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RESUMO 

 

Maia MM. Teste cardiopulmonar de exercício em pacientes com fibromialgia 
juvenil [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 
 
Introdução: A disfunção do sistema nervoso autônomo (disfunção autonômica ou 
dissautonomia) tem sido associada à fisiopatologia da fibromialgia em pacientes 
adultos. A modulação cardíaca em resposta ao exercício foi demonstrada em uma 
série de estudos em adultos com fibromialgia que evidenciaram reduzida 
capacidade aeróbia, assim como o comprometimento autonômico cardíaco e 
incompetência cronotrópica, que é a incapacidade de aumentar a frequência 
cardíaca concomitante ao aumento da intensidade do exercício. No entanto, a 
capacidade aeróbica e a disautonomia, definidas a partir da avaliação dos 
parâmetros do teste de exercício cardiopulmonar, não foram estudadas em 
pacientes adolescentes com síndrome da fibromialgia (FMJ). Objetivo: Avaliar os 
parâmetros do teste de exercício cardiopulmonar em pacientes com FMJ e 
controles saudáveis e as possíveis correlações entre estes parâmetros e a 
qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS), capacidade funcional e dor nos 
pacientes FMJ. Métodos: Estudo transversal multicêntrico incluindo 25 pacientes 
com FMJ e 25 controles saudáveis. Ambos os grupos participavam somente das 
aulas de educação física na escola. O teste de exercício cardiopulmonar de 
esforço em esteira permitiu avaliar a resposta cardiorrespiratória durante o 
exercício. A resposta cronotrópica foi avaliada pela medida da reserva cronotrópica. 
Foram avaliados dor, capacidade funcional e QVRS. Resultados: A mediana da 
idade atual foi similar nos pacientes com FMJ e controles saudáveis (15 vs. 15 
anos, p=0,890), assim como o índice de massa corporal (p=0,332), gênero 
feminino (p=1,000) e estágios de Tanner (p=0,822). A mediana dos parâmetros da 
QVRS (escore total de saúde física e saúde psicossocial) foi significativamente 
menor nos pacientes com FMJ versus controles, de acordo com o autorrelato dos 
pacientes e de seus pais (p<0,001). A mediana do pico FC [181 (150-198) vs. 
197 (181-202) bpm, p<0,001], da reserva cronotrópica (RC) [84 (53-98) vs. 99 
(84-103) %, p<0,001] e da FC de repouso à FC de pico [96 (65-181) vs. 127 
(61-185) bpm, p=0,010] foram significantemente menores nos pacientes com FMJ 
quando comparados aos controles saudáveis. A mediana do ΔFCR1 [15 (3-39) vs. 
35 (9-52) bpm, p<0,001], ΔFCR2 [37 (20-57) vs. 51 (32-94) bpm, p<0,001], VO2 
de pico [32.34 (24.24-39.65) vs. 36.4 (28.56-52.71) ml/kg/min, p=0,005], 
velocidade máxima [5 (4-6.3) vs. 5.9 (4.0-6.3) mph, p=0,001], tempo de exaustão 
[11.5 (8.5-14.5) vs. 14 (11-18) minutos, p<0,001] e capacidade de trabalho [3.37 
(2.04-5.6) vs. 3.89 (2.91-6.55) W/kg, p=0,006] foram significativamente menores 
nos pacientes com FMJ quando comparados aos controles. A frequência da 
incompetência cronotrópica (≤ 80%) foi significativamente maior nos pacientes 
com FMJ versus controles (p=0,0006). Conclusões: Este estudo identificou 
incompetência cronotrópica e recuperação atenuada da FC em pacientes com 
FMJ, indicando disfunção autonômica.  
 
Descritores: fibromialgia; criança; adolescente; sistema nervoso autônomo; 
teste de esforço; tolerância ao exercício; reserva cronotópica; disfunção 
autonômica; qualidade de vida. 
 



ABSTRACT 

 
Maia MM.  Cardiopulmonary Exercise Test in patients with Juvenile fibromyalgia 

syndrome [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo” 2016. 

 

Introdução: Autonomic nervous system dysfunction (also named autonomic 

disturbance or dysautonomia) has been linked to physiopathology of adult 

patients with fibromyalgia.  Cardiac modulation in response to exercise in case 

series of adult fibromyalgia revealed reduced aerobic capacity, as well as 

cardiac autonomic impairment and chronotropic incompetence, which is the 

inability to increase heart rate with an increase in exercise intensity.  However, 

to our knowledge treadmill cardiorespiratory test and to assess aerobic capacity 

and dysautonomia has not been studied in adolescents with JFM patients. 

Objective: To assess cardiorespiratory exercise test parameters in Juvenile 

fibromyalgia syndrome (JFM) patients and healthy controls and possible 

correlations between these parameters and health-related quality of life 

(HRQL), functional ability and pain in JFM patients.  Methods: A multicenter 

cross-sectional study included 25 JFM patients and 25 healthy controls. Both 

groups were engaged only in the physical education classes in school. 

A treadmill graded cardiorespiratory test was performed and heart-rate (HR) 

response during exercise was evaluated by the chronotropic reserve (CR). 

Pain, functional ability and HRQL were assessed. Results: The median current 

age was similar in JFM and controls (15 vs. 15years, p=0.890), as well as body 

mass index (p=0.332), female gender (p=1.000) and Tanner stages (p=0.822). 

The medians of HRQL parameters (total score/physical health/psychosocial 

health) were significantly lower in JFM versus controls according to patient and 

parent self-reports (p<0.001). The median of peak HR [181 (150-198) vs. 197 

(181-202) bpm, p<0.001], chronotropic reserve [84 (53-98) vs. 99 (84-103)%, 

p<0.001] and resting to peak [96 (65-181) vs. 127 (61-185) bpm, p=0.010] were 

significantly lower in JFM compared to controls. The median of ΔHRR1 [15 (3-39) 

vs. 35 (9-52) bpm, p<0.001], ΔHRR2 [37 (20-57) vs. 51 (32-94) bpm, p<0.001], 

peak VO2 [32.34 (24.24-39.65) vs. 36.4 (28.56-52.71) ml/kg/min, p=0.005]; 

peak speed [5 (4-6.3) vs. 5.9 (4.0-6.3) km/h, p=0.001], time to exhaustion [11.5 

(8.5-14.5) vs. 14 (11-18) minutes, p<0.001] and working capacity on power 

[3.37 (2.04-5.6) vs. 3.89 (2.91-6.55) W/kg, p=0.006] were significantly lower in 

JFM compared to controls. The frequency of chronotropic incompetence (≤80%) 

was significantly higher in JFM versus controls (p=0.0006). Conclusions: This 

study identified chronotropic incompetence and delayed HR recovery in JFM 

patients, indicating autonomic dysfunction.  

 

Descriptors: fibromyalgia; child; adolescent; autonomic nervous system; 

exercise test; exercise tolerance; chronotropic reserve; autonomic dysfunction; 

quality of life; cross-sectional studies. 

 



 

 

1  INTRODUÇÃO 
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A fibromialgia (FM) é uma síndrome caracterizada por dor músculo-

esquelética crônica e difusa. A dor é considerada de origem central, decorrente 

de anormalidades na modulação dos processos dolorosos, e associada a uma 

série de sintomas sistêmicos, como fadiga, alteração do sono, cefaleia, dor 

abdominal, ansiedade, alteração do humor e dificuldades cognitivas1,2,3,4. 

Os sintomas da fibromialgia podem diferir em número, intensidade e frequência, 

sendo influenciados por estresses físico e psicológico5,6.  

Estima-se que a fibromialgia juvenil (FMJ) afete 2,1-6,1% das crianças e 

dos adolescentes, principalmente do sexo feminino7,8. Aproximadamente 20% 

dos casos de fibromialgia começam durante a infância ou na adolescência e 

podem persistir na vida adulta. Um extenso período decorre desde o início dos 

sintomas ao diagnóstico9.   

A FMJ é associada com deficiências físicas para realizar diversas 

atividades diárias. A dor experimentada por esses pacientes é amplificada e o 

seu maior impacto está no comprometimento físico funcional, na condição geral 

de saúde, causando estresse emocional e sintomas de ansiedade e depressão. 

Além disto, pode acarretar impacto psicossocial e comprometimento da 

qualidade de vida relacionado à saúde (QVRS)10,11.   

A etiologia e a patogênese da fibromialgia são desconhecidas. 

Atualmente, a sintomatologia da doença tem sido relacionada a possíveis 

disfunções do sistema nervoso autônomo. A disfunção do sistema nervoso 

autônomo (também chamada de distúrbio autonômico ou disautonomia) tem 

sido associada à fisiopatologia da fibromialgia em pacientes adultos12,13,14.  
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A disautonomia em pacientes adultos com FM é caracterizada por hiper-

reatividade simpática, hiporreatividade ao estresse, hiperestimulação crônica 

dos receptores β-adrenégicos (e de outros receptores adrenérgico) e a 

desensibilização dos receptores15,16. Esta anormalidade pode fundamentar as 

características multissistêmicas da FM, incluindo fadiga crônica, intolerância ao 

calor, síncope, palpitação, desconforto torácico, distúrbios do sono e 

ansiedade15. A disautonomia pode ser confirmada por testes de função 

autonômica cardíaca, tais como análise de variabilidade da frequência cardíaca 

(FC) e testes de estresse 17,18.  

Além disso, o sistema nervoso autônomo é importante na regulação do 

sistema cardiovascular em crianças e adultos, particularmente no controle da 

FC durante e após o exercício aeróbio gradual19. Durante o exercício, o 

aumento da FC é regulado por redução da atividade vagal, e aumento da 

atividade simpática, bem como por alterações de sensibilidade no nó sinoatrial, 

em resposta às catecolaminas. Em contraste, o aumento do tônus parassimpático 

no nó sinoatrial induz ao rápido declínio na FC20,21.    

A resposta da FC ao teste de exercício progressivo fornece medidas 

válidas para mensurar a função autonômica cardíaca19. A incompetência 

cronotrópica (IC) é definida como a inabilidade de alcançar pelo menos 80% da 

reserva cronotrópica (RC), determinada pela diferença entre a FC máxima 

prevista e a FC em repouso20,21. A recuperação da FC reflete a rápida reativação 

vagal e está correlacionada com a capacidade funcional. Este parâmetro 

também é considerado uma medida da função autonômica cardíaca em 

adultos22,23 e em crianças24.  
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Tanto a IC quanto a recuperação anormal da FC são variáveis do teste 

de exercício e foram consideradas preditores de eventos cardíacos e de 

mortalidade em adultos com doença cardiovascular22,23, assim como em crianças 

e adolescentes com doenças cardíacas congênitas24. Além disto, estudos 

envolvendo pacientes adultos com fibromialgia submetidos ao teste de exercício 

mostraram reduzida capacidade aeróbia,12,20 assim como comprometimento 

autonômico cardíaco, incompetência autonômica e recuperação da FC atenuada 

ao final do teste12.  

O teste cardiopulmonar de exercício vem sendo cada vez mais usado 

para identificação da intolerância ao exercício e da capacidade cardiopulmonar 

em crianças e adolescentes25,26,27,28. A capacidade funcional e as disfunções 

autonômicas foram estudadas em pacientes adultos com FM submetidos ao 

teste de exercício cardiopulmonar. No entanto, testes de exercício cardiopulmonar 

em adolescentes com FMJ no momento do diagnóstico ainda não foram 

estudados nesta população, particularmente avaliando a capacidade aeróbica e 

a função autonômica cardíaca.   

 

 



 

 

2  OBJETIVOS 
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1. Avaliar os parâmetros do teste cardiopulmonar de exercício em pacientes 

com FMJ e controles saudáveis. 

 

2. Identificar possíveis correlações entre parâmetros do teste cardiopulmonar 

de exercício, qualidade de vida relacionada à saúde, dor e capacidade 

funcional nos pacientes com FMJ. 

 

 

 

 

 



 

 

3  MÉTODO 
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3.1 Desenho do estudo e participantes  

 

Este estudo de caso-controle transversal foi conduzido no período de 

março de 2011 a fevereiro de 2015. Durante este período, foram recrutados 63 

casos novos de pacientes diagnosticados com FMJ em quatro serviços 

terciários de reumatologia pediátrica na cidade de São Paulo, Brasil: Instituto 

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

de São Paulo (ICr-HC-FMUSP), Disciplina de Reumatologia do HC-FMUSP, 

Universidade Federal de São Paulo e Hospital Infantil Darcy Vargas. 

 

 

Figura 1 - Fluxograma da pesquisa 
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3.1.1 Critérios de inclusão e exclusão dos pacientes 

 

Foram incluídos adolescentes com FMJ, menores de 18 anos, 

diagnosticados de acordo com os critérios do American College of Rheumatology 

201029.  

Foram excluídos os pacientes com comprometimento cardiopulmonar 

(miocardite, pericardite, arritmia, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e 

asma); uso de tabaco; uso de drogas cronotrópica, antidepressiva e anti-

hipertensiva; doença crônica pediátrica [hipotireoidismo, hipertireoidismo, lúpus 

eritematoso sistêmico juvenil (LESJ), artrite idiopática juvenil (AIJ), asma e 

diabetes tipo1] e os pacientes que se recusaram a participar deste estudo. 

Trinta e oito pacientes com FMJ foram excluídos  devido: idade menor do que 

10 anos (n=11); AIJ (n=5); uso de drogas cronotrópicas (n=3); hipotireoidismo 

(n=4); asma (n=3); diabetes e asma (n=3); e recusa em participar deste estudo 

por motivos particulares (n=9). Portanto, 25 pacientes com FMJ foram 

selecionados para este estudo no momento do diagnóstico. No início do 

estudo, os pacientes faziam uso de medicamentos analgésicos 22/25 (88%) e 

anti-inflamatórios não hormonais 3/25 (12%). Nenhum paciente com FMJ foi 

submetido à terapia cognitivo-comportamental ou a uso de droga antidepressiva. 

 

3.1.2 Critérios de inclusão e exclusão indivíduos saudáveis 

 

No grupo controle, foram incluídos 25 indivíduos saudáveis, selecionados 

pelos mesmos critérios de exclusão utilizados para os pacientes com FMJ, 
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sem  história de dor crônica, sem uso de medicamentos e sem alterações 

osteomioarticulares.   

Os voluntários foram recrutados na comunidade, em famílias de amigos 

ou indicados por profissionais das instituições onde o estudo foi realizado.  

 

3.1.3  Critérios de exclusão relacionados à prática de atividade física 

 

Foram excluídos do estudo os pacientes FMJ e os sujeitos controles 

saudáveis fisicamente ativos (com prática de exercício físico de moderada ou 

vigorosa intensidade, pelo menos 60 minutos diários, durante cinco ou mais 

dias por semana e período inferior a seis meses)30,31. Foram aceitos no estudo 

somente os sujeitos participantes de aulas de educação física na escola, com 

atividade inferior a 60 minutos e no máximo duas vezes por semana32.  

 

3.1.4 Aspectos éticos 

 

Este estudo foi aprovado pelos comitês de ética em pesquisa dos quatro 

serviços universitários (parecer CAPPesq do HC-FMUSP nº 1002/09). O termo 

de consentimento informado por escrito, apropriado para a idade, foi obtido de 

todos os participantes e de seus responsáveis legais. 
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3.2  Procedimentos do estudo 

 

3.2.1 Dados demográficos 

 

As medidas antropométricas foram usadas para mostrar pareamento e 

similaridade que caracterizaram os sujeitos da pesquisa, sendo mensuradas 

nos grupos de pacientes com FMJ e indivíduos saudáveis.   

a. O peso corporal foi medido utilizando uma balança mecânica 

(Filizola modelo 31-São Paulo, Brasil) com aproximação a 0,1 kg, 

com indivíduos vestidos com camisetas e calções leves.  

b. A altura corporal foi medida utilizando o estadiômetro Filizola 

(modelo 31, São Paulo, Brasil) com aproximação de 0,1 centímetros.  

c. O índice de massa corpórea (IMC) foi calculado pela divisão do peso 

corporal (Kg) pela medida da altura (m2). Os valores de referência 

para obesidade foram IMC >97, percentil para idade e sexo 

(escore z ≥ +2 e escore z ≤ +3)33,34.  

d. Avaliação específica dos estágios puberais de Tanner  classificados 

em cinco etapas, de acordo com a sequência de eventos puberais e 

caracteres sexuais secundários resultantes da maturação hormonal35.  
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3.2.2 Avaliação inicial da capacidade funcional e qualidade de vida 

relacionada à saúde (QVRS), índice de dor e critérios de 

hipermobilidade articular  

 

a. Capacidade funcional para atividades da vida diária: foi avaliada 

em pacientes com FMJ, de acordo com a versão brasileira validada 

do Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ), composto 

de oito domínios (vestir, levantar, comer, caminhar, higiene, 

alcançar, preensão e atividades de vida diária). As pontuações mais 

baixas indicam melhor capacidade funcional. As pontuações mais 

altas indicam maior grau de incapacidade física. O escore final 

consistiu na média das oito áreas (variação de 0 a 3) com zero 

significando ausência de dificuldade e três incapacidade36.  

b. Avaliação de QVRS: foi avaliada de acordo com o questionário 

pediátrico Pediatric Quality of Life InventoryTM Versão 4.0 (Peds 

QLTM 4.0) foi composto de 23 itens que incluíram avaliações das 

dimensões física, emocional, social e escolar. Este foi realizado por 

autoavaliação nas crianças, nos adolescentes e nos responsáveis 

legais, do grupo de pacientes e controles saudáveis. Foram utilizados 

os instrumentos validados para o idioma português (Brasil) para as 

faixas etárias de 8 a 12 anos e de 13 a 18 anos37.  

c. Intensidade da dor e sintomas: a escala visual analógica (VAS - 

Visual Analog Scale), unidimensional, foi utilizada para mensurar a dor. 

O nível de dor foi marcado em uma linha horizontal de 10 cm, sem 

marcações numéricas, indicando 0 = "sem dor" e 10 = "pior dor 



  Método  13 

possível", tendo como base o autorrelato da intensidade da dor na 

última semana38,39.  

d. Tender points: Foram mensurados nos 18 pontos dolorosos 

descritos de acordo com os critérios de FM do ACR, 199040.  

e. Hipermobilidade articular: a síndrome da hipermobilidade articular 

benigna foi definida pela avaliação clínica dos pacientes, quando 

presente aumento da flexibilidade articular em, pelo menos, quatro 

articulações, diagnosticada de acordo com os critérios de Beighton41 

ou os critérios de Carter Wilkinson42.  

 

3.2.3 Teste cardiopulmonar de exercício 

 

O teste cardiopulmonar de exercício ou ergoespirométrico é um método 

não invasivo capaz de mensurar dinamicamente a resposta fisiológica e 

metabólica em uma condição de estresse induzida pelo exercício, permitindo a 

avaliação da função autonômica cardíaca.  

Os participantes do estudo, pacientes e controles saudáveis, realizaram 

o teste cardiopulmonar de exercício em esteira rolante (Centurion, model 200, 

Micromed, Brasil), utilizando um protocolo de exercício físico máximo progressivo17 

e cego para os resultados clínicos. As velocidades da esteira (2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 

4,0; 4,0; 4,0; 4,0; 5,0; 5,4; 5,9; 6,3; 6,3 mph) e a inclinação (0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 

0,0; 2,5; 5,0; 7,5; 4,0; 4,0; 4,0; 4,0; 5,8%) foram aumentadas progressivamente 

a cada minuto, até a exaustão. O tempo de duração do teste foi de 8 a 12 

minutos, aproximadamente. O período de recuperação foi fixado em 2 minutos.  
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a.  Avaliação cardiovascular inicial  

A avaliação cardiovascular foi realizada previamente à avaliação 

ergométrica, com a finalidade de verificar possíveis alterações eletrocardiográficas. 

Os sujeitos do estudo foram submetidos a eletrocardiograma (ECG) de 12 

derivações (D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6), registradas em 

ECG computadorizado (Ergo PC Elite, InC. Micromed, Brasília, DF, Brazil). 

A  FC foi monitorada continuamente, registrada no repouso, durante o exercício 

e na fase de recuperação (ECG de 12 derivações).   

A pressão arterial (PA) foi medida pelo método auscultatório, 

imediatamente ao final de cada estágio do teste, utilizando um esfigmomanômetro 

aneroide (Sphygmomanometer Tycos, EUA). A oximetria de pulso permitiu 

monitorar a saturação periférica oxigênio em valores ≥ 90%.  

 

b.  Avaliação do consumo de oxigênio e determinação dos limiares 

ventilatórios 

O consumo de oxigênio (VO2 STPD), a produção dióxido de carbono 

(VCO2 STPD), assim como a ventilação pulmonar (VE BTPS), e a razão da troca 

respiratória  (RER=VCO2/VO2) foram avaliados a cada ciclo respiratório, a partir 

de valores medidos por uma técnica de amostragem “respiração – a – 

respiração” expressa em 30 segundos. Esta avaliação foi realizada por um 

sistema de calorimetria indireta, sensores de oxigênio (O2), dióxido de carbono 

(CO2) e análise computadorizada da troca gasosa (Cortex, modelo Metalyzer III B, 

Leipzig, Germany. Neste estudo, foi utilizado o pico de VO2 como substituto 

para VO2 máximo. 

O consumo de oxigênio de pico (pico de VO2) foi considerado com base 

na média dos últimos 30 segundos do teste e foi utilizado para estimar o VO2 
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máximo25,43,44. O limiar anaeróbio ventilatório (LAV) foi determinado quando o 

equivalente ventilatório para o VO2 (VE/VO2) aumentou sem o aumento 

concomitante do equivalente ventilatório para o dióxido de carbono (VE/VCO2). 

O ponto de compensação respiratório (PCR) foi determinado quando os equivalentes 

ventilatórios VE/VO2 e VE/VCO2 aumentaram simultaneamente25,45,43,44,46. 

O teste foi considerado completo quando, apesar de encorajados, a criança ou o 

adolescente não foi capaz de continuar o exercício. 

Os critérios utilizados para definir o esforço máximo foram: evidência 

subjetiva de exaustão e FC pico > 190 batimentos/minuto ou razão de troca 

respiratória máxima (RER) > 1,0047. A duração do teste de exercício 

cardiorrespiratório variou de 8 a 12 minutos. 

 

c.  Avaliação da modulação autonômica cardíaca  

A resposta da FC durante o exercício foi avaliada pela reserva 

cronotrópica (RC) em jovens adolescentes (até 16 anos), como segue:  

RC = [FC pico - FC repouso / 208 - (0,7 x idade) - FC repouso] X 100 (< 16 anos)
48,49

.  

RC = [FC pico - FC repouso / (220 - idade) - FC repouso] X 100 (> 16 anos)
50

. 

 

A recuperação FC foi definida como a diferença entre FC pico e FC no 

primeiro minuto (ΔFCR1) e no segundo minuto (ΔFCR2) após exercício. 

A mudança absoluta (Δ) foi usada para calcular a diferença entre FC pico de 

exercício, no primeiro e no segundo minutos após o teste de exercício. 

A mudança relativa no FC (Δ%) foi calculada para os intervalos entre repouso 

ao LA, repouso ao PCR, e repouso ao pico do exercício.  
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3.3  Análise estatística 

  

Todas as análises estatísticas foram realizadas com o software R 3.1.1. 

Os dados foram apresentados em mediana (variação), ou média ± SD para 

variáveis contínuas, de acordo com a distribuição anormal ou normal, 

respectivamente. Os dados foram apresentados em número (porcentagens), 

para variáveis categóricas, e comparados pelo teste de Fisher. Para variáveis 

contínuas, os dados foram comparados por meio de testes t de Mann-Whitney 

ou, respectivamente, para avaliar diferenças entre os pacientes FMJ e os 

controles saudáveis. Em pacientes com FMJ, o coeficiente de correlação de 

Pearson foi utilizado para identificar as variáveis correlacionadas à graduação 

do teste cardiorrespiratório de exercício ao escore de dor, do QVRS e dos 

parâmetros CHAQ. Os valores de p inferiores a 0,05 foram considerados 

significativos. 

 

 



 

 

4  RESULTADOS 
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Dados demográficos e estágio puberal de Tanner, avaliados dos 

pacientes com FMJ e controles saudáveis, são apresentados na Tabela 1. 

A  média da idade atual foi semelhante nos pacientes com FMJ e controles 

saudáveis [15 (11-17) vs. 15 (11-17) anos, p=0,890)], assim como peso 

corporal (p=0,159), altura (p=0,264) e IMC (p=0,332). As frequências de sexo 

feminino (72% vs. 72%, p=1,000) e estágio puberal de Tanner (p=0,822) foram 

semelhantes em ambos os grupos (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Dados demográficos e estágio puberal de Tanner em pacientes com 

fibromialgia juvenil primária (FMJP) e controles saudáveis. 

Variáveis 

Pacientes  

com FMJ  

Controles  

saudáveis p 

(n=25) (n=25) 

Dados demográficos    

  Idade atual, anos 15 (11-17) 15 (11-17) 0,890 

  Peso corporal, kg 54,5 (37,7-79,8) 55,7 (30,3-74,7) 0,159 

  Altura, m 159,0 (142,5-170,0) 163,0 (141,0-178,5) 0,264 

  Índice de massa corporal, kg/m² 20,4 (15,7-27,7) 21,0 (15,7-27,7) 0,332 

  Gênero feminino 18 (72) 18 (72) 1,000 

  Estágio puberal de Tanner   0,822 

     I 0 (0) 1 (4)  

     II 7 (28) 6 (24)  

     III 5 (20) 3 (12)  

     IV 6 (24) 9 (36)  

     V 7 (28) 6 (24)  

Os resultados foram apresentados em mediana (valores mínimo – máximo) e n (%). 
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Os dados descritos da avaliação clínica dos pacientes com FMJ são 

apresentados na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Estatística descritiva da avaliação clinica e funcional dos pacientes 

com fibromialgia juvenil primária (FMJP). 

Variáveis 

 

Pacientes (n = 25) 

 

Avaliação da dor e sintomas clínicos  

VAS - Intensidade da dor (0 -10) 6,2 (4,5 - 9,1) 

VAS - Sintomas * 5,9 (2,5 - 8,3) 

Tender points (0–18), (ACR, 1990) 15 (11 - 18) 

Critérios de Wolfe, 2010, escore  

Índice de dor difusa, (0 - 19) 13 (10 - 16) 

Sintomas principais, (0 - 12) 8 (3 - 9) 

Sintomas somáticos, (0 - 3) 3 (3 - 3) 

Índice de severidade dos sintomas 10 (6 - 12) 

Sintomas somáticos, ( nº de sintomas/paciente)  16 (10 - 25) 

Frequência da dor, nº, (%)  

1 - 3 vezes por semana 8 (32) 

4 - 6 vezes por semana 12 (48) 

Todos os dias 5 (20) 

Drogas analgésicas, nº, (%)  

Analgésico (dipirona e paracetamol) 20 (80) 

Anti-inflamatório  3 (12) 

Opióide 2 (8) 

CHAQ - escore (0 - 3) 0,5 (0,0 - 1,4) 

Síndrome de hipermobilidade articular benigna, nº, (%) 3 (12) 

Tempo do início dos sinais de FMJ (meses) 24 (6 - 72) 

Os resultados foram apresentados em mediana (valores mínimo – máximo),  número e (%). 

CHAQ - Childhood Health Assessment Questionnaire,  VAS - Visual Analog Scale. 

*fadiga, problemas com sono, ansiedade, nervosismo, dor abdominal, cefaleia. 
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A mediana dos parâmetros QVRS (escore total, saúde física e saúde 

psicossocial) foi significativamente menor nos pacientes FMJ, quando 

comparados aos controles saudáveis (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Dados qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) em pacientes 

com fibromialgia juvenil primária (FMJP) e controles saudáveis 

Variáveis 

Pacientes  

com FMJ  

Controles 
saudáveis p 

(n=25) (n=25) 

QVRS  (0 – 100)    

 Adolescentes     

  Escore total  61,88 (32,34-72,94) 84,38 (67,97-89,69) <0,001 

  Saúde física  61,88 (32,34-72,97) 87,50 (68,75-93,75) <0,001 

  Saúde psicossocial  61,67 (30,00-73,33) 83,33 (66,67-88,33) <0,001 

 Pais     

  Escore total  58,59 (32,97-74,69) 82,66 (74,06-90,94) <0,001 

  Saúde física  53,13 (15,63-84,38) 87,50 (78,13-100) <0,001 

  Saúde psicossocial  60,00 (33,33-76,67) 80,00 (66,67-90) <0,001 

Os resultados foram apresentados em mediana (valores mínimo – máximo) e n (%). 

QVRS - qualidade de vida relacionada à saúde.  

 

 

A mediana da FC pico [181 (150-198) vs. 197 (181-202) bpm, p<0,001], 

FC pico [92 (75-99) vs. 99 (91-102)%, p <0,001], reserva cronotrópica [84 

(53-98) vs. 99 (84-103)%, p<0,001], FC repouso ao PCR [83 (45-161) vs. 96 

(46-160) bpm, p=0,008] e FC repouso ao pico [96 (65-181) vs. 127 (61-185) bpm, 

p=0,010] foi significativamente menor nos pacientes com FMJ em comparação 

com controles saudáveis. A mediana do ΔFCR1 [15 (3-39) vs. 35 (9-52) bpm, 

p<0,001], ΔFCR2 [37 (20-57) vs. 51 (32-94) bpm, p<0,001], pico VO2 [32,34 

(24,24-39,65) vs. 36,4 (28,56-52,71) ml/kg/min, p=0,005]; velocidade de pico 
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[5 (4-6,3) vs. 5,9 (4,0-6,3) mph, p=0,001], tempo de exaustão [11,5 (8,5-14,5) 

vs. 14 (11-18) minutos, p<0,001] e a capacidade de trabalho [3,37 (2,04-5,6) 

vs. 3,89 (2,91-6,55) W/kg, p=0,006] também foram significativamente menores 

nos pacientes FMJ em comparação com controles saudáveis. A frequência da 

incompetência cronotrópica foi significativamente maior em pacientes FMJ 

versus controles saudáveis (p=0,0006) (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Dados cardiovasculares mensurados durante e após exercício de 

esforço máximo em pacientes com Fibromialgia juvenil primária (FMJP) e 

controles saudáveis. 

Variáveis 

Pacientes 
FMJ 

Controles 
Saudáveis p 

(n=25) (n=25) 

Cardiovasculares    

   FC repouso, bpm 90 (92-120) 85 (67-124) 0,286 

   FC pico predita, bpm 198 (196-201) 199 (196-201) 0,742 

   FC pico, bpm 181 (150-198) 197 (181-202) <0,001 

   FC pico, % 92 (75-99) 99 (91-102) <0,001 

Reserva Cronotrópica, % 84 (53-98) 99 (84-103) <0,001 

Incompetência cronotrópica, ≤ 80% 10 (40%) 0 (0) 0,0006 

FC, %    

   Repouso - LA  41 (17-66) 40 (18-121) 1,000 

   Repouso - PCR  83 (45-161) 96 (46-160) 0,008 

   Repouso - Pico  96 (65-181) 127 (61-185) 0,010 

FC repouso, bpm    

   ΔFCR1 15 (3-39) 35 (9-52) <0,001 

   ΔFCR2 37 (20-57) 51 (32-94) <0,001 

Respiratórias    

   VO2 de pico, ml/kg/min 32,34 (24,24-39,65) 36,4 (28,56-52,71) 0,005 

   RTR (CO2/O2) pico 1,04 (0,95-1,31) 1,10 (0,93-1,24) 0,050 

Desempenho máximo    

   Velocidade de pico, mph 5 (4,0-6,3) 5,9 (4,0-6,3) 0,001 

   Inclinação máxima, % 4 (2,5-12) 4 (4-9,4) 0,399 

   Tempo de exaustão, minutos 11,5 (8,5-14,5) 14 (11-18) <0,001 

   Capacidade de trabalho, W/kg 3,37 (2,04-5,6) 3,89 (2,91-6,55)  0,006 

Os resultados foram apresentados em mediana (valores mínimo – máximo) e n (%). 



  Resultados  22 

Foram observadas correlações positivas entre os parâmetros QVRS 

(de acordo com o autorrelato dos pacientes FMJ e dos pais) e: velocidade de pico, 

tempo de exaustão, FC pico, reserva cronotrópica, VO2 de pico, capacidade de 

trabalho, ΔFCR1 e ΔFCR2 (r variou de 0,291 a + 0,619) (Tabela 5).  

Correlações negativas foram evidenciadas entre os escores do CHAQ e: 

tempo de exaustão, FC pico, reserva cronotrópica, VO2 de pico e capacidade 

de trabalho (r variou de -0,402 para -0,613) em pacientes FMJ. Correlação 

negativa foi observada entre o escore de dor e a inclinação máxima, r = -0,443 

(Tabela 5). 
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Tabela 5 - Coeficiente de correlação de Pearson’s para os parâmetros de QVRS, CHAQ, escore de dor e dados cardiorrespiratórios 

mensurados nos pacientes com fibromialgia juvenil primária  

Variáveis 

Velocidade 

pico, 

mph 

Tempo 

exaustão 

minutos 

FC  

de pico  

bpm 

FC  

de pico  

% 

Reserva 

cronotrópica  

% 

 VO2 

de pico 

ml/kg 

/min 

Capacidade 

de trabalho  

W/kg 

ΔFCR1 ΔFCR2 

QVRS           

Pacientes          

  Saúde física  +0,378* +0,520* +0,493* +0,490* +0,505* +0,384* +0,298* +0,602* +0,486* 

  Saúde psicossocial  +0,291* +0,471* +0,427* +0,434* +0,444* +0,310* - +0,565* +0,416* 

  Escore total  +0,359* +0,513* +0,470* +0,468* +0,483* +0,376* +0,311* +0,590* +0,459* 

Pais           

  Saúde física  +0,308* +0,452* +0,429* +0,444* +0,450* +0,330* - +0,619* +0,467* 

  Saúde psicossocial  +0,345* +0,486* +0,483* +0,512* +0,521* - - +0,461* +0,313* 

  Escore total  +0,349* +0,503* +0,490* +0,516* +0,525* - - +0,536* +0,378* 

Escore CHAQ  - -0,422* -0,521* -0,446* -0,525* -0,613* -0,402* - - 

Nível de significância (*) p < 5%. 

FC - frequência cardíaca; pico – pico do exercício;  ΔFCR1 - delta da frequência cardíaca de recuperação no primeiro minuto; ΔHRR2 - delta da 

frequência cardíaca de recuperação no segundo minuto; VO2 – consumo de oxigênio; bpm – batimentos por minuto; QVRS - qualidade de vida relacionada 

à saúde; CHAQ - Childhood Health Assessment Questionnaire. 

 

 



 

 

 

5  DISCUSSÃO 
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Este estudo foi o primeiro que avaliou teste de exercício progressivo em 

pacientes FMJ no momento do diagnóstico e mostrou evidente incompetência 

cronotrópica e atenuada recuperação da FC, indicando uma disfunção 

autonômica. Também foram observadas reduzidas a capacidade cardiorrespiratória 

e a tolerância ao exercício. 

Os pontos fortes deste estudo multicêntrico foram a inclusão dos critérios 

diagnósticos para FM do American College of Rheumatology29, também 

recentemente estudados na população FMJ51, bem como a utilização de 

parâmetros padronizados para execução do teste de exercício cardiopulmonar 

progressivo51,53,55,73. A inclusão apenas de pacientes com FMJ e controles 

saudáveis com variáveis similares (idade atual, sexo, estágio puberal de 

Tanner e IMC) e ainda que praticaram exclusivamente aulas de educação física 

na escola foi essencial, pois, de fato, essas variáveis podem influenciar a 

capacidade cardiorrespiratória. O valor da FC de repouso garantiu a similaridade 

do condicionamento físico entre pacientes e controles saudáveis. No presente 

estudo, foram excluídos pacientes com FMJ que faziam uso de medicamentos, 

tais como antidepressivos e anti-hipertensivos, cuja ação pudesse induzir a 

resposta cronotrópica ao exercício.  

A FMJ tem prevalência relatada entre 0% e 6,1% em diferentes 

populações, incluindo estudos realizados no Brasil1,2,3,51. Esta doença crônica é 

caracterizada por dor músculo-esquelética generalizada, incapacidade funcional7 

e evidente impacto na QVRS dos pacientes e de seus cuidadores10,11, tal como 
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foi observado neste estudo. As alterações mecânicas na articulação podem 

afetar a marcha, a postura, a força e a atividade física1,53, assim, e a abordagem 

multidisciplinar é necessária para o tratamento de pacientes com FM9.  

Os tratamentos mais utilizados para os pacientes JFM são administração 

de antidepressivos e de drogas anticonvulsivantes54 e terapia cognitivo-

comportamental55,56,57. Estudos têm evidenciado que exercício aeróbico é uma 

terapia eficaz e segura para pacientes FMJ58.59.60. No entanto, é importante 

destacar que estas terapias não foram administradas em nossos pacientes com 

FMJ, uma vez que estes foram avaliados no momento do diagnóstico, como foi 

descrito. 

Outro aspecto relevante, evidenciado neste estudo, foi que os pacientes 

com FMJ tinham menor capacidade funcional e níveis inferiores de atividade 

física, possivelmente devido à reduzida capacidade cardiorrespiratória, como 

também foi observado em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico juvenil61, 

síndrome do anticorpo antifosfolípide25 e dermatomiosite juvenil62,26. Além 

disso, o presente estudo evidenciou que pacientes com FMJ tiveram resposta 

anormal da FC durante e após o teste de exercício cardiopulmonar 

(exemplificada pela reserva cronotrópica reduzida e pela recuperação atenuada 

da FC). Este resultado foi também observado em uma população de mulheres 

adultas com FM12.  

Um aspecto interessante é que a reserva cronotrópica e a recuperação 

da FC são marcadores de risco cardiovascular não-invasivos e indicam 

disautonomia, sugerindo comprometimento da resposta autonômica cardíaca25,61. 

Além disto, a redução da aptidão cardiorrespiratória e a disfunção do sistema 

nervoso autônomo têm sido associadas com maior risco cardiovascular na 
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população adulta63,64. A incompetência cronotrópica foi observada em mais de 

um terço dos pacientes FMJ no presente estudo. Esse problema foi relatado 

em pacientes adultos com FM, quando a IC foi observada em metade da 

amostra de pacientes do estudo12. Este importante parâmetro tem sido 

associado com maior mortalidade cardiovascular em indivíduos saudáveis43. 

Estudos prospectivos serão necessários para determinar o poder preditivo da 

resposta cronotrópica como um fator de risco cardiovascular em adolescentes 

com FMJ.  

O presente estudo estendeu uma pesquisa anterior, que foi realizada em 

pacientes adultos com FM submetidos ao teste cardiorrespiratório12. No presente 

estudo, foram evidenciadas correlações fracas e moderadas da reserva 

cronotrópica e da capacidade aeróbia com parâmetros da QVRS. No entanto, as 

correlações foram inversamente proporcionais à incapacidade funcional e ao 

índice de dor. Assim como, também, foi inversamente proporcional à inclinação 

máxima no pico do exercício, sugerindo que nossos pacientes com FMJ tiveram 

maior grau de dificuldade para realizar as atividades físicas e foram incapazes 

de atingir o teste máximo cardiorrespiratório. 

Neste estudo, não foi observada alta frequência de síndrome de 

hipermobilidade articular benigna concomitante com FMJ. Este aspecto foi 

diferente de um estudo anterior, no qual aproximadamente metade dos 

pacientes adolescentes apresentou as duas doenças simultaneamente65. 

As manifestações extra-articulares da síndrome de hipermobilidade articular 

benigna podem incluir também anormalidades do sistema nervoso autônomo66. 

No entanto, apenas um de nossos pacientes com FMJ tinha disautonomia e 

síndrome da hipermobilidade articular benigna.  
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Os critérios restritivos de inclusão e exclusão desse estudo limitaram o 

número de pacientes. No entanto, esses mesmos critérios garantiram a 

inclusão de pacientes com o diagnóstico inicial de FMJ primária, sem outras 

doenças crônicas pediátricas ou em uso de tratamento prévio (tais como: 

medicamentos antidepressivos ou terapia cognitivo-comportamental) que 

pudessem interferir no resultado do estudo. 

Este estudo apresentou algumas limitações. A composição corporal 

(massa gorda, massa magra e gordura percentual) não foi mensurada, sendo 

que de fato, a adiposidade corporal pode contribuir para modulação 

autonômica cardíaca em crianças e adolescentes obesos67,68.  No entanto, o 

IMC foi similar em pacientes com FMJ e controles saudáveis. Não foram 

identificados obesos (valores de referência para obesidade da OMS, 2007)64,65, 

e essas variáveis não interferiram nos resultados da resposta autonômica 

cardíaca de ambos os grupos. Além disso, distúrbios do sono não foram 

avaliados nos dois grupos. 

Os parâmetros cardiopulmonares e de condicionamento aeróbico geral 

melhoraram após o programa de treinamento aeróbio supervisionado em 

algumas doenças crônicas pediátricas56,57,84,85. Neste estudo, o teste de 

exercício cardiorrespiratório não foi avaliado prospectivamente nos pacientes 

com FMJ após um programa de treinamento de atividade física.  

O exercício aeróbio de moderada intensidade é indubitavelmente 

indicado para todos os pacientes com FMJ83, pois pode modular a capacidade 

autonômica cardíaca e reduzir o risco cardiovascular, conforme demonstrou um 

estudo em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico juvenil83. No presente 

estudo, foram identificadas a incompetência cronotrópica (marcador de risco 
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cardiovascular independente de outros fatores de risco) e a intolerância ao 

exercício. Entretanto, modulação autonômica ao exercício físico e eventos 

cardiovasculares ainda não são conhecidos em pacientes com FMJ e 

necessitarão de futuros estudos longitudinais.  

 

 

 

 

 



 

 

 

6  CONCLUSÃO 
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1. Incompetência cronotrópica e atenuada recuperação da frequência cardíaca, 

indicando disfunção autonômica, foram observadas em pacientes FMJ no 

momento do diagnóstico. 

  

2. Correlações entre os parâmetros do teste cardiopulmonar de exercício com 

a dor, a capacidade funcional e a qualidade de vida relacionada à saúde 

foram encontradas em pacientes com FMJ. 
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