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RESUMO
Garcia CB. Avaliação da capacidade aeróbia e do controle autonômico
cardíaco em pacientes com Síndrome Antifosfolípide Primária [Tese]. São
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2013.
A Síndrome Antifosfolípide (SAF) primária está associada com o risco
aumentado de doenças cardiovasculares e mortalidade. A capacidade
aeróbia e o controle autonômico cardíaco também estão associados a esses
riscos. Objetivos: Avaliar a capacidade aeróbia e o controle autonômico
cardíaco em pacientes com SAF primária. Métodos: Treze mulheres com
SAF e treze controles saudáveis pareados por idade, sexo e índice de
massa corporal foram incluídos no estudo. Ambos os grupos eram
sedentários e não estavam em uso de medicações cronotrópicas,
antidepressivas e hipolipemiantes. Todos os indivíduos realizaram o teste
ergoespirométrico em esteira. A capacidade aeróbia foi avaliada através do
pico do consumo de oxigênio (VO2pico), tempo no limiar anaeróbio
ventilatório (LAV) e no ponto de compensação respiratória (PCR) e tempo no
pico de esforço, enquanto o controle autonômico do coração foi avaliado
através da reserva cronotrópica (RC) e frequência cardíaca na recuperação
no primeiro e segundo minutos após o exercício (FCR1min e FCR2min,
respectivamente). Resultados: Todos os índices de capacidade aeróbia
estavam reduzidos nos pacientes com SAF primária em comparação com os
controles saudáveis: VO2pico (30,2 ± 4,7 vs. 34,6 ± 4,3 mL.kg-1.min-1 P =
0,021), tempo no LA (3,0 ± 1,5 vs. 5,0 ± 2,0 min; P = 0,016), tempo no PCR
(6,5 ± 2,0 vs. 8,0 ± 2,0 min; P = 0,050), tempo no pico de esforço (8,5 ± 2,0
vs. 11,0 ± 2,5 min; P = 0,010). As FCR1min (22 ± 9 vs. 30 ± 7 bpm; P =
0,032) e FCR2min (33 ± 9 vs. 46 ± 8 bpm; P = 0,002) foram menores nos
pacientes com SAF em comparação com os controles saudáveis mas a RC
não foi significativamente diferente (P = 0,272). Dessa forma, observamos
uma diminuição na capacidade aeróbia e no controle autonômico nos
pacientes com SAF.
Descritores: Síndrome Antifosfolípide. Mortalidade. Exercício físico. Sistema
nervoso autônomo. Consumo de oxigênio. Frequência
cardíaca.

SUMMARY
Garcia CB. Evaluation of aerobic capacity and cardiac autonomic control in
patients with primary Antiphospholipid Syndrome[thesis]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2013.
Primary antiphospholipid syndrome (PAPS) is associated with increased risk
of cardiovascular disease and mortality. Aerobic capacity and cardiac
autonomic control are also associated with these risks. Objective: To assess
aerobic capacity and cardiac autonomic control in PAPS patients. Methods:
Thirteen women with PAPS and 13 healthy controls matched for age, gender,
and body mass index were enrolled for the study. Both groups were
sedentary and were not under chronotropic, antidepressants and
hypolipemiant drugs. All subjects performed a treadmill graded maximal
exercise. Aerobic capacity was assessed by peak oxygen uptake (VO 2peak),
time at anaerobic ventilatory threshold (VAT) and respiratory compensation
point (RCP), and time-to-exhaustion, whereas cardiac autonomic control by
chronotropic reserve (CR) and heart rate recovery of the first and second
minutes after graded exercise (HRR1min and HRR2min, respectively).
Results: All aerobic capacity indexes were reduced in PAPS patients than
healthy subjects: VO2peak (30.2 ± 4.7 vs. 34.6 ± 4.3ml.kg-1.min-1, P = 0.021),
time at LAV (3.0 ± 1.5 vs. 5.0 ± 2.0 min, P = 0.016), time at RCP (6.5 ± 2.0
vs. 8.0 ± 2.0 min, P = 0.050), time-to-exhaustion (8.5 ± 2.0 vs. 11.0 ± 2.5 min,
P = 0.010). HRR1min (22 ± 9 vs. 30 ± 7bpm, P = 0.032) and HRR2min (33 ±
9 vs. 46 ± 8bpm, P = 0.002) were delayed in PAPS patients compared to
healthy controls but CR was not significantly different (P = 0.272). In
conclusion, an impaired aerobic capacity and cardiac autonomic control was
identified in PAPS.
Descriptors: Antiphospholipid syndrome. Mortality. Exercise. Autonomic
nervous system. Oxygen consumption. Heart rate.
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A síndrome antifosfolípide (SAF) é uma trombofilia adquirida,
caracterizada por eventos trombóticos ou arteriais e/ou eventos obstétricos na
presença de níveis persistentemente elevados dos anticorpos antifosfolípides
(AFL), e é definida como primária quando ocorre sem a associação com
outras doenças autoimunes1,2. Pacientes com SAF apresentam risco
aumentado de doença coronariana, infarto agudo do miocárdio e acidente
vascular cerebral3,4. Classicamente, a SAF é considerada uma coagulopatia e,
nos últimos anos, muitos estudos tentaram elucidar o papel dos anticorpos
antifosfolípides nos mecanismos de trombose. Sabe-se que esses anticorpos
reagem contra fosfolipídios de membrana, plaquetas e proteínas presentes no
plasma, como a beta 2 glicoproteína 1 e a protrombina5. Recentemente,
especial atenção tem sido dada ao papel das células endoteliais no estado de
hipercoagulabilidade. Estudos demonstraram que a interação dos anticorpos
antifosfolípides com as células endoteliais representa um papel central na
doença vascular na SAF com evidências de ativação de células endoteliais,
de marcadores de ativação e de dano endotelial6. De fato, a SAF é
atualmente considerada uma doença do endotélio com amplo espectro de
apresentação, e a disfunção endotelial juntamente com a presença dos
anticorpos antifosfolípides parecem ter um papel importante na aterosclerose
precoce observada nesses pacientes7.
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Na SAF eventos cardiovasculares adversos podem ocorrer em
pacientes jovens, mesmo na ausência de fatores de risco tradicionais para
doenças cardiovasculares8. Além disso, esses fatores de risco também
parecem estar aumentados nesses pacientes9. Dessa forma, estratégias
terapêuticas que incluam controle da doença e dos demais fatores de risco
são essenciais para reduzir a morbidade e a mortalidade.
A redução da capacidade aeróbia tem sido considerada um
importante preditor de mortalidade na população geral 10 e a sua avaliação é
realizada através da caracterização de índices que consigam mensurar a
aptidão física, como o consumo máximo de oxigênio e o limiar anaeróbio.
Esses índices podem ser obtidos com o teste cardiorrespiratório, que
permite determinar o consumo de oxigênio (VO2) e a produção de dióxido de
carbono (CO2), refletindo, em última análise, a integridade de todos os
sistemas envolvidos com o processo de respiração celular e suas
adaptações durante a realização de um exercício de esforço máximo 11.
Dentre os índices de aptidão física, nenhum parâmetro é tão preciso
como o consumo máximo de oxigênio (VO2 max). Ele reflete diretamente a
capacidade do sistema cardiorrespiratório em fornecer oxigênio para a célula
em atividade e a capacidade tecidual em extrair esse oxigênio. O VO2 max
pode ser definido como o maior volume de oxigênio por unidade de tempo
que um indivíduo consegue captar respirando ar atmosférico durante o
exercício físico, sendo alcançado quando se atingem níveis máximos de
débito cardíaco e de extração periférica de oxigênio, e não se conseguindo
ultrapassá-lo com maior carga de trabalho muscular12.
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Durante o exercício físico ocorre aumento proporcional de VO2 e
eliminação de CO2 até uma determinada intensidade. Acima de uma
determinada intensidade de exercício ocorre acúmulo de ácido lático no
sangue, acompanhado de aumento na excreção de gás carbônico e da
ventilação. Essas alterações decorrem da desproporção entre aporte e
demanda mitocondrial de oxigênio, aumentando a relação piruvato/lactato e
levando, como consequência, o início da acidose metabólica do exercício13.
O limiar anaeróbio pode ser definido como um nível de intensidade a partir
da

qual

a

ventilação

(VE)

e

a

produção

de

CO 2

aumentam

desproporcionalmente, elevando o quociente de trocas respiratórias
expresso pela razão entre o CO2 produzido e o VO2. O limiar anaeróbio é
considerado um índice que reflete satisfatoriamente a aptidão física. Já o
ponto de compensação respiratória ou segundo limiar ventilatório representa
o momento no qual a respiração atinge o limite para a compensação do
metabolismo anaeróbico. Após este ponto, ocorre grande aumento da
formação de lactato14.
A redução na capacidade aeróbia já foi observada em diversas
doenças

autoimunes,

como

lúpus

eritematoso

sistêmico 15,

artrite

reumatoide16, esclerose sistêmica17 e espondilite anquilosante18, o que pode
representar um risco aumentado de doenças cardiovasculares e de
mortalidade nesses pacientes. Entretanto, a capacidade aeróbia ainda não
foi avaliada em pacientes com SAF.
Alterações na modulação do sistema nervoso autônomo também
estão associadas à mortalidade e a doença cardíaca na população geral 19. O
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aumento da frequência cardíaca (FC) que ocorre durante o exercício físico
se deve a uma combinação da ativação do sistema nervoso simpático e da
redução

do

tônus

vagal.

A

recuperação

da

frequência

cardíaca

imediatamente após o exercício físico é modulada pela reativação do tônus
vagal. A diminuição no tônus vagal é um fator de risco reconhecido de
mortalidade na população geral, e um atraso na recuperação da frequência
cardíaca após o exercício físico pode ser um importante marcador
prognóstico20.
A incompetência cronotrópica (IC) é definida como a inabilidade do
coração em aumentar a FC em resposta ao aumento da atividade ou da
demanda. É um achado comum em pacientes com doença cardiovascular e
uma causa importante de intolerância ao exercício físico 21. Essas alterações
no sistema nervoso autônomo foram observadas em pacientes com lúpus
eritematoso sistêmico22, fibromialgia23, artrite reumatoide24, e espondilite
anquilosante25. Paralelamente, a disfunção do sistema nervoso autônomo
em pacientes com SAF primária foi observada por Bilora et al.26. Esses
autores avaliaram a disfunção autonômica através de testes autonômicos
cardiovasculares como a manobra de valsalva, teste de handgrip ou
exercício estático, teste postural (ortostatismo) e arritmia sinusal respiratória,
entretanto, esses autores não avaliaram o controle autonômico durante e
após o exercício físico. A avaliação durante o exercício físico é considerada
uma metodologia superior, porque permite a avaliação da ativação simpática
e parassimpática, além de ser um instrumento adicional para a estimativa do
risco cardiovascular em pacientes com SAF.
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Paralelamente, o exercício físico tem sido proposto como terapia
adjuvante ao tratamento farmacológico com resultados benéficos na
melhoria da capacidade aeróbia em diversas doenças reumatológicas como
na esclerose sistêmica17, artrite reumatoide27, miopatias inflamatórias, lúpus
eritematoso sistêmico e espondilite anquilosante28 e na melhoria da
incompetência cronotrópica e na frequência cardíaca de recuperação
observada em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico 29. Estudos
recentes também demonstraram que o exercício físico pode melhorar a
função endotelial em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico30.
Apesar dos potenciais efeitos favoráveis do exercício físico, não há na
literatura estudos sobre a segurança dessa intervenção em pacientes com
SAF, em especial no que diz respeito ao uso de anticoagulação oral. A
varfarina é o anticoagulante oral mais frequentemente prescrito para
pacientes com SAF primária, mas o seu uso requer monitorização
sistemática e seguimento frequente dos pacientes. O controle da
anticoagulação com a varfarina é realizado através do tempo de
protrombina/normalized international ratio (TP/INR) e pode ser afetado por
várias condições. Na verdade, a varfarina é a principal medicação com maior
interação com outras substâncias e alimentos31 e já é bem definido que o
exercício agudo de fato interfere na farmacocinética de várias drogas, como
a doxiciclina, atenolol, digoxina e teofilina32 e isso também poderia ocorrer
com a varfarina.
Com relação à atividade física e o sistema de coagulação, estudos
demonstraram um estado de hipercoagulabilidade transitório após o
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exercício agudo em indivíduos saudáveis33. Uma redução no tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPA)34 e aumento no fator VIII de
coagulação e no fator de von Willebrand já foram demonstrados 35. Porém a
resposta do TP/INR ao exercício permanece controversa e infelizmente,
estudos sobre o efeito do exercício no TP/INR em pacientes em uso de
anticoagulação com varfarina são escassos na literatura. Apenas um
pequeno estudo com três pacientes e um indivíduo saudável demonstrou
uma redução no TP/INR com o aumento da atividade física diária 36.
Em um cenário em que o risco de complicações cardiovasculares
aumenta a morbidade e mortalidade de pacientes com SAF 3, o
desenvolvimento de novas estratégias de detecção e prevenção desses
riscos se torna imperativo. Além disso, a avaliação do efeito do exercício
agudo no TP/INR de pacientes em uso de anticoagulação oral com varfarina
é um passo importante para a recomendação do exercício físico como
estratégia terapêutica.

2 OBJETIVOS
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O objetivo do presente estudo foi avaliar a capacidade aeróbia e a
modulação autonômica em resposta ao exercício em pacientes com SAF e
determinar

o

efeito

do

exercício

aeróbio

protrombina/normalized international ratio.

agudo

no

tempo

de

3 MÉTODOS
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O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de
Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (protocolo de pesquisa 1036/07) e
todos os participantes leram, concordaram e assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido (Anexos A e B).

3.1 Casuística
Treze mulheres sedentárias com SAF de acordo com os critérios de
Sydney37 com trombose venosa exclusiva e 13 controles saudáveis também
sedentárias pareadas por idade, sexo e índice de massa corporal (IMC)
foram selecionadas no estudo. Os pacientes faziam seguimento regular no
ambulatório de SAF do setor de Reumatologia da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, Brasil. Os critérios de inclusão foram: idade
maior que 18 anos, evento trombótico venoso prévio confirmado por exames
de imagem, e estar fisicamente inativo por pelo menos seis meses antes do
início do estudo. Os critérios de exclusão foram: trombose arterial, evento
hemorrágico ou trombótico no último ano, tromboembolismo pulmonar,
hipertensão arterial sistêmica (PA > 140X90 mmHg ou uso de medicação
anti-hipertensiva), obesidade (IMC > 30 kg/m2), dislipidemia, tabagismo, uso
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de

álcool,

presença

de

doença

cardiovascular,

renal,

pulmonar,

musculoesquelética ou neurológica, outras doenças autoimunes, gravidez,
uso de drogas cronotrópicas, antidepressivas e hipolipemiantes. Todos os
pacientes com SAF estavam em uso de varfarina com controle do tempo de
protrombina estável por pelo menos um mês antes do estudo. O tempo de
protrombina foi avaliado através de amostra de sangue capilar antes e após
o teste ergoespirométrico em esteira. As pacientes e os sujeitos controles
estavam em uso de medroxirogesterona.

3.2 Métodos
3.2.1 Avaliação da capacidade aeróbia
A capacidade aeróbia foi avaliada através de teste ergoespirométrico em
esteira (Centurion 200, Micromed, Brazil) com incrementos de velocidade e
inclinação a cada minuto até a exaustão. O consumo de oxigênio e a produção
de CO2 foram obtidos respiração a respiração e expressos em média a cada 30
segundos usando um sistema de calorimetria indireta (Cortex - model Metalyzer
IIIB, Leipzig, Germany). A FC foi registrada em repouso e ao longo de todo
teste por meio do eletrocardiograma de 12 derivações (Ergo PC Elite, InC.
Micromed, Brazil). O teste ergoespirométrico foi considerado máximo quando
um dos seguintes critérios foi atingido: pico do consumo de oxigênio (VO2pico)
(< 150 mL/min de aumento entre dois estágios consecutivos); razão de trocas
respiratórias acima de 1,10; e FC a pelo menos 10 batimentos abaixo da FC
máxima predita para a idade. O VO2pico foi considerado a média dos últimos
30 segundos do teste. Os limiares ventilatórios foram identificados seguindo os
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procedimentos de Wasserman et al.14. O limiar anaeróbio foi identificado
quando o equivalente ventilatório de VO2 (VE/VO2) aumentou sem o aumento
concomitante do equivalente ventilatório de dióxido de carbono (VE/VCO2). O
ponto de compensação respiratória foi determinado quando o VE/VO2 e o
VE/VCO2 aumentaram simultaneamente. O VO2pico, tempo no limiar
anaeróbio, tempo no ponto de compensação respiratória e tempo no pico de
esforço foram considerados como indicadores da capacidade aeróbia para
comparar os pacientes com SAF em relação aos controles saudáveis.

3.2.2 Índices do controle autonômico do coração
O controle autonômico do coração foi avaliado através da reserva
cronotrópica (RC) e da frequência cardíaca de recuperação após o teste
ergoespirométrico. A reserva cronotrópica foi determinada através da
fórmula: ([RC] = [FC pico – FC repouso / 220 – idade – FC repouso] x 100)21.
A frequência cardíaca de recuperação (FCR) foi definida como a diferença
entre a FC pico e a FC no primeiro (FCR1min) e segundo (FCR2min)
minutos de recuperação após o teste.

3.2.3 Avaliação do tempo de protrombina
Para determinar o efeito do exercício aeróbio no TP/INR, amostras de
sangue capilar foram obtidas pré (basal), após, e uma hora após o exercício
(uma hora de recuperação). TP/INR foi analisado através do aparelho portátil
Coagucheck XS (Roche Diagnostics, Indianapolis, EUA)38.
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3.2.4 Análise estatística
Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão (DP). A
normalidade dos dados foi avaliada pelo teste Kologorov Smirnov’s (com
correção de Lilliefor’s). A capacidade aeróbia e os índices do controle
autonômico do coração foram comparados através de um teste t
independente quando os dados foram paramétricos e pelo teste de MannWhitney U quando os dados foram não paramétricos. O nível de significância
foi estabelecido quando P < 0,05. Toda a análise dos dados foi realizada
utilizando o programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS),
versão 17.0 para Windows.
Para análise dos valores de TP/INR os resultados também foram
expressos em média ± DP. Pacientes e controles foram comparados
utilizando o teste t Student (dados demográficos) e análise de variância
(ANOVA) com medidas repetidas com correção de Huynh-Feldt e post hoc
de Bonferroni (valores do TP/INR). O nível de significância foi estabelecido
quando P < 0,05.

4 RESULTADOS
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4.1 Dados Demográficos e Cardiorrespiratórios
Os pacientes com SAF e controles foram pareados para idade (P =
0,964), altura (P = 0,272), peso (P = 0,855) e IMC (P = 0,452).
O VO2pico, o tempo no limiar anaeróbio, no ponto de compensação
respiratória e no pico de esforço foram significativamente menores em
pacientes com SAF comparado aos controles saudáveis (Tabela 1).

Tabela 1 - Dados demográficos e cardiorrespiratórios de pacientes
com SAF e controles
Pacientes
SAF
(n = 13)

Controles
(n = 13)

P

Parâmetros antropométricos
Idade (anos)

33,4 ± 10,0

33,6 ± 6,9

0,964

Peso (kg)

59,8 ± 9,7

59,2 ± 6,3

0,855

160,2 ± 5,6

162,7 ± 6,0

0,272

IMC(kg/m )

23,3 ± 3,6

22,5 ± 1,8

0,452

Parâmetros cardiorrespiratórios
FC pico (bpm)

175 ± 11

179 ± 10

0,314

1,12 ± 0,06

1,12 ± 0,05

0,755

Tempo LA (min)

3,0 ± 1,5

5,0 ± 2,0

0,016

Tempo PCR (min)

6,5 ± 2,0

8,0 ± 2,0

0,050

8,5 ± 2,0

11,0 ± 2,5

0,010

30,2 ± 4,7

34,6 ± 4,3

0,021

Altura (cm)
-2

R pico

Tempo exaustão (min)
-

-1

VO2pico, (mL/kg /min )

SAF: Síndrome antifosfolípide primária; IMC: Índice de massa corporal; FC: Frequência cardíaca;
R: razão de trocas gasosas; LA: Limiar anaeróbio; PCR: Ponto de compensação respiratória; VO 2:
Consumo de Oxigênio.
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4.2 Resposta da FC Durante o Teste Ergoespirométrico
As FCR1min (22 ± 9 bpm vs. 30 ± 7 bpm, P = 0,032) e FCR2min (33 ±
9 bpm vs. 46 ± 8 bpm, P = 0,002) foram significativamente menores em
pacientes com SAF comparadas as controles saudáveis. A RC foi similar em
pacientes com SAF e as controles saudáveis (89,3 ± 12,5% vs. 94,4 ±
10,9%, P = 0,272) (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Diferença estatística entre a FCR1min e a FCR2min de
pacientes com SAF e controles

FCR1min: diferença entre a frequência cardíaca de pico e a frequência cardíaca
no primeiro minuto de recuperação após o teste ergoespirométrico; FCR2min:
diferença entre a frequência cardíaca de pico e a frequência cardíaca no segundo
minuto de recuperação após o teste ergoespirométrico; SAF: síndrome
antifosfolípide primária. * diferença entre pacientes com SAF e controles (P <
0,05).
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3.2 Avaliação do Tempo de Protrombina
Nos pacientes com SAF primária, aumento pequeno, porém
significativo foi observado nos valores do TP/INR uma hora após o exercício
(recuperação) comparado aos valores pré (2,33 ± 0,34 vs. 2,26 ± 0,29; P =
0,001) e aos valores imediatamente após o exercício (2,33 ± 0,34 vs. 2,26 ±
0,32; P = 0,001). Por outro lado, os valores de TP/INR uma hora após o
exercício (recuperação) no grupo controle foi semelhante ao observado no
pré- (P = 1,00) e após o exercício (P = 1,00). Nenhum paciente com SAF
primária apresentou qualquer sintoma adverso durante e após o exercício e
nenhum evento trombótico ou de sangramento foi relatado em um
seguimento de sete dias (Tabela 2 e Gráfico 2).

Tabela 2 - Comparação dos valores de TP/INR em pacientes com SAF
primária e controles pré, após e uma hora após o teste
ergoespirométrico (recuperação)
n

TP/INR
(Pré)

TP/INR
(Após)

TP/INR
(1h recuperação)

SAF

13

2,26 ± 0,29

2,26 ± 0,32

2,33 ± 0,34*

Controles

13

1,01 ± 0,07

1,00 ± 0,06

0,99 ± 0,07

Resultados expressos em média ± desvio padrão (DP)
*p=0,001 vs. Pré e vs. Após
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Gráfico 2 - Média dos valores de INR pré, após e 1 hora após o
exercício (recuperação) de pacientes com SAF primária e
controles

P < 0,05

5 DISCUSSÃO
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Este foi o primeiro estudo que avaliou a capacidade aeróbia e o
controle

autonômico

cardíaco

através

da

frequência

cardíaca

de

recuperação em pacientes com SAF, e demonstrou claramente que as duas
variáveis estão comprometidas nessa doença. Esta conclusão foi fortemente
sugerida pela evidência de menores valores de VO2pico, tempo no limiar
anaeróbio e ponto de compensação respiratória e tempo no pico de esforço
em pacientes com SAF. Além disso, houve um atraso na frequência cardíaca
nos primeiro e segundo minutos de recuperação após o exercício máximo.
A redução da capacidade aeróbia observada em pacientes com SAF
primária já foi anteriormente demonstrada em outras doenças reumatológicas
como no lúpus eritematoso sistêmico15, artrite reumatoide16, esclerose
sistêmica17 e espondilite anquilosante18 e está associada com o aumento do
risco cardiovascular e de mortalidade na população geral10. Além disso, em um
estudo em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico a redução da
capacidade aeróbia estava associada à pior qualidade de vida39. Dessa forma,
a avaliação da capacidade aeróbia pode ser uma ferramenta importante na
avaliação de pacientes com SAF, que classicamente apresentam risco
aumentado de doença coronariana, infarto agudo do miocárdio e acidente
vascular cerebral3,4.
Nosso estudo confirmou estudos prévios que demonstraram alteração
do controle autonômico em pacientes com SAF quando comparado a
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controles saudáveis26. Resultados similares foram observados em pacientes
com

fibromialgia23,

lúpus

eritematoso

sistêmico22

e

espondilite

anquilosante25. Em pacientes com SAF, os parâmetros da coagulação foram
relatados como correlacionados a disfunção autonômica, sugerindo que a
disfunção neural seja consequência do dano vascular cerebral que pode
ocorrer nessa síndrome26.
Apesar da reserva cronotrópica ter sido semelhante nos dois grupos,
o retardo na frequência cardíaca de recuperação em pacientes com SAF
sugere uma redução no tônus parassimpático. Na população geral, a
diminuição no tônus parassimpático aumenta o risco de eventos cardíacos 40
e a diminuição na frequência cardíaca de recuperação no primeiro minuto
está associado à maior frequência de doenças cardiovasculares41 e
mortalidade20. Em conjunto, estes resultados reforçam a relevância da
avaliação do controle autonômico do coração na determinação de riscos
cardiovasculares de pacientes com SAF.
Assim como na população geral, a redução na capacidade aeróbia e
nos índices de controle autonômico do coração observados nas pacientes
com SAF podem estar associados com maior risco cardiovascular.
Estratégias para melhorar estas disfunções parecem ser uma abordagem
interessante neste grupo de pacientes que já apresentam um alto risco de
eventos cardiovasculares. Nesse contexto, o exercício físico parece ser uma
estratégia eficaz na melhoria da capacidade aeróbia17,27,39, da incompetência
cronotrópica e da frequência cardíaca de recuperação 29.
Com relação ao controle da coagulação durante o exercício agudo,
nosso estudo demonstrou um aumento pequeno, porém significativo nos
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valores do TP/INR uma hora após o exercício (recuperação) comparado aos
valores pré e aos valores imediatamente após o exercício. Porém, o
aumento de 0,1 unidades no valor do TP/INR observado em quase dois
terços dos pacientes com SAF primária tem relevância clínica mínima. De
fato, isso representa um aumento de menos de 5% no valor do TP/INR basal
e não predispõe os pacientes a um alto risco de sangramento. Esse efeito
parece ser transitório na fase aguda do exercício e pode não persistir por
muito tempo. Entretanto, a segurança do exercício físico crônico em relação
aos parâmetros de coagulação precisa ser determinada em estudos futuros.
Dessa forma, deve-se ter cuidado com o exercício físico intenso que
pode

aumentar

o

risco

de

eventos

cardiovasculares

e

injúrias

musculoesqueléticas tais como entorses e fraturas42, o que podem levar a
maiores complicações em pacientes anticoagulados.
Além do exercício físico, outras estratégias não farmacológicas como
a terapia cognitiva comportamental e o treinamento de biofeedback da
variabilidade de frequência cardíaca, podem ser efetivos em reduzir a
ativação do sistema nervoso autônomo simpático e aumentar o tônus
parassimpático, melhorando o desbalanço autonômico nas doenças
reumatológicas, como já foi descrito em pacientes com fibromialgia 43,44.
Portanto, novos estudos devem avaliar a eficácia desses tratamentos em
pacientes com SAF.

6 CONCLUSÕES
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Nosso estudo demonstrou claramente que pacientes com SAF
apresentam diminuição na capacidade aeróbia e no controle autonômico do
coração, o que pode contribuir para o já conhecido aumento da morbidade e
mortalidade cardiovascular destes pacientes. O exercício físico pode auxiliar
no controle dessas alterações, mas estudos que avaliem a segurança de um
programa de exercício físico em pacientes com SAF são necessários antes
de recomendá-lo como terapia adjuvante não farmacológica. Além disso,
observamos que o exercício agudo pode alterar os valores de TP/INR,
porém essa interferência parece não ter relevância clínica.

7 ANEXOS
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Anexo A - Aprovação do protocolo
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Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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ABSTRACT
Warfarin is the leading anticoagulant prescribed for primary antiphospholipid
syndrome (PAPS) patients but studies about the influence of acute physical exercise
on coagulation parameters in this disease is lacking.
METHODS: Eighteen physically inactive women with PAPS (Sidney criteria) with
exclusive venous events and without thrombocytopenia were included. All PAPS
patients were under stable warfarin therapy (PT/INR target: 2.0-3.0). Eighteen agematched healthy sedentary women without thrombosis/bleeding disorders were
selected as controls. All subjects performed a maximal exercise test and capillary
blood samples were obtained pre-, post- and at 1h post-exercise (recovery time) for
PT/INR analysis using a portable Coagucheck.
RESULT: PAPS and controls had similar mean age (31.50 ± 8.06 vs. 29.61 ± 7.05
years=0.46) and BMI (24.16 ± 3.67 vs. 24.66 ± 2.71 kg/m2;p=0.65). PAPS patients
had a mild but significant increase in PT/INR value at one- hour post-exercise
(recovery) compared to pre- (2.33 ± 0.34 vs. 2.26 ± 0.29, p=0.001) and postexercise (2.33 ± 0.34 vs. 2.26 ± 0.32, p=0.001). Eleven patients (61.11%) had an
increase in recovery PT/INR, however for the majority (9/11) this increase was
solely of 0.1 units in the PT/INR value. Of note, all but one patient remained within
the target range. None of the subjects had thrombotic or bleeding complications
related to the acute exercise.
CONCLUSION: Acute exercise in PAPS patients was safe with a minor increase in
PT/INR. This is an important step to introduce exercise test assessment to guide
regular exercise training as a therapeutic tool in the management of these patients.

Key Words: Primary antiphospholipid syndrome, exercise, prothrombin time,
anticoagulation, warfarin.
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INTRODUCTION
Primary antiphospholipid syndrome (PAPS) is an acquired autoimmune
thrombophilia characterized by arterial and venous thrombosis and pregnancy loss
in the presence of antiphospholipid antibodies.1 Long-term anticoagulation therapy
prevents recurrent thrombotic events and is indicated in this group of patients.2
Warfarin is the leading oral anticoagulant prescribed for PAPS patients but
its use requires systematic monitoring and patient follow-up. Warfarin coagulation
control by prothrombin time/international normalized ratio (PT/INR) can be affected
by several conditions. In fact, warfarin tops the list of medications with most drug
and dietary interactions.3 Data on the effect of exercise on TP/INR in patients under
warfarin therapy are scarce since only one small study with three patients and one
healthy subject showed a reduction in TP/INR after increase in daily physical
activity.4
Regarding physical activity and coagulation system, studies showed a
transient hypercoagulability state in healthy subjects after acute exercise.5
Shortening of activated partial thromboplastin time (aPTT)6 and increase in
coagulation factor VIII and von Willebrand factor have been demonstrated.7,8 PT/INR
response to exercise remains, however controversial, with both shortening9,10 and no
significant differences.11,12
Concern about the risk of thrombotic events and bleeding13 may justify the
absence of previous studies accessing exercise in PAPS patients under warfarin
therapy in spite of the fact that long-term exercise training may cause favorable
effects

on

cardiovascular

risk.14

Taking

into

consideration

that

cardiac

manifestations in APS comprise accelerated atherosclerosis with consequent
cardiovascular disease15 the measurement of exercise tolerance is an essential step
to guide physical activity in these patients.
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Therefore, the purpose of the present study was to evaluate, for the first
time, the effects of maximal acute physical exercise on TP/INR in PAPS patients
under oral anticoagulation with warfarin. We also assessed the safety of acute
exercise in regard to thrombosis and bleeding risk.

PATIENTS AND METHODS
Subjects
Eighteen women with PAPS diagnosis according to Sydney criteria16 with
exclusive venous events and under warfarin therapy (PT/INR target between 2.0
and 3.0) were included in this study. Inclusion criteria were: age > 18 years, stable
control of PT/INR and warfarin dose in the last two months with PT/INR ranging
between 2.0 and 3.0. To avoid dietary interactions, nutritional assessment and
counseling was done by a nutritionist in the two months before the test and patients
were excluded if the PT/INR were > 3.0 or <2.0 in the day of the test. Patients
should be physically inactive for at least 6 months. Exclusion criteria were: other
autoimmune disease (secondary APS), thrombocytopenia < 150,000/mm3, arterial
thrombosis, thrombotic or bleeding events within the last year, introduction of new
drug that interfere with coagulation, arterial hypertension (BP≥ 140 X 90 mmHg or
use of antihypertensive drugs), obesity (BMI≥ 30), dyslipidemia, smoking, regular
alcohol intake, presence of cardiovascular, renal, pulmonary, musculoskeletal or
neurologic disorders, pregnancy and use of chronotropic, antidepressants and
hypolipemiant drugs.The control group consisted of eighteen healthy sedentary
women, age- and BMI-matched, without history of thrombosis or bleeding disorders,
and

all

the

exclusion

criteria.

Patients

and

controls

were

taking

medroxyprogesterone.
Local ethical committee approved this study and all the subjects read and
signed the informed consent.
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Acute exercise protocol
Acute exercise was assessed through a treadmill (Centurion 200,
Micromed, Brazil) maximal cardiopulmonary exercise test, with increments in
velocity and inclination at every minute until volitional exhaustion. Oxygen
consumption (VO2) and carbon dioxide output were obtained through breath-bybreath sampling and expressed as a 30-s average using an indirect calorimetric
system (Cortex - model Metalyzer IIIB, Leipzig, Germany). Heart rate (HR) was
continuously recorded at rest, during exercise and at recovery, using a 12-lead
electrocardiogram (Ergo PC Elite, InC. Micromed, Brazil). Cardiopulmonary exercise
test was considered maximal when one of the following criteria was met: VO2
plateau (< 150 ml/min increase between two consecutive stages), respiratory
exchange ratio value above 1.10, HR no less than 10 beats below age-predicted
maximal HR.17 To ensure the safety of the protocol, a cardiologist, a rheumatologist
and a physical educator supervised all tests.

Prothrombin time measurement
Capillary blood samples for PT/INR analysis were obtained pre (baseline),
post and at 1h post exercise time points (one-hour recovery time). PT/INR was
assessed using a portable Coagucheck XS (Roche Diagnostics, Indianapolis,
USA).18

Statistical analysis
Data were expressed as mean ± standard deviation or percentage. Patients
and controls were compared using the Student-t test (demographic data) and
repeated measures ANOVA with Huynh-Feldt correction and Bonferroni pair wise
comparisons (PT values). Statistic significance was defined as p <0.05.
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RESULTS
Demographic and anthropometric characteristics of PAPS patients and
controls are shown in Table 1. Patients and controls were all women and had similar
age (p=0.46), weight (p =0.99), height (p=0.50) and BMI (p=0.65). The frequency of
antiphospholipid antibodies in PAPS patients is also exhibited in Table 1 and the
majority of patients (78%) presented positive lupus anticoagulant.
As expected, a significant difference was observed in the pre-exercise
PT/INR values between PAPS patients and controls (2.26 ± 0.29 vs. 1.01 ± 0.07,
p<0.001) (Table 2). In contrast, the comparison of pre and immediately postexercise PT/INR values were similar in PAPS patients (2.26 ± 0.29 vs. 2.26 ± 0.32,
p=1.00) and also in controls (1.01 ± 0.07 vs. 1.00 ± 0.06, p=1.00) (Table 2).
In PAPS, a minor but significant increase was observed in one-hour postexercise recovery time PT/INR value compared to pre (2.33 ± 0.34 vs. 2.26 ± 0.29,
p=0.001) and immediately post-exercise (2.33 ± 0.34 vs. 2.26 ± 0.32,
p=0.001)(Table 2 and Figure 1). On the other hand, the one-hour post-exercise
recovery time PT/INR value in controls was similar compared to pre- (p=1.00) and
post-exercise PT/INR values (p=1.00) (Table 2 and Figure 1).
As shown in Figure 2a, 11 of the 18 PAPS patients (61.11%) had an
increase in PT/INR value in the post-one-hour recovery time in relation to preexercise and for the majority (9/11) this increase was solely of 0.1 units in the
PT/INR value. The maximum increase in PT/INR value was of 0.4 units, observed in
only one PAPS patient. Of note, all but one patient remained within the target range.
In controls, only 1/18 subjects had an increase of 0.1 units in PT/INR value at postone-hour recovery time in relation to pre-exercise (Figure 2b). None of PAPS
patients had any adverse symptoms during and after exercise and no thrombotic or
bleeding events were identified.
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DISCUSSION
This is the first study that assessed the safety of acute exercise in PAPS
patients under oral anticoagulation with warfarin.
The cardiopulmonary exercise test used herein is a valuable tool as it
combines acute exercise with continuous monitoring of cardiovascular and
pulmonary functions, thus providing a safe environment for exercise in high risk
patients.17,19 Moreover, cardiopulmonary exercise test is a safe procedure, even in
populations with underlying high-risk cardiovascular diagnoses.20 However, the test
was never performed previously in PAPS patents, probably due to concerns not only
about cardiovascular thrombotic events but also on bleeding complications.
Other great advantage of our study was the strict criterion of selection. In
fact, we only included female patients with definitive diagnosis of PAPS according to
Sydney criteria. Only patients with exclusive venous events with PT/INR target
between 2.0 and 3.0 were selected, since patients with arterial events and higher
intensity of anticoagulation would be at higher risk of bleeding during exercise.21,22
Moreover, only patients with stable warfarin dose and TP/INR control for two months
prior to the study were included. In order to define the real effect of acute exercise
in coagulation potential, only sedentary PAPS patients and healthy controls were
included since regular chronic exercise determines adaptations in blood
haemostasis.14 In addition, age, gender and BMI matching was essential to
accurately define possible changes in TP/INR values in PAPS compared to controls.
Confounding variables that may influence the coagulability state, such as drugs and
diet, were also controlled.
The meticulous selection conditions allowed a clear definition about the real
effect of acute exercise in TP/INR during warfarin therapy and identified a minor
increase of this coagulation test after one-hour of maximal acute physical exercise in
PAPS. In fact, there is no previous data of this effect on TP/INR in patients under
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warfarin use. In contrast to our finding, studies in subjects without anticoagulation
therapy demonstrated both shortening9,10 and non-significant differences11,12 on
PT/INR response to acute exercise. These observations raise the possibility that
warfarin use was the main responsible for this coagulation time enhancement.
Reinforcing this hypothesis, it is well defined that acute exercise indeed interferes in
pharmakocinetics of several drugs, such as doxycycline, atenolol, digoxin and
theophyline23 and might also occur with warfarin. Physiological changes due to
exercise may affect the absorption, distribution, metabolism and elimination
parameters of certain medication. During an acute exercise the distribution of blood
changes considerably and is shunted to working muscles and skin. This could affect
gastric emptying and bowel transit time with changes in drug absorption in the
gastrointestinal tract24 and subcutaneous and intramuscular injections.25 Exercise
can also change drug binding to plasma protein and tissues,26 alter the clearance of
high hepatic extraction drugs

27

and decrease renal blood flow with effects on drugs

whose elimination in dependent upon renal function. 28
Although exercise may alter certain pharmacokinetic parameters, it may not
clinically affect the patients. The increase of 0.1 units in PT/INR level identified
herein in almost two-thirds of PAPS patients has a minor clinical relevance. In fact, it
represents an increase of less than 5% of PT baseline value and do not predispose
them to a high risk of bleeding. This effect seems to be transitory in the acute phase
and might not persist overtime. In fact, only one small study demonstrated a
reduction in TP/INR inversely related to the increase of daily steps in three patients
under warfarin therapy, including one PAPS patient.4 Moreover, no thrombotic or
bleeding events were observed in a single case report during 12-week exercise
training in one secondary APS patient, although the PT/INR was not mentioned.29
Patients with PAPS show an increased cardiovascular mortality.30 Coronary
involvement was suggested to be closely related to the accelerated atherosclerosis
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linked to the underlying systemic autoimmune disease in APS.31 In this regard,
chronic exercise training may cause favorable adaptations that could contribute to
decrease risk for ischemic events and may be of particular importance in PAPS
patients.
This is study provides the first evidence of acute exercise safety on PT/INR
control in PAPS patients. This is an important step to introduce exercise test
assessment to guide regular exercise training as a therapeutic tool in the
management of these patients. However, safety of chronic exercise training
regarding coagulation parameters should be determined in future studies.
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Table 1: Demographic, anthropometric and serological characteristics of PAPS
patients and controls
PAPS

Controls

(n=18)

(n=18)

31.50 ± 8.06

29.61 ± 7.05

0.46

100

100

1.00

Weight (kg)

63.64 ± 12.33

63.61 ± 8.32

0.99

Height (cm)

161.89 ± 6.20

160.53 ± 5.85

0.50

BMI (kg/m2)

24.16 ± 3.67

24.66 ± 2.71

0.65

Lupus anticoagulant (%)

78

-

Anticardiolipin (%)

33

-

Anti-β2GP1 (%)

56

-

APL triple positive (%)

22

-

p

Age (years)
Female gender (%)

Data were expressed as mean ± standard deviation or percentage
BMI: body mass index; APL: antiphospholipid
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Table 2: Comparison of capillary PT measurement in PAPS patients and controls in
pre-, post- and 1 hour post-exercise (recovery time)

n

PT/INR

PT/INR

PT/INR

(Pre)

(Post)

(1h-recovery)

PAPS

18

2.26 ± 0.29

2.26 ± 0.32

2.33 ± 0.34*

Controls

18

1.01 ± 0.07

1.00 ± 0.06

0.99 ± 0.07

Data were expressed as mean ± standard deviation
*p=0.001 vs. Pre and vs. Post
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Figure 1: Mean pre-, post- and one-hour post-exercise (recovery time)
values of PAPS patients and controls

PT/INR
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Figure 2a: Pre-, post- and one-hour post-exercise (recovery time) PT/INR values of
PAPS patients
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Figure 2b: Pre-, post- and one-hour post-exercise (recovery time) PT/INR values of
controls

