer complicações 

cardíacas por meio do sistema nervoso autônomo (47). 

Os resultados demonstraram diferença significativa nos índices da VFC entre as 

crianças com AVB e o grupo controle. Na análise do domínio do tempo os valores dos 

índices SDNN, RMSSD, NN50 e pNN50 são menores no grupo de crianças com 

hepatopatia comparados ao grupo controle, isso representa uma diminuição da modulação 

parassimpática no SNA nas crianças com atresia de vias biliares. A atuação vagal em 

pacientes com doenças crônicas do fígado é deficitária, o que vai ao encontro de outros 

estudos da temática (3, 91-93). 

Em um estudo longitudinal (93), foi investigada a modulação autonômica em 

adultos antes do transplante de fígado até 33 meses após, e foi comparada com adultos 

saudáveis. Encontrou-se uma normalização da VFC global após alguns meses do 
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transplante pelo índice SDNN, contudo, o comprometimento parassimpático não foi 

normalizado após o transplante de fígado. Já em estudo com crianças, foi investigado o 

impacto da má nutrição e a modulação autonômica cardíaca, os resultados apresentaram 

nos índices SDNN, rMSSD, NN50, pNN50, SD1, SD2, TINN, LF (ms2), e HF (ms2) 

diminuição em comparação a crianças saudáveis, concluindo que houve uma diminuição 

tanto na modulação simpática quanto na modulação parassimpática do SNA (94). 

A função do SNA em pacientes com cirrose não alcoólica, seus possíveis 

desfechos e o trânsito intestinal anormal foi estudado em 32 crianças, e verificou-se que 

a disfunção autonômica parece predispor os pacientes cirróticos ao desenvolvimento da 

encefalopatia e pode estar associada a um mau prognóstico desses pacientes. Além disso, 

a disfunção autonômica e o trânsito intestinal tardio estão relacionados a gravidade da 

doença (3). 

Um estudo sobre doença crônica do fígado, causada pelo vírus da hepatite C em 

adultos de 30 a 50 anos, identificou a disfunção autonômica cardiovagal nesses pacientes 

(95). A disfunção autonômica na cirrose hepática está associada a um mau prognóstico e 

maior mortalidade, segundo estudo de Negru et.al., que avaliou um grupo com pacientes 

com mais de 50 anos. Além disso, verificaram que os índices SDNN e SDANN podem 

ser utilizados como marcadores prognósticos, pois se correlacionam negativamente com 

o escore de Child-Pugh, independente da etiologia da cirrose (91). E nosso resultados 

mostraram uma diminuição no índice SDNN. 

Ao investigar pacientes com cirrose hepática, o eixo hipotalâmico do SNA e o 

eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), por estes serem estimulados em paralelo a 

fatores de resposta de estresse, concluiu-se que os pacientes com cirrose hepática 

avançada são caracterizados por endotoxinemia e uma circulação hiperdinâmica, 

promovendo uma perda dos hormônios dos eixo HPA em relação às citocinas pró-

inflamatórias e dos neurotransmissores do sistema nervoso simpático, o que 

consequentemente, pode levar a uma regulação aumentada do tônus simpático (96). 

Nos índices da frequência as diferenças significativas foram no LF (ms2) e no HF 

(ms²). O primeiro é decorrente da ação conjunta dos sistemas parassimpáticos e 

simpáticos, com predominância simpática, já o segundo corresponde a modulação 

respiratória, e é indicador do nervo vago (47). Os valores dos dois índices foram menores 
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no grupo de crianças com hepatopatia do que no grupo controle, demonstrando uma 

diminuição simpatovagal na modulação autonômica. No entanto, como não foi verificado 

a frequência respiratória das crianças a diminuição do índice HF (ms²) no grupo com 

hepatopatia, tal diferença pode estar relacionada com dificuldade respiratória induzida 

pela gravidade da doença e/ou com a disfunção autonômica. 

Nossos dados sugerem modulação vagal diminuída nas crianças com atresia de 

vias biliares. Ademais, existe uma associação mais forte com o prognóstico de doenças 

cardiovasculares, síndromes metabólicas e mortalidade; A diminuição do índice VLF tem 

sido associado ao aumento da inflamação crônica e essa banda representa o componente 

de "recuperação lenta" da VFC (97), o que fortalece nossos resultados, pois nossos 

achados mostram que nessa doença, que envolve uma inflamação crônica do fígado e um 

desequilíbrio do sistema da angiotensina, o VLF diminui comparado ao grupo controle. 

Os índices geométricos apresentaram diferença estatisticamente significativa 

tanto na atividade simpática, quanto na atividade parassimpática, representadas pelos 

índices RRTri, TINN, SD1 e SD2, confirmando que a disfunção autonômica é global nas 

crianças com doença hepática grave. A representação do plot de poincaré (figura 14) 

mostra visualmente a diferença entre os grupos.  

Através de um teste de sensibilidade barorreflexa, Barron et.al. encontraram o 

tônus vagal deprimido em pacientes cirróticos em espera de transplante hepático (98). O 

que condiz com os nossos resultados e era o que esperávamos encontrar, apesar do pouco 

conteúdo na literatura em crianças. A explicação fisiopatológica de como se dá essa 

disfunção ainda não está muito bem clara e concisa no meio científico. Observamos 

também, que não houve correlação entre os índices da VFC testados e a doença hepática 

em questão, talvez porque nossa amostra não seja suficiente para tal análise, e não há 

nada na literatura descrevendo sobre essa questão. 

Nos resultados dos índices não lineares foi encontrada diferença estatística em D2, 

que representa a complexibilidade do sistema e sugere que o sujeito está confortável e 

adaptado à situação ou não. Na análise simbólica, houve significância estatística no índice 

1V, que representa a modulação global, e do índice 2LV de modulação parassimpática.  

O 1V está aumentado nos valores absolutos comparado ao grupo controle, porém 

diminuído ao observar a porcentagem comparado ao total daqueles indivíduos. Já no 2LV 
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apresenta diminuição tanto em valores absolutos quanto em porcentagem. E a análise de 

regressão interquartílica revela um aumento significante entre o valor variáveis da VFC 

(SDNN, NN50, pNN50, LF, HF, VLF, RRTri, TINN e SD2) e na comparação dos dois 

grupos, demostrando a capacidade preditiva deste modelo. 

As implicações desse desequilíbrio ocorrem não só em âmbito cardiovascular, 

mas também cognitivo. Na disfunção autonômica independente da gravidade da doença 

hepática, há associação ao pior desempenho nos testes cognitivos e pode prever risco de 

declínio cognitivo (99). Além disso, as crianças com risco para transtornos do 

desenvolvimento motor e com atraso no desenvolvimento motor possuem menor 

complexidade do controle autonômico cardíaco e ajuste autonômico, e diminuição da 

modulação parassimpática em comparação às crianças tipicamente desenvolvidas (100). 

Salientando assim, a importância da avaliação precoce e diagnostico dessa disfunção 

autonômica, para que as crianças possam ter acompanhamento adequado em sua 

totalidade e humanizado, e um melhor prognóstico não só em relação a doença hepática 

grave. 

Nossa hipótese é baseada em estudos anteriores com adultos de que a baixa VFC 

nessas crianças é um efeito no sistema cardiovascular através de vários distúrbios: 

Primeiro, as inflamações hepáticas e a apoptose do tecido hepático contribuem para a 

perda da função hepática e o aumento de toxinas no sangue. Simultaneamente, na 

disfunção ocorre desequilíbrio hídrico, o progresso causa desequilíbrio na renina-

angiotensina-aldosterona pelo aumento da angiotensina II, importante regulador da 

pressão arterial e homeostase dos eletrólitos renais. Nesta pesquisa, tentamos discutir 

sobre a doença hepática em crianças (não alcoólicas), mas há uma lacuna na literatura 

sobre esse tema nessa população, o que dificulta uma discussão profunda específica para 

essa faixa etária. 

As limitações do estudo são devido à pouca literatura sobre a faixa etária em 

questão e também nós não avaliamos alguns dados como frequência respiratória, relação 

cintura/pescoço das crianças  e pressão arterial diastólica e sistólica que poderiam auxiliar 

e corroborar com nossos resultados; Não tivemos um número muito grande na amostra e 

talvez por isso a falta de significância da associação entre os índices e o PELD; A faixa 

etária também reduz o tipo de desenho de pesquisa e intervenções adequadas e de fácil 
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execução e reprodução, como por exemplo, encontramos estudos com VFC e exercício 

físico, tilt teste, esforço mental, dentre outros. 

Por fim, há poucos estudos sobre modulação autonômica cardíaca e doenças 

hepáticas graves em crianças, as pesquisas geralmente, são em adultos e idosos. Destaca-

se assim a importância deste estudo pela novidade que ele traz no meio científico sobre a 

temática: os efeitos da doença hepática no sistema nervoso autônomo, a implicação 

clínica da disfunção autonômica e a morbidade cardiovascular nessa população. 
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7. CONCLUSÃO 

Ao comparar as crianças com doença hepática grave (AVB) com crianças 

saudáveis concluiu-se que: 

• Há alteração da variabilidade da frequência cardíaca nas crianças com atresia de 

vias biliares. 

• Os índices lineares da VFC são estatisticamente diferentes comparando os grupos. 

• Os índices não lineares da VFC são estatisticamente diferentes comparando os 

grupos (D2 e duas variáveis simbólicas). 

• Não houve associação entre a modulação autonômica cardíaca e o grau de 

gravidade da doença no grupo de crianças com cirrose hepática. 

Conclui-se assim, que há uma diminuição da variabilidade da frequência cardíaca 

na modulação parassimpática e simpática nas crianças com atresia de vias biliares. 

 



Anexos 

 

45 

8. ANEXOS 

ANEXO 1. Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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ANEXO 3. Autorização do Uso de Imagem 
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ANEXO 4. Ficha de Avaliação 
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