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Estimulação Colinérgica com Piridostigmina.
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Objetivo - Crescentes evidências indicam que a morte
súbita em pacientes pós-infarto agudo do miocárdio (IAM)
correlaciona-se com desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. Drogas parassimpaticomiméticas têm sido testadas
com a finalidade de reverter essas alterações. Porém, seus
efeitos sobre a função ventricular necessitam de uma avaliação específica. Nosso objetivo foi analisar o efeito da
piridostigmina (PIR) sobre variáveis hemodinâmicas e
ecocardiográficas da função ventricular.
Métodos - Vinte voluntários sadios foram submetidos
a avaliações ecodopplercardiográficas e aferições de
pressão arterial (PA) e freqüência cardíaca (FC) em repouso, antes e 120min após a ingestão de 30mg de PIR ou
placebo, seguindo-se um protocolo duplo-cego, placebocontrolado, cruzado e randomizado, em dias diferentes.
Resultados - PIR foi bem tolerada e não provocou
alterações de PA ou função sistólica ventricular. A FC
apresentou redução de 10,9±1,3% (p<0,00001). Houve
redução da onda A ao fluxo mitral (p<0,01) e aumento da
relação E/A (p<0,001) sem alterar os demais índices de
função diastólica (p>0,05).
Conclusão - A PIR reduz a FC e aumenta a relação E/
A, sem prejuízo hemodinâmico ou alteração da função
ventricular.
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Nas últimas décadas, assistimos a um grande progresso no tratamento da insuficiência coronária, particularmente
atribuído à evolução do arsenal terapêutico. Os β-bloqueadores, por exemplo, têm demonstrado promover em alguns estudos, redução significativa da mortalidade, principalmente através de redução da morte súbita 1-3. Estes efeitos se devem à diminuição de consumo miocárdico de O2 e,
adicionalmente, ao bloqueio da hiperatividade adrenérgica
pós-infarto 4. Recentes estudos têm procurado identificar
subgrupos sob maior risco de morte súbita, através da
eletrocardiografia de alta resolução, monitoração eletrocardiográfica contínua e análise da sensibilidade do
barorreflexo (SBR), de modo a estratificar o risco pósinfarto 5-8. Evidenciou-se que, além da disautonomia por
hiperatividade adrenérgica, pode estar presente hipoatividade vagal concomitante, expressa por redução da
variabilidade RR (VRR) e da SBR 9,10. A partir de sua correlação inicial com morte súbita 11, e após se tornarem disponíveis evidências experimentais 12 e clínicas 13 do seu valor
prognóstico, passou-se a considerar a hipoatividade vagal
um fator de risco independente para morte súbita pósinfarto 7,14,15. Surgiu portanto, uma perspectiva de atuação
terapêutica através de medicações que modulem o sistema
parassimpático, particularmente atuando sobre a ação da
acetilcolina (ACh). Quatro grupos 16-19 publicaram, em 1993,
os primeiros estudos sobre os efeitos da escopolamina, um
agente colinomimético em baixas doses, no tônus vagal de
pacientes pós-infarto. Todos demonstraram efeito vagomimético através da redução da freqüência cardíaca (FC) e
aumento da VRR e/ou da SBR, restando ainda ser avaliado
seu possível efeito protetor em termos de morbimortalidade.
Apesar dos resultados positivos obtidos, a escopolamina
apresenta o inconveniente de somente possuir ação
agonista colinérgica em baixas doses, passando a um efeito
oposto (bloqueador) em doses maiores 20. Este fato dificulta
a determinação da dosagem adequada em pacientes que a
necessitem, podendo causar bloqueio colinérgico potencialmente deletério. Adicionalmente, nenhum dos estudos
da escopolamina em pacientes pós-infarto relatou suficientemente seus efeitos sobre as funções sistólica e diastólica
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ventriculares, variáveis fundamentais na população de pacientes com doença coronária.
A piridostigmina (PIR) parece ser mais adequada à utilização em pacientes pós-infarto. Sendo uma droga inibidora reversível da acetil-colinesterase (AChE), tem a
atropina como antídoto, possui ação colinomimética dosedependente 21, permitindo o ajuste da dose de acordo com a
resposta individual do paciente. Além da grande experiência
acumulada com sua utilização na miastenia gravis (MG) e na
profilaxia da intoxicação por gases organofosforados (armas de guerra química: sarin, soman e tabun) 22-25, a PIR não
penetra no sistema nervoso central, pode ser administrada
por via oral e tem baixa incidência de efeitos colaterais 21,
grandes vantagens em relação à escopolamina. Em nosso
meio, Nóbrega e cols. já considerando o uso potencial da
PIR em pacientes pós-infarto, documentaram as respostas
reflexa e de repouso da FC de voluntários normais à estimulação colinérgica produzida pela administração de uma
única dose de PIR 26. Apesar de teoricamente o efeito
inotrópico negativo destes agentes ser de menor intensidade, devido à reduzida inervação vagal ventricular, faz-se
necessária uma avaliação específica. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da PIR sobre a PA, FC, funções
sistólica e diastólica à ecodopplercardiografia e a tolerância
à droga em indivíduos sadios em repouso.
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aplicada (placebo ou droga). Utilizou-se equipamento ATL
Apogee CX200 com transdutor setorial mecânico de 2,5 MHz
e registro eletrocardiográfico simultâneo. A avaliação de cada
voluntário foi imediatamente precedida de um repouso de
10min em decúbito dorsal, no leito de exame, visando retorno
hemodinâmico às condições basais.
Foram obtidas médias de cinco tomadas de cada medida. As medidas dos diâmetros ventriculares, foram procedidas conforme a padronização estabelecida na Convenção
de Penn 27-29. Foram calculados: fração de ejeção (FE) 30,
percentual de encurtamento sistólico 30 (∆D), índice e débito
cardíacos 31, estresse e espessamento tele-sistólicos 32-35,
tempo de relaxamento isovolúmico 36 (TRIV), velocidade do
fluxo de enchimento rápido mitral 36 (E), velocidade do fluxo
de enchimento pré-sistólico mitral 36 (A), relação E/A 36, tempo de desaceleração do fluxo de enchimento rápido mitral 36
(TD) e rigidez miocárdica de VE 37 (KLV). Os dados de PA, FC
e da avaliação ecodopplercardiográfica, foram analisados
através de análise de variância de dois fatores para medidas
repetidas. Quando alcançada significância estatística, o teste de Tukey foi utilizado para identificar as médias diferentes
entre si. Adicionalmente, para a análise da FC, foram obtidas variações percentuais entre os valores pré e pós, nas
condições placebo e PIR, os quais foram comparados através do teste t de Student para medidas pareadas. Para todos
os testes, considerou-se significativo valor de p<0,05.

Métodos
Resultados
Vinte voluntários normais foram submetidos, em jejum,
a avaliações ecodopplercardiográficas imediatamente antes
e 120min após a ingestão de 30mg de brometo de PIR ou
placebo, seguindo-se um protocolo duplo-cego, placebocontrolado, cruzado e randomizado, em dias diferentes selecionados aleatoriamente, com intervalo mínimo de sete dias.
Foram aferidas PA e FC (três tomadas de ambas) imediatamente após cada avaliação. Assim, foram formados quatro
condições de valores (medidas pré-placebo, pós-placebo,
pré-PIR e pós-PIR), sendo cada voluntário seu próprio controle (protocolo cruzado). Todos os voluntários foram previamente informados dos objetivos, metodologia e riscos
do estudo, assinando, em seguida, consentimento formal
escrito. Foram aplicados como critérios de inclusão no estudo: exame físico, eletrocardiograma e ecodopplercardiograma normais. Os critérios de exclusão foram: história
pregressa de cardiopatia, diabetes mellitus, asma ou bronquite, hipersensibilidade conhecida ao brometo de PIR, uso
de medicação com efeitos cardiovasculares ou sobre o sistema nervoso autônomo (SNA) e gestação. O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética da Pós-Graduação da UFF.
O grupo analisado foi composto por indivíduos envolvidos em atividades biomédicas em 95% dos casos (estudantes
universitários, graduados e professores universitários), sendo 8 (40%) do sexo feminino, 17 (85%) brancos e 3 (15%) nãobrancos, com idade média de 25±5 anos, peso médio de
70±13kg, altura média de 1,7±0,1m e superfície corporal média
de 1,83±0,19m2. A análise ecodopplercardiográfica foi realizada por um único observador, que desconhecia a condição
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Um voluntário apresentou miofasciculações e piloereção relacionada à PIR, sendo autolimitada e não necessitando qualquer tipo de intervenção. Não ocorreram alterações hemodinâmicas ou que representassem risco para o
mesmo. Outro voluntário atribuiu ao jejum prolongado um
episódio autolimitado e fugaz de lipotímia. Na ocasião encontrava-se no pico de ação da PIR, com FC de 44bpm e PA
de 100x60mmHg.
Não houve diferença estatisticamente significativa
entre as quatro condições do estudo quanto às pressões
arteriais sistólica e diastólica. A FC apresentou redução
média de 7,1bpm na condição pós-PIR (57,5bpm ± 1,9 SE) em
relação ao pré-PIR (64,6 bpm ± 2,1 SE), sendo estatisticamente significativa (p<0,05 - ANOVA) (fig. 1).
Quando a FC foi analisada sob forma de variações
percentuais de seus respectivos controles, placebo e PIR
demonstraram reduções médias de 2,3% ± 1,2 SE e 10,9% ±
1,3 SE, respectivamente (figs. 2 e 3). Submetidos ao teste t
de Student pareado, esta diferença revelou-se de significância estatística importante (p<0,00001).
Não houve alteração significativa nos diâmetros e volumes ventriculares, e nos índices de função sistólica
ventricular, tais como FE, ∆D, índice e débito cardíacos. Os
índices de estresse e espessamento tele-sistólicos mantiveram-se igualmente inalterados. Não houve alteração estatisticamente significativa do TRIV, do TD e do KLV.
Houve significativa redução da onda A na condição
pós-PIR (fig. 4), em relação aos demais (p<0,01). Encontrou-
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A importância da redução da FC na doença coronária
foi identificada a partir de estudos que determinavam a
eficácia dos β-bloqueadores na redução da morbimortalidade 38. Também na insuficiência cardíaca congestiva
(ICC), a FC foi identificada como fator prognóstico independente, refletindo ativação anormal do sistema nervoso
simpático 39. Adicionalmente, a melhora da função ventricular em pacientes em uso de amiodarona, foi atribuída à
redução da FC amiodarona-induzido 40. Há evidências de
que a redução da FC possa por si só, melhorar a função
ventricular nesta população 41,42. Em contrapartida, vários
agentes usados no tratamento da ICC, através do aumento

da FE e da capacidade funcional, não necessariamente
aumentam a sobrevida 43-45.
A PIR surge como uma opção medicamentosa na redução da FC. Seu perfil farmacológico parece atraente, se considerarmos sua utilização em pacientes com ICC ou doença
coronária, particularmente no que se refere à ausência de
efeitos sobre a função sistólica ventricular e sobre a resistência periférica. Adicionalmente sua ação sobre o SNA foi
extensamente estabelecida a partir de pacientes com MG,
assim como seu perfil de segurança 46. Resta ainda analisá-la
quanto à capacidade de promover melhoria nos marcadores
de disautonomia em cardiopatas, assim como sua repercussão sobre os índices de morbimortalidade nessa população.
Este estudo foi uma primeira abordagem nesta direção, visando corroborar seu perfil de segurança em relação às variáveis
hemodinâmicas e de função ventricular
De conformidade com a literatura, o presente estudou demonstrou que a PIR é bem tolerada, sem promover
efeitos colaterais importantes na dose utilizada 47-49. Em acordo com estudos de Nóbrega e cols. 26 a PIR produziu redução da FC, sendo que no presente estudo, em todos os indivíduos (p<0,05). Apesar da significativa redução da FC na
condição pós-PIR, não houve alteração correspondente no
índice e débito cardíacos, provavelmente contrabalançados
por uma tendência de aumento do volume de ejeção ventricular (p=NS). Comportamento hemodinâmico semelhante
foi demonstrado em estudo experimental em cães 50.
A redução da onda A alcançou significância estatística (p<0,01), que associada a uma tendência não significativa de aumento da onda E, se potencializaram quando em
forma de relação E/A, resultando numa significância ainda
maior de E/A na condição pós-PIR (p<0,001).
A partir da interpretação das alterações do fluxo mitral
PIR-induzido, poderíamos formular três mecanismos para o
aumento da relação E/A: 1) melhora do relaxamento
ventricular, 2) secundária à redução da FC, e 3) secundária à
redução do inotropismo atrial esquerdo.
Embora o aumento da relação E/A do fluxo mitral possa indicar melhora do relaxamento ventricular, outros fatores
podem provocar este efeito. Na verdade, o presente estudo
não permite inferir que a PIR possua ação sobre o relaxamento ventricular, visto que não ocorreram alterações de
TRIV, TD ou KLV. Contudo, encontramos estudo atribuindo
à PIR o achado de melhora do relaxamento de VE em pacientes hipertensos 51.

Fig. 2 - Redução percentual da freqüência cardíaca em uso de placebo, em relação ao
controle (* p = NS).

Fig. 3 - Redução percentual da freqüência cardíaca em uso de PIR, em relação ao
controle (* p<0,00001).

Fig. 1 - Médias e erros-padrão da freqüência cardíaca (* p<0,05).

se uma tendência de aumento da onda E, sem alcançar
significância estatística.
A relação E/A apresentou aumento significativo na
condição pós-PIR (fig. 5) em relação aos demais (p<0,001).
Retas de regressão foram determinadas a partir das
condições pré/pós placebo e pré/pós PIR, correlacionando
FC com onda A e FC com relação E/A (fig. 6), visando identificar variações da onda A e relação E/A, independentemente das alterações secundárias à redução da FC. Evidenciou-se que para qualquer FC dada, a condição pós-PIR
apresenta a menor onda A e a maior relação E/A das quatro
condições. Adicionalmente ao deslocamento superior, há
maior inclinação de sua reta, indicando valores de E/A ainda maiores para valores menores de FC.

Discussão
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Fig. 5 - Médias e erros-padrão da relação E/A (* p<0,001).

Fig. 4 - Médias e erros-padrão da onda A (* p<0,01).

Harrison e cols. demostraram uma correlação inversa
entre FC e relação E/A em indivíduos normais 52. Pode-se
portanto concluir que a redução da FC com PIR tenha sido
responsável pelo aumento da relação E/A. Entretanto, os
valores da onda A foram sempre mais baixos na condição
pós-PIR para qualquer valor dado de FC. Adicionalmente,
maior relação E/A na condição pós-PIR foi encontrada, para
qualquer valor de FC dada. Estes achados indicam que, além
das variações esperadas da onda A e relação E/A, decorrentes da variação de FC, parece haver outro fator aditivo a
estas modificações, possivelmente uma redução do inotropismo atrial, como anteriormente demonstrado em modelos animais 53.
Condizente com sua rica inervação vagal, os átrios
podem experimentalmente ter sua contratilidade reduzida
em até 100%, tanto por estimulação de fibras eferentes quanto por estímulo farmacológico 53. Considerando-se que a
dose utilizada de PIR é sabidamente suficiente para resultar
em redução significativa da atividade da AchE 54, pode-se
esperar algum efeito inotrópico atrial negativo, não quantificável pelos métodos utilizados no presente estudo.
Apesar das implicações potenciais de um efeito
inotrópico atrial negativo, vários estudos demonstraram
não haver redução da performance em várias situações que
demandem aumento do débito cardíaco (DC) 48,49,55-57. Estudos posteriores poderão validar estes achados em populações mais dependentes da contração atrial para manutenção
do DC, como em pacientes com cardiopatia isquêmica ou
hipertensiva.
A partir deste estudo, podemos inferir as seguintes
implicações clínicas: 1) a PIR pode ser considerada, com
razoável margem de segurança, para futuros estudos em

Fig. 6 - Retas de regressão correlacionando redução da freqüência cardíaca e aumento
da relação E/A.

outras condições clínicas, como a cardiopatia isquêmica,
visando particularmente analisar seus efeitos hemodinâmicos e autonômicos 58, 2) os efeitos da PIR sobre a FC
podem ser analisados por outros estudos, comparando-a
por exemplo aos β-bloqueadores, em populações de pacientes com insuficiência cardíaca, visto que parecem exercer
menor efeito inotrópico negativo, 3) supondo-se que sejam
obtidos resultados favoráveis às considerações supracitadas, poder-se-ia avaliar o impacto da PIR sobre índices
de morbimortalidade nestas populações 59,60.
Concluindo, este estudo permite-nos inferir que numa
população de indivíduos jovens, normais, em repouso, na
dose utilizada a PIR é bem tolerada, não altera a função cardíaca global de bomba. Especificamente, a PIR não altera a
PA, produz redução da FC, não altera a função sistólica
ventricular, produz redução da onda A, assim como aumento da relação E/A.
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