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Introdução        Eletro Sensor Complex 

Um equipamento médico que é composto por eletro sensores que, em conjunto com um 

software específico, mede parâmetros da fisiologia humana. Estes parâmetros fornecem 

uma avaliação de fatores de risco cárdio metabólico. 

Os parâmetros são medidos em 2 minutos e os resultados são imediatamente disponíveis.  

Estes parâmetros fornecem uma avaliação completa de fatores de risco cárdio metabólico. 

As quatro tecnologias do ES Complex são: 

• Pletismografia fotoelétrica 

• Variabilidade da Frequência Cardíaca 

• Bioimpendância bipolar 

• Resposta galvânica da pele (RGP) 

 

1 – Fisiopatologia Hipertensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressão de Pulso 

Proporcional à rigidez da aorta 

Aumenta com a idade 

Resistência Vascular Sistêmica 

Aumento Adaptativo – hipotensão 

Aumento patológica – Rigidez vascular ou 

Stress - Noradrenalina 
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O conceito de pressão de pulso 

A chamada pressão de pulso é a amplitude da variação entre a pressão sistólica e a pressão 
diastólica num determinado momento. A complacência arterial é um dos parâmetros determinantes, não só da 
velocidade do pulso, como também da pressão de pulso. Outros parâmetros, tais como a volemia, a freqüência 
cardíaca, o tamanho do volume sistólico, e todas as demais variáveis hemodinâmicas, também interferem na 
pressão de pulso. Quando um determinado volume sistólico é ejetado para a aorta, este não será o mesmo que irá 
percorrer, por exemplo, a artéria calcânea. A onda de pulso é uma perturbação energética provocada pelo 
sangue, nas paredes das artérias, e tem uma velocidade maior do que a velocidade da massa de 
sangue, ou seja, do próprio fluxo. Normalmente, os 5 litros de sangue que compõem o volume sanguíneo 
corporal, percorrem toda a circulação em um minuto, considerando-se o indivíduo em repouso. Esta é a expressão 
do chamado débito cardíaco. No exercício, o débito cardíaco pode ser elevado a 20 litros por minuto, ou seja, o 
sangue recircula por todo o corpo, quatro vezes em um minuto. Como o fluxo é uma grandeza que expressa a 
razão entre volume e tempo, quando se tem um fluxo aumentado para um mesmo volume de sangue circulante, 
pode-se concluir que houve um considerável aumento na velocidade do fluxo. 
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Débito cardíaco 
Débito cardíaco ou Gasto cardíaco é o volume de sangue sendo bombeado pelo coração em um minuto. É igual 

à frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico. Portanto, se o coração está batendo 70 vezes por minuto e a cada 

batimento 70 mililitros de sangue são ejetados, o débito cardíaco é de 4900 ml/minuto. Este valor é típico para um adulto 

médio em repouso, embora o débito cardíaco possa atingir 30 litros/minuto durante exercícios extremos. 

Quando o débito cardíaco aumenta em um indivíduo saudável, mas não treinado, a maior parte do aumento pode ser 

atribuída à elevação da freqüência cardíaca. Mudanças de postura, aumento da atividade do sistema nervoso simpático e 

diminuição de atividade do sistema nervoso parassimpático também podem aumentar o débito cardíaco. A freqüência 

cardíaca pode variar por um fator de aproximadamente 3, entre 60 e 180 batimentos por minuto, enquanto que o volume 

sistólico pode variar entre 70 e 120 ml, um fator de apenas 1,5. 

 

PA = DC x RVS    PA= Pressão Arterial   DC=Débito Cardíaco    RVS – Resistência Vascular Sistêmica 

 

   Índice cardíaco: 

                Quando utilizamos o valor do débito cardíaco e relacionamos este a massa corpórea 
obtemos o índice cardíaco. Esta medida é mais precisa para avaliar a função dos ventrículos. Os 
valores hemodinâmicos indexados são calculados utilizando a massa corpórea do paciente calculada 
através do seu peso e da sua altura. 

IC = DC 
       MC 

         Onde:    IC = Índice cardíaco        DC = Débito cardíaco              MC = Massa corpórea 

Índice cardíaco (IC) é uma parâmetro vasodinâmico que relaciona o débito cardíaco (CO) a área de superfície corporal 

(BSA), [1] , assim, a performance do coração relacionadas com a dimensão do indivíduo. A unidade de medição é de 

litros por minuto por metro quadrado (l / min / m 2). 

O significado clínico 

A escala normal do índice cardíaco em repouso é 2,6-4,2 L / min por metro quadrado. É freqüentemente medido e usado 

em medicina intensiva e de cuidados intensivos cardíaca. Ele é um marcador útil de quão bem o coração está funcionando 

como uma bomba por correlacionar o volume de sangue bombeado pelo coração, com  a área da superfície corporal.Se o 

CI cair  abaixo de 1,8 L / min / m ², o paciente pode estar em choque cardiogênico . 
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2 - SpO2%  
Um oxímetro de pulso é um dispositivo médico que mede indiretamente a quantidade de oxigênio no sangue 
de um paciente, isto é, a saturação do oxigênio da hemoglobina arterial (Sp02). Taxas normais são da ordem 
de 95 a 100%. Como a maior parte do oxigênio transportado no sangue encontra-se ligado à hemoglobina, 
uma saturação acima de 90% é satisfatória do ponto de vista do fornecimento de oxigênio aos tecidos, desde 
que a hemoglobina e o débito cardíaco estejam adequados. 
A oximetria de pulso fundamenta-se em dois princípios básicos: espectrofotometria e pletismografia. A 
espectrofotometria mensura a quantidade de luz transmitida (ou refletida), através dos capilares do paciente, 
sincronizados com o pulso cardíaco, e a pletismografia registra o volume de sangue arterial nos tecidos (e, 
conseqüentemente, a absorção de luz por esse sangue) que se altera durante a pulsação. 
 
PH de sangue e SPo2% 
Uma diminuição no pH (acidose) muda a curva padrão à 
direita, enquanto um aumento (alcalose) muda à 
esquerda. Isso é conhecido como o efeito de Bohr. Então 
um valor de 91% a 93% de SpO2% é um sinal de acidose no sangue, um valor acima de 98% é um sinal de 
alcalose no sangue. 
Valores SpO2 < 80% Oximetros podem ter estimativas mais altas especialmente em 

pacientes com hiperpigmentação da pele 

Baixa perfusão devido a hipotensão, choque 
hipovolémico, ambiente frio ou Insuficiência 
cardíaca  

Pode não ter leitura 

Anemia Entrega de oxigênio ao tecido não é adequado mais  a SPO2 é normal 

Envenenamento por óxido de carbono O monóxido de carbono se liga à hemoglobina com resultado de um 
transporte de oxigênio inadequado mesmo com leitura de pulso pelo 
oximetro normais 

Alguns medicamentos Anti-retrovirais  Afetam a afinidade da hemoglobina por O2 

Movimentos, trêmulos e arritmias O oximetro pode não conseguir detectar um sinal do pulso adequado 

Esmalte, unhas postiças ou sujeira nas unhas Pode impedir ou causar leituras falsas 

Luz ambiente intensa Pode causar leituras falsas ou baixas 

Paciente idoso os níveis normais de saturação de oxigênio pode ser um pouco 
menores dos que em pessoas mais jovens 
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TEVE -Tempo Ejeção VE 

Diminuído - Incompetência Mitral 

e diminuição do índice de ejeção 

PEP/TEVE 

Aumentado – pode indicar  incompetência 

mitral . A razão aumenta normalmente em 

virtude de dimin TEVE 

Inversamente proporcional  à Fração Ejeção 

b/a - Proporcional à função VE 

3 – Avaliação VE 
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Features of the Pulse Waveform 

The photoelectrical Plethysmography displays the contour of 
the peripheral pulse waveform related with the volume 
changes in artery. The pulse wave form analysis provides 2 
markers (Stiffness Index and Reflection Index) related to the 
endothelium vascular function. 

The endothelium is the same throughout the body, and when 
damage is noted in the fingertip, it indicates that the 
endothelium is damaged throughout the body—that it’s a 
systemic dysfunction. 

Pulse waveform analysis 

Analysis of the contour of the peripheral pulse to assess arterial properties was first described in the 
nineteenth century. With the recognition of the importance of arterial stiffness there has been a resurgence of 
interest in pulse wave analysis, particularly the analysis of the radial pressure pulse acquired using a 
tonometer. An alternative technique utilizes a volume pulse. This may conveniently be acquired optically 
from a finger (digital volume pulse). lthough less widely used, this technique deserves further consideration 
because of its simplicity and ease of use. As with the pressure pulse, the contour of the digital volume pulse 
is sensitive to changes in arterial tone induced by vasoactive drugs and is influenced by ageing and large 
artery stiffness. Measurements taken directly from the digital volume pulse or from its second derivative can 
be used to assess these properties. The arterial pulse waveform is a contour wave generated by the heart 
when it contracts, and it travels along the arterial walls of the arterial tree. Generally, there are 2 main 
components of this wave: forward moving wave and a reflected wave. The forward wave is generated when 
the heart (ventricles) contracts during systole. This wave travels down the large aorta from the heart and gets 
reflected at the bifurcation or the “cross-road” of the aorta into 2 iliac vessels. In a normal healthy person, 
the reflected wave usually returns in the diastolic phase, after the closure of the aorta valves. The returned 
wave give a notch and it also helps in the perfusion of the heart through the coronary vessels as it pushes the 
blood through the coronaries. Therefore the velocity at which the reflected returns becomes very important : 
the stiffer the arteries are, the faster it returns. This may then enter into the systolic phase and augment final 
blood pressure reading. Diagram shown a typical healthy Digital Pulse Waveform. 

Rigidez Aorta (grandes artérias) 

 

Rigidez Coronárias/carótida (médias 

artérias) 

 

Aumenta na hipertensão e com maior 

rigidez e contratibilidade coronárias 

4– Avaliação arterial 
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• Class 1, a distinct notch is seen on the downward slope of the pulse wave; 

• Class 2, no notch develops but the line of descent becomes horizontal; 

• Class 3, no notch develops but there is a well-defined change in the angle of the descent; 

• Class 4, no notch develops or no change in angle of descent occurs. 

They found class 1 to be prevalent in younger individuals and class 4 present in older participants and in 
individuals with established coronary artery disease. In men aged 65–74, the prevalence of myocardial 
infarction was approximately fourfold greater in participants with a class 4 waveform compared with a class 
1 waveform. 

SDPTG = Segunda derivada da onda PTG .Relação entre o ECG / PTG e 

SDPTG 

O SDPTG resulta de um processo de aceleração matemática da onda 

original PTG (semelhante ao zoom).Descrição da onda de SDPTG 

Os pontos anteriores do PTG têm uma projeção no SDPTG 

 ponto S =a, Ponto P = b, Ponto T = c, Ponto C = d, e Ponto D = e. 

O Sistema usa a Transformada Rápida de Fourier - FFT (análise espectral) em 

cada ponto para obter a SDPTG. Conseqüentemente a análise é baseada em 

uma onda SDPTG reconstruída. 

Indicadores medidos pela SDPTG reconstruída. Aviso! Os seguintes comentários sobre os indicadores 

hemodinâmicos são diferentes em função da idade do paciente (não disponível 

para crianças), do contexto clínico e do tratamento atual. 

1. Indicador b/a: Distancia de b até a: Correspondendo à ejeção do ventrículo 
esquerdo, complacência (rigidez) da grande artéria. A rigidez da grande 
artéria é proporcional ao valor de b/a. O valor b/a aumenta com a idade, a 
função do ventrículo esquerdo diminui, hipertensão, dislipidemia, 
aumento da obesidade, exercício habitual ou débito cardíaco aumentam.  

2. Indicador –d/a : distância de d até a em valor negativo. Pós-carga. Está 
relacionado com a constrição e / ou rigidez da pequena artéria.  A 
resistência da pequena artéria é proporcional ao valor -d/a. O valor -d/a 
aumenta com a idade, hipertensão, atividade do sistema angiotensina e 
aterosclerose. O valor -d/a diminui no caso de dilatação da pequena 
artéria. 

 

 

Second derivative of the original Pulse wave 

Using this technique, Dawber et al. obtained the DVP in 1778 individuals 
from the Framingham cohort recruited in 1965 and 1966. They proposed 
that the DVP be classified into one of the following classes: 
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A sophisticated approach to contour analysis of the DVP has been developed by investigators in Japan. 

Takazawa et al., Takada et al. and Imanaga et al. have proposed using the second derivative of the DVP 

(d2DVP/dt2, sometimes referred to as the ‘acceleration photoplethysmograph’). This facilitates the distinction 

of five sequential waves called a, b, c, d and e waves . The relative heights of these waves (b/a, c/a, d/a and e/a 

ratios), particularly the d/a ratio, have been related to age, arterial blood pressure , large artery stiffness and 

effects of vasoactive drugs. The b/a ratio has been related to ageing and carotid distensibility.            

                                  

 

 

 

 

 

 

Second derivative of the original Pulse wave 

A sophisticated approach to contour analysis of the 
DVP has been developed by investigators in Japan. 
Takazawa et al., Takada et al. and Imanaga et al. have 
proposed using the second derivative of the DVP 
(d2DVP/dt2, sometimes referred to as the ‘acceleration 
photoplethysmograph’). This facilitates the distinction 
of five sequential waves called a, b, c, d and e waves . 
The relative heights of these waves (b/a, c/a, d/a and 
e/a ratios). The b/a ratio has been related to ageing and 
carotid distensibility. 
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5- Composição corporal 
Ângulo de fase Ângulo de fase é um indicador de saúde e integridade celular.  

Não é indicador de diagnostico mais de prognóstico. 

Pesquisas em humanos mostrou que a relação entre ângulo de fase e saúde celular está 

aumentando e quase linear (1,2,3). Um baixo ângulo de fase é consistente com uma inabilidade 

de celulas de armazenar energia e é uma indicação de problema na permeabilidade seletiva das 

membranas celulares. Um ângulo de fase alto é consistente com quantidades grandes de  

membranas celulares intatas e massa corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

O ângulo de fase reflete a razão da massa celular do corpo com a massa livre de gordura. 

O ângulo de fase é proporcional à razão da reatância e resistência 

O que aumenta o ângulo de fase? 

 Um aumento da massa celular corporal em relação a Massa livre de gordura. 

 Um aumento da  massa livre de gordura em relação aa peso corporal. 

 Melhora da hidratação da massa livre de gordura. 

Resumo de pesquisas sobre sobrevida em pacientes 

  Ângulo de fase 
Meses de 
sobrevida 

Ângulo de fase 
Ponto de corte 

Meses de 
sobrevida 

Breast Cancer 2,5 23,1 5,6 49,9 

Pancreatic Cancer   6,3 5 10,2 

Colorectal Cancer 2,5 8,6 5,57 40,4 

Amyotrophic Lateral Sclerosis 2,5 4,4 5,4   

Liver Cirrhosis 2,5 4,4 5,3   

in stage IIIB and IV non-small 
cell lung cancer. 2,5 7,6 5,3 12,4 

Bioelectrical impedance phase angle as a prognostic indicator in breast cancer. BMC Cancer. 2008 Aug 27;8:249.  

CONCLUSION: This study demonstrates that BIA-derived phase angle is an independent prognostic indicator in 

patients with breast cancer. Nutritional interventions targeted at improving phase angle could potentially lead to an 

improved survival in patients with breast cancer 
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Objetivo do artigo: Avaliar associações entre ângulo de fase, fragilidade e mortalidade.   

Realização : Terceira Pesquisa Nacional de Saúde e Exame Nutricional dos EUA (1988–1994).   

PARTICIPANTES: No total de 4,667 pessoas de 60 anos ou mais.   

RESULTADOS 

O ângulo de fase foi associado com quatro vezes mais altas chances de fragilidade entre as mulheres e com três 

vezes mais altas chances de fragilidade entre homens, ajustados com idade, sexo, raça-etnicidade e comorbidadde. 

O período de acompanhamento foi 12 anos, o risco relativo ajustado de mortalidade associada com ângulo de fase 

foi 2.4 (95% intervalo de confiança [95% CI] 1.8 a 3.1) nas mulheres e 2.2 (95% CI 1.7 a 2.9) nos homens. O ângulo de 

fase foi até mesmo significativamente associado com mortalidade entre participantes com pequena ou nenhuma 

comorbiddade. 

LIMITAÇÕES: Em análises cruzadas de bioimpendancia e fragilidade; a bioimpendância não era medida em tempo 

serial e incidentes de fragilidade durante o acompanhamento não foram avaliados. Foram excluídos participantes 

examinados em casa porque não foram submetidos em mediçõs de bioimpedancia. 

CONCLUSÕES  

Ângulo de fase é associado com fragilidade e mortalidade independente de idade e comorbidade. 
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COMPOSIÇÃO CORPORAL – EQUIL. HÍDRICO 

 
As definições mais comumente usadas, determinadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1997 e 

publicadas em 2000 : 

IMC  MG  
Classificação pela 

OMS  
Classe  Cor  

<18.5  MG<N  Abaixo do peso  Classe 3  

18.5- 24.9  MG=N  Peso Normal  Classe 5  

25-29.9  MG=N ou < N  Peso Normal  Classe 4  

25-29.9  MG > N  Acima do peso  Classe 3  

30-34.9  MG > N  Obesidade Classe I  Classe 3  

35-39.9  MG > N  Obesidade Classe II  Classe 2  

> 40  MG > N  Obesidade Classe III  Classe 1  

 

6 – Stress Cardíaco (SI) 

 

 
 

http://www.drkucera.eu/upload_doc/hrv_analysis_(methodical_recommendations).pdf 

 

SI (Ин): Stress index (index of regulatory systems tension) 

Level of tension of regulatory systems (level of activity prevalence of 
central mechanisms regulation above autonomic). It is proportional to the 
Left Ventricule and the consumption of oxygen by the cardiac muscle. 

Is an indicator widely diffused in Russia but not in other countries. 

stress-index (index of regulatory systems tension - SI) counted by division 
moda amplitude to double multiplicative of moda and sweep  

(Mo) Mode: More presumable level of cardiovascular function system 

 AMo: Amplitude mode Nominal index of activity of sympathetic chain regulation 

MxDMn: Difference between max and min values of cardiointervals Maximal amplitude of 
regulator influences 
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7 - PTG TP (Resistência Insulina – Clamp) 
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Anotações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise estatística foi executada para correlacionar a relação do M/I com o poder total da 
Pletismografia (PTG-TP) usando o coeficiente de correlação de Spearman e o Bland e Altman plot. 
Os resultados mostraram que o  coeficiente de correlação de Spearman (rho) foi de -0.624 (P. 
0.001).Também foram construídas as curvas ROC para determinar a sensibilidade e especificidade 
dos parâmetro PTG-TP e IMC em detectar a Sensibilidade á Insulina (M/I) com valor <4.5.  

 

 

 

Considerando inicialmente os excelentes resultados obtidos no estudo realizado na UNICAMP 
com o HOMA2-IR e com o objetivo de confirmar os achados e deste modo validar o ES Complex 
como ferramenta não invasiva de detecção da RI, outro estudo foi executado comparando o 
exame padrão ouro Clamp Euglicêmico Hiperinsulinêmico com o ES Complex.Nesta pesquisa 
realizada no laboratório de Metabologia do Hospital das Clínicas da UNICAM, trinta pacientes 
(23 mulheres) com boa saúde geral, idade média de 32 anos (variando de 22-55) e IMC médio 
de 27.3 kg.m2 (variação de 19-49), foram avaliados quanto à RI realizando o teste padrão ouro 
do Clamp Euglicêmico Hiperinsulinêmico (CEH) e o exame não invasivo com o Sistema ES 
Complex. Foi analisada a associação da análise cruzada secional da sensibilidade à insulina 
(M/I) determinada pelo Clamp Euglicêmico Hiperinsulinêmico e a análise espectral dos registros 
totais da pletismografia fotoelétrica (PTG) 
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O parâmetro PTG-TP do ES Complex apresentou  sensibilidade de 90% e especificidade de 90% 
(ponto de corte #370ms2) em detectar a Sensibilidade à Insulina (M/I) com valor <4.5 (P.0.0001). O 
IMC apresentou 80% de sensibilidade e 60% de especificidade (ponto de corte #28.8) em detectar 
a Sensibilidade à Insulina (M/I) com valor <4.5 (P.0.01). 

 

A pesquisa concluiu que o parâmetro PTG-TP medido de modo não invasivo pelo ES 
Complex apresentou boa correlação preditiva e alta sensibilidade e  especificidade em detectar a 
sensibilidade da Insulina ( M/I) com ponto de corte de <4.5. Assim, o ES Complex apresenta o 
PTG-TP, um moderno parâmetro de screening/rastreamento e monitoramento da RI viável de ser 
usado em grande escala. Este parâmetro é um fator independente de risco para DM2 e doenças 
cardiovasculares obtido a partir de uma avaliação da fisiologia humana com uma ferramenta não 
invasiva e custo-efetivo podendo beneficiar consideravelmente o controle da pandemia do diabetes 
e suas complicações.                                                                                    
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8 – SNA x Diabetes 

 

Thirty-one diabetics and 30 age- and sex-matched controls were included. In the time domain we measured the mean R - R interval 
(NN), the standard deviation of the R - R interval index (SDNN), the standard deviation of the 5-min R - R interval mean (SDANN), 
the root mean square of successive R - R interval differences (RMSSD) and the percentage of beats with a consecutive R - R 
interval difference > 50 ms (pNN50). In the frequency domain we measured high-frequency power (HF), low-frequency power (LF) 
and the LF/HF ratio. Diabetes patients had lower values for time-domain and frequency-domain parameters than controls. Most 
heart rate variability parameters were lower in diabetes patients with chronic complications than in those without chronic 
complications.   PMID:  16866023  [PubMed - indexed for MEDLINE]  Herz. 2002 Dec;27(8):785-90. 

Role of heart rate variability in the early diagnosis of diabetic autonomic 

neuropathy in children. 

Chessa M, Butera G, Lanza GA, Bossone E, Delogu A, De Rosa G, Marietti G, Rosti L, Carminati M. 

Source - Department of Pediatric Cardiology - IPSD -, San Donato Milanese, Milan, Italy. 
massimo.chessa@lycos.com   Abstract 

BACKGROUND: Diabetic autonomic neuropathy (DAN) is a major complication of diabetes. DAN has been shown to be closely 
related to glycemic control. To contribute significantly to the morbidity and mortality of the disease, and to be indicative of an 
increased risk of cardiovascular events. Tests assessing the function of the autonomic nervous system, such as the response of heart 
rate and blood pressure to maneuvers stimulating the autonomic nervous system, including deep breathing. Valsalva maneuver and 
standing, allowed to detect signs of DAN in adolescents; however, the sensitivity of such tests in revealing an early impairment of 
the autonomic nervous system proved low. Several studies found heart rate variability (HRV) to be useful in assessing the 
dysfunction of the autonomic nervous system in diabetic children and adolescents, but only few HRV parameters were evaluated in 
most of them. 

OBJECTIVE: To study cardiac autonomic nervous system in diabetic children, and to investigate whether the duration of diabetes 
and the degree of metabolic control are determinants for the development of DAN in children. 

PATIENTS AND METHODS: We analyzed HRV in 50 asymptomatic patients with insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) 
and 30 healthy children matched for age and sex. 

RESULTS: Patients with a history of diabetes > 8 years showed significant alterations of the autonomic nervous system (significant 
reduction of r-MSSD, pNN50, HF and increase in LF/HF). Conversely, only a reduction in pNN50 was found in patients with a 
disease duration < 8 years. Furthermore, we also observed significant HRV abnormalities in patients with an impaired metabolic 
control of diabetes. Compared to controls, patients with glycosylated hemoglobin blood levels (HbA(1C)) > 8% showed a 
significant reduction of r-MSSD, pHH50 and total power spectrum, whereas no HRV abnormalities were detected in patients with 
an HbA(1C) < 8%. 

CONCLUSIONS: HRV analysis can detect early subclinical alterations of the autonomic nervous system in asymptomatic patients 
with IDDM, which seem to consist mainly in a parasympathetic impairment. Autonomic dysfunction is associated both with the 
duration and an inadequate metabolic control of the disease. 

 

 

 

Heart rate variability in diabetes patients. 

Kudat H, Akkaya V, Sozen AB, Salman S, Demirel S, Ozcan M, Atilgan D, Yilmaz MT, 
Guven O. 
Source  Department of Cardiology, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University, 
Istanbul, Turkey. hkudat@istanbul.edu.tr    J Int Med Res. 2006 May-Jun;34(3):291-6. 

Abstract Diabetes mellitus can cause cardiovascular autonomic neuropathy and is 
associated with increased cardiovascular deaths. We investigated cardiovascular autonomic 
neuropathy in diabetics and healthy controls by analysis of heart rate variability.  
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ANS Assessment 

The autonomic nervous system (ANS) is an extensive neural network whose main role is to regulate the 

internal environment, by controlling homeostasis, hemodynamics and visceral functions. 

The sympathetic activation, in addition to regulate the blood pressure, most likely also contributes to left 

ventricular hypertrophy, and to the commonly associated metabolic abnormalities of insulin resistance, 

obesity and hyperlipidemia. In addition, the sympathetic activation affects involuntary body functions 

perspiration and digestion.Finally, observing the marked vasomotor and sudomotor changes after traumatic 

nerve injury, it became apparent long ago that the ANS plays an important role in pain modulation and 

perception.ANS diseases, sometime provoke autonomic neuropathy which refers to damage to the autonomic 

nerves. This damage disrupts signals between the brain and portions of the autonomic nervous system, such as 

the heart, blood vessels and sweat glands, resulting in decreased or abnormal performance of one or more 

involuntary body functions. 

Autonomic neuropathy can be a complication of a number of diseases and conditions. And some 

medications can cause autonomic neuropathy as a side effect.Therefore, the role of the autonomic nervous 

system is significant in several medical fields such as cardiologists, neurologists, gastro-enterologists, 

urologists, endocrinologists and chiropractors.Because of its many functions, a complete assessment of the 

ANS is extremely complex. Each specialty has developed its own test battery to assess those ANS functions 

most relevant to its field. 

ANS Anatomy 

The ANS has components at every level of the nervous system. The central component, also known as 

the central autonomic network (CAN), includes the insula, medial prefrontal cortex, hypothalamus, amygdala, 

ventrolateral medulla, nucleus of the tractus solitarius (NTS), nucleus parabrachialis, periaqueductal gray, 

and the circum ventricular organs. The hypothalamus is the most important ANS organ, controlling every vital 

function and integrating neuroendocrine, thermal and autonomic systems. The peripheral components of the 

ANS are the sympathetic and parasympathetic nervous systems.Parasympathetic preganglionic neurons lie in 

cranial and sacral nuclear groups. The parasympathetic nervous system acts selectively because the 

preganglionic axons synapse in ganglia that lie in close proximity to the effector organs.The sympathetic 

system preganglionic neurons lie in the intermediolateral column of the spinal cord: their axons synapse in the 

prevertebral and para-vertebral ganglia from where postsynaptic fibers travel a relatively long distance to 

innervate each organ.Unlike the parasympathetic system, the sympathetic is a diffuse system, able to 

generate responses from the adrenal medulla, post sympathetic adrenergic branch, post sympathetic 

dopaminergic branch and post sympathetic cholinergic branch. The sympathetic and parasympathetic systems 

usually oppose each other, but in a few organs their effects are synergistic. 

Neurotransmitters and ANS organization.  

Acetylcholine (Ach) is the "classic" neurotransmitter for preganglionic neurons in the parasympathetic 

nervous system and it stimulated the M2 receptors and acts on different organs. The parasympathetic division 

functions with actions that do not require immediate reaction. It has an inhibitor action except in different 

functions summarize as SLUDD (salivation, lacrimation, urination, digestion, and defecation). 
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The Sympathetic system general action is to mobilize the body's nervous system fight-or-flight 

response. It is, however, constantly active at a basal level to maintain homeostasis. It has a stimulator action 

on internal organs except in SLUDD. It is known to increase the heart rate and force of contraction, however, 

at the analysis of the receptors and neurotransmitters of the different branches, the actions are more 

complex. Activation of adrenal medulla provides the release into the blood of epinephrine (E) and 

norepinephrine (NE) and it stimulated α and β receptors and acts in particular on heart and vessels. Post 

sympathetic adrenergic stimulation release norepinephrine (NE), and it stimulated α and β receptors and acts 

on heart and vessels. Post sympathetic cholinergic stimulation release acetylcholine, then nitric oxide and 

prostaglandins which provide vasodilation and sweat rate response.  It stimulated the M2 receptors and acts 

on sweat glands and vessels.Post sympathetic dopaminergic stimulation release dopamine and increased in 

renal blood flow and excretion of sodium (natriuretic action). It stimulated the D1 receptors and acts on renal 

vessels. 

 

 Current scientific knowledge:  

Neurotransmitter effects on cardiovascular system  

• Effect of acetylcholine: reduce the heart rate and force of contraction of heart . 
• Effects of Epinephrine: Increased the Heart rate, cardiac output and systolic blood pressure. 
• Effects of Norepinephrine: Increased the Heart rate, cardiac output and systolic and diastolic blood 

pressure and provoke vessel vasoconstriction.  
• Effects of Nitric oxide: vasodilation via the vascular endothelial cell function. It is known as the 

endothelium-derived relaxing factor', or 'EDRF', and decreased of Nitric oxide is associated with 
cardiovascular risk and increased of reactive oxygen species (ROS). The NO released from the post 
sympathetic cholinergic branch affect the microcirculation (capillary). 

• Effects of prostaglandins:  There are a variety of physiological effects; however, the prostaglandins 
released from the post sympathetic cholinergic branch affect the microcirculation (capillary) and can 
provoke inflammatory response and pains associated with the release of bradykinin. 

• Effects of Dopamine: vasodilation via the renal vessel and increased the renal excretion. The 
dopamine release is link to the nitric oxide release and counteracts the angiotensin-renin system. 

At the lecture of the ANS neurotransmitters effects, it is evidence in pivotal position of ANS and in particular 
the different branches of sympathetic activation in blood pressure regulation with 
vasodilation/vasoconstriction balance.  
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ANS Testing  
Because postganglionic fibers are unmyelinated, they cannot be tested directly by conventional 
neurophysiologic techniques, i.e., nerve conduction studies and electromyography. Therefore, the only way 
to assess their function is indirect, by evaluating the response elicited reflex by appropriate stimuli. 

Actual Methods of ANS diagnosis  -Electrophysiological methods measuring ANS are available 

Specific Tests. Tests to assess autonomic function 
HRV analysis (time domain and spectral) Estimation of Parasympathetic and 

prevalence sympathetic (α and β 
receptors) /parasympathetic 

Autonomic Reflex Screen (ARS) or responses 
Tilt table test 

K30/15 orthostatic tests 

Valsalva maneuver 

QSART/ GSR 

Adrenergic vasomotor function 

Vagal syndrome 

Baroreceptors 

Postganglionic cholinergic sudomotor 

 2. Neurochemical techniques providing quantification of noradrenaline spillover to plasma could be useful 
guide to sympathetic system function.  

 New approach in combination of technologies to asses ANS activity level in fast way and low cost:  

Methods: ES Complex Software is software for use with the following models with management 
capabilities: a) blood pressure device, b) oximeter device, c) galvanic skin responses device and d) 
bioimpedance device. When use combination, the ES Complex software enhances the data management. 

ES Complex medical data -The  Blood pressure device  provides systolic and diastolic pressure The 
oximeter ( ESO device) provides arterial stiffness and HRV analysis and testing (Valsalva and orthostatic 
tests) The galvanic skin response (EIS-GS device) provides the sweat rate response following constant 
electrical stimulation. And the bioimpedance device provides estimation of the body composition. 

Discussion - Despite the proposed methods of ANS assessment, autonomic tests using neurophysiologic and 
neurochemical methods, until very recently, were available only in a few specialized centers. Now, the methods to measure 
noninvasively cardiorespiratory and circulatory parameters and to measure sweat production are commercially available. The cost 
of establishing a lab, however, is about $66,000, and reimbursement remains a major problem. The testing is time consuming, 
averaging 1 hour per patient. Furthermore, skilled technicians and physicians trained in correctly interpreting the studies are few. 
Adequate baseline acclimatization and proper positioning of subjects are crucial. 

The neurochemical way to assess the ANS noradrenaline spillover to plasma has a major limitation: The deficiency is the 
dependence of plasma norepinephrine concentrations on rates of removal of the neurotransmitter from plasma, not just 
sympathetic tone and noradrenaline release. Plasma norepinephrine measurements can be misleading in heart failure research, 
because the rate of removal of norepinephrine from plasma is slowed due to reduced cardiac output and regional blood flows . 
Drugs such as angiotensin converting enzyme-inhibitors, having beneficial hemodynamic effects, will increase regional blood flows, 
increase norepinephrine plasma clearance and, as a consequence, lower the plasma concentration of the neurotransmitter in heart 
failure, which may be misinterpreted as a reduction in sympathetic nervous activity. 

Heart rate in time domain and power spectral analysis techniques are commonly applied to estimate the parasympathetic 
level activity and  as an alternative, noninvasive method for studying sympathetic function in the heart. With this technique, 
mathematical partitioning allows identification of individual, superimposed rhythms producing cyclical variation in heart rate and 
arterial pressure. The autonomic nervous system provides the principal effector mechanism for heart rate variability. Although the 
low-frequency heart rate variability (approximately 0.1 Hz) derives in part from the influence of the cardiac sympathetic nerves, it 
does not provide a valid measure of all the branches of the sympathetic system. 

The ES Complex software managing the data of recognized neurophysiologic methods (HRV analysis and testing , GSR 
and blood pressure measurements) could provided a new fast approach of ANS assessment at effective cost . 



www.escomplex.com.br Página 32/51 

VFC – Variabilidade da Frequência Cardíaca 

 

 

 

 

 

2    LF dim Preditor progressão 
arterosclerosis carotida 

3  LF Aumentado RI 
3 SDNN dim RI 
4 LF/HF aum atherosclerotic lesions in 

cerebrovascular diseased 
4 HF dim atherosclerotic lesions in 

cerebrovascular diseased 
5 HF dim Diabetics em posiçao supine 
6 SDNN dim 
 

Diabeticos 

LF aum Diabéticos 
Diabetes TIPO 1  
 HF dim Hf dim precede precede 

impairment of blood vessels 
sympathetic control in young 
diabetics 

RMSSD, HF, 
pNN50 dim 
LH/HF aum 

Diabetes 
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9 – Neuropatia Autonômica Cardiovascular – Ewing test 

 

 

 

         A diminuição de 2 destes parâmetros indica NAC – Neuropatia Autonômica Cardiovascular (Consensus 

statement, 1992 American diabetes Association) 

0 ou 1 testes: sem sinais de NAC (99% de sensibilidade) 
2 testes: NAC incipiente (98% de especificidade) 
3 testes: NAC instalada (99% de especificidade) 
3 testes + hipotensão sistólica: NAC severa 

Avaliação mista de simpático com 

modulação vagal. Função Parassimpática 

e atividade do Barorreceptor 

Arritmia Sinusal: Indicador de 

diabetes/neuropatia 

 Razão diminuída sugere Síndrome Vagal 

Diminuição maior que 30 mmHg alterada. Entre 10 e 29mmHg limítrofe.  Algumas universidades usam menor do 

que 20mmHg para identificar a alteração 

Referência: Rolim LCSP, Chacra AR, Dib 
SA. Diabetic Cardiovascular Autonomic 
Neuropathy: Risk Factors, Clinical Impact 
and Early Diagnosis. Arq Bras Cardiol 
2008; 90(4) : e24-e32 

Adrenalina aumentada 
Acetilcolina diminuída 
Cortisol aumentado 
FC aumentada 
Débito cardíaco aumentado 

Efeito nos órgãos internos, estress um fator agravante cardiovascular 

Adrenalina diminuída 
Acetilcolina aumentada 
Cortisol diminuído 
FC diminuída  
Débito cardíaco diminuído Efeito no órgãos internos 

Necessidades metabólicas diminuídas 
Adrenalina dimiuída  
Acetilcolina diminuída 
Cortisol diminuído 

Fatiga e efeitos colaterais 

Fatiga, insônia, distúrbios de comportamento,  

grande estresse, fatores psicológicos

Necessidades metabólicas  aumentadas 
Adrenalina  aumentada 
Acetilcolina aumentada 
Cortisol aumentado 
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O sistema nervoso autônomo (SNA) tem fundamental importância na regulação de vários órgãos e 
sistemas, principalmente daquelas funções que devem ser controladas continuamente. Em relação ao sistema 
cardiovascular, por exemplo, a regulação da pressão arterial (PA) é feita através da interação entre o 
cronotropismo, o inotropismo e a resistência vascular periférica, sendo o SNA o principal agente desse pro-
cesso 1-2 Desta forma, é natural observarmos um crescente interesse em relação à avaliação funcional do SNA, 
não só do ponto de vista fisiológico, mas também pela sua relevância clínica, já que disautonomias têm sido 
relatadas em inúmeras doenças 3-11. 

A neuropatia autonômica, quando se manifesta clinicamente, pode apresentar-se de forma aguda ou 
crônica, ser reversível ou não e corresponder à disfunção de um ou dos dois ramos do SNA, isto é, do 
simpático ou do parassimpático 3-6,12-14. Como 0 SNA participa da modulação funcional de vários sistemas do 
organismo, o conjunto das manifestações clínicas que acompanham as disautonomias inclui uma gama muito 
ampla de sinais e sintomas. Agrupando as manifestações por sistemas, poderíamos citar a hipotensão 
ortostática, a taquicardia de repouso, o infarto do miocárdio sem dor, a parada cardiorespiratória, as alterações 
da motilidade do tubo gastrointestinal (esofagite de refluxo, plenitude pós-prandial, diarréia noturna alternada 
com constipação), as anormalidades da sudorese (anidrose de membros inferiores com hiper-hidrose 
compensatória em tronco superior face), a bexiga neurogênica, a impotência sexual e as alterações da 
regulação do diâmetro pupilar 15-18. 

A morte súbita no curso de doenças como diabetes mellitus 19, síndrome de imunodeficiência adquirida 
20, doença de Chagas 21 e o infarto agudo de miocárdio (IAM) 22-25, tem sido freqüentemente associada à 
disfunção autonômica. Na ótica do cardiologista, deve-se destacar ainda que a modificação da atividade do 
SNA sobre um coração já comprometido por aterosclerose coronariana, pode favorecer a precipitação do 
IAM, seja pela promoção de um maior consumo miocárdico de oxigênio, conseqüente ao aumento da 
freqüência cardíaca (FC) e da força de contração, seja pela limitação do fluxo sangüíneo para o miocárdio 
decorrente de espasmos coronarianos 26-27. Por outro lado, a isquemia e o IAM podem provocar instabilidade 
elétrica das fibras autonômicas intramiocárdicas favorecendo o aparecimento de arritmias cardíacas 23-29. 
Desta forma, torna-se cada vez mais relevante à prática clínica e cardiológica, o conhecimento sobre a 
avaliação funcional do SNA. 

O objetivo desta revisão é apresentar de forma crítica e direcionada ao cardiologista, seis dos principais 
testes autonômicos cardiovasculares. 

Testes Autonômicos 

A avaliação do SNA pode ser realizada de forma direta e indireta. O registro direto das propriedades 
elétricas de nervos autonômicos, como a velocidade de condução e a amplitude dos picos de atividade elétrica 
neural, requer a dissecção de fibras nervosas autonômicas superficiais 30-32, tornando impraticável a sua 
utilização clínica rotineira. A forma indireta baseia-se na aplicação de um estímulo quantificável e a 
observação da resposta fisiológica do órgão alvo de um reflexo autonômico conhecido 33-35, ou utilizando-se 
drogas que interfiram direta ou indiretamente sobre a atividade do SNA 36 39. 

A literatura apresenta vários testes utilizados para avaliar a função autonômica em diferentes órgãos. No 
sistema cardiovascular podemos observar o comportamento da PA e da FC a diferentes estímulos como a 
respiração, o exercício físico e as mudanças posturais. Em relação aos demais sistemas, temos exemplos de 
testes descritos para a quantificação do lacrimejamento, da salivação e da sudorese34, 40-42, da resposta da 
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musculatura brônquica à inalação de drogas anticolinérgicas43 44, da variação do diâmetro pupilar decorrente à 
estimulação luminosa ou à instalação de drogas que interferem no SNA 30 4i 45 46, da liberação de polipeptídeo 
pancreático 47'48 e de gastrina 49. 

Com o intuito de proporcionar uma maior objetividade para o cardiologista, abordaremos exclusivamente 
os testes autonômicos cardiovasculares. Esta restrição justifica-se não apenas por estes interessarem 
particularmente à área de cardiologia, mas também por serem os testes mais comumente utilizados para a 
avaliação funcional do SNA 50. Dentre os testes autonômicos cardiovasculares, abordaremos os chamados de 
fisiológicos para diferenciá-los dos farmacológicos, uma vez que os últimos, além de não oferecerem 
vantagens sobre os primeiros, estão potencialmente associados a maiores riscos. A tabela I relaciona os 
principais testes autonômicos 

 

 

 

Dentre todos os testes autonômicos fisiológicos, discutiremos na parte I, a manobra de Valsalva, o 
ortostatismo (teste postural ou "tilting") e a arritmia sinusal respiratória (ASR). Na parte II, apresentaremos o 
"handgrip" (exercício estático), a análise espectral e um método que nosso grupo tem padronizado e aplicado 
clínicamente nos últimos anos, o teste de 4 s, que utiliza um exercício dinâmico de curta duração. Para cada 
um dos seis testes acima, apresentaremos as bases fisiológicas, a metodologia e as limitações e críticas. Os 
valores de normalidade que permitem a interpretação dos resultados de acordo com dados de diversos 
trabalhos, estão relacionados nas tabelas II, III e IV da parte I e nas tabelas I e II da parte II, enquanto que as 
aplicações clínicas são melhor discutidas globalmente nos comentários finais da parte II. 

Manobra de Valsalva 

Bases fisiológicas - A realização de um esforço expiratório contra a resistência fixa da glote ou fossas 
nasais e boca fechadas foi inicialmente descrita pelo italiano Antônio Maria Valsalva em 1704 como um 
método de expelir pus do ouvido médio para a nasofaringe 53,83. Somente mais tarde observou-se que a 
manobra provoca uma seqüência de respostas hemodinâmicas que, por sua vez, induzem flutuações da 
atividade autonômica para o coração e vasos sangüíneos mediadas pelo sistema de barorreflexo arterial 51. 

As respostas de FC e de PA durante a manobra de Valsalva podem ser divididas em quatro fases (fig. 1). 
Inicialmente, o aumento da pressão intratorácica é transmitido às cavidades cardíacas e segmentos 
intratorácicos dos grandes vasos, provocando elevação transitória da PA e concomitante queda discreta da FC, 
caracterizando a fase 1. Com a manutenção da pressão intratorácica elevada, ocorre um progressivo 
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impedimento ao retorno venoso com diminuição da pressão de enchimento ventricular direita e esquerda e 
conseqüente queda da PA. Reflexamente, ocorre uma elevação da FC e vasoconstrição periférica, que em 
conjunto, são responsáveis pela pequena elevação da PA ainda no final da fase 2. Imediatamente após a 
liberação do esforço expiratório, período chamado de fase 3, ocorre um seqüestro de sangue para o leito 
vascular pulmonar expandido pela súbita queda da pressão intratorácica, efeito que diminui o enchimento 
ventricular esquerdo provocando queda da PA e continuada elevação da FC. Poucos segundos após, o grande 
aumento do fluxo de retorno venoso para o ventrículo direito é transmitido ao ventrículo esquerdo, que ao 
ejetar um maior volume sistólico ainda em vigência de um tônus arteriolar aumentado, provoca uma súbita 
elevação da PA a valores superiores aos de repouso ("overshoot") e uma bradicardia reflexa que caracteriza a 
fase 4 52 53 83 84 

Uma complexa interação simpática-parassim- pática é responsável pelas modificações da FC durante a 
manobra de Valsalva. O aumento da FC durante a fase de esforço expiratório decorre da estimulação 
simpática e inibição vagal, enquanto a bradicardia da fase 4 parece depender basicamente da ativação vagal 53 

85, 86 

A não-observação do padrão fisiológico de comportamento da FC e PA durante a manobra pode ser 
encontrado em pacientes portadores de insuficiência cardíaca congestiva, estenose mitral, estenose aórtica, 
pericardite constrictiva, comunicação interatrial e nas diversas expressões de disautonomias. Nestas condições 
patológicas, mais freqüentemente, o perfil do comportamento da PA é chamado de onda quadrada, pois eleva-
se inicialmente até um nível superior ao de repouso e mantém-se constante até a liberação do esforço 
expiratório para então voltar rapidamente ao nível anterior à manobra, sem apresentar o "overshoot" da fase 4 
50 53 87 

Metodologia - Muito embora existam consideráveis variações entre os diversos autores, uma descrição 
metodológica mais uniforme para a realização da manobra de Valsalva, inclui a solicitação para que o 
indivíduo, após um repouso de pelo menos um minuto na posição sentada ou de pé, mantenha durante 15 s 
uma pressão expiratória de 40 mmHg medidos por um manómetro de um circuito fechado. Na prática, basta 
instruir o avaliado a soprar contra um mostrador aneróide ou de mercúrio desconectado de um 
esfigmomanômetro. É importante observar que a pressão registrada não deve ser gerada pela musculatura da 
própria cavidade oral, mas sim pela musculatura respiratória de forma a provocar as alterações 

Fig. 1 - Representação esquemática do comportamento 
normal da pressão arterial e da frequência cardíaca ao 
aumento de pressão medida na cavidade oral durante a 
manobra de Valsalva. As quatro fases da manobra estão 
indicadas por algarismos romanos no alto da figura. 
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hemodinâmicas conhecidas. Da mesma forma, o uso de um "nose-clip" garante que o circuito permaneça 
fechado ao evitar o escape de ar pelas fossas nasais durante o esforço expiratório. 

Muitos dos estudos que envolvem a manobra da Valsalva não têm apresentado valores numéricos para a 
caracterização de respostas anormais em relação a PA 62,70,83,88-94 Por isto costuma-se identificar 
qualitativamente uma resposta pressórica alterada pela observação do aspecto em onda quadrada já 
descrito.Um registro eletrocardiográfico contínuo é suficiente para a determinação da resposta de FC pelo 
índice de Valsalva 52, que é igual ao quociente entre a duração do mais longo intervalo R-R que ocorre até 30 
s após a interrupção do esforço (fase 4), pelo mais curto intervalo R-R registrado durante a fase de esforço 
expiratório (fase 2). O'Brein e col 95 compararam o índice ou razão de Valsalva com duas outras formas de 
quantificação da variação da FC, a subtração do maior pelo menor valor de FC durante as fases 2 e 4, 
respectivamente, e o desvio-padrão dos valores de FC instantânea durante todo o teste, e concluíram que a 
razão de Valsalva apresenta um menor coeficiente de variação, preferindo-se a sua utilização para a 
quantificação da resposta de FC neste teste. A definição de limites de normalidade para o índice de Valsalva 
varia nos diversos estudos, seja por diferenças nas metodologias utilizadas ou por variações amostrais. 

Limitações e críticas - A necessidade de uma medição direta e contínua da PA constitui uma evidente 
limitação a aplicação rotineira da manobra de Valsalva para a análise do comportamento da PA53.Muito 
embora pareça que a forma de realização da manobra de Valsalva mantida durante 15 s a 40 mmHg provoque 
a máxima variação de FC durante o teste, não existe uma padronização universal quanto ao tempo de esforço 
expiratório, a magnitude da pressão exercida, a posição corporal ou ainda, em relação ao volume pulmonar 
anterior ao esforço expiratório, o que dificulta a comparação dos resultados obtidos em diferentes estudos 
50,52,94,96 

Alguns pontos quanto à interpretação das respostas hemodinâmicas à manobra de Valsalva merecem 
reflexão. Por exemplo, alguns autores interpretam a diminuição ou ausência da bradicardia reflexa como 
indicativo de disfunção parassimpática51,85. Entretanto, como o "overshoot" da PA, dependente da 
vasoconstrição simpática pré-existente, é condição essencial para a ocorrência de bradicardia reflexa, um 
índice de Valsalva anormal não permite a identificação de disfunções isoladas de um dos ramos do SNA50. 
Em adição, alterações hemodinâmicas, como as que ocorrem na insuficiência cardíaca, podem resultar em 
respostas cronotrópicas alteradas sem que haja disfunção autonômica 87. Apesar destas limitações, o padrão de 
resposta hemodinâmica em indivíduos portadores de disautonomias de várias causas, mostra, geralmente, uma 
limitada capacidade de modificação da FC resultando em índices de Valsalva anormalmente baixos. 

Ortostatismo 

Bases fisiológicas - Durante a mudança do decúbito para posição ortostática, ocorre no indivíduo adulto 
um acúmulo de mais de 500 ml de sangue nos membros inferiores e vísceras abdominais, acarretando uma 
redução do retorno venoso e uma tendência à queda da PA 50, 54, 97. Tal modificação induz, através 
principalmente do barorreflexo arterial, ativação simpática e inibição vagal provocando elevação da FC, 
aumento do inotropismo e vasoconstrição periférica cujo resultado, em indivíduos saudáveis, é um discreto 
aumento da PA média e diastólica e pouca ou nenhuma alteração da PA sistólica 17-54. 

Além do mecanismo barorreflexo, quando a mudança postural é obtida de forma ativa (voluntariamente 
pelo próprio indivíduo), ocorre uma inibição vagal induzida pelo reflexo do exercício que é o mecanismo 
responsável pela elevação inicial da FC 98,99. A manutenção desta FC elevada parece ser devido à estimulação 
simpática predominante, secundária ao estímulo dos barorreceptores 54,100. O comportamento da FC tende a 
descrever uma taquicardia máxima em torno do 10° segundo, seguida de uma bradicardia relativa em torno do 
20° segundo de ortostatismo, para novamente apresentar elevação, porém mais gradual, em torno do 60° 
segundo 99. Quando a mudança postural é obtida de forma passiva (com auxílio de uma mesa de inclinação) as 
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modificações da FC são de menor magnitude e de ocorrência mais tardia, apresentando porém, o mesmo 
perfil descrito para a forma ativa. 

A PA apresenta uma súbita e breve elevação imediatamente após o ortostatismo ativo, possivelmente 
devido à contração da musculatura abdominal e dos membros inferiores, seguida por uma discreta diminuição 
em torno do 1O° segundo e por uma nova elevação sustentada, secundária ao estímulo dos barorreceptores. 
No ortostatismo passivo, o estímulo do barorreflexo parece ser o único mecanismo atuante 54.As respostas 
anormais à mudança postural incluem a queda da PA (hipotensão postural) e a não variação da FC. A 
alteração da PA pode estar relacionada à depleção do volume intravascular ou depender de disfunções 
autonômicas e cardíacas33. A observação de uma FC fixa, por outro lado, revela disfunção na alça reflexa 
envolvida com a regulação cronotrópica, mais comumente, neuropatia autonômica 54. 

Metodologia - Repouso supino por pelo menos um minuto é uma condição necessária para a realização 
adequada do teste postural 94. O ortostatismo propriamente dito é obtido de forma rápida (de 3 a 5 s) 
voluntariamente pelo avaliado (ativo) ou alterando-se a inclinação de uma mesa própria entre 25 e 90° 
(passivo) S0 S4 55 99.Através de um registro eletrocardiográfico contínuo e medidas repetidas da PA, seja por 
medição direta ou indireta, é possível quantificar as variações da FC e da PA. 

Uma das formas para a quantificação da resposta cronotrópica, chamada de índice 30:15, considera o 
quociente entre a duração do 30° e do 15° intervalo R-R de um registro eletrocardiográfico após a mudança 
postural. Considerando-se que os maiores e menores valores de duração dos intervalos R-R não ocorrem 
exatamente no mesmo tempo para todos os indivíduos, parece mais lógico utilizar o índice chamado de 
RRmax/ RRmin que considera a duração do maior e menor intervalos R-R da manobra, independente de 
acontecerem exatamente no 30° e 15° intervalo R-R 101. 

Para efeito de quantificação da competência do barorreflexo na regulação da PA, comparam-se as 
medidas registradas pelo método auscultatório ao final do repouso em posição supina e após decorridos um 8 
ou dois minutos 45 desde a adoção da posição ortostática.Limitações e críticas - Uma limitação de cunho 
prático diz respeito à necessidade de um sistema mecânico capaz de controlar a inclinação para o teste 
passivo. Além disso, o fato das respostas hemodinâmicas provocadas pela manobra passiva serem de menor 
intensidade do que no teste ativo dificulta a detecção de pequenas disfunções autonômicas. Por outro lado, o 
ortostatismo ativo apresenta, como limitação a variabilidade do tempo necessário para a completa passagem 
da posição supina para a ortostática, mais importantemente em pacientes com força muscular comprometida. 

Geralmente a avaliação dos parâmetros hemodinâmicos é realizada nos primeiros minutos de 
ortostatismo, o que pode limitar a detecção de alguns tipos de respostas anormais ao estresse ortostático, 
como síncopes neurocardiogênicas, que freqüentemente se manifestam somente após 30 minutos 102-
103Algumas condições clínicas que não a neuropatia autonômica, tais como a depleção de volume 
intravascular devido à desidratação ou anemia, podem provocar respostas anormais ao ortostatismo, com 
ocorrência de hipotensão postural 100. 

    Teste Ortostático 

O teste do estresse ortostático ativo consiste na avaliação da resposta de freqüência cardíaca quando se 
assume ativamente a posição de pé. Quando o indivíduo se levanta, a partir da posição deitada, entre 300 a 
800 ml de sangue são rapidamente transferidos do tórax para os membros inferiores. Poucos segundos após 
assumir a posição de pé, observa-se taquicardia, ocasionada principalmente por supressão da influência vagal, 
relacionada à contração voluntária da musculatura e à diminuição transitória da pressão arterial . A ativação 
barorreflexa que se segue leva à recuperação da pressão arterial e diminuição vago-mediada da freqüência 
cardíaca, que se completa com 30s de ortostatismo. Aumentos subseqüentes da freqüência cardíaca e a 
manutenção da pressão arterial são devidos principalmente ao controle simpático cardíaco e vasomotor, além 
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de ativação neuroendócrina.Acreditase que o estresse ortostático ativo é superior ao teste da inclinação 
passiva para eliciar reflexos mediados pelo vago. Como habitualmente, a maior freqüência cardíaca ocorre em 
torno do 15º batimento após adotar o ortostatismo, seguido pela bradicardia máxima em torno do 30º 
batimento, Ewing e cols. padronizaram um teste autonômico da divisão parassimpática baseado na razão 
30:15 (maior RR em torno do 30 batimento dividido pelo menor RR em torno do 15 batimento). Wieling e 
cols., considerando que a razão 30:15 subestima a variação máxima de freqüência cardíaca ocorrida após o 
ortostatismo, propuseram a utilização de uma razão entre os intervalos RR máximo sobre o RR mínimo 
(índice RR max:min). 
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10 -Neuropatia Autonômica Periférica -Como avaliar? 

 

 

  

       

Condutividade Mãos. Diminui com vasoconstrição e com 

diminuição metabolismo (tireóide) 

) 

Diminui com Neuropatia Diabética pés, estatina, betabloqueador 
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O EIS-GS sudomotor mede a resposta de taxa de transpiração após estimulação 

elétrica. A resposta é calculada pelos valores de condutância expressos em unidades micro Si (micro Siemens) e 
medidos entre os eletrodos metálicos e os descartáveis de gel Ag/AgCl. Resultados: O gráfico abaixo apresenta a 

resposta sudomotora da pele no nível da testa, mãos e pés, locais de maior densidade das glândulas sudoríparas. 
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GRÁFICO DOS 
RISCOS CARDIOMETABÓLICOS 

 
 
ESC – IR  
 
 
 
ESC-Beta 
 
 
ESC-BCG 

 
 
 
 

Risco de morte súbita 
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Perfil de Diabetes tipo II  
 

 
 

   
Para acessar o auxilio da Hipertensão, paciente precisa ter pressão alta. 

Clique no botão Análise de Telemedicina. 
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