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RESUMO 

 

Carvalho NS. Eletrogastrografia multicanal em voluntários saudáveis e 
pacientes com diabetes mellitus tipo 1 [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2020.  
 

Introdução: O diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica e a falta de 
tratamento adequado pode resultar em complicações agudas e/ou crônicas. 
Dentre as complicações crônicas temos a neuropatia autonômica diabética 
(NAD) que apresenta como manifestação mais comum a neuropatia 
autonômica cardiovascular (NAC) que pode ser diagnosticada por métodos 
não invasivos. O DM pode também ocasionar alterações das atividades 
motora e mioelétrica gástricas, que resultam em retardo do esvaziamento 
gástrico, gastroparesia diabética e surgimento de sintomas do trato digestivo 
superior. Estes distúrbios da atividade mioelétrica gástrica em pacientes 
diabéticos poderiam indicar a ocorrência de neuropatia autonômica. A 
eletrogastrografia (EGG) multicanal, método não invasivo que avalia a 
atividade mioelétrica gástrica, detecta desordens na frequência e no ritmo 
elétrico. No Brasil, não há estudo que tenha avaliado a atividade elétrica 
gástrica com EGG multicanal. Objetivo: Avaliar a EGG multicanal em 
voluntários saudáveis na população brasileira, em pacientes com DM tipo 1 
(DM1) sem NAC e sem sintomas de gastroparesia, e em pacientes com 
DM1 com NAC e sintomas de gastroparesia (diagnóstico de gastroparesia 
confirmado pelo esvaziamento gástrico por cintilografia). Casuística e 
Métodos: Estudo caso-controle, incluindo 50 participantes de nossa 
população submetidos a EGG, sendo 20 voluntários saudáveis (grupo 
controle), 15 pacientes com DM1 sem NAC e sem sintomas de 
gastroparesia (grupo 1) e 15 pacientes com DM1 com NAC, sintomas de 
gastroparesia e diagnóstico de gastroparesia confirmado pelo esvaziamento 
gástrico por cintilografia (grupo 2). Os pacientes foram encaminhados do 
Ambulatório de Diabetes da Disciplina de Endocrinologia e Metabologia do 
Hospital da Clínicas da Faculdade de São Paulo (HCFMUSP) já com as 
definições previamente confirmadas de DM1 e NAC. A EGG foi realizada em 
dois períodos distintos, basal e pós-prandial, após ingesta de dieta de prova 
contendo 400 kcal. Os parâmetros avaliados foram frequência dominante 
(FD), porcentagem de FD e power ratio (PR) entre os períodos basal e pós-
prandial. Foi considerada EGG normal: normogastria (2-4 ciclos por minuto – 
cpm) > 70% em ambos os períodos e PR > 1. O esvaziamento gástrico por 
cintilografia foi realizado de acordo com o protocolo da Sociedade 
Americana de Medicina Nuclear e os sintomas foram avaliados por meio do 
Questionário de Índice de Sintomas Cardinais de Gastroparesia (GCSI)-
adaptado. Resultados: A variação da FD média total no grupo controle foi 
de 2,3-3,3 cpm, a porcentagem de FD em normogastria foi > 70% em ambos 
os períodos e o PR foi > 1 em 19 dos 20 indivíduos. Entre os pacientes do 
grupo 1, 53,3% apresentaram EGG anormal, e entre os pacientes do grupo 



 

2, 87,6% apresentaram EGG anormal. A porcentagem da FD média no 
período basal apresentou diferença significante entre os grupos: grupo 
controle, 77,0-100,0%; grupo 1, 60,0-96,3%; e grupo 2, 57,9-85,7% (p = 
0,019). Em relação ao fator PR, a mediana foi de 6,0 no grupo controle, 7,0 
no grupo 1, e 0,5 no grupo 2 (p < 0,001), havendo diferença na comparação 
múltipla entre os indivíduos do grupo controle e os pacientes do grupo 2. 
Conclusões: Os pacientes com DM1 com e sem NAC podem apresentar 
distúrbios da atividade mioelétrica gástrica. A prevalência de disritmias 
gástricas é maior em pacientes com DM1 com NAC, retardo do 
esvaziamento gástrico e sintomas de gastroparesia, comparativamente a 
pacientes sem NAC e sem sintomas de gastroparesia e aos indivíduos 
voluntários saudáveis. A porcentagem de normogastria da FD média nos 
períodos basal e pós-prandial parece ser um bom parâmetro, que se associa 
aos sintomas de pacientes com gastroparesia diabética e NAC.  
 

Descritores: Diabetes mellitus; Neuropatias diabéticas; Gastroparesia; 
Eletrodiagnóstico; Esvaziamento gástrico; Motilidade gastrointestinal. 
 

 



 

ABSTRACT 

 

Carvalho NS. Multichannel electrogastrography in healthy volunteers and in 
patients with diabetes mellitus type 1 [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020.  
 

Introduction: Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disease, and a lack of 
appropriate treatment can result in acute and/or chronic complications. 
Among the chronic complications, diabetic autonomic neuropathy (DAN) 
commonly manifests as cardiovascular autonomic neuropathy (CAN), and 
can be diagnosed by noninvasive methods. DM can also cause changes in 
gastric motor and myoelectric activity, resulting in delayed gastric emptying, 
diabetic gastroparesis, and superior digestive tract symptoms. These 
myoelectric gastric activity disorders in diabetic patients could indicate 
autonomic neuropathy. Multichannel electrogastrography (EGG) is a 
noninvasive method to evaluate myoelectric gastric activity and detect 
disorders of frequency and electrical rhythm. In Brazil, no study has 
evaluated electric gastric activity with multichannel EGG. Objective: To 
evaluate multichannel EGG in healthy volunteers in the Brazilian population, 
in type 1 DM (DM1) patients without CAN or symptoms of gastroparesis, and 
in DM1 patients with CAN and symptoms of gastroparesis (diagnosis of 
gastroparesis confirmed by gastric emptying scintigraphy). Methods: A case-
control study was conducted on 50 participants from the Brazilian population 
who underwent EGG, of which 20 were healthy volunteers (control group), 15 
were CAN-free DM1 patients with no symptoms of gastroparesis (group 1), 
and 15 were CAN DM1 patients with symptoms of gastroparesis and a 
confirmed diagnosis of gastroparesis by emptying gastric scintigraphy (group 
2). The patients were referred from the Diabetes Outpatient Clinic of the 
Department of Endocrinology and Metabolism, School of Medicine Clinical 
Hospital, University of São Paulo (HCFMUSP), already diagnosed with DM1 
and CAN. EGG was performed at two different periods, basal and 
postprandial, after ingestion of a test 400 kcal diet. The parameters 
evaluated were the dominant frequency (DF) and the percentage of DF and 
power ratio (PR) between baseline and postprandial periods. The EGG was 
considered normal when: normogastry (2-4 cycles per minute (cpm)) > 70% 
in both periods, and PR > 1. Gastric emptying scintigraphy was conducted in 
accordance with the American Society of Nuclear Medicine protocol, and the 
symptoms were evaluated using the adapted Gastroparesis Cardinals 
Symptom Index (GCSI) questionnaire. Results: The total mean DF variation 
in the control group was 2.3-3.3 cpm, the percentage of DF in normogastry 
was > 70% in both periods, and PR was > 1 in 19 of the 20 volunteers. In 
Group 1, 53.3% had abnormal EGG, and in Group 2, 87.6% had abnormal 
EGG. The mean DF percentage in the baseline period showed a significant 
difference among the groups: control group, 77.0-100.0%; group 1, 60.0-



 

96.3%; and group 2, 57.9-85.7% (p = 0.019). As for the PR factor, the 
median was 6.0 in the control group, 7.0 in group 1, and 0.5 in group 2 (p < 
0.001), with a multiple comparison difference between the control group and 
group 2 patients. Conclusions: DM1 patients with and without CAN may 
present with myoelectric gastric activity disorders. The prevalence of gastric 
dysrhythmias is higher in patients with CAN, DM1, delayed gastric emptying 
and symptoms of gastroparesis, compared to patients without CAN and 
without symptoms of gastroparesis, and healthy volunteers. The percentage 
of mean DF normogastry in the basal and post-prandial periods seems to be 
a good parameter when associated with the symptoms of diabetic 
gastroparesis and CAN.  
 

Descriptors: Diabetes mellitus; Diabetic neuropathies; Gastroparesis; 
Electrodiagnosis; Gastric emptying; Gastrointestinal motility. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Neuropatia Diabética 

 

O diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica que cursa com 

hiperglicemia. A falta de tratamento adequado resulta em complicações 

agudas, como cetoacidose diabética, e crônicas, como nefropatia, retinopatia, 

angiopatia, neuropatia periférica e neuropatia autonômica (NA). A NA 

diabética (NAD) está entre as complicações menos reconhecidas, embora 

gere significativo impacto na sobrevida e na qualidade de vida 1, 2, uma vez 

que pode acometer todo o sistema nervoso autônomo (SNA), simpático (SNS) 

e parassimpático (SNP). Os órgãos, em sua maioria, são duplamente 

inervados, ou seja, recebem fibras simpáticas e parassimpáticas, e, por isso, 

a NAD manifesta-se por disfunção em diversos órgãos e sistemas, como 

cardiovascular, gastrointestinal, geniturinário, sudomotor e ocular 3, 4. Os 

efeitos da NAD são generalizados e, inicialmente, acometem os nervos mais 

longos, como o nervo vago, que representa cerca de 75% das atividades 

parassimpáticas 5. 

O nervo vago é uma das principais vias que levam os impulsos 

parassimpáticos pré-ganglionares para o trato gastrointestinal (TGI). Em geral, 

os neurônios motores não inervam diretamente as células musculares lisas do 

TGI, pois fazem conexões sinápticas com as células intersticiais de Cajal 

(CICs), as quais estimulam as células musculares lisas. Assim, as CICs são 

os transdutores pós-juncionais que recebem os impulsos dos neurônios 

motores entéricos, e a perda dessas células vem sendo associada a 

neuropatias 6, 7. 

A neuropatia autonômica cardiovascular (NAC), manifestação mais 

comum e mais bem descrita da NAD e que decorre de lesão das fibras 

autonômicas periféricas relacionadas ao sistema cardiovascular, é definida 
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como insuficiência do controle autonômico do sistema cardiovascular 8, 9. 

Atualmente, testes autonômicos não invasivos, simples, como a avaliação da 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC), sensíveis tanto para o SNS como 

para o SNP, com boa reprodutibilidade, são utilizados no diagnóstico e 

acompanhamento da NAC 10.  

A detecção da NAC pode ser feita através da VFC por análise espectral. 

O resultado (amplitude do espectro) é apresentado em um diagrama de 

amplitude vs. frequência. Durante o exame, o traçado da frequência cardíaca 

(FC) é dividido em duas bandas: frequência baixa (0,04 Hz a 0,15 Hz), 

influenciada pelas atividades simpática e vagal; e frequência alta (0,15 Hz a 

0,4 Hz), considerada um marcador de atividade vagal 2, 11.  

A análise espectral permite a avaliação da VFC, em repouso e durante 

a realização de manobras que compõem o que se conhece por teste de Ewing, 

Valsalva, resposta da FC à respiração profunda e à posição ortostática, e 

resposta da pressão arterial à posição ortostática e ao exercício isométrico 

(handgrip) 12, 13. O uso da análise espectral tem permitido a detecção mais 

precoce da disfunção autonômica 14-16. Um estudo demonstrou que a VFC, 

avaliada pela análise espectral, pode estar alterada em estados de 

desregulação e doença 17. Esse método tem alta especificidade e alta 

sensibilidade 2, 11.  

O modelo tradicional de avaliação da NAC apresenta limitações. Ao se 

avaliar concomitantemente dois sistemas que apresentem influência do SNA, 

como os sistemas digestivo e cardiovascular, procurou-se superar algumas 

dessas limitações 18.  

Desse modo, a avaliação conjunta de dados de disfunções 

cardiovasculares e digestivas poderia fornecer melhor compreensão das 

alterações do SNA nesses pacientes. O estudo do esvaziamento gástrico e 

da atividade mioelétrica gástrica poderia indicar possíveis diferenças e 

representar marcadores de disfunção autonômica em pacientes com DM tipo1 

(DM1).  
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1.2 Gastroparesia Diabética  

 

O DM pode ocasionar alterações motoras gástricas, que resultam em 

alteração do esvaziamento gástrico. A gastroparesia é um distúrbio crônico, 

que se caracteriza pelo retardo do esvaziamento do estômago após a 

alimentação na ausência de obstrução mecânica, sobretudo estenose pilórica 

19. 

Além do DM, a gastroparesia pode ocorrer em outras situações clínicas, 

tais como: após intervenção medicamentosa, após cirurgia, na presença de 

desordens neurológicas, como Parkinson, e de doença do colágeno ou após 

infecção viral ou bacteriana. Ademais, em um número considerável de casos 

não se evidenciam condições clínicas associadas, sendo reconhecida como 

gastroparesia idiopática 20.  

Uma das causas mais comuns da gastroparesia é o DM. As ocorrências 

de gastroparesia diabética representam 30% do total de casos 21.  

Em estudo com pacientes diabéticos e indivíduos controle, dos quais 

269 com DM1, 409 com DM tipo 2 (DM2) e 735 não diabéticos, as proporções 

cumulativas de pacientes que desenvolveram gastroparesia durante um 

período de 10 anos foram de 5,2% entre os pacientes com DM1, de 1,0% 

entre os pacientes com DM2, e de 0,2% entre os indivíduos  

controle 22. A presença de gastroparesia em pacientes com DM está 

associada ao descontrole glicêmico entre outras complicações do diabetes, 

incluindo retinopatia, neuropatia periférica, disfunção vagal cardiovascular e 

nefropatia 23.  

A disfunção neuromuscular que leva ao retardo do esvaziamento 

gástrico decorre dos principais mecanismos envolvidos na fisiopatologia da 

gastroparesia, a saber: alteração do controle neural extrínseco (sobretudo da 

função vagal), disfunção da inervação intrínseca e de células intersticiais 

envolvidas no controle da função muscular gastrointestinal, e perda da função 

da musculatura lisa 24, 25.  
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A formação de um consenso com pesquisadores de vários centros de 

referência em gastroparesia nos Estados Unidos da América vem contribuindo 

para o melhor entendimento da fisiopatologia e dos mecanismos celulares 

relacionados às gastroparesias diabética e idiopática 26. Observou-se que a 

redução da densidade das CICs foi a anormalidade mais proeminente em 

ambas as etiologias, geralmente associada a danos nas CICs remanescentes, 

e também foram descritas redução da densidade de fibras nervosas, presença 

de infiltrado inflamatório e fibrose do estroma 27. A redução das CICs pode ser 

de particular importância funcional para o desenvolvimento da gastroparesia, 

considerando seu papel central na geração e propagação de ondas lentas. 

Essas anormalidades fornecem uma base patológica racional para a gênese 

das arritmias na gastroparesia 28. 

Estudos prévios evidenciaram desmielinização segmentar e 

degeneração axonal em fibras nervosas vagais, nos plexos tanto mientéricos 

como submucosos do TGI de pessoas com DM e alterações estruturais nos 

axônios das fibras vagais em modelos experimentais de ratos diabéticos. Em 

ambos, pacientes e modelos animais de diabetes, o número de células nos 

gânglios vagais motores e nos gânglios simpáticos estava reduzido 29, 30.  

Sintomas gastrointestinais, tais como plenitude pós-prandial, náusea, 

vômitos, eructação, inchaço, dor abdominal, diarreia e constipação, são 

comumente descritos, sendo relatados em 5% a 12% dos portadores de DM, 

assim como distúrbios da motilidade gástrica e aceleração ou retardo do 

esvaziamento gástrico 31. 

Os principais sintomas em pacientes diabéticos com gastroparesia 

incluem: dor abdominal, saciedade precoce, plenitude pós-prandial, náusea, 

vômitos, eructação e inchaço. Alguns desses sintomas sobrepõem-se aos da 

dispepsia funcional, fazendo com que a descrição da epidemiologia seja 

desafiadora 19. 

Em relação ao DM1, a prevalência de sintomas sugestivos de 

gastroparesia está em torno de 25%, os sintomas cardinais (náusea, vômitos, 

plenitude gástrica, perda de apetite, inchaço e distensão abdominal) ocorrem 
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em 10%, e o diagnóstico clínico de gastroparesia é realizado em cerca de 5% 

dos pacientes 23.  

Alguns estudos evidenciam baixa qualidade de vida em pacientes com 

gastroparesia, sendo mais pronunciada em pacientes diabéticos, 

comparativamente aos não diabéticos, que destacam maior prevalência de 

insônia e depressão 32, 33. 

Os sintomas clínicos de gastroparesia incluem náusea, vômitos, 

saciedade precoce, plenitude pós-prandial, bloating, eructação e desconforto 

em andar superior do abdome. A análise da gravidade dos sintomas e os 

resultados de qualidade de vida são importantes para avaliar a eficácia de 

tratamentos para distúrbios gastrointestinais 34. No decorrer dos anos, houve 

a necessidade de desenvolver medidas psicométricas sólidas dos sintomas, 

classificadas pelos pacientes para avaliar a eficácia das terapias e monitorar 

os resultados clínicos em pacientes com gastroparesia 35, 36. 

Diversas escalas de sintomas foram desenvolvidas para avaliar 

pacientes com gastroparesia, mas, em sua maioria, são limitadas em relação 

à qualidade de vida e dependem de avalições clínicas dos sintomas 

desencadeados, feitas pelo paciente, além de não serem avaliadas quanto a 

confiabilidade e validade 37-39.  

Dessa maneira, um estudo com maior confiabilidade e validade foi 

desenvolvido para avaliar as características de uma escala de gravidade de 

sintomas, o Índice de Sintomas Cardinais da Gastroparesia (GCSI), para uso 

em estudos clínicos de gastroparesia. O GCSI foi desenvolvido como parte de 

um projeto maior, o desenvolvimento do Índice de Avaliação dos Pacientes 

com Distúrbios do TGI Superior – Índice de Gravidade dos Sintomas (PAGI-

SYM) 40, 41.  

O GCSI consiste de três subescalas do PAGI-SYM, selecionadas para 

medir sintomas importantes relatados na gastroparesia: náusea/vômitos 

(composto por três itens: vontade de vomitar, vontade de vomitar mas não 

consegue, e vômitos), plenitude/saciedade precoce (composto por quatro 

itens: plenitude, não é capaz de terminar uma refeição, sente-se muito cheio 
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após uma refeição, e perda de apetite), e bloating (composto por dois itens: 

distensão e estômago visivelmente maior), adaptados para a língua 

portuguesa.  

O método padrão de referência para o diagnóstico de gastroparesia é 

o esvaziamento gástrico por cintilografia. Estudos demonstram que os 

sintomas de gastroparesia estão fracamente correlacionados com o retardo 

do esvaziamento gástrico. Essa fraca associação pode sugerir que diferentes 

mecanismos estejam envolvidos nesse processo 42. 

O esvaziamento gástrico reflete a coordenação da função de fundo, 

corpo, antro, piloro e duodeno. Os principais eventos para o esvaziamento 

gástrico são: relaxamento e acomodação do fundo, contração antral, abertura 

do piloro e coordenação antropilórica-duodenal. Nesse contexto, o sistema 

nervoso, que controla o músculo liso gástrico, tem papel fundamental no 

esvaziamento gástrico. O sistema nervoso entérico está conectado ao sistema 

nervoso central por meio de neurônios sensoriais, os quais enviam fibras 

aferentes, que transportam sensações viscerais, tais como dor, plenitude e 

náusea, e vias eferentes simpáticas e parassimpáticas, que modulam 

motilidade, secreção e circulação 43. 

Outros métodos não cintilográficos podem avaliar o esvaziamento 

gástrico, tais como: estudo ultrassonográfico 44, teste respiratório 45, 

ressonância nuclear magnética 46 e, mais recentemente, uso de cápsula com 

sinais de pressão e de pH enviados por telemetria 47. Outro teste, a 

eletrogastrografia (EGG), descrita com mais detalhes posteriormente neste 

trabalho, é complementar e pode inferir desordens na motilidade gástrica pela 

análise da atividade mioelétrica gástrica 48. 

Apesar dos avanços na compreensão dos mecanismos e da 

fisiopatologia da gastroparesia, ainda existe um incompleto entendimento em 

relação a mecanismos celulares, inconsistências entre estudos e possíveis 

diferenças entre grupos etiológicos. A individualização de cada caso é o 

melhor caminho, por meio da identificação do comprometimento funcional e 

do reconhecimento de alterações da atividade elétrica gástrica e da redução 
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concomitante da acomodação gástrica entre pacientes que apresentam 

sintomas sugestivos de gastroparesia 24.  

 

1.3 Atividade Mioelétrica Gástrica 

 

O TGI pode ser considerado um sistema eletricamente ativo, com 

diversos tipos celulares responsáveis pela coordenação e propagação da 

atividade elétrica 49. A atividade elétrica gástrica consiste de atividade rítmica 

espontânea, que determina tempo e frequência contrátil do estômago, e de 

potenciais de ação da musculatura gástrica 50. 

A musculatura gástrica apresenta uma variação contínua do potencial 

elétrico, caracterizada por um ciclo de despolarização e repolarização, que se 

inicia na grande curvatura, na porção proximal do corpo, e migra 

circunferencial e longitudinalmente no sentido do piloro. Essa atividade 

elétrica é conhecida como atividade elétrica de controle, ritmo elétrico gástrico 

ou onda lenta (slow wave), em razão de sua baixa frequência 51.  

Toda a musculatura gástrica, a partir do corpo, é capaz de gerar 

potenciais semelhantes. As frequências dos potenciais gerados em outras 

regiões são menores que as do corpo proximal e, por isso, a atividade elétrica 

na região da grande curvatura do corpo assume, normalmente, o papel de 

“marca-passo” dominante.  

As ondas lentas propagam-se, longitudinalmente, no sentido corpo-

antro, em direção ao piloro, e no sentido transversal, da grande para a 

pequena curvatura, em intervalos de cerca de 20 segundos, portanto com 

frequência de 3 ciclos por minuto (cpm), no homem, e velocidade constante 

de, aproximadamente, 3 mm/s, de modo que sucessivas ondas frontais se 

espaçam uniformemente em intervalos de cerca de 6 cm. No entanto, no antro 

há aceleração da velocidade e a distância entre as ondas torna-se maior. 

Usualmente, as ondas lentas não excitam o fundo gástrico 52. 
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O ritmo elétrico gástrico controla o momento, a frequência máxima de 

ocorrência e o sentido de propagação das contrações da musculatura gástrica, 

desempenhando papel importante na função motora do estômago e 

ocorrendo continuamente e de modo independente da presença de contração 

53. 

O potencial de ação inicia-se quando o potencial de onda lenta 

aumenta acima do limiar (-35 mV, aproximadamente), ocorrendo a contração 

da musculatura gástrica. A atividade elétrica associada a contrações 

caracteriza-se por potenciais de oscilação rápida (spikes), sendo também 

conhecida por potenciais de ação ou, ainda, atividade elétrica de  

resposta 54, 55. 

As variações do ritmo elétrico gástrico são referidas como disritmias 

gástricas 56. Embora ainda se discuta qual a frequência de ondas lentas 

considerada normal em seres humanos, a faixa de referência comumente 

citada é entre 2,5 cpm e 3,6 cpm, de tal forma que bradigastria e taquigastria 

são definidas como padrões fora desse intervalo 52.  

Os primeiros registros de potenciais transmembrana da musculatura 

gástrica, observados com microeletrodos, confirmaram a atividade mioelétrica 

gástrica in vivo e demonstraram as variações que caracterizam a oscilação 

cíclica da musculatura gástrica: uma rápida despolarização, seguida de 

repolarização parcial, com subsequente manutenção de despolarização 

prolongada (fase de platô) e, finalmente, de repolarização 57.  

O evento inicial – despolarização ascendente – raramente excede 50 

mV acima do potencial de repouso inicial, aproximando-se, em geral, a -20 

mV antes que a fase de repolarização parcial se inicie. A fase de platô é um 

período de despolarização sustentada, que pode ter duração variável, entre 3 

segundos e 20 segundos. As características e a duração da fase de platô 

dependem de vários fatores, tais como: local de origem, frequência de 

despolarização (pacing), parâmetros físicos do meio, como pH, temperatura e 

composição iônica, e agonistas, como acetilcolina 58. 
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A contração da célula muscular lisa ocorre quando o nível de 

despolarização ou fase de platô alcança determinado limiar. Para que possa 

haver contração durante a passagem da onda lenta, é necessário que a 

despolarização atinja limiar de, pelo menos, 40 mV. A partir desse potencial, 

verifica-se aumento abrupto da geração de força contrátil com pequena 

variação do potencial. A amplitude e a duração do potencial em platô 

determinam a magnitude de influxo de cálcio, com aumento da concentração 

intracelular de cálcio que ativa a cadeia leve de miosina, levando à formação 

de pontes e causando a contração 59.  

O sentido de propagação e a frequência máxima com que podem 

ocorrer as contrações da musculatura lisa dependem de a onda lenta e de a 

estimulação neuro-hormonal sobre a célula muscular lisa em cada ciclo 

determinarem a presença e a força de contração 53. O estímulo neuro-

hormonal é mediado pelo sistema nervoso entérico e modulado pelo SNS e 

pelo SNP. Essa inervação tanto simpática como parassimpática do sistema 

nervoso entérico pode alterar a secreção e a motilidade do estômago.  

As ondas lentas rítmicas (espontâneas), que dão início às contrações 

gástricas, são originadas nas CICs, que estão distribuídas por todo o TGI, 

regulam a excitabilidade do músculo liso e contribuem para a organização da 

motilidade. As CICs têm duas localizações preferenciais: mioentérica e 

inrtramuscular. Na localização mioentérica (CIC-MI), as CICs estão próximas 

ao plexo mioentérico, entre as camadas musculares circular e longitudinal, e 

geram as ondas lentas. Na localização intramuscular (CIC-IM), as CICs estão 

distribuídas entre os feixes de músculo liso no estômago e no intestino 

delgado e localizam-se no plexo muscular profundo, intimamente ligadas aos 

terminais nervosos entéricos, formando contatos semelhantes às sinapses e 

intermediando a neurotransmissão motora entérica (entre neurônios e 

músculo liso) 50.  

Dessa forma, as CICs unem-se em redes abundantes em torno do 

plexo mioentérico gástrico 60, e a propagação elétrica dentro dessas camadas 

é facilitada por uma subclasse adicional de CICs septais, que encerram e 
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ligam os feixes musculares. Em indivíduos saudáveis, as ondas lentas 

gástricas surgem em região definida como marca-passo, localizada no corpo 

médio-superior da grande curvatura (Figura 1) 61. A partir desse local, a 

propagação anterógrada é facilitada por gradiente de frequência subjacente 

das CICs. Essa região é considerada marca-passo dominante, pois as CICs 

situadas nessa parte têm frequência intrínseca alta, com velocidade e 

amplitude também altas, levando ao surgimento das ondas lentas, com 

velocidade lenta e de baixa amplitude. Além disso, as CICs ligam-se ao 

sincício da musculatura lisa por meio de gap junction. A interpretação de 

estudos morfológicos, funcionais e de alterações genéticas demonstrou 

relação das células mesenquimais de Cajal com o ritmo elétrico básico em 

todo o trato digestivo 62. Acredita-se que, nas CICs, o cálcio ative os canais 

de cloreto, produzindo potencial de marca-passo, como no coração, e o 

comprometimento dessa atividade por interrupções na rede de CICs ou 

desagregação no gradiente de frequência pode induzir desacoplamento físico 

ou funcional dessa atividade do marca-passo, afetando a eficiência da 

motilidade gástrica e, assim, provocando alterações na taxa rítmica da 

atividade elétrica gástrica 63, 64. 

A atividade motora gástrica pode ser detectada nos estados de jejum e 

pós-prandial. Durante a fase de jejum, o padrão da atividade motora é cíclico, 

conhecido como complexo motor migratório (CMM). Na fase pós-prandial, o 

CMM é substituído pela atividade motora tônica. A presença do bolo alimentar 

no estômago propicia aumento da pressão intragástrica, estimulando 

sensores de tensão que levam ao relaxamento da musculatura lisa do 

estômago proximal, por via vagovagal reflexa 65. Os movimentos peristálticos 

gástricos produzidos pela excitação de receptores de tensão e pelo reflexo 

vagovagal seguem do corpo em direção ao antro, mantendo ritmo de 3 com 

66, 67. 

A EGG é o método utilizado para registrar a atividade elétrica gástrica, 

cuja curva fisiológica consiste em ondas regulares com frequência de, 

aproximadamente, 3 cpm.  
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Fonte: Adaptado de O’Grady et al., 2015 68. 

Figura 1 – Padrão normal de condução da onda lenta gástrica 52, 61. Em A, as 
ondas lentas surgem em uma região de marca-passo na grande 
curvatura do corpo. As ondas lentas propagam-se, inicialmente, 
em todas as direções e, rapidamente, no eixo circunferencial, 
formando completas ondas em anéis no corpo médio. As múltiplas 
ondas acumulam-se, espaçadas aproximadamente 6 cm entre si, 
antes da transição para ativação rápida no antro. Em B, simulação 
de ondas lentas em um modelo de estômago virtual, com base em 
tempos genéricos de ativação de ondas lentas a partir de 
experimentos humanos 69. A cor vermelha representa a atividade 
despolarizada e a cor azul representa os potenciais de membrana 
em repouso 

 

 

1.4 Eletrogastrografia  

 

A EGG é técnica não invasiva, que avalia a atividade mioelétrica do 

estômago por meio de eletrodos colocados na superfície abdominal 70.  

Em 1922, Alvarez e Mahoney 71 descreveram os primeiros registros da 

EGG, mas foi somente na década de 1950 que Davis et al. 72 iniciaram os 

primeiros estudos para sistematizar a técnica, que, a partir de 1990, com a 



Introdução 13 

  

 

introdução da análise computadorizada do sinal, tornou-se mais popularizada 

73.  

Um estudo revisou numerosos achados publicados na literatura sobre 

a validade da EGG, incluindo a relação entre a EGG e o registro na serosa 

interna das ondas lentas do estômago, e a relação com suas contrações 74. 

Em 2000, Lin e Chen 75 correlacionaram o registro na serosa com a EGG, 

avaliando a resposta pós-prandial da atividade mioelétrica gástrica. Dessa 

maneira, o conceito inicial de que as variações de potencial registradas 

estavam sempre associadas à presença de contrações gástricas foi alterado. 

A partir do registro simultâneo da EGG, da atividade elétrica com eletrodos 

implantados cirurgicamente e da atividade contrátil antral em pacientes 

submetidos a laparotomia demonstrou-se que a frequência do sinal da EGG 

era semelhante àquela obtida por meio dos eletrodos implantados na serosa, 

mas não se alterava na presença ou na ausência de contrações 76, 77. Outro 

estudo simultâneo da atividade contrátil e da EGG cutânea evidencia que a 

amplitude do sinal da EGG aumenta quando ocorrem contrações gástricas, 

demonstrando que a atividade elétrica de resposta (potenciais de ação) 

também se reflete na EGG por aumento na amplitude da onda sinusal. O sinal 

da EGG pode, assim, ser considerado um somatório de ondas elétricas que 

migram ao longo do estômago, gerado pela atividade elétrica de controle 

(onda lenta) e pela atividade elétrica associada a contrações 78-80. 

O registro da atividade mioelétrica gástrica com eletrodos cutâneos 

está sujeito a inúmeros artefatos de movimento e interferências elétricas de 

outros órgãos, além de a interpretação do sinal ser difícil, tendo em vista sua 

pequena amplitude. Tais limitações na análise do sinal da EGG levaram à 

aplicação de modelos matemáticos de análise do sinal elétrico, que facilitaram 

a interpretação da EGG. Dentre esses modelos, o mais empregado e 

difundido foi a aplicação da análise espectral de frequência, utilizando a 

transformação rápida de Fourier (FFT, do inglês Fast Fourier Transform), que 

analisa a potência de cada frequência que compõe o sinal 81. A aplicação da 

análise espectral contínua na interpretação da EGG passou a ser o modo mais 

difundido, porque permite o registro gráfico ao longo do tempo das variações 
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da frequência da atividade mioelétrica gástrica 82, 83. A aplicabilidade e a 

reprodutividade do método dependeram do desenvolvimento tecnológico ao 

longo desses anos, da maneira como o exame passou a ser registrado, com 

configurações apropriadas do equipamento, novos amplificadores e filtros, e 

da utilização de equipamentos multicanais com eletrodos de caráter bipolar, 

que oferecem melhor qualidade de sinal 48, 75, 84-86. 

 

1.5 Distúrbio da Atividade Mioelétrica Gástrica  

 

Distúrbios da motilidade gastrointestinal, doenças funcionais do TGI ou 

estímulos indutores podem alterar a atividade mioelétrica do estômago, 

levando a anormalidades na EGG 87, 88. A frequência normal das ondas lentas 

em humanos é de 3 cpm. Anormalidades na atividade mioelétrica gástrica 

incluem disritmias, que podem ser classificadas em bradigastria, taquigastria 

e arritmia 73, 89, 90.  

Estudos que avaliaram o registro da atividade mioelétrica gástrica com 

eletrodos na serosa definiram como normogastria as frequências entre 2 cpm 

e 4 cpm, como bradigastria as frequências entre 1 cpm e 2 cpm, como 

taquigastria as frequências entre 4 cpm e 9 cpm, e como arritmia as ondas 

planas e irregulares 73, 91, 92. No entanto, a variação de frequência da atividade 

mioelétrica gástrica considerada normal vem sendo amplamente relatada 

como 2 cpm a 4 com 89, 93, 94, 2 cpm a 4,5 com 74, 2,4 cpm a 3,6 com 95, 96, e 

2,4 cpm a 3,7 com 97. Essa variação de frequência pode alterar os valores da 

porcentagem de normogastria, bradigastria e taquigastria na análise da EGG. 

Assim sendo, torna-se de extrema importância a definição da faixa de 

normogastria, pois a partir desses valores os parâmetros finais da EGG serão 

calculados. 

Nas últimas décadas, os conhecimentos adquiridos sobre 

eletrofisiologia gástrica humana contribuíram para a formação de critérios 

para realização e interpretação dos testes de avaliação da função elétrica 

gástrica 78. Com isso, a EGG vem se mostrando útil na triagem e no 
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diagnóstico de transtornos de motilidade, e, apesar de algumas limitações, 

reflete de forma confiável a frequência relacionada à onda lenta propagada no 

estômago. Por essa razão, o foco primário da EGG vem sendo a análise da 

frequência dominante (FD) da onda lenta e sua estabilidade 98.  

Em voluntários normais, estudos da EGG permitiram estabelecer o 

padrão de normalidade e contribuíram para o desenvolvimento de estudos 

experimentais, visando ao esclarecimento dos mecanismos de produção das 

disritmias gástricas.  

Distúrbios do ritmo das ondas lentas gástricas associados à deficiência 

da contração antral são demonstrados em pacientes com DM. A melhora dos 

sintomas com terapia medicamentosa correlacionada com a normalização do 

ritmo das ondas lentas, mas nem sempre com a normalização do 

esvaziamento gástrico, sugere a importância das disritmias gástricas na 

gênese da gastroparesia diabética 99.  

A maior frequência de disritmias gástricas em pacientes com 

gastroparesia diabética, com lesões dos plexos mioentéricos comprovados 

em estudo histopatológico, sugere que alterações da inervação gástrica 

estejam associadas a distúrbios do ritmo elétrico gástrico 100, 101. 

Estudos eletrofisiológicos atuais com a EGG identificaram arritmias, 

contrações pilóricas prolongadas e coordenação prejudicada entre antro e 

duodeno, demonstrando clara associação entre parâmetros arrítmicos da 

EGG e gastroparesia 102. Além disso, a gravidade de perda das CICs 

relacionou-se com a presença de arritmias avaliada pela EGG 103.  

O acometimento do nervo vago, eventualmente encontrado em 

pacientes diabéticos, pode fazer com que ele passe a enviar sinais 

incoordenados, levando a redução das contrações antrais, tônus gástrico 

diminuído, descoordenação antroduodenal, hipomotilidade antral e espasmo 

do piloro, e desbalanço na liberação de hormônio pós-prandial, o que pode 

levar a retardo do esvaziamento gástrico. Todas essas alterações podem 

modificar a função do marca-passo gástrico, causando disritmias elétricas, 
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perda do acoplamento eletromecânico e comprometimento das contrações 

gástricas 104.  

Em pacientes vagotomizados, a morfologia do sinal é diferente e 

ocorrem irregularidades no ritmo elétrico. Tais alterações persistem por dois 

anos após a vagotomia e incluem a ocorrência de frequência 

persistentemente elevada do potencial elétrico 105. 

O primeiro estudo clínico em larga escala com emprego de análise 

espectral contínua da EGG avaliou pacientes com sintomas dispépticos 

crônicos, com predomínio de náusea e vômitos recorrentes de etiologia 

indeterminada. Alterações da atividade mioelétrica gástrica foram detectadas 

em 48% dos pacientes avaliados, incluindo episódios de taquigastria, 

instabilidade da frequência de onda lenta e ausência do aumento da 

intensidade do sinal após refeição de prova. Essa última anormalidade 

correlacionou-se com o retardo do esvaziamento gástrico 87. 

A EGG não permite o diagnóstico de uma doença específica, mas foi 

descrita a ocorrência de distúrbios na frequência e no ritmo elétrico gástrico 

em outras condições clínicas, com alterações da função motora gástrica, tais 

como anorexia nervosa, dispepsia funcional, gastroparesia de etiologias 

diversas (diabética, idiopática, isquêmica), e pseudo-obstrução intestinal 

crônica 106-108.  

Muito do que se sabe sobre arritmia gástrica, particularmente em 

doenças humanas, continua a ser derivado da EGG até os dias atuais. Lesões 

de elementos do sistema nervoso entérico, tais como as verificadas na 

neuropatia diabética, podem também estar associadas a anormalidades da 

atividade mioelétrica gástrica, mas, até o momento, nenhum estudo avaliou a 

atividade mioelétrica gástrica com EGG multicanal em pacientes com DM1 e 

NAC.  
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1.6 Relevância do Estudo  

 

Os estudos citados anteriormente são, em sua maioria, americanos ou 

europeus. Em revisão dos dados demográficos do Brasil, publicados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, observou-se 

que a composição étnica e racial da sociedade brasileira é resultado de uma 

confluência de pessoas de origens étnicas diferentes, como povos indígenas, 

portugueses europeus, árabes e japoneses, sendo 33% de origem ameríndia, 

28% de origem africana e 39%, europeia 109. Esse achado colocou em dúvida 

se os parâmetros de normalidade da EGG encontrados na literatura deveriam 

ser utilizados no Brasil. Os estudos já realizados no País 49, 107, 110 utilizaram 

equipamentos de EGG com apenas um canal. Não há estudos com EGG 

multicanal na população brasileira, portanto este estudo tem como um dos 

objetivos avaliar a atividade mioelétrica gástrica de voluntários saudáveis e 

definir parâmetros de normalidade com EGG multicanal em uma população 

brasileira.  

A gastroparesia diabética é pouco reconhecida e em geral é 

investigada a partir de queixas dos pacientes, quando os sintomas são 

limitantes e comprometem a qualidade de vida. Nesse estágio, a maioria dos 

pacientes já apresenta NAC instalada, diagnosticável pela análise espectral. 

A EGG, por ser exame não invasivo, é um método potencialmente capaz de 

identificar alterações gástricas causadas pelo DM, pois analisa as vias 

acometidas pela NAD. Não obstante, a análise comparativa das alterações na 

EGG em pacientes com DM1, com sintomas de gastroparesia (gastroparesia 

diabética confirmada por meio de cintilografia) e NAC e em pacientes com 

DM1 sem sintomas de gastroparesia e sem NAC ainda não foi estudada. 

Recentemente, a EGG e os testes de função autonômica vêm sendo 

propostos como medidas não invasivas para avaliação de gastropatias no DM. 

Sob essa perspectiva, este estudo tem também como objetivo identificar 

modificações precoces na EGG e potenciais implicações clínicas que possam 

contribuir para o reconhecimento precoce da neuropatia diabética gástrica.  
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Assim, o presente estudo avaliará voluntários saudáveis 

comparativamente a um grupo de pacientes com DM1 com NAC e 

gastroparesia diagnosticada por meio de cintilografia gástrica, bem como a 

outro grupo de pacientes com DM1 sem NAC e sem sintomas sugestivos de 

gastroparesia, ou seja, um grupo intermediário entre os voluntários saudáveis 

e os pacientes comprovadamente com gastroparesia.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral deste estudo é: 

–  Avaliar a EGG multicanal em voluntários saudáveis na população brasileira, 

em pacientes com DM1, sem NAC e sem sintomas de gastroparesia, e em 

pacientes com DM1, NAC, sintomas de gastroparesia e confirmação do 

diagnóstico de gastroparesia pelo esvaziamento gástrico por cintilografia.  

 

Os objetivos específicos são: 

–  Comparar os resultados da EGG entre os dois grupos de pacientes e o 

grupo de voluntários saudáveis, e  

–  Avaliar a correlação entre os sintomas e os resultados da EGG no grupo 

com DM1, NAC, sintomas de gastroparesia e confirmação do diagnóstico de 

gastroparesia pelo esvaziamento gástrico por cintilografia. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

3.1 Sujeitos do Estudo  

 

3.1.1 Pacientes 

A captação dos pacientes foi realizada inicialmente por meio do Banco 

de Dados do Ambulatório de Diabetes da Disciplina de Endocrinologia e 

Metabologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP), onde os pacientes são convidados 

aleatoriamente a participar de análise espectral para avaliação de NAC. 

No momento da pesquisa, 96 pacientes com DM1 faziam parte desse 

Banco de Dados e foram selecionados a partir de critérios de NAC, 

esvaziamento gástrico por cintilografia e dados do questionário de GCSI-

adaptado (Figura 2; ANEXO A). Responderam ao GCSI-adaptado os 

pacientes que não tinham outro critério de exclusão. Ao final foram incluídos 

30 pacientes com DM1.  

 

3.1.1.1 Diagnóstico de NAC 

O diagnóstico foi feito por meio de: análise espectral, descrita 

anteriormente, que avalia a VFC em repouso; teste de Valsalva; resposta da 

FC à respiração profunda e à posição ortostática; e resposta da pressão 

arterial à posição ortostática. O diagnóstico de NAC é realizado quando pelo 

menos três dos testes estão alterados 8, 11, 12. 
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3.1.1.2 Esvaziamento gástrico por cintilografia 

O esvaziamento gástrico por cintilografia foi realizado no Departamento 

de Medicina Nuclear do HCFMUSP, de acordo com o protocolo do serviço, 

que cumpre os padrões descritos a seguir.  

O exame foi realizado com a ingestão de refeição padronizada 

contendo o radioisótopo tecnécio-99 após jejum. A Sociedade de 

Neurogastroenterologia e Motilidade e a Sociedade de Medicina Nuclear 

recomendam como refeição padrão 255 kcal, com baixo teor de lipídeo: ovos 

mexidos (2 unidades = 120 g) marcados com 0,5 mCi de tecnécio-99-S de 

coloide de radioisótopo, duas fatias de pão branco, 30 g de geleia de morango, 

e 120 ml de água. A quantidade de radioisótopo que permanece no estômago 

foi mensurada em 0 minuto, 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos, 180 minutos 

e 240 minutos, e o diagnóstico de gastroparesia foi considerado nos tempos 

de 60 minutos, 120 minutos, 180 minutos e 240 minutos se houvesse, 

respectivamente, 90%, 60%, 30% e 10% ou mais de resíduos da refeição 20, 

111.  

 

3.1.1.3  Questionário de Índice de Sintomas Cardinais de 

Gastroparesia 

Os pacientes foram interrogados de acordo com o questionário GCSI-

adaptado (ANEXO A), em que uma escala de sintomas variando de 0 ponto 

(nenhum) a 5 pontos (muito grave) foi usada para classificar a gravidade de 

cada item. Foram questionados os sintomas referidos no período das duas 

últimas semanas. As pontuações foram calculadas pelo total dos itens em 

cada escala. O intervalo de pontuações foi entre 0 e 5, em que as pontuações 

mais altas refletem a percepção de pior gravidade de sintomas.  
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3.1.1.4 Separação dos pacientes em grupos 

Os pacientes foram divididos em dois grupos: 

–  Grupo 1, composto por 15 pacientes com DM1, análise espectral sem NAC 

e sem sintoma de gastroparesia pelo GCSI-adaptado; e 

–  Grupo 2, composto por 15 pacientes com DM1, análise espectral com NAC, 

com sintoma de gastroparesia pelo GCSI-adaptado e diagnóstico de 

gastroparesia confirmado pelo esvaziamento gástrico por meio de cintilografia. 

 

3.1.1.5 Critérios de inclusão dos pacientes 

1.  Idade > 18 anos e < 60 anos. 

2.  Pacientes com DM1 e análise espectral realizada previamente. 

3.  Paciente com NAC instalada, sintoma de gastroparesia pelo GCSI-

adaptado e retardo do esvaziamento gástrico comprovado por cintilografia. 

4.  Paciente sem NAC e sem sintoma de gastroparesia pelo GCSI-adaptado.  

5.  Pacientes com índice de massa corporal (IMC) < 30,0 kg/m². 

 

3.1.1.6 Critérios de exclusão dos pacientes 

1.  Pacientes com NAC, sem sintoma de gastroparesia pelo GCSI-adaptado 

esvaziamento gástrico por cintilografia normal. 

2.  Pacientes sem NAC e com sintoma de gastroparesia pelo GCSI-adaptado. 

3.  Cirurgia gástrica prévia. 

4.  Pacientes com sintomas de gastroparesia por causas obstrutivas. 

5.  Evidência clínica de outras afecções associadas que comprometam a 

função motora gástrica, como: hipertensão portal, esclerose sistêmica 

progressiva, insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca congestiva, 

doença pulmonar obstrutiva crônica e distúrbios da tireoide. 

6.  Gravidez e lactação. 

7.  Etilismo (30 g/dia para homens e 15 g/dia para mulheres). 



Casuística e Métodos 25 

  

 

 

8.  Doença psiquiátrica grave. 

9.  Sequelas de acidente vascular cerebral. 

10.  Medicamentos que possam interferir na função motora gástrica, como: 

procinéticos, inibidores de bomba de prótons e analgésicos narcóticos 

(suspensos por 3 dias, 7 dias e 3 dias, respectivamente, antes do estudo).  

Este projeto foi submetido a análise pela Comissão de Ética do 

HCFMUSP e todos os pacientes que aceitaram participar assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 

3.1.2 Voluntários saudáveis  

No total, foram avaliados 20 voluntários saudáveis (grupo controle), 

incluindo alunos, familiares de pacientes e funcionários do Centro de 

Diagnóstico de Gastroenterologia da Divisão de Gastroenterologia e 

Hepatologia do HCFMUSP, estratificados por idade e sexo. Nenhum dos 

indivíduos apresentava sintomas de gastroparesia ou evidência clínica de 

doença do aparelho digestivo ou de outra afecção capaz de afetar a função 

gastrointestinal.  

Todos os sujeitos participantes do estudo assinaram o TCLE antes da 

realização de qualquer procedimento relacionado ao estudo (número da 

aprovação: 2.133.229). 

A distribuição dos indivíduos incluídos no estudo está ilustrada na 

Figura 2.  

 
 
  



Casuística e Métodos 26 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DM1 – diabetes mellitus tipo 1; GCSI adaptado – índice de sintomas cardinais da gastroparesia; NAC – 
neuropatia autonômica cardiovascular; tx – transplante.  

 

Figura 2 –  Fluxograma dos participantes incluídos no estudo  
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3.2 Métodos 

 

3.2.1 Desenho do estudo  

Trata-se de um estudo caso-controle. Os voluntários saudáveis (grupo 

controle) e os diabéticos sem NAC (grupo 1) foram submetidos a EGG 

multicanal para estudo da atividade mioelétrica gástrica. Os indivíduos com 

NAC (grupo 2) foram submetidos a EGG multicanal e a estudo do 

esvaziamento gástrico por cintilografia. 

 

3.2.2 Realização da eletrogastrografia  

O exame de EGG foi realizado no Centro de Diagnóstico de 

Gastroenterologia da Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia do 

HCFMUSP. A EGG multicanal foi realizada por meio do sistema de EGG 

Polygraf Solar EGG module (Laborie/Medical Measurement Systems BV, 

Enschede, Holanda), que compreende seis eletrodos bipolares, sendo um 

referência, um eletrodo ground, e uma cinta para registro do movimento 

respiratório (Figura 3).  

 

 

Figura 3 – Aparelho de eletrogastrografia  
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3.2.2.1 Preparo 

Os procedimentos foram realizados com jejum de, pelo menos, oito 

horas.  

Os pacientes e os voluntários saudáveis foram orientados a manter a 

rotina alimentar na noite prévia à avaliação. Os pacientes deveriam manter as 

doses habituais de insulina. Antes do exame, foi aferida a glicemia capilar. Os 

pacientes com valor > 240 mg/dl receberam metade da dose de insulina 

ultrarrápida calculada para correção, conforme prescrição ambulatorial em 

vigência, com controle glicêmico realizado após a administração da insulina, 

uma vez que esses valores podem alterar a motilidade gástrica 112.  

No local do abdome em que os eletrodos foram posicionados, a pele 

foi completamente limpa, sendo utilizada uma lixa para fricção com o objetivo 

de assegurar que a impedância entre os pares de eletrodos se mantivesse 

baixa 79, 113.  

 

3.2.2.2 Posicionamento dos eletrodos 

Eletrodos de prata/cloreto de prata da MMS (N-00-S) foram 

posicionados sobre a pele da região do abdome. O eletrodo ground foi 

posicionado em região de pouco movimento e distante do estômago (próximo 

ao ombro direito), a cinta respiratória foi fixada em região torácica inferior, e 

os outros seis eletrodos foram dispostos no mesogástrio da seguinte maneira: 

o eletrodo 3, utilizado como o principal, foi localizado na linha mediana, no 

ponto médio entre o processo xifoide e o umbigo; outros dois eletrodos foram 

localizados em um ângulo superior de 45 graus acima e à esquerda do 

eletrodo principal (eletrodos 1 e 2); outro eletrodo foi localizado 4 cm à direita 

e na mesma linha do eletrodo principal 3 (eletrodo 4); e os eletrodos 5 e 6 

foram localizados 2 cm abaixo do eletrodo principal (eletrodo 3), à esquerda e 

à direita, respectivamente 86, 90. A disposição dos eletrodos encontra-se 

demonstrada na Figura 4. 
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Figura 4 -  Posicionamento dos eletrodos 

 

 

3.2.2.3 Posição do indivíduo  

O exame foi realizado com o indivíduo em posição supina e confortável, 

para que não houvesse movimento do corpo ou o movimento fosse reduzido 

ao mínimo possível. O indivíduo foi orientado a não se mover, falar, ler ou 

fazer chamadas telefônicas durante o procedimento, para garantir que a 

posição fosse a mesma durante todo o estudo. O momento em que houve 

movimento inevitável do corpo ou movimento dos artefatos foi anotado, e 

esses períodos foram removidos antes da análise. Durante o estudo, os 

indivíduos também foram orientados a não dormir 74.  

 

3.2.2.4 Duração do registro 

O registro da EGG foi feito sem gravação durante 10 minutos a 15 

minutos, até que o traçado se estabilizasse. O registro foi realizado em dois 

períodos: o primeiro de 30 minutos, com o paciente em jejum de 8 horas, e o 

segundo de 30 minutos, após a ingestão de refeição de prova 102. A refeição 

de prova foi composta de 20 g de proteína, 60 g de carboidrato e 9 g de 

gordura, totalizando cerca de 400 kcal (4 torradas, 2 unidades de queijo 

processado tipo Polenguinho e 250 g de iogurte whey) 74.  

 

Localização dos 
eletrodos  

Eletrodos de 
superfície 
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3.2.2.5 Análise do sinal da eletrogastrografia  

Os dados da EGG foram submetidos a análise visual do registro e a 

análise computadorizada, com realização de análise espectral de frequências.  

 

Análise visual da eletrogastrografia 

A análise visual foi usada para eliminar artefatos de movimento. Após 

o final do registro, os sinais captados eram revistos no monitor do computador. 

Considerou-se artefato de movimento a variação brusca da grande amplitude 

do sinal, em geral de forma bifásica, associada a movimentos reconhecidos 

ou supostos. A análise da curva de respiração, detectada por meio da cinta 

respiratória, também era verificada e os artefatos eram retirados (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Em A, análise visual de artefatos, evidenciados na linha laranja 
inferior, decorrentes de movimento respiratório. Em B, artefato 
decorrente de movimento respiratório, retirado na análise 
computadorizada (retângulos em vermelho) 

 

A 

B 
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Análise computadorizada da eletrogastrografia 

Após análise visual e eliminação de artefatos, o registro obtido foi 

submetido a análise espectral contínua de frequência. Na análise 

computadorizada, foram empregadas a FFT e a running spectral analysis 114. 

A análise espectral contínua é realizada de maneira que a cada 4 minutos e 

15 segundos do registro se construa uma análise espectral. A próxima análise 

se faz com acréscimo de 1 minuto e assim sucessivamente. A expressão 

dessas múltiplas análises espectrais parciais ao longo do tempo permite a 

construção de um gráfico tridimensional com tempo vs. frequência vs. 

potência dos sinais (Figura 6). As frequências de cada spectrum foram 

interpretadas por FFT e classificadas da seguinte forma: bradigastria (1-2 

cpm), normogastria (2-4 cpm), taquigastria (4-10 cpm) e ritmo 

duodenal/respiratório (10-15 cpm) 74.  

 

 

Figura 6 - Análise do sinal da eletrogastrografia multicanal com registro 
contínuo. Em A, sensores bipolares; em B, sensores unipolares; 
em C, movimentos respiratórios; em D, transformação rápida de 
Fourier (FFT); e em E, múltiplas linhas de FFT – análise espectral 
contínua  
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Os seguintes parâmetros derivados da análise computadorizada do 

sinal da EGG 73, 78, 115, 116 foram determinados: 

1.  FD média total nos períodos basal e pós-prandial – A FD é aquela cuja 

potência do sinal, ocorrendo geralmente em pico, é a maior dentro do espectro. 

A FD média representa a média das FDs ao longo dos espectros  

individuais 98.  

2.  Porcentagem de tempo da FD em normogastria (2-4 cpm), bradigastria 

(1-2 cpm), taquigastria (4-10 cpm) e ritmo duodenal/respiratório (10-15 cpm) 

74, 117 – Avaliação feita por meio do método de análise espectral contínua, 

calculando a distribuição da porcentagem nesses intervalos de frequência 

(normogastria, bradigastria, taquigastria e ritmo duodenal/respiratório) para os 

períodos basal e pós-prandial.  

3.  Power ratio (PR) ou variação relativa de potência – Relação da potência 

dominante, ou seja, valor da potência da FD entre os períodos pós-prandial e 

basal 74.  

4.  Coeficiente de instabilidade (CI) – Introduzido para definir a variação 

característica da FD dentro da faixa normal, é calculado como o desvio padrão 

(DP) dividido pelo valor médio da frequência. Quanto menor o valor do CI, 

mais estável é a FD exibida 90. 

 

3.2.2.6 Definição de eletrogastrografia normal 

Considerou-se EGG normal aquela que preenchesse os seguintes 

critérios: 

1.  porcentagem de FD em normogastria > 70% em ambos os períodos 74, 75, 

92, 114; 

2. variação relativa da potência ou PR > 1 73, 74. 

Os resultados da EGG que não preenchessem esses critérios foram 

considerados anormais. As anormalidades da EGG consideradas foram as 
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alterações do ritmo elétrico gástrico e da resposta à refeição de prova. Os 

dados das EGGs basal e pós-prandial foram considerados separadamente. A 

EGG apresentando predomínio de FD fora da faixa de normogastria foi 

considerada disrítmica, e quando não houve aumento da amplitude na EGG 

pós-prandial a resposta à refeição de prova foi considerada anormal.  

 

3.3 Análise Estatística 

 

O processo de análise de dados da presente pesquisa iniciou-se com 

uma exploração descritiva. As tabelas incluindo intervalo de confiança de 95% 

(IC95%) foram utilizadas para sumarizar os resultados das variáveis 

qualitativas. As variáveis quantitativas foram estudadas por meio das 

estimativas de média, DP, mediana, percentil 25 (P25) e percentil 75 (P75), e 

mínimos-máximos. Gráficos conjugados de boxplot com histograma auxiliam 

a visualização da distribuição estatística no grupo controle. O teste de 

Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors foi utilizado para avaliar se as 

variáveis quantitativas seguiam distribuição normal. Todas as análises 

levaram em consideração a estratificação, de acordo com o grupo.  

A hipótese de que a FD nos períodos basal e pós-prandial tinha a 

mesma distribuição em ambos os tempos foi testada pelo teste t pareado no 

grupo controle. Para avaliar a hipótese de que a distribuição das variáveis 

quantitativas ocorre de forma igual entre o grupo controle, o grupo 1 e o grupo 

2, foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis de amostras independentes. E para 

avaliar a diferença entre os grupos no caso de significância, foram utilizadas 

as comparações múltiplas de Bonferroni. No caso das variáveis qualitativas, 

o teste exato de Fischer foi usado para análise com a tabela de contingência. 

Para avaliar a correlação entre as variáveis quantitativas, foi utilizado o 

coeficiente de correlação de postos de Spearman. 
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O poder do teste (1-β) foi calculado para todos os testes de hipótese 

do estudo. Todas as estatísticas do estudo levaram em consideração um α 

bidirecional de 0,05 e IC95% e foram realizadas com apoio computacional dos 

softwares IBM SPSS 25 (Statistical Package for the Social Sciences) e Excel 

2016® (Microsoft Office). 
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4 RESULTADOS 

 

 

Inicialmente, foram avaliados 20 voluntários saudáveis (grupo controle), 

dos quais 11 (55%; IC95% 33,8-74,9) eram do sexo feminino e 9 (45,0%; 

IC95% 25,1-66,2), do masculino. A média de idade dos indivíduos 

investigados foi de 41,0 anos (± 10) (Tabela 1).  

A FD média basal (repouso) foi de 2,7 cpm (± 0,2) e a pós-prandial, de 

2,9 cpm (± 0,2). A diferença de 0,2 cpm demonstrou ser estatisticamente 

significante, com p = 0,010. Maior detalhamento pode ser visto na Figura 7. 

 A FD média demonstrou pouca variabilidade, 2,9 cpm (± 0,3), e sua 

distribuição pode ser visualizada mais detalhadamente na Figura 8. A 

porcentagem de FD média em normogastria nos períodos basal e pós-

prandial teve médias de 87,5% (± 11,8) e 90,4% (± 9,7) e medianas de 87,3% 

(77,0-100,0) e 91,5% (84,6-100,0). Não foi observada diferença 

estatisticamente significante entre os tempos (p = 0,116). 

O PR apresentou heterogeneidade entre os indivíduos, com média de 

9,5 (± 15,4) e mediana de 3,7 (1,9-9,0). 

Tabela 1 - Análise descritiva das características quantitativas estratificadas 
no grupo controle, incluindo média, desvio padrão, mediana, 
intervalo interquartil (P25-P75) e mínimo-máximo 

 
 Média (± DP) Mediana (P25-P75) Mínimo-Máximo 

Idade, anos 41,0 (± 10) 40,0 (34,0-48,0) 27,0-68,0 

FD média basal, cpm 2,7 (± 0,2) 2,7 (2,6-2,9) 2,4-3,1 

FD média pós-prandial, cpm 2,9 (± 0,2) 2,9 (2,8-3,0) 2,6-3,2 

PR 9,5 (± 15,4) 3,7 (1,9-9,0) 0,36-67,0 

FD média total, cpm 2,9 (± 0,3) 2,8 (2,6-3,1) 2,3-3,3 

Normogastria basal, % 87,5 (± 11,8) 87,3 (77,0-100,0) 70,5-100,0 

Normogastria pós-prandial, % 90,4 (± 9,7) 91,5 (84,6-100,0) 72,2-100,0 

DP – desvio padrão; FD – frequência dominante; P25 – percentil 25; P75 – percentil 75; PR – power 
ratio.  
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FD – frequência dominante. 
 

Figura 7 – Boxplot e histograma da distribuição das frequências dominantes 
médias (cpm) basal e pós-prandial 

 

 

 
FD – frequência dominante. 
 

Figura 8 -  Boxplot e histograma da distribuição da frequência dominante 
média (cpm) total 

 

 

FD média basal  FD média pós-prandial 

FD média total  
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Após a primeira análise dos voluntários saudáveis, os 50 indivíduos 

selecionados para o estudo foram avaliados, dos quais 20 (40%) do grupo 

controle, 15 (30%) do grupo 1 e 15 (30%) do grupo 2. Os indivíduos 

considerados eram, em sua maioria, do sexo feminino (31 indivíduos; 62%) e 

apresentavam, no início da avaliação, média de idade de 39,7 anos (± 11,1). 

Entre as variáveis quantitativas avaliadas, apenas cinco delas 

apresentaram distribuição normal: idade [média, 40 anos (± 11,1)], FD média 

basal [média, 2,8 cpm (± 0,2)], FD média pós-prandial [média, 3,0 cpm (± 0,3)], 

Cl basal [média, 14,5% (± 5,4)] e Cl pós-prandial [média, 11,2% (± 3,5)]. Os 

demais atributos, apresentados no ANEXO B, demonstram elevada 

heterogeneidade. Em razão disso, optou-se por um caminho metodológico de 

emprego das estatísticas não paramétricas nos testes de hipótese que 

seguem 118. 

A proporção de indivíduos do sexo feminino foi semelhante entre os 

grupos, sendo 55,0% (IC95% 33,8-74,9) no grupo controle, 66,7% (IC95% 

41,6-86,0) no grupo 1 e 66,7% (IC95% 41,6-86,0) no grupo 2, com p = 0,812. 

Esses dados estão representados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Análise descritiva das características qualitativas estratificadas 
de acordo com os grupos, incluindo frequência absoluta, 
frequência relativa, intervalo de confiança de 95% e nível 
descritivo 

 

Sexo 

Grupo controle 

(voluntários saudáveis) 

Grupo 1 

(DM1 sem NAC) 

Grupo 2 

(DM1 com NAC) Valor 
de p* 

N % (IC95%) N % (IC95%) N % (IC95%) 

Masculino 9 
45,0 

(25,1-66,2) 
5 

33,3 

(14,0-58,4) 
5 

33,3 

(14,0-58,4) 
0,812 

Feminino 11 
55,0 

(33,8-74,9) 
10 

66,7 

(41,6-86,0) 
10 

66,7 

(41,6-86,0) 

* Baseado no teste exato de Fischer (good-of-fit test 1-β = 0,805) 
DM1 – diabetes mellitus tipo 1; IC95% – intervalo de confiança de 95%; N – número de indivíduos; NAC 
– neuropatia autonômica cardiovascular.  
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A Figura 9 ilustra a porcentagem de alterações da EGG em relação aos 

grupos avaliados. 

 

 
 
* Valor de p < 0,001 – teste exato de Fischer (good-of-fit test 1-β = 0,900). 
DM1 – diabetes mellitus tipo 1; NAC – neuropatia autonômica cardiovascular. 
 

Figura 9 - Porcentagem de alterações da eletrogastrografia em relação aos 
grupos avaliados: a, grupo controle (voluntários saudáveis); b, 
grupo 1 (DM1 sem NAC); e c, grupo 2 (DM1 com NAC) 
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Padrões dos gráficos da análise espectral contínua de frequência 

 No grupo controle, os gráficos da análise espectral foram todos 

normogástricos (20/20), sendo apenas um com baixa resposta à refeição de 

prova, evidenciada por PR < 1,0 (APÊNDICE C). 

Nos grupos 1 e 2, observaram-se gráficos com padrões diversos. 

Padrão normogástrico, semelhante ao dos controles, foi encontrado em 9 

indivíduos (60%) no basal e em 11 indivíduos (73,3%) no pós-prandial no 

grupo 1; no grupo 2, o padrão normogástrico foi encontrado em 7 indivíduos 

(46,7%) no basal e em 9 indivíduos (60%) no pós-prandial (APÊNDICES  D e 

E). Os demais padrões encontrados nos grupos 1 e 2 foram bradigastria e 

taquigastria (APÊNDICE G). 

Em relação à resposta de refeição de prova avaliada pelo PR, apenas 

4 indivíduos do grupo 2 tiveram PR > 1,0.  

Na Tabela 3 estão apresentados os dados estatísticos de tendência 

central e de dispersão para as variáveis quantitativas entre os grupos de 

interesse. 
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Tabela 3 – Análise descritiva das características quantitativas estratificadas de acordo com os grupos, incluindo média, desvio 
padrão, mediana, intervalo interquartil (P25-P75) e nível descritivo 

 

 Grupo controle 

(voluntários saudáveis) 

Grupo 1 

(DM1 sem NAC) 

Grupo 2 

(DM1 com NAC) Valor de 
p* 

1-β** 

 Média  

(± DP) 

Mediana 

(P25-P75) 

Média 

(± DP) 

Mediana 

(P25-P75) 

Média 

(± DP) 

Mediana 

(P25-P75) 

Idade, anos 41,0 (± 10,0) 40,0 (34,0-48,0) 34,0 (± 9,0) 33,0 (28,0-39,0) 43,0 (± 13,0) 48,0 (32,0-54,0) 0,079 0,897 

FD média basal, cpm 2,7 (± 0,2) 2,7 (2,6-2,9) 2,9 (± 0,2) 2,9 (2,8-2,9) 2,8 (± 0,3) 2,7 (2,6-3,0) 0,098 0,962 

FD média pós-prandial, cpm  2,9 (± 0,2) 2,9 (2,8-3,0) 3,1 (± 0,3) 3,1 (2,9-3,3) 2,9 (± 0,3) 2,9 (2,6-3,1) 0,134 0,912 

PR 13,3 (± 21,0) 6,0 (2,3-14,1) 14,4 (± 18,9) 7,0 (3,8-14,3) 2,9 (± 7,1) 0,5 (0,4-1,0) < 0,001 0,999 

FD média total, cpm 2,9 (± 0,3) 2,8 (2,6-3,1) 3,1 (± 0,3) 3,1 (2,8-3,3) 2,9 (± 0,4) 3,1 (2,6-3,3) 0,048 0,960 

Normogastria basal, % 87,5 (± 11,8) 87,3 (77,0-100,0) 76,0 (± 23,4) 79,3 (60,0-96,3) 70,0 (± 20,1) 68,4 (57,9-85,7) 0,019 0,999 

Normogastria pós-prandial, % 90,4 (± 9,7) 91,4 (84,6-100,0) 77,0 (± 32,9) 100,0 (58,3-100,0) 78,0 (± 17,1) 79,3 (62,5-93,1) 0,138 0,900 

Bradigastria basal, % 9,1 (± 9,0) 10,8 (0,0-14,8) 10,3 (± 11,4) 5,6 (0,0-17,9) 21,4 (± 15,9) 20,0 (14,3-27,3) 0,014 0,999 

Bradigastria pós-prandial, % 4,7 (± 7,7) 0,0 (0,0-9,3) 3,5(±8,3) 0,0 (0,0-0,0) 12,3 (± 16,7) 4,2 (0,0-20,8) 0,052 0,790 

Taquigastria basal, % 2,0 (± 3,8) 0,0 (0,0-2,7) 13,7 (± 19,9) 11,1 (0,0-13,9) 8,9 (± 11,3) 7,4 (0,0-15,0) 0,005 0,999 

Taquigastria pós-prandial, %  3,1 (± 4,8) 0,0 (0,0-6,8) 19,5 (± 32,9) 0,0 (0,0-23,8) 9,7 (± 11,1) 8,0 (0,0-17,2) 0,179 0,899 

* Baseado no teste Krustal-Wallis de amostras independentes. 
** Baseado em testes da família F. 

DM1 – diabetes mellitus tipo 1; DP – desvio padrão; FD – frequência dominante; NAC – neuropatia autonômica cardiovascular; P25 – percentil 25; P75 – percentil 75; PR – power ratio. 
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Na Figura 10 (A a E) é possível verificar as comparações múltiplas, 

entre os grupos avaliados, em relação a PR, porcentagem de normogastria e 

FD média total. O quadro geral está apresentado no ANEXO F.  

 

 
 

 
 
 
NAC – neuropatia autonômica cardiovascular. 
 

Figura 10A -  Comparação do power ratio (PR) entre os grupos de indivíduos 
normais; de pacientes diabéticos sem NAC; e de pacientes 
diabéticos com NAC 
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NAC – neuropatia autonômica cardiovascular. 
 

Figura 10B –  Comparação da porcentagem de normogastria basal entre os 
grupos de indivíduos normais; de pacientes diabéticos sem 
NAC e de pacientes diabéticos com NAC 
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NAC – neuropatia autonômica cardiovascular. 
 

Figura 10C -  Comparação da frequência dominante (FD) média total entre 
os grupos de indivíduos normais; de pacientes diabéticos sem 
NAC e de pacientes diabéticos com NAC 
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NAC – neuropatia autonômica cardiovascular. 
 

Figura 10D-  Comparação da porcentagem de bradigastria basal entre os 
grupos de indivíduos normais; de pacientes diabéticos sem 
NAC e de pacientes diabéticos com NAC 
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NAC – neuropatia autonômica cardiovascular. 
 

Figura 10E -  Comparação da porcentagem de taquigastria basal entre os 
grupos de indivíduos normais; de pacientes diabéticos sem 
NAC e de pacientes diabéticos com NAC 
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Uma análise de correlação entre o total de sintomas e os resultados da 

EGG foi realizada no grupo 2. Os parâmetros de normogastria basal e de 

normogastria pós-prandial mostraram-se inversamente correlacionados, ou 

seja, quanto maior o índice de sintomas menor a porcentagem de 

normogastria basal e pós-prandial e quanto menor o índice de sintomas maior 

a porcentagem de normogastria basal e pós-prandial. O parâmetro PR, 

embora tenha apresentado correlação negativa, não esteve significativamente 

associado (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Análise de correlação, realizada no grupo 2, entre o total de 
sintomas e os parâmetros de normogastria basal, normogastria 
pós-prandial e PR, incluindo coeficiente de correlação, valor de 
p e número de indivíduos considerados 

 

Total de sintomas 
Normogastria basal 

% 

Normogastria pós-prandial 

% 
PR 

Coeficiente de correlação -0,637 -0,666 -0,140 

Valor de p 0,011 0,007 0,620 

1-β* 0,999 0,999 0,730 

N 15 15 15 

* Baseado na estatística de correlação. 
N – número de indivíduos; PR – power ratio. 
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5 DISCUSSÃO  

 

 

Com o desenvolvimento tecnológico ao longo dos anos, o modo como 

a EGG passou a ser registrada e as novas configurações vêm tornando o teste 

mais confiável. As dificuldades de captação de sinais de baixa amplitude e a 

suscetibilidade de artefatos, por exemplo, são cada vez menores, de acordo 

com os avanços da tecnologia empregada nessa técnica e à medida que 

novos profissionais possam ter conhecimento do método 68, 115, 119. 

Este estudo avaliou a atividade mioelétrica gástrica em voluntários 

saudáveis (grupo controle) e em pacientes com DM1 sem NAC (grupo 1) e 

com NAC (grupo 2) e demonstrou que os pacientes com DM1 com e sem NAC 

podem apresentar distúrbios da atividade miolétrica gástrica. A prevalência de 

disritmias gástricas é maior em pacientes com DM1 com NAC, retardo do 

esvaziamento gástrico e sintomas de gastroparesia, comparativamente a 

pacientes sem NAC e sem sintomas de gastroparesia e a indivíduos 

voluntários saudáveis.  

Trata-se do primeiro estudo empregando a EGG multicanal em nosso 

meio. A utilização de um equipamento com novas configurações, 

amplificadores e filtros, eletrodos de caráter bipolar e maior variedade de 

canais tornou mais fácil a escolha do melhor sinal entre todos os registros 

para representar a melhor medida da atividade mioelétrica gástrica 89. Estudos 

demonstram que a obtenção de dados por meio de EGG multicanal pode 

evidenciar maiores informações da atividade mioelétrica gástrica em 

pacientes com suspeita de desordens de motilidade, náusea e vômitos 

inexplicáveis, gastroparesia e outros sintomas dispépticos 86, 87, 90. 

A distribuição dos grupos em relação ao sexo em nosso estudo 

aconteceu de forma homogênea. Estudos com voluntários saudáveis 

demonstram que não há diferença no resultado da EGG de acordo com o sexo 

98. No presente estudo, observou-se que, avaliando isoladamente o grupo 
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controle, também não houve diferença nos resultados da EGG em relação ao 

sexo.  

Em relação à faixa etária, foi evidenciada distribuição homogênea entre 

os grupos, com média de 40 anos (± 11,1) (Apêndice B). Não há evidências, 

na literatura, de alterações na EGG entre voluntários saudáveis na faixa etária 

variando de 18 anos a 60 anos 85, 86.  

Os resultados obtidos no grupo controle apresentaram ao exame de 

EGG uma variação da FD média total de 2,3-3,3 cpm (Tabela 1), sendo essa 

faixa de valores semelhante à descrita na literatura 85, 92, 96, 97, 98, bem como, 

nos períodos basal e pós-prandial os resultados também ficaram em 

conformidade com a literatura variando de 2,0-4,0 com 87, 96, 98. Em nosso meio, 

em outro estudo, a variação da FD média total no basal foi de 1,17-3,05 com, 

porém neste estudo 9, os exames foram realizados com aparelho de EGG com 

apenas um canal, diferente do utilizado no presente estudo, em que se 

empregou o aparelho multicanal sendo fator crucial para a diferença obtida.  

Na análise da EGG, ainda no grupo controle, observou-se alta 

porcentagem da FD média em normogastria, de 87,5% e 90,4% nos períodos 

basal e pós-prandial, respectivamente, permanecendo > 70% em ambos os 

períodos (Tabela 1), valores semelhantes aos da literatura 74, 98, 117. Com estes 

dados sugerimos que a porcentagem da FD em normogastria deveria ser > 

80% ou até 85% em ambos os períodos (basal e pós-prandial) e não > 70% 

segundo a literatura.  

Outro dado obtido com a EGG é o PR e este quando <1 pode evidenciar 

uma resposta insatisfatória motora do estômago ao estímulo dado e quando 

>1 determina resposta satisfatória 74, 76, 98, 114. Em nosso estudo, apenas um 

indivíduo do grupo controle apresentou PR <1, ou seja, não apresentou 

resposta positiva à refeição de prova enquanto todos os outros 19 indivíduos 

apresentaram PR > 1 (Figura 9).  

Os grupos de pacientes com DM1 estudados, foram escolhidos por ser 

a NAC a manifestação mais bem descrita da NAD e por ser conhecido que a 
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NAD pode afetar o SNA, levando a alteração do sistema nervoso entérico e, 

consequentemente, a distúrbios da atividade mioelétrica gástrica 9, 10.  

Os dados encontrados no atual estudo estão de acordo com os de 

Kawagishi et al. 120, que da mesma forma demonstraram que pacientes com 

NA têm maior prevalência de distúrbios da atividade mioelétrica gástrica, 

quando comparados a pacientes diabéticos sem NA 120, no entanto, a 

gastroparesia diabética no grupo com NA não foi confirmada por 

esvaziamento gástrico por cintilografia e, além disso, não foi utilizada EGG 

multicanal diferenciando em ambos os aspectos do nosso estudo.  

A avaliação dos traçados eletrogastrográficos dos dois grupos de 

pacientes com DM1 e a comparação com o grupo controle de voluntários 

saudáveis demonstrou diferenças entre os grupos que podem estar 

correlacionadas a NA e a retardo do esvaziamento gástrico.  

Este estudo demonstrou que pacientes com DM1, com ou sem NAC, 

podem apresentar distúrbios da atividade mioelétrica gástrica havendo maior 

prevalência de disritmias gástricas nos pacientes do grupo 2. Não obstante, 

alguns autores demonstram que há associação entre parâmetros de disritmia 

ao exame de EGG e gastroparesia 68, 99; maior prevalência de anormalidades 

na EGG comparados a voluntários saudáveis 114 e em pacientes com NAC e 

retardo no esvaziamento gástrico há menor porcentagem de ondas lentas 

dentro da normalidade 93, 114. Mais recentemente, um estudo sugeriu a 

associação entre a redução da função do SNS durante o período de repouso 

e o retardo do esvaziamento gástrico sendo que esta associação está 

relacionada ao DM e não a um marcador independente do retardo do 

esvaziamento gástrico, segundo os autores 121.  

No nosso estudo observou-se EGG anormal em 5% dos indivíduos do 

grupo controle, em 53,3% dos pacientes do grupo 1 e em 86,7% dos pacientes 

do grupo 2 sugerindo que a NAC, manifestação mais comum da NAD, pode 

estar mais frequentemente relacionada a alterações da atividade mioelétrica 

gástrica do que nos pacientes sem NAC e voluntários saudáveis. Assim, esta 

diferença de 33,4% (53,3% - 86,7%) poderia ser indicativo de evolução desses 
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pacientes para a NAC ou até podemos conjecturar que a EGG alterada possa 

indicar maior risco de desenvolvimento de NAC ou mesmo representar sinal 

precoce de NAD. Estudos longitudinais futuros em seguimento desses 

pacientes poderiam esclarecer melhor esta hipótese. Neste estudo, 

demonstrou-se também que nos grupos de pacientes com DM1 foram 

encontrados distúrbios da atividade mioelétrica gástrica evidenciados na EGG 

e que as disritmias gástricas constituem uma das alterações da gastroparesia 

diabética, podendo também haver diferenças significantes entre pacientes 

com DM1 com NAC e retardo do esvaziamento gástrico e pacientes com DM1 

sem NAC, de acordo com os parâmetros utilizados (Tabela 3).  

Ao se avaliar os parâmetros separadamente (Tabela 3), percebe-se 

que, em relação à porcentagem de normogastria basal (repouso), houve 

diferença significante entre os grupos, apresentando a seguinte variação: 

grupo controle, 77,0-100,0; grupo 1, 60,0-96,3; e grupo 2, 57,9-85,7 (p = 

0,019). A partir de comparações múltiplas com essa variável, observou-se p = 

0,017 entre o grupo controle e o grupo 2 (Figura 10B). Esse parâmetro teve 

valor significativo na correlação entre os grupos no período basal (repouso), 

mas não apresentou valores significativos no período pós-prandial.  

Os episódios de disritmia gástrica nos pacientes dos grupos com DM1 

foram mais frequentes durante o período interdigestivo (EGG basal), 

considerando que a porcentagem de normogastria foi significativamente 

menor nesse período em relação ao período pós-prandial, estando de acordo 

com outros estudos na literatura, cujos achados demonstram que os episódios 

de disritmia gástrica são mais prevalentes no período interdigestivo 18.  

Os períodos de bradigastria avaliados por meio da porcentagem de 

bradigastria evidenciaram diferenças entre os grupos e demonstraram que os 

pacientes do grupo 2 apresentaram porcentagem de bradigastria maior que a 

dos outros dois grupos (grupo 1 e grupo controle) (Figura 10D). Portanto, 

pacientes que apresentam NAC instalada e retardo do esvaziamento gástrico 

têm maior prevalência de disritmia gástrica. 
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Em relação a variação relativa da potência dominante entre os períodos 

pós-prandial e basal (PR), também houve diferença estatística entre os grupos 

(Tabela 3). No grupo controle, obteve-se mediana de 6,0; no grupo 1, a 

mediana foi de 7,0; e no grupo 2, a mediana foi de 0,5 (p < 0,001). Em uma 

comparação múltipla para esse fator PR, diferenças foram observadas entre 

o grupo controle e o grupo 2 (p = 0,002) (Figura 10A). Esse achado sugere 

que pacientes com DM1 com NAC e gastroparesia apresentam menor 

ocorrência de potenciais de ação, resultando em menor atividade contrátil em 

resposta à ingestão de alimentos. Da mesma forma, no estudo de Chen et al. 

93, o PR em pacientes com retardo do esvaziamento gástrico também não 

demonstrou aumento relativo da potência no pós-prandial comparados aos 

voluntários saudáveis 93. Fortes evidências sugerem associação do aumento 

da amplitude ou potência da EGG no período pós-prandial com a presença de 

contrações gástricas efetivas em voluntários saudáveis 74.  

A gastroparesia diabética pode apresentar um largo espectro de 

manifestações clínicas, sendo os sintomas atribuídos à gastroparesia 

relatados entre 5% e 12% dos pacientes com DM 31. Os principais sintomas 

são náusea, vômito pós-prandial, saciedade precoce, sensação de plenitude 

na região epigástrica e dor epigástrica 24, 48, 122. Estudos demonstram que a 

relação entre a melhora dos sintomas e a normalização do esvaziamento 

gástrico por cintilografia é fraca, e isso se deve aos mecanismos patogênicos 

heterogêneos dos sintomas na gastroparesia 123, 124. Muitos pacientes com 

diabetes e esvaziamento gástrico alterado podem ter poucos sintomas, e 

outros pacientes com muitos sintomas podem ter esvaziamento gástrico 

normal 39. Diversas anormalidades, incluindo acomodação gástrica, 

sensibilidade à distensão, disfunção da inervação aferente e distúrbios da 

atividade mioelétrica gástrica podem contribuir para os sintomas 125.  

Em um estudo recente, não foi encontrado nenhuma diferença no 

PAGI-SYM, GCSI ou qualquer uma de suas subdivisões entre pacientes com 

esvaziamento gástrico normal e retardado. Essa falta de associação entre 

esvaziamento gástrico e sintomas relatados pelos pacientes é um dos 

principais desafios no campo da pesquisa em gastroparesia e esse fato é de 
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provável causa multifatorial. Os pacientes com suspeita de gastroparesia 

diabética podem apresentar uma diversidade de sintomas inespecíficos e, 

além disso, o esvaziamento gástrico retardado está presente em 30%-50% 

dos diabéticos de longa data, independente dos sintomas, provavelmente 

como consequência da neuropatia autonômica. Uma outra questão, é a 

gastroparesia diabética estar associada a múltiplas alterações fisiopatológicas, 

tanto diretamente no intestino como no sistema autônomo e central. Algumas 

dessas alterações, com a perda intersticial de Cajal, podem ser diretamente 

ligadas ao desenvolvimento de EG retardado 126.  

No entanto, há evidências de associação entre distúrbios da atividade 

mioelétrica gástrica revelados pela EGG e relato de sintomas dispépticos 

crônicos, como náusea, plenitude pós-prandial e saciedade precoce 99, 107, 127. 

O sintoma que mais se correlaciona com distúrbios da atividade mioelétrica 

gástrica e esvaziamento gástrico é a presença de náusea em pacientes 

dispépticos 85, 127, 128. Na literatura, há uma ampla discussão entre relação de 

sintomas do TGI superior e alteração da atividade mioelétrica gástrica e 

esvaziamento gástrico. Em um estudo de Gharibans et al. 129 foi evidenciado 

correlação entre a intensidade dos sintomas pelo GCSI e o percentual de 

alterações na propagação da onda lenta em pacientes com gastroparesia 

avaliados por EGG de alta resolução, mostrando que há uma possível 

contribuição da disfunção da atividade miolétrica gástrica em relação a 

gênese dos sintomas na gastroparesia 129. Dessa forma, analisar a relação da 

atividade mioelétrica gástrica com sintomas de pacientes com gastroparesia 

diabética e retardo do esvaziamento gástrico pode contribuir para melhor 

entendimento da doença.  

Os pacientes do grupo 2 foram avaliados, em relação ao total de 

sintomas apresentados, pelo GCSI-adaptado, aonde demostrou-se que houve 

correlação inversa com significância estatística nos parâmetros de 

porcentagem de normogastria nos períodos basal e pós-prandial, ou seja, 

quanto maior a pontuação de sintomas apresentados pelo GCSI-adaptado 

menor a porcentagem de normogastria. Por outro lado, o PR apesar de ser 

um parâmetro que se mostrou significativamente positivo para DM1 com NAC 
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na comparação entre os grupos, não teve correlação com a pontuação de 

sintomas de gastroparesia. Assim, a porcentagem de normogastria da FD 

média nos períodos basal e pós-prandial parece ser um bom parâmetro que 

se associa com os sintomas de pacientes com gastroparesia diabética com 

NAC (Tabela 4). 

A literatura é controversa em relação aos sintomas e a gastroparesia, 

pois Pasricha et al. 130 não evidenciaram relação entre o total de sintomas pelo 

GCSI e o retardo do esvaziamento gástrico, e um outro estudo, Goucerol et 

al.131 demonstraram que a estimulação elétrica gástrica foi eficaz em melhorar 

os sintomas mas não o esvaziamento gástrico. Dessa forma, a atividade 

elétrica gástrica parece estar mais relacionada aos sintomas do que o próprio 

EG e portanto a EGG pode ser considerada um melhor marcador 

correlacionado aos sintomas dos pacientes 130, 131. 

Há algumas limitações em nosso estudo. Outras condições poderiam 

determinar maior prevalência de disritmia gástrica, tais como: as lesões 

estruturais das CICs, hiperglicemia e uremia 24. A hiperglicemia e a uremia 

foram avaliadas e controladas ou excluídas deste estudo. Portanto, a 

variabilidade de alterações encontradas nos grupos de pacientes DM1 com e 

sem NAC poderia ser em razão dessa outra condição de lesão estrutural das 

CICs, visto que 53,3% dos pacientes sem NAC tiveram alterações na EGG. A 

possibilidade de que lesões da rede de CICs que ocorrem nos pacientes com 

DM possam justificar as alterações da EGG, mesmo antes de surgir sinais de 

acometimento do SNA que modula a atividade dessa rede de células, deve 

ser considerada. Estudos histopatológicos em pacientes com gastroparesia 

diabética demonstraram alteração da inervação autonômica, com diminuição 

de fibras simpáticas e alterações vagais, do mesmo modo, demonstraram 

perda de integridade da rede de CICs. Algumas evidências experimentais 

fundamentam a modulação neural sobre o potencial de marca-passo gástrico 

e a participação de lesões neuronais na gênese de distúrbios da atividade 

gástrica 7, 132. Neste estudo, não foi avaliado o histopatológico desses 

pacientes, portanto não se avaliou diretamente a integridade das CICs.  
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Em conclusão, nossos achados demonstram que a EGG, método não 

invasivo e isento de radiação, é capaz de identificar alterações mioelétricas 

gástricas na gastroparesia diabética e NAC. Novos conhecimentos a respeito 

de arritmia gástrica estão evoluindo rapidamente em razão de recentes 

avanços em tecnologias. O principal desafio agora é tentar traduzir esse 

conhecimento em métodos clínicos mais aprimorados para testar a atividade 

mioelétrica gástrica 68. 
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6 CONCLUSÕES  

 

 

Com base nos resultados apresentados neste estudo, pôde-se concluir 

que:  

 

a) Os parâmetros de normalidade da EGG multicanal em voluntários 

saudáveis em uma população brasileira são semelhantes aos da 

literatura.  

 

b) Alterações da atividade mioelétrica gástrica por EGG foram encontradas 

em pacientes com DM1 com ou sem evidência de NAC. 

 

c) A prevalência de disritmias gástricas é maior em pacientes com DM1 

com NAC, retardo do esvaziamento gástrico e sintomas de gastroparesia, 

comparativamente a pacientes com DM1 sem NAC e sem sintomas de 

gastroparesia e a indivíduos voluntários saudáveis.  

 

d) A porcentagem de normogastria nos períodos basal e pós-prandial 

parece ser um bom parâmetro, que se associa aos sintomas de 

pacientes com gastroparesia diabética e NAC.  
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APÊNDICE A – Índice de Sintomas Cardinais de Gastroparesia (GCSI-

adaptado) 

 

Este questionário pergunta sobre a gravidade dos sintomas que você pode ter 

relacionados a seu problema gastrointestinal. Não há respostas certas ou 

erradas. Por favor, responda a cada pergunta com a maior precisão possível. 

Para cada sintoma, por favor, circule o número que melhor descreve quão 

grave o sintoma tem sido durante as últimas duas semanas: se você ainda 

não sentiu esse sintoma, circule 0; se o sintoma tem sido muito suave, circule 

1; se tem sido suave, circule 2; se tem sido moderado, circule 3; se tem sido 

intenso, circule 4; e se tem sido muito intenso, circule 5. Por favor, certifique-

se de responder a cada pergunta.  

 

Por favor, avalie a gravidade dos seguintes sintomas durante as últimas duas 
semanas:  
 

 
Nenhum 

Muito 
suave 

Suave Moderado Intenso 
Muito 

intenso 

1. Náusea (sensação 
ou vontade de 
vomitar)  

0 1 2 3 4 5 

2. Náusea (como se 
quisesse vomitar, 
mas nada vem para 
cima)  

0 1 2 3 4 5 

3. Vômitos  0 1 2 3 4 5 

4. Plenitude gástrica  0 1 2 3 4 5 

5. Não é capaz de 
terminar uma refeição 
de tamanho normal 

0 1 2 3 4 5 

6. Sente-se 
excessivamente 
cheio após as 
refeições  

0 1 2 3 4 5 

7. Perda de apetite  0 1 2 3 4 5 

8. Distensão 
(sensação de que 
precisa abrir a roupa) 

0 1 2 3 4 5 

9. Estômago e 
barriga visivelmente 
maiores  

0 1 2 3 4 5 
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APÊNDICE B–Teste de normalidade incluindo média, desvio padrão e 

resultado do teste de normalidade de todos os indivíduos incluídos no 

estudo 

 
 Média DP Distribuição normal 

Idade, anos 40,0 11,1 Sim 

FD média basal, cpm 2,8 0,2 Sim 

FD média pós-prandial, cpm 3,0 0,3 Sim 

PR 10,5 17,7 Não 

FD média total, cpm 3,0 0,3 Não 

Normogastria basal, % 78,8 19,6 Não 

Normogastria pós-prandial, % 82,7 21,6 Não 

FD pós-prandial/basal, cpm 0,2 0,3 Não 

Cl basal, % 14,5 5,4 Sim 

Cl pós-prandial, % 11,2 3,5 Sim 

Bradigastria basal, % 13,1 13,1 Não 

Bradigastria pós-prandial, % 6,6 11,7 Não 

Taquigastria basal, % 7,6 13,4 Não 

Taquigastria pós-prandial, % 10,0 20,0 Não 

CI – coeficiente de instabilidade; DP – desvio padrão; FD – frequência dominante; PR – power 
ratio.  
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APÊNDICE C –Padrões dos gráficos de evolução da frequência 

dominante (FD) em voluntários saudáveis (grupo controle). Em A, 

normogastria no período basal (repouso), com FD entre 2,4 cpm e 3,1 cpm. 

Em B, normogastria no período pós-prandial, com FD entre 2,6 cpm e 3,2 cpm. 

Houve aumento da variação relativa da potência (período pós-prandial/ 

período basal), com power ratio > 1 

 

 
 
 
 
 

A

B 
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APÊNDICE D – Padrões dos gráficos de evolução da frequência 

dominante (FD) em pacientes diabéticos sem neuropatia autonômica 

cardiovascular (grupo 1). Em A, normogastria no período basal (repouso), 

com FD entre 2,4 cpm e 3,1 cpm. Em B, taquigastria no período pós-prandial, 

com FD entre 4 cpm e 5 cpm. Houve aumento da variação relativa da potência 

(período pós-prandial/período basal), com power ratio > 1 

 

 
 
 
 
 

A

B 
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APÊNDICE E – Padrões dos gráficos de evolução da frequência 

dominante (FD) em pacientes diabéticos com neuropatia autonômica 

cardiovascular (grupo 2). Em A, normogastria no período basal (repouso), 

com FD variando entre 2,4 cpm e 3,1 cpm. Em B, normogastria no período 

pós-prandial, com FD entre 2,6 cpm e 3,2 cpm. Não foi evidenciado aumento 

da variação relativa da potência (período pós-prandial/ período basal), com 

power ratio < 1 

 

 
 

 

 

A 
 
 

B 
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APÊNDICE F – Distribuição de diferentes medidas quantitativas de acordo com os grupos avaliados, incluindo 

estatísticas de comparações múltiplas entre os grupos 

  
FD – frequência dominante; PR – power ratio.  
a   PR – valor de p (KW de amostras independentes) < 0,001   b   % de normogastria basal – valor de p (KW de amostras independentes) = 0,019 
c   FD média total – valor de p (KW de amostras independentes) = 0,048 d   % bradigastria basal – valor de p (KW de amostras independentes) = 0,014 
e   % taquigastria basal – valor de p (KW de amostras independentes) = 0,005 

Normal 

 

Diabéticos sem NAC 

 

Diabéticos com NAC 

 

 

  

 

PR FD média total  % taquigastria basal 

% normogastria basal % bradigastria basal 
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APÊNDICE G – Fluxograma das porcentagens de alterações da 

eletrogastrografia (EGG) em relação aos grupos avaliados.  

 

 

Voluntários 
saudáveis 

N = 20 

  

     

      

ECG normal 

N = 19; 95% 
 

ECG alterado 

N = 1; 5% 
 

     

      

 
PR < 1 

N = 1; 100% 
 

Disritmia 

N = 0 

 
 
 
 
 

  Diabetes mellitus 

N = 30 

  

       

     

Com neuropatia autonômica 
cardiovascular 

N = 15 

  Sem neuropatia autonômica 
cardiovascular 

N = 15 

        

       

ECG normal 

N = 2; 13,3% 

 ECG alterado 

N = 13; 86,7% 

 ECG normal 

N = 7; 46,7% 

 ECG alterado 

N = 8; 53,3% 

         

       

PR < 1 

N = 11; 84,6% 

   PR < 1 

N = 2; 25% 

  

       

 Disritmia 

Basal                        Pós-prandial 

N = 8; 61,5%              N = 6; 46,1% 

  Disritmia 

Basal                            Pós-prandial 

N = 6; 75%                     N = 5; 50% 

         

           

Bradigastria 

N = 7; 87,5% 

Taquigastria 

N = 1; 12,5% 

 Bradigastria 

N = 4; 66,6% 

Taquigastria 

N = 2; 33,3% 

 Bradigastria 

N = 4; 66,6% 

Taquigastria 

N = 2; 33,3% 

 Bradigastria 

N = 1; 25% 

Taquigastria 

N = 3; 75% 

 
 
 
 




