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RESUMO
SANTANA, M. D. R. Avaliação dos efeitos agudos da primeira sessão do tratamento
endodôntico sobre a modulação autonômica cardíaca. 2015. 104p. Tese (Doutorado
em pós-graduação em ciências da saúde) - Faculdade de Medicina do ABC. Santo
André.

Introdução: A endodontia é definida como o campo da odontologia que diz respeito
à morfologia, fisiologia e patologia da polpa dental humana e dos tecidos periapicais.
O conhecimento de respostas fisiológicas envolvidas no tratamento endodôntico é
importante por proporcionar um plano de tratamento mais adequado ao paciente, e
desta forma, maior segurança ao endodontista. A variabilidade da frequência
cardíaca (VFC) tem emergido como uma medida simples e não-invasiva dos
impulsos autonômicos e representa um dos mais promissores marcadores
quantitativos do balanço autonômico cardíaco. A VFC descreve as oscilações nos
intervalos entre batimentos cardíacos consecutivos (intervalos RR), que estão
relacionadas às influências do sistema nervoso autônomo (SNA) sobre o nodo
sinoatrial (SA). A análise pode ser realizada através dos métodos lineares, no
domínio do tempo e da frequência, e não lineares, no domínio do caos. Objetivo:
Analisar os efeitos agudos do tratamento endodôntico sobre a modulação
autonômica cardíaca. Método: Foram analisados 50 sujeitos do sexo masculino e
feminino com idade entre 18 e 40 anos, com diagnóstico de pulpite irreversível ou
necrose pulpar dos molares inferiores e indicação de tratamento endodôntico. A
amostra foi selecionada dos pacientes com indicação de tratamento endodôntico do
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Juazeiro do Norte, CE. A
modulação autonômica cardíaca foi registrada na primeira sessão do tratamento
endodôntico em quatro momentos: dez minutos antes do inicio da sessão do
tratamento endodôntico (T1), dez minutos após a aplicação da anestesia (T2),
durante todo o período de tratamento endodôntico (T3) e trinta minutos após o
término da sessão do tratamento endodôntico (T4). Resultados: Foi observado que
durante o T2 houve aumento do SDNN em relação ao T1. O índice pNN50 também
aumentou em T2 em relação ao T1, T3 e T4. Quanto ao RMSSD, houve redução
nos momentos T3 e T4 em comparação ao período T2, bem como, aumento durante
T2 em relação ao T1. Houve redução do índice HF em unidades normalizadas em
T4 comparado ao T2 e em unidades absolutas, o mesmo índice mostrou redução em
T1, T3 e T4 comparado ao T2. A razão LF/ HF foi maior em T4 comparado ao T2.
Observou-se que o índice RRtri foi maior durante o tratamento endodôntico (T3) em
comparação ao T1. Houve aumento do índice SD1 em T2 quando comparado aos
demais tempos do estudo. Conclusão: Durante o tratamento endodôntico a VFC é
reduzida e após a aplicação do anestésico local a VFC aumenta devido ao
predomínio parassimpático sobre o coração.

Palavras-chave: sistema nervoso autônomo, coração, frequência cardíaca,
odontologia, endodontia.

9

ABSTRACT
SANTANA, M. D. R. S. Evaluation of the acute effects of first session of endodontic

treatment on cardiac autonomic modulation. 2015. 104p. Tese (Doutorado em pósgraduação em ciências da saúde) - Faculdade de Medicina do ABC. Santo André.
Introduction: Endodontic is defined as the field of dentistry with respect to
morphology, physiology and pathology of human dental pulp and periapical tissues.
Knowledge of physiological responses involved in endodontic treatment is important
for providing a treatment plan best suited to the patient, and thus greater safety to the
endodontist. The heart rate variability (HRV) has emerged as a simple and
noninvasive measure of cardiac autonomic regulation and represents one of the most
promising quantitative markers of autonomic balance. HRV describes the oscillations
of the intervals between consecutive heart beats (RR intervals), which are related to
the influences of the autonomic nervous system (ANS) on the sinus node. The
analysis can be performed using linear methods through time and frequency domain
indices, and nonlinear, in the chaos domain. Objective: To investigate the effects of
endodontic treatment on cardiac autonomic modulation. Methods: We analyzed 50
male and female subjects aged between 18 and 40 years old, diagnosed with
irreversible pulpitis or pulp necrosis of lower molar and indication of endodontic
treatment. The sample was selected from patients referred for endodontic treatment
of the Dental Specialty Center (CEO) of Juazeiro do Norte, CE. Cardiac autonomic
modulation was recorded in the first session of endodontic treatment in four stages:
10 minutes before the start of session endodontic treatment (T1), 10 minutes after
the administration of anesthesia (T2), during the entire period of endodontic
treatment (T3) and 30 minutes after the end of the endodontic treatment session
(T4). Results: It was observed that during T2 SDNN increased compared to T1. The
pNN50 index also increased in T2 compared to T1, T3 and T4. The RMSSD index
reduced in T3 and T4 compared to T2 period, and increased during T2 compared to
T1. The HF index in normalized units and in absolute units decreased in T4
compared to T2, the same index decreased in T1, T3 and T4 compared to T2. The
LF/HF ratio was higher in T4 compared to T2. It was observed that the RRtri index
was higher during endodontic treatment (T3) compared to T1. Conclusion: During
endodontic treatment HRV is reduced and after application of local anesthetic HRV
increases due to cardiac parasympathetic.

Key-words: autonomic nervous system, heart, heart rate, dentistry, endodontics.
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1 INTRODUÇÃO

A avaliação do paciente de uma maneira integrada passou a ser de consenso
em toda a área odontológica. Dessa forma, deve-se valorizar o estado sistêmico do
indivíduo, o qual pode apresentar diversos distúrbios capazes de influenciar o
tratamento

odontológico

proposto

e

comprometer

o

bem estar geral.

conhecimento das condições fisiológicas proporciona maior segurança

O
ao

profissional, como também, a possibilidade de um melhor plano de tratamento em
benefício do paciente1.
O tratamento odontológico promove alterações psicossomáticas capazes de
iniciar crises hipertensivas, que podem comprometer a função de órgãos vitais e
provocar acidentes de proporções inesperadas. Dessa forma, é desencadeada no
organismo uma série de fenômenos que determinam a elevação da pressão arterial
e variação da frequência cardíaca2.
Muitos pacientes que visitam clínicas dentárias têm doenças sistêmicas, como
a hipertensão, doença isquêmica do coração e outras doenças ateroscleróticas. A
maioria dos tratamentos dentários é realizada sob anestesia local, e aumentos na
pressão arterial foram relatados durante a extração dentária mesmo em pacientes
com pressão arterial dentro dos padrões de normalidade fisiológica3.
O sistema nervoso autônomo (SNA) desempenha um papel importante na
regulação dos processos fisiológicos do organismo humano tanto em condições
normais quanto patológicas. A divisão periférica eferente do SNA é representada
pelos braços simpáticos e parassimpáticos com ação antagonista nas modificações
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das funções corporais, o que possibilita a manutenção da homeostase,
particularmente evidente sobre o controle da frequência cardíaca4.
Dentre as técnicas utilizadas para avaliação do SNA, a variabilidade da
frequência cardíaca (VFC) tem emergido como uma medida simples e não-invasiva
dos impulsos autonômicos e representa um dos mais promissores marcadores
quantitativos do balanço autonômico5. A análise espectral de potência da
variabilidade RR tem sido amplamente utilizada para avaliar a modulação
autonômica cardíaca3.
A VFC descreve as oscilações nos intervalos entre batimentos cardíacos
consecutivos (intervalos RR), que estão relacionadas às influências do SNA sobre o
nódulo sinusal. A análise pode ser realizada pelos métodos lineares, no domínio do
tempo e da frequência, e não lineares, no domínio do caos7.
Os métodos do domínio de tempo usam técnicas matematicamente simples
para mensurar a variabilidade presente nos intervalos RR, por meio de cálculos de
sua média e das variações do desvio padrão da frequência cardíaca ao longo do
tempo, enquanto que os métodos do domínio da frequência utilizam a análise
espectral que permite decompor a variação da frequência cardíaca em um
determinado tempo em seus componentes oscilatórios fundamentais, ou seja, a
série temporal é decomposta em diferentes componentes de frequência7.
Na análise não linear, a abordagem da teoria do caos considera sistemas
dinâmicos, determinísticos, regidos por equações não lineares e sensíveis às
condições iniciais. Essa forma de análise pode refletir mais adequadamente as
alterações na modulação autonômica dos sistemas biológicos, pois existem
evidências de que os mecanismos envolvidos na regulação cardiovascular
provavelmente interagem entre si de modo não linear5.
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Dentre os métodos utilizados para análise da VFC encontram-se os métodos
geométricos – índice triangular (RRtri), interpolação triangular dos intervalos RR
(TINN) e plot de Poincaré – os quais permitem apresentar os intervalos RR em
padrões geométricos e usar aproximações para derivar as medidas de VFC8.
A redução da VFC tem sido apontada como um forte indicador de risco
relacionado a eventos adversos em indivíduos normais e em pacientes com um
grande número de doenças. Desta forma, representa o papel vital que o SNA
desempenha na manutenção da saúde5.
Atualmente, os índices de VFC têm sido utilizados para compreensão de
diversas condições, como: doença arterial coronariana, miocardiopatia, hipertensão
arterial, infarto do miocárdio, morte súbita, doença pulmonar obstrutiva crônica,
insuficiência renal, insuficiência cardíaca, diabetes, acidente vascular cerebral,
doença de Alzheimer, leucemia, apnéia obstrutiva do sono, epilepsia, enxaqueca,
entre outras5.
Na odontologia, a VFC foi avaliada no estudo de Takeuchi et al.9, os autores
concluíram que há relação entre o desempenho mastigatório e os índices de VFC,
como também, a mastigação prejudicada pode ser um fator de risco para a indução
da atividade simpática elevada.
Matsumura et al.10 determinaram as alterações na pressão arterial, pulso e
VFC durante a cirurgia dental. Foi verificado que os pacientes mais velhos
apresentaram aumento mais intenso da pressão arterial durante a cirurgia dental
comparados aos pacientes mais jovens, e que a regulação do SNA durante uma
cirurgia dentária difere entre pacientes mais jovens e mais velhos. Miura et al.3
avaliaram as alterações na pressão arterial, pulsação, e VFC durante a cirurgia
odontológica em pacientes hipertensos. Os autores concluíram que a supressão do
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sistema nervoso simpático cardíaco durante a cirurgia dental pode atenuar a
resposta em pacientes com hipertensão.
Dentro desse contexto, a endodontia é definida como o campo da odontologia
que diz respeito à morfologia, fisiologia e patologia da polpa dental humana e dos
tecidos periapicas. Desta forma, o tratamento endodôntico consiste em variadas
manobras técnicas que visam restabelecer a normalidade dos tecidos dentais.
Atualmente é considerada como um dos mais importantes ramos da odontologia, em
decorrência do seu desenvolvimento técnico-científico11.
A evolução técnica, científica e biológica nos procedimentos endodônticos
proporciona altos índices de sucesso que podem chegar a 90%. Entretanto, apesar
de toda evolução, o tratamento envolve várias fases, que vão desde a anestesia até
a obturação do sistema de canais radiculares, ou seja, é realizada basicamente
através de passos operatórios técnicos que estão sujeitos a falhas e variados tipos
de complicações em sua evolução clínica12.
Desta forma, acredita-se que durante o tratamento endodôntico, com a
aplicação de anestésicos locais, ocorrem alterações na variabilidade global da
freqüência cardíaca.
O

conhecimento

de

respostas

fisiológicas

envolvidas

no

tratamento

endodôntico é importante por proporcionar um plano de tratamento mais adequado
ao paciente e prover maior segurança ao endodontista. A análise das oscilações do
sistema

nervoso

autônomo

durante

o

procedimento

endodôntico

fornece

informações de possíveis riscos que pode ocasionar para o sistema cardiovascular.
Entende-se assim, a importância da investigação dos efeitos do tratamento
endodôntico sobre a regulação autonômica cardíaca.
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1.1

SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO

O SNA representa uma complexa rede que controla os diferentes órgãos e
sistemas do corpo. O sistema cardiovascular é controlado por regulação autonômica
através da atividade das vias nervosas simpáticas e parassimpáticas 13. A regulação
da função cardíaca, promovida pelo SNA, permite avaliar o desequilíbrio entre a
atividade do tônus simpático e parassimpático. No coração, o SNA interfere
principalmente na frequência e contratilidade cardíaca. Além de aumentar ou
diminuir a frequência cardíaca, o sistema autonômico também interfere na
regularidade entre os batimentos. Esta variação da duração entre um batimento e
outro é denominada variabilidade da frequência cardíaca14.
O sistema nervoso simpático (SNS) informa a resposta do corpo ao estresse,
aumenta a frequência cardíaca e promove a vasoconstrição. A taquicardia ocorre em
decorrência da estimulação do nodo sinoatrial (SA), excitada pela liberação do
neurotransmissor noradrenalina. A estimulação simpática intensa pode aumentar a
frequência cardíaca (FC), nos adultos jovens, de 70 batimentos/minuto para 180 a
200, a força de contração miocárdica e o débito cardíaco por duas a três vezes15.
Em compensação, o sistema nervoso parassimpático (SNP) atua sobre o
coração através dos nervos vagos. Em decorrência da atuação do neurotransmissor
acetilcolina, provoca uma bradicardia15. A acetilcolina atua no nodo SA (diminui a
frequência cardíaca e a força de contração do músculo atrial), e no nodo
atrioventricular (diminui a velocidade de condução e proporciona o bloqueio de
condução atrioventricular)16.
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1.2 VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA

O SNA desempenha um importante papel na regulação dos processos
fisiológicos do organismo humano tanto em condições normais quanto patológicas.
Dentre as técnicas utilizadas para sua avaliação, a VFC tem emergido como uma
medida simples e não-invasiva dos impulsos autonômicos e representa um dos mais
promissores marcadores quantitativos do balanço autonômico5.
A importância da análise de sinais da VFC está relacionada com o estudo do
SNA. Esta pode ser um indicador prognóstico de algumas doenças cardíacas e
sistêmicas, uma vez que possibilita a avaliação do equilíbrio entre as influências
autonômicas no ritmo cardíaco. Geralmente, os altos valores dos mesmos indicam
um bom funcionamento dos mecanismos de controle do SNA, enquanto que os
baixos índices são indicadores de risco para saúde15,17-19.
A liberação da acetilcolina pelos terminais parassimpáticos exerce sua
influência na despolarização do nó SA e por apresentar uma velocidade de remoção
muito rápida, provoca oscilações na duração dos intervalos RR (intervalo entre duas
ondas R do eletrocardiograma) e gera variações rítmicas na FC. Inversamente, a
noradrenalina, liberada pelos terminais simpáticos, possui uma velocidade de
remoção lenta, desta forma, ocasiona uma variação rítmica na FC, que pode ser
observada somente em registros de longo prazo. Portanto, a VFC é determinada
pela integração entre a modulação rápida e a lenta. Contudo, essas variações na FC
são atribuídas, principalmente, às oscilações da atividade parassimpática e a
amplitude da VFC reflete a atividade vagal sobre o coração20.
Desta forma, as flutuações periódicas da FC e da variação dos intervalos RR
estão relacionadas às influências do SNA no coração. Tais flutuações, conhecidas
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como VFC, contribuem para a manutenção da homeostase no organismo. A VFC é
uma das mais confiáveis e acessíveis fontes de informação sobre a integridade da
modulação do SNA sobre o coração e tem sido investigada tanto em indivíduos
saudáveis e atletas, assim como em indivíduos com doenças6.
A finalidade da VFC é emitir a variação entre cada batimento sinusal
sucessivo. É utilizada como instrumento não invasivo de avaliação do controle
neural sobre o coração e indica adaptação do sistema cardiovascular as mais
variadas situações cotidianas21,22.
A importância clínica da VFC foi estudada pela primeira vez por Hon e Lee na
década de 60, na área de monitoração fetal. No ano de 1978, Wolf et al., foram os
primeiros a demonstrar associação entre aumento do risco de mortalidade pósinfarto com redução da VFC6.
Os estudos da VFC analisam a variação entre os batimentos sinusais
sucessivos. Todavia, como a onda P é de baixa amplitude e apresenta dificuldade
técnica na sua identificação, utiliza-se o pico da onda R como referência. O estudo
da VFC permite analisar as oscilações que ocorrem durante gravações
eletrocardiográficas de curta duração (2, 5, 15 minutos) ou de longa duração (Holter
24 horas)23.
O método atualmente mais utilizado para avaliar risco cardíaco é o estudo da
VFC pelo sistema Holter, que por meio de programas específicos podem determinar
as variações contínuas que ocorrem nos valores dos ciclos cardíacos normais.
Sabe-se que a frequência cardíaca não possui regulação fixa, e que suas
alterações, periódicas e não periódicas, são normais e esperadas em indivíduos
normais. Essas alterações ocorrem secundariamente à respiração, estresse físico e
mental, exercício físico, alterações hemodinâmicas e metabólicas e são moduladas
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pelo sistema autonômico (o braço parassimpático provoca diminuição da frequência
cardíaca, enquanto o simpático aumenta a frequência cardíaca)24.
Pesquisas têm demonstrado que geralmente uma alta VFC é um bom sinal de
adaptabilidade e envolve indivíduos saudáveis com boa função do mecanismo de
controle autonômico. Opostamente, a baixa variabilidade é muitas vezes indicadora
de uma adaptabilidade anormal ou insuficiente do sistema nervoso e significa o mau
funcionamento fisiológico21,22.
A capacidade de variar a FC em função de estímulos externos parece
representar um importante papel fisiológico na vida diária, mesmo em situações
simples de mudanças posturais, mas principalmente em situações de esforço físico
mais intenso, como a atividade esportiva, além disso, eventos cardiovasculares ou
mesmo a evolução natural da idade, parecem corroborar para a perda ou redução
da capacidade de variar a FC22.
Para análise da VFC, índices obtidos por meio de métodos lineares,
analisados nos domínios do tempo e da frequência, e métodos não lineares podem
ser utilizados. Os não lineares baseiam-se na teoria do caos, ou seja, os fenômenos
são altamente irregulares, mas não ao acaso. Os métodos lineares possuem
basicamente dois tipos de análise da VFC: no domínio tempo e no domínio da
frequência, portanto, são métodos diferentes para avaliar o mesmo fenômeno,
porém, é possível demonstrar uma correlação entre alguns índices dos dois
domínios24.
A medida no domínio do tempo é o método de avaliar a VFC mais simples,
em que a FC em qualquer ponto no tempo ou intervalos RR correspondentes são
determinados6. Estas medidas são obtidas por meio de cálculos estatísticos ou
geométricos, a partir de registros contínuos dos intervalos RR normais e são
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expressos em milissegundos. Desta forma, utilizam índices extraídos das variações
temporais dos ciclos ou dos percentuais de flutuações observados em ciclos
subjacentes14.
Os índices analisados por meio de métodos estatísticos podem ser divididos
em duas categorias: índices baseados na medida dos intervalos RR individuais
(SDNN, SDANN e SDNNi), que refletem a modulação parassimpática e simpática, e
índices baseados na diferença entre dois intervalos RR adjacentes (RMSSD e
pNN50), os quais demonstram o predomínio vagal5.
Os índices do domínio temporal mais utilizados são o SDNN (desvio padrão
de todos os ciclos RR normais durante o registro, expresso em milissegundos) e o
pNN50 (representa a porcentagem dos intervalos RR adjacentes com diferença de
duração maior que 50 milissegundos). Uma alta variabilidade no domínio tempo
representa mais um influxo parassimpático no nodo SA14,24.
Outra possibilidade de processar intervalos RR no domínio do tempo é a partir
de métodos geométricos, o índice triangular e a plotagem de Lorenz (ou Plot de
Poincaré) são os mais conhecidos. Os métodos geométricos apresentam os
intervalos RR em padrões geométricos e várias aproximações são usadas para
derivar as medidas de VFC a partir delas5,13.
O índice triangular é calculado a partir da construção de um histograma de
densidade dos intervalos RR normais, o qual mostra, no eixo horizontal (eixo x), o
comprimento dos intervalos RR e, no eixo vertical (eixo y), a frequência com que
cada um deles ocorreu. A união dos pontos das colunas do histograma forma uma
figura semelhante a um triângulo e a largura da base deste triângulo expressa a
variabilidade dos intervalos RR. O índice triangular (correspondente à base do
triangulo) pode ser calculado através da divisão da área (corresponde ao número
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total de intervalos RR utilizados para construir a figura) pela altura (corresponde ao
número de intervalos RR com frequência modal) do triângulo. O plot de Poincaré é
um método geométrico para análise da dinâmica da VFC, que representa uma série
temporal dentro de um plano cartesiano no qual cada intervalo RR é correlacionado
com o intervalo subsequente e definem um ponto no plot, de onde se obtém três
índices: SD1, SD2 e a razão SD1/SD225.
O índice SD1 representa a dispersão dos pontos perpendiculares à linha de
identidade e parece ser um índice de registro instantâneo da variabilidade batimento
a batimento, o SD2 representa a dispersão dos pontos ao longo da linha de
identidade e representa a VFC em registros de longa duração. A relação de ambos
(SD1/SD2) mostra a razão entre as variações curta e longa dos intervalos RR5.
O domínio de frequência define e separa, por análise espectral, as diversas
respostas de frequência, observadas nas variações do sinal eletrocardiográfico.
Neste método os índices são obtidos por meio da interpretação da densidade do
espectro de potência que descreve a distribuição da densidade em função da
frequência14.
Delimitam-se normalmente três faixas de frequência distintas denominadas de
alta (HF), baixa (LF), muito baixa (VLF). A alta frequência representa valores com
0,15 a 0,40 Hz e corresponde à modulação respiratória, é um indicador da atuação
do nervo vago sobre o coração, é modulada pelo sistema nervoso parassimpático. A
baixa frequência representa valores entre 0,04 a 0,15 Hz e é modulada tanto pelo
sistema nervoso simpático como pelo parassimpático. A frequência muito baixa
ainda não tem sua correspondência fisiológica claramente definida parece estar
relacionada ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, termoregulação e tônus
vasomotor periférico. Como o sistema autônomo atua tanto na baixa como na alta
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frequência, a relação entre elas (LF/HF) pode ser considerada uma medida do
equilíbrio simpato-vagal, pois reflete as interações absolutas e relativas entre os
componentes simpático e parassimpático do SNA no coração26.
Apesar de incipientes na área da saúde, os métodos não lineares auxiliam na
compreensão de comportamentos de sistemas que os modelos lineares não
explicam, pois existem evidências de que os mecanismos envolvidos na regulação
cardiovascular provavelmente interagem entre si de modo não linear. A teoria do
Caos descreve elementos de comportamentos que são extremamente sensíveis às
condições iniciais, dificilmente se repetem, mas apesar de tudo são determinísticos.
Dentre os métodos não-lineares utilizados para análise da VFC, pode-se citar:
análise de flutuações depuradas de tendências, função de correlação, expoente de
Hurst, dimensão fractal e o expoente de Lyapunov5,27.
Atualmente, os índices de VFC têm sido utilizados para compreensão de
diversas condições, como: doença arterial coronariana, miocardiopatia, hipertensão
arterial, infarto do miocárdio, morte súbita, doença pulmonar obstrutiva crônica,
insuficiência renal, insuficiência cardíaca, diabetes, acidente vascular cerebral,
doença de Alzheimer, leucemia, apnéia obstrutiva do sono, epilepsia, enxaqueca,
entre outras5.
O sistema nervoso parassimpático tem maior influência durante o sono.
Avaliações da variabilidade conseguem detectar estas influências durante o sono ao
observar diminuição da LF, aumento da HF e aumento significativo da relação
LF/HF28.
A desregulação autonômica representada por reduzida VFC, em estudos
experimentais e clínicos, é um importante indicador de morbidade e mortalidade por
doenças cardiovasculares25. Excessivo tônus simpático e/ou diminuição no tônus
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parassimpático está associado com risco de eventos coronarianos em indivíduos
saudáveis e muito mais pronunciado em cardiopatias29.
Desta forma, a redução da VFC tem sido apontada como um forte indicador
de risco relacionado a eventos adversos em indivíduos normais, em pacientes com
um grande número de doenças e reflete o papel vital que o SNA desempenha na
manutenção da saúde21.
A VFC, atualmente, possui grande importância como ferramenta de avaliação
do SNA, o qual tem um importante papel na manutenção da homeostase. Sua
utilização é diversificada e se firma, conforme o exposto, como preditor das funções
internas do organismo, tanto em condições normais quanto patológicas. A ampla
possibilidade de uso, o custo-benefício com a aplicação da técnica e a facilidade
para aquisição de dados fazem da VFC uma opção interessante para interpretações
do funcionamento do SNA e uma ferramenta clínica promissora para avaliar e
identificar comprometimentos na saúde5.

1.3 VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NA ODONTOLOGIA

O tratamento odontológico pode desencadear no organismo uma série de
fenômenos que determinam a elevação da pressão arterial, variação da frequência
cardíaca e promove alterações psicossomáticas capazes de iniciar crises
hipertensivas, que podem comprometer a função de órgãos vitais e provocar
acidentes de proporções inesperadas2.
O tratamento odontológico, em especial a cirurgia dentária, aumenta a
atividade simpática do coração, e, em alguns casos, pode desencadear efeitos
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cardíacos adversos. Portanto, a VFC pode ser modificada em situações de estresse,
como em uma consulta odontológica. Estudos mostram que ela pode ser um
marcador sensível quantitativo da atividade autonômica durante o estresse30. Além
disto, a maioria dos tratamentos dentários é realizada sob anestesia local e
aumentos na pressão arterial foram relatados durante a extração dentária mesmo
em pacientes com pressão arterial normal3.
A VFC

pode ser um parâmetro útil mesmo na detecção de pequenas

alterações cardiocirculatórias do que outras ferramentas não-invasivas para
pacientes que são submetidos aos procedimentos odontológicos. Desta forma, pode
ser um útil monitoramento para detectar deficiências cardíacas relacionados à alta
atividade simpática local, bem como para evitar emergências cardiovasculares30.
Procedimentos odontológicos, particularmente a extração de terceiros
molares retidos, podem se tornar extremamente incômodos, dolorosos e gerar
ansiedade, medo e importantes modificações autonômicas no paciente. Alterações
hemodinâmicas e respiratórias podem ocorrer durante extrações de terceiros
molares retidos. Desta forma, a monitorização eletrônica possibilita ao cirurgiãodentista diagnosticar precocemente essas alterações, e consequentemente diminuir
a morbi-mortalidade nesse tipo de procedimento31.
Para Montebugnoli, Servidio, Miaton e Prati30 a FC e PA não devem ser
considerados índices confiáveis para quantificar a atividade cardiovascular durante a
cirurgia dentária. Os pesquisadores identificaram a variabilidade da

frequência

cardíaca como um dos mais promissoras marcadores da atividade cardíaca. Na
referida pesquisa, não houve diferença na

pressão arterial sistólica e pressão

arterial diastólica nos quatro períodos de estudo (no início da cirurgia dentária,
imediatamente após anestesia, durante a extração dentária e cinco minutos após a
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extração dentária). No entanto, os valores de FC foram significativamente diferentes
em três dos quatro períodos, e os valores de VFC foram significativamente
diferentes em todos os quatro períodos de testes. Desta forma, a VFC é um
parâmetro extremamente sensível para quantificar os impulsos autonômicos para o
coração durante a cirurgia dental.
Na Odontologia, a VFC tem sido relacionada com a má oclusão 32, disfunção
temporomandibular33, em cirurgias dentais10 e efeitos dos sedativos34,35.
Ekuni et al.32 avaliaram os efeitos da má oclusão sobre os índices da VFC. Os
autores verificaram que a má oclusão provoca um estresse crônico que pode afetar
os índices da VFC. Desta forma, o tratamento ortodôntico pode contribuir não só
para a melhoria estética e funcional bucal, mas também para a melhoria dos índices
de estresse e VFC. Porém, os autores ressaltam que ainda são necessários estudos
que comparem a qualidade de vida e VFC de pessoas que sofrem de má oclusão
antes e após o tratamento ortodôntico.
Maixner et al.33 verificaram a associação entre variáveis autonômicas e
disfunção temporomandibular (DTM). Foi observada a hipótese que a desregulação
do sistema nervoso autônomo contribui para o aparecimento e persistência da DTM.
Os autores verificaram que portadores de DTM, na posição de repouso e
ortognática, apresentaram VFC reduzida, em comparação com o grupo controle.
Segundo os autores, o desenho do estudo não mostra se a mudança na atividade
autonômica pode ser uma causa ou consequência da DTM.
Matsumura et al.10 avaliaram as alterações na pressão arterial, pulso e VFC
durante a cirurgia dental. O estudo incluiu 40 pacientes, 19 a 74 anos de idade. Foi
utilizada Holter eletrocardiográfico para determinar o espectro de potência da
variabilidade RR antes e durante a cirurgia dental. Após a administração do
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anestésico local (lidocaína a 2%), com epinefrina 1:80.000, tanto a pressão
sanguínea e o ritmo cardíaco foram aumentados. O aumento da pressão arterial foi
maior em pacientes de meia-idade e idosos (> ou = 40 anos). Em pacientes jovens
(<40 anos), a porcentagem de insuficiência cardíaca diminuiu e LF/HF aumentou
durante a anestesia local. Em contraste, nos pacientes de meia idade e mais velhos,
o LF/HF diminuiu durante a anestesia local. Desta forma, os autores concluem que
os pacientes de meia idade e mais velhos têm maior aumento da pressão arterial
durante a cirurgia dental do que os pacientes mais jovens, e que a regulação do
sistema nervoso autônomo durante uma cirurgia dentária difere entre pacientes mais
jovens e mais velhos.
A maioria dos tratamentos dentários é realizada sob anestesia local, e
aumentos na pressão arterial foram relatados durante a extração dentária mesmo
em pacientes com pressão arterial normal2. Na rotina do tratamento odontológico,
quando se trata de pacientes cardiopatas portadores de arritmias ventriculares, a
escassez de informações objetivas na literatura dificulta a escolha do anestésico
mais adequado e a decisão sobre a dose máxima a ser utilizada. Porém, no estudo
de Cáceres et al.36 verificou-se que os efeitos dos anestésicos locais com ou sem
vasoconstritor

não-adrenérgico,

sobre

o

sistema

cardiovascular,

não

são

significativos.
Miura et al.3 avaliaram as alterações na pressão arterial, pulsação, e VFC
durante a cirurgia odontológica em pacientes hipertensos. Os autores concluíram
que a supressão do sistema nervoso simpático cardíaco durante a cirurgia dental
pode atenuar a resposta em pacientes com hipertensão.
Desta forma, a VFC é um parâmetro extremamente sensível para quantificar
as modulações autônomicas cardíacas e devido a grande importância de se
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conhecer as condições fisiológicas do paciente pelo cirurgião-dentista, tornam-se
necessários mais estudos que relacionem a VFC na ciência odontológica,
principalmente na prática clínica, ou seja, no atendimento das várias especialidades
odontológicas1.

1.4 TRATAMENTO ENDODÔNTICO

A Endodontia é um campo da Odontologia que diz respeito ao diagnóstico,
tratamento das enfermidades e injúrias dos tecidos pulpares e periapicais dos
dentes11.
Como qualquer outra especialidade médica ou odontológica, abrange a
etiopatogenia, a semiologia, a anatomia patológica, a bacteriologia, o diagnóstico, a
terapêutica e o prognóstico37.
Um plano de tratamento endodôntico bem sucedido depende de um
diagnóstico correto. Nas alterações da polpa dentária humana, as informações
necessárias para o estabelecimento das condições patológicas ficam restritas à
anamnese, exame clínico, testes de sensibilidade pulpar e avaliação radiográfica.
Isto ocorre pelo fato da polpa se encontrar envolvida por paredes de dentina, fato
que impede sua visualização direta pelo profissional durante o atendimento clínico38.
Desta forma, devido à impossibilidade de se realizar biópsia para verificar o
real estado pulpar, e ao mesmo tempo tratar a polpa de forma conservadora, o
diagnóstico endodôntico baseia-se nas informações obtidas durante anamnese,
exame clínico e radiográfico39.
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Clinicamente, a exploração da sintomatologia dolorosa, como forma de
avaliação da vitalidade pulpar, deve constituir rotina no exame dentário. Por ser a
polpa dental um tecido bastante vascularizado, a dor é o principal sintoma frente às
alterações pulpares. Por isto, autores defendem uma classificação clínica com base
na sintomatologia dolorosa para tais alterações. Esta leva em consideração as
condições de aparecimento, duração, intensidade, frequência e localização11,12,40,41.
O tratamento também possibilita a resolução de infecções dentais e
periodontais que podem ser resultado não só de lesões locais como também de
problemas sistêmicos. No entanto, para a realização do tratamento endodôntico, é
fundamental conhecer a anatomia básica endodôntica, a fisiologia, a patologia, o
diagnóstico, os equipamentos, os instrumentos e as técnicas de obturação, bem
como os processos pós-operatórios42.
Histologicamente, as alterações patológicas que afetam a polpa dentária
podem ser classificadas em duas categorias: inflamatórias (pulpites) e distróficas ou
degenerativas (pulposes). As alterações distróficas são caracterizadas pela redução
da capacidade reacional da polpa acompanhada de silêncio clínico, pois raramente
são acompanhadas de sintomatologia11.
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Objetivos

34

2 OBJETIVOS
2.1

Objetivo Geral

Analisar os efeitos agudos do tratamento endodôntico sobre a modulação
autonômica cardíaca.

2.2

Objetivos específicos

- Descrever os índices lineares da variabilidade da frequência cardíaca em
indivíduos durante o tratamento endodôntico.
- Identificar o efeito da anestesia dos procedimentos endodônticos sobre os índices
lineares da variabilidade da frequência cardíaca.
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3

MÉTODO
A referente pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

pela Plataforma Brasil e foi aprovada com o número de parecer 193.889 (Anexo 1).

3.1

População de estudo

Foram analisados 50 sujeitos do sexo masculino (n=21) e feminino com idade
entre 18 e 40 anos e com diagnóstico de pulpite irreversível ou necrose pulpar dos
molares inferiores, com indicação de tratamento endodôntico. A amostra foi
selecionada dos pacientes com indicação de tratamento endodôntico do Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO) de Juazeiro do Norte, CE. Todos os
voluntários foram informados sobre os procedimentos e objetivos do estudo e, após
concordarem, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.

3.2

Critérios de Não-Inclusão

Não foram incluídos pacientes nas seguintes condições:
1. Fumantes, indivíduos com distúrbios cardiorrespiratórios, neurológicos e
demais comprometimentos conhecidos que impeçam o sujeito de realizar os
procedimentos, bem como o tratamento com medicamentos que influenciem a
regulação autonômica cardíaca.
2. Pacientes que já realizaram tratamento endodôntico anteriormente.
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3. Mulheres entre 10-15 dias e 20-25 dias após o primeiro dia do ciclo
menstrual e mulheres gestantes.

3.3

Local do estudo

A pesquisa foi realizada no consultório odontológico da pesquisadora
localizado no município de Juazeiro do Norte, Ceará.

3.4

Avaliação inicial

Antes do início do tratamento endodôntico os voluntários foram identificados e
foram coletadas as seguintes informações: idade, sexo, peso, altura, índice de
massa corpórea (IMC) e pressão arterial.
As medidas antropométricas foram obtidas de acordo com as recomendações
descritas por Lohman et al.43. O peso foi mensurado em uma balança digital (W
200/5, Welmy, Brasil) com precisão de 0.1kg e a altura por meio de um estadiômetro
(ES 2020, Sanny, Brasil). O IMC foi calculado através da fórmula: peso (kg)/altura
(m)2.
Na obtenção do diagnóstico clínico foi empregada a semiologia subjetiva
(constituída de um conjunto de perguntas ao paciente com o objetivo de conseguir
respostas relativas à dor quando presente ou ausente) e a semiologia objetiva
(realizada com os métodos clássicos para obtenção de sinais e sintomas clínicos
através dos testes de diagnósticos. O exame clínico abrangeu a inspeção, palpação,
percussão, mobilidade e análise radiográfica). A comprovação de vitalidade pulpar
foi complementada com o teste térmico ao frio (Endo Ice Spray Maquira®). As

38

análises radiográficas foram realizadas com uso de lupa comum e negatoscópio,
para avaliar o estado periodontal e periapical das unidades dentárias 11. Todas as
estapas foram realizadas por um único operador.

3.5

Análise da modulação autonômica cardíaca no tratamento endodôntico

A modulação autonômica cardíaca foi registrada na primeira sessão do
tratamento endodôntico em quatro momentos:
 Dez minutos antes do início da sessão do tratamento endodôntico (T1)
 Dez minutos após a aplicação da anestesia (T2)
 Durante todo o período do tratamento endodôntico (T3)
 Trinta minutos após o término da sessão do tratamento endodôntico (T4)

3.6

Protocolos experimentais

A coleta de dados foi realizada em uma sala com temperatura entre 21°C e
25°C e umidade entre 50 e 60% e os voluntários foram orientados a não ingerirem
bebidas alcoólicas e cafeína nas 24 horas anteriores à avaliação. A coleta foi
realizada de forma individual, entre 8 e 12 AM. Os voluntários foram orientados a
manterem-se em repouso e evitarem conversas durante a coleta. Em todos os
tempos do estudo, os pacientes mantiveram-se em decúbito dorsal, na cadeira
odontológica.
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Após a avaliação inicial, foi posicionada no tórax dos voluntários, na região do
terço distal do esterno, a cinta de captação e, no punho, o receptor de frequência
cardíaca Polar RS800CX (Polar Electro, Finlândia). Após a colocação da cinta e do
monitor, foi iniciado o protocolo.

3.7

Protocolo do tratamento endodôntico

O tratamento endodôntico foi realizado por um único profissional, em duas
sessões e seguiram todas as etapas do tratamento endodôntico preconizada por De
Deus11:
Primeira sessão:
 Anestesia do nervo alveolar inferior (Alphacaine 2% DFL®). Foi
padronizado um tubete (1,8 ml) para a ténica da anestesia regional
pterigomandibular, com bloqueio dos nervos alveolar inferior e nervo
lingual e um tubete (1,8 ml) para a anestesia infiltrativa.
 Remoção do tecido cariado e acesso à câmara pulpar (pontas
diamantadas esféricas nº 1012, 1014 e 1015 - KG Sorensen®)
compatíveis com o tamanho da câmara pulpar, montadas em turbina
de alta rotação, refrigerada a ar e água e broca Endo Z (Lês Fils
d´August Mailefer S.A®).
 Isolamento do campo operatório com dique de borracha.
 Preparo químico-mecânico dos canais radiculares (limas manuais
flexofile dentsply® e hiploclorito de sódio a 2,5%).
 Secagem do canal (cones de papel dentsply®).
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 Medicação intacanal (callen SSWhite®).
 Colocação de bolinha de algodão na entrada do canal.
 Selamento provisório (IRM ®).
Segunda sessão:
 Anestesia do nervo alveolar inferior (Alphacaine 2% DFL®).
 Isolamento do campo operatório com dique de borracha.
 Remoção do selamento.
 Irrigação e remoção da smear layer (EDTA 17% - Biodinâmica).
 Obturação dos canais radiculares (cones principais e acessórios
dentsply®, cimento endodôntico sealer 26 dentsply®).
 Selamento provisório (IRM ®).

3.8

Análise dos índices lineares de variabilidade da frequência cardíaca

Foram utilizadas somente séries com mais de 256 intervalos RR na análise
dos índices de VFC6. Nestas séries foram realizadas filtragens digitais e manuais,
para eliminação de batimentos ectópicos prematuros e artefatos, e somente aquelas
com mais de 95% de batimentos sinusais foram incluídas no estudo 5.
Para análise da VFC no domínio da frequência foram utilizados os
componentes espectrais de baixa frequência (LF: 0,04-015 Hz) e alta frequência
(HF: 0,15-0,40 Hz), em ms2 e unidades normalizadas.
A análise no domínio do tempo foi realizada por meio dos índices SDNN
(desvio-padrão da média dos intervalos RR normais), pNN50 (porcentagem dos
intervalos RR adjacentes com diferença de duração maior que 50ms) e RMSSD (raiz
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quadrada da média do quadrado das diferenças entre os intervalos RR normais
adjacentes).
Para análise dos índices lineares nos domínios da frequência e do tempo
utilizou-se o software Kubios HRV analysis44.

3.9 Análise dos índices geométricos de variabilidade da frequência cardíaca

Foram analisados os seguintes índices geométricos: RRtri, TINN e plot de
Poincaré (SD1, SD2).
O RRtri foi calculado a partir da construção do histograma de densidade dos
intervalos RR normais, e foi obtido pela divisão da integral do histograma (isto é, o
número total de intervalos RR) pelo máximo da distribuição de densidade
(frequência modal dos intervalos RR), mensurado em uma escala discreta com
caixas de 7.8125 ms (1/128 segundos)6.
O TINN consiste na largura da linha de base da distribuição medida como a
base de um triângulo e aproxima a distribuição de todos os intervalos RR. A
diferença dos mínimos quadrados foi utilizada para determinação do triângulo 6.
Para construção do plot de Poincaré cada intervalo RR foi representado em
função do próximo intervalo e para análise quantitativa do plot de Poincaré foram
calculados os seguintes índices: SD1 (desvio-padrão da variabilidade instantânea
batimento a batimento), SD2 (desvio-padrão em longo prazo dos intervalos RR
contínuos) e a relação SD1/SD225.
A análise qualitativa (visual) do plot de Poincaré foi feita por meio da análise
das figuras formadas pelo atrator do plot, as quais foram descritas por Tulppo et
al.45:
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1)Figura na qual um aumento na dispersão dos intervalos RR batimento a
batimento é observado, com aumento nos intervalos RR, característica de um plot
normal.
2)Figura com pequena dispersão global batimento a batimento e sem aumento
da dispersão dos intervalos RR em longo prazo.
O software Kubios HRV analysis – Versão 2.0 foi utilizado para determinação
destes índices44.

3.10 Análise estatística
Inicialmente foi determinada a normalidade dos dados por meio do teste de
Shapiro-Wilk. Quando a distribuição normal foi aceita, utilizou-se o teste de ANOVA,
seguido pelo pós-teste de Bonferroni. Nas situações onde a distribuição normal não
foi aceita, utilizou-se o teste de Friedman seguido pelo pós-teste de Dunn’s.
Diferenças nesses testes foram consideradas estatisticamente significativos quando
o valor de "p" foi menor que 0,05. O programa estatístico utilizado foi o Software
Biostat® 2009 Professional 5.8.4 para Windows.
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4

RESULTADOS

A Tabela 1 mostra as variáveis idade, altura, peso, índice de massa corporal
(IMC) e frequência cardíaca (FC) dos voluntários.

Tabela 1. Idade, altura, peso, IMC, FC e média dos intervalos RR, dos voluntários.
Média ± desvio padrão, mínimo-máximo.
Variáveis
Idade (anos)

Média ± desvio padrão
26,6+5,93

(min-max)

(18-40)

Altura (m)

1,63+0,084

(min-max)

(1,45-1,83)

Peso (kg)

63,97+12,95

(min-max)

(47-98)

IMC (kg/m2)

23,86+ 3,92

(min-max)

(18,21-37,80)

FC (bpm)

76,95+14,39

(min-max)

(52,53-123,54)

Média RR (ms)

807,08+137,32

(min-max)

(487.6-1147.5)

m: metros; ms: milissegundos; kg: kilogramas; bpm: batimentos por minuto; min-max: mínimomáximo.

Não houve diferença estatisticamente significante para pressão arterial
sistólica (p = 0,9584) e pressão arterial diastólica (p = 0,8984) antes e depois do
protocolo do tratamento endodôntico.
A tabela 2 mostra os valores da pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica
(PAD) antes (T1) e após o tratamento endodôntico (T4).
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Tabela 2. PAS e PAD dos voluntários antes e após o tratamento endodôntico. Média
± desvio padrão, mínimo-máximo.
Variáveis

Média+desvio padrão
(min-max)
Antes do
Após o
tratamento
tratamento
endodôntico (T1) endodôntico (T4)

Valor p

PAS (mmHg)

122,53+14,03
(96-140)

83,37+ 11,65
(71-90)

0,9584

PAD (mmHg)

122,40+15,80
(98-140)

84+ 11,62
(68-90)

0,8984

mmHg: milímetros por mercúrio; min-max: mínimo-máximo.

Em relação aos índices do domínio do tempo, foi observado que durante a
anestesia (T2) houve aumento do SDNN em relação ao repouso (T1). O índice
pNN50 também aumentou em T2 em relação ao T1, T3 e T4. Quanto ao RMSSD,
houve redução nos momentos T3 e T4 em comparação ao período T2, bem como
aumento durante T2 em relação ao T1 (Tabela 3).

Tabela 3. A média e o desvio padrão dos índices no domínio tempo entre T1, T2, T3
e T4.
Indices

T1

T2

T3

T4

Valor p

SDNN (ms)

49,88+13,22*

59,42+ 19,73

58,65+15,50

59,49+29,05

0,0201

pNN50

19,12+15,69*

33,11+20,52

23,59+17,25*

22,97+17,45*

<0,0001

RMSSD
(ms)

39,24+19,35*

54,09+ 24,05

43,37+19,23*

46,68+ 40,27*

<0,0001

ms – milissegundos.*p<0,05: vs.T2. SDNN - desvio padrão de todos os intervalos RR normais. pNN50
- porcentagem dos intervalos RR adjacentes com diferença de duração maior que 50 milissegundos.
RMSSD - raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre intervalos RR normais
adjacentes.

Em relação aos índices do domínio frequência, foi observado que o LF em
unidades normalizadas (nu) aumentou em T4 comparada ao T2, enquanto que o

46

mesmo índice, em unidades absolutas (ms2) teve aumento em T4 comparado ao T1.
Houve redução do índice HF em unidades normalizadas em T4 comparado ao T2 e
em unidades absolutas, o mesmo índice mostrou redução em T1, T3 e T4
comparado ao T2. A razão LF/ HF foi maior em T4 comparado ao T2 (Tabela 4).

Tabela 4. A média e o desvio padrão dos índices no domínio frequência entre T1,
T2, T3 e T4.
Índices

T1

T2

T3

T4

Valor p

LF (nu)

52,44+19,19

41,36+ 20,22

52,61+16,84

58,78+17,36**

0,0004

LF (ms2)

584,87+326,49

787,4+687,24

643,43+338,84

911,04+ 631,74*

0,0007

HF (nu)

47,39+19,16

58,43+20,16

47,17+16,87

40,48+16,79**

0,0004

HF (ms2)

621,85+465,52**

1060,88+835,88

713,17+588,24**

675,19+537,01**

0,0004

1,57+1,44

1,18+1,0

1,41+1,04

2,0+1,61**

0,0026

LF/HF

2

ms - milissegundos; nu – unidade normalizada; ms – unidade absoluta. *p<0,05: Vs. T1; **p<0,05:
Vs.T2. LF – baixa frequência. HF – alta frequência. LF/HF – razão baixa frequência/alta frequência.
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Fig. 1 - Avaliação visual da análise da densidade do espectro de potência observada em um
sujeito antes do tratamento endodôntico (A), após a administração de anestesia local (B), durante
todo o período de tratamento endodôntico (C) e após o final do tratamento endodôntico (D).

Obsservou-se que o índice RRtri foi maior durante o tratamento endodôntico
(T3) em

comparação ao T1. Também ocorreu aumento do TINN durante o

tratamento endodôntico em comparação com o período T2 e o SD1 foi menor
durante os procedimentos endodônticos em relação à anestesia (Tabela 5).
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Tabela 5. A média e o desvio padrão dos índices geométricos da VFC em T1, T2,
T3 e T4.
Índices

T1

T2

T3

T4

RRtri (ms)

13,83+ 4,19

15,80 + 3,8

16,59+ 4,43*

15,02 + 3,84

TINN (ms)

208,41 + 83,95

191,92 + 98,62

238,53 +95,65*

247,56+ 120,11

SD1 (ms)

27,05+ 12,43**

38,29 + 17,02

30,68 +13,60**

33,03+28,48**

SD2 (ms)

64,29+17,74

74,20+23,79

76,79+20,40

72,56+20,53

ms: milissegundos.*p<0,05: Vs. T1; **p<0,05: Vs. T2. RRtri – índice triangular. TINN – interpolação
triangular dos intervalos RR. SD1 - desvio padrão da variabilidade instantânea da frequência cardíaca
batimento a batimento. SD2 - desvio padrão de intervalo de variabilidade RR contínuo de longo prazo.

Na figura 2 observam-se exemplos de padrões plot de Poincaré para os
quatro momentos avaliados. Na Figura 2B, observa-se uma maior dispersão de
pontos, as características de uma trama normal, enquanto 2A, 2C e 2D, nota-se uma
diminuição da dispersão, desta forma, caracteriza-se uma redução na VFC e
aumento da modulação simpática do coração.
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Figura 2 - Plot de Poincaré para os quatro momentos avaliados. (A) 10 minutos antes do inicio
da sessão do tratamento endodôntico, (B) 10 minutos após a aplicação da anestesia, (C) durante
todo o período de tratamento endodôntico e (D) trinta minutos após o termino da sessão do
tratamento endodôntico.
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5 DISCUSSÃO

A endodontia envolve várias fases, que vão desde a anestesia até a
obturação do sistema de canais radiculares11. Esta pesquisa teve como objetivo
investigar a modulação autonômica do coração durante a realização da primeira
sessão do tratamento endodôntico de molares inferiores, na qual foi realizada a
anestesia, acesso coronário, isolamento do campo operatório, exploração e
instrumentação dos canais radiculares e por fim, colocada a medicação
intrarradicular e selamento provisório. De acordo com os nossos resultados,
verificou-se que após a aplicação da anestesia local ocorre aumento da VFC com
aumento da modulação parassimpática sobre o coração.
A anestesia local corresponde ao bloqueio da condução nervosa e determina
a perda das sensações sem alteração do nível de consciência 46. Desta forma, os
anestésicos locais são compostos químicos que bloqueiam de maneira reversível os
potenciais de ação em todas as membranas excitáveis, portanto, o sistema
cardiovascular apresenta-se suscetível as suas ações. À medida que aumenta o
nível sanguíneo de anestésico local, diminuem as fases de despolarização
miocárdica, ocorre diminuição da excitabilidade elétrica do miocárdio, da velocidade
de condução e da força de contração46. No tratamento endodôntico, o controle da
sensação dolorosa, ocorre pela aplicação de uma solução de anestésico local.
A lidocaína tornou-se o primeiro anestésico local a ser comercializado10,47,48,49,
ela normalmente é utilizada com a epinefrina num único cartucho. A epinefrina é
adicionada à lidocaína para reduzir a toxicidade, prolongar a duração da anestesia e
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controle do sangramento53. No presente estudo foi utilizado para anestesia dos
molares inferiores a lindocaína a 2% com epinefrina 1:100.00.
A análise espectral da VFC evidência ritmos que possuem origem no SNA e
em outros mecanismos fisiológicos. A potência da banda LF é influenciada tanto
pela atividade simpática quanto pela parassimpática. A banda HF está relacionada à
modulação da VFC pelo SNA e pela respiração através do reflexo barorreceptor, é
utilizada como indicadora do controle vagal do coração6,50-52.
Para Saul53 as oscilações dos intervalos RR representam basicamente dois
componentes distintos, cujo comportamento está relacionado diretamente aos ramos
do SNA: um componente de alta frequência (que ocorre a ciclos>0,15 Hz),
facilmente identificado como arritmia sinusal respiratória mediada exclusivamente
pelo sistema nervoso parassimpático, e um de baixa frequência (<0,15 Hz), com
ciclos que duram pelo menos 6 segundos sendo mediado pelo SNA.
Assim, as potências de bandas espectrais da VFC, expressos em valor
absoluto e em valores normalizados, são apontadas como índices da ativação do
SNS e do SNP. A razão entre as potências das bandas LF e HF é freqüentemente
utilizada para mensurar o balanço entre ativação simpática e vagal, desta forma,
denominada de balanço simpatovagal54,55.
A relação LF/HF, índice de domínio de frequência, reflete as alterações
absolutas e relativas entre os componentes simpáticos e parassimpáticos do SNA5.
Durante o período T2 ocorreu redução de LF/HF (p=0,0026) em relação ao T4. Estes
resultados corroboram os achados de Matsumura et al.10, na qual foi avaliada as
alterações na pressão arterial, pulso e VFC durante a cirurgia dental. Os autores
observaram que o índice LF/HF diminuiu durante a anestesia local.
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A redução da razão LF/HF também foi verificada por Miura et al.3, ao avaliarem
as alterações na VFC durante a cirurgia odontológica em pacientes hipertensos.
Porém, os autores observaram que a razão LF/HF não alterou durante extração
dentária em pacientes normotensos.

Em contraste, o índice HF diminuiu

significativamente em pacientes normotensos durante a anestesia local e o período
de recuperação. Os autores concluíram que a supressão do sistema nervoso
simpático cardíaco durante a cirurgia dental pode atenuar a resposta em pacientes
com hipertensão.
Entretanto, ao comparar a VFC no pré e pós operatório em pacientes que
receberam anestesia local com ou sem sedação endovenosa em cirurgia de
implantes dentários, Morino et al.56 observaram que os índices HF, LF e LF/HF não
foram diferentes entre os tempos do estudo (pré e pós operatório).
A modulaçao autonômica cardíaca durante procedimentos cirúrgicos pode ser
modificada por diferentes anestésicos57. A análise da VFC também tem sido utilizada
para a avaliação do controle autonômico cardiovascular em anestesia local para
bloqueio do plexo braquial axilar, onde verficou-se que a razão LF/HF diminui após a
aplicação do bloqueio do plexo braquial58.
Muitas técnicas têm sido desenvolvidas para monitorar a profundidade
anestésica. Pode-se verificar a utilização da eletromiografia (EMG), a atividade
contrátil

da

musculatura

lisa

do

baixo

esôfago,

potenciais

evocados,

o

eletroencefalograma (EEG) e a VFC59,60.
Uma das aplicações recentes da VFC consiste em monitorar alterações do
SNA durante anestesia regional e, também, durante anestesia geral 60. É certo que a
análise espectral da VFC pode fornecer informações importantes sobre a influência
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da anestesia geral sobre o controle neural cardiovascular e profundidade da
anestesia geral61-64.
Verifica-se aumento do componente HF, portanto, aumento do controle vagal
para os anéstesicos dexmedetomidina e propofol62, como também, diminuição da
razão LF/HF após a anestesia geral63.

O índice LF e a razão LF/HF também

diminuiram significamente após o uso do propofol em anestesia raqui-peridural65.
Desta forma, estes resultados apresentam-se semelhantes aos encontrados após a
aplicação dos anéstesicos locais.
Guzzetti et al.57 avaliaram a VFC em três combinações de anéstesicos durante
procedimentos neurocirúrgicos. Os pacientes foram divididos aleatoriamente em três
grupos de anestesia: fentanil + sevoflurano, sevoflurano + remifentanil e propofol +
remifentanil.

Observou-se

que

todas

as

combinações

anestésicas

foram

caracterizadas por uma redução da VFC.
Kanaya et al.66, durante a indução de anestesia com sevoflurano, não
encontraram nenhum efeito significativo sobre a potência de HF da VFC. Porém,
Nakatsura et al.67 e Maenppa et al.68 observaram que a anestesia com sevoflurano
reduziu a potência de LF67,68. O sevoflurano não produziu efeito significativo sobre a
FC e reduziu significativamente a pressão sanguínea67.
Nos estudos de Kanaya et al.66, Keyl et al.69 e Rinznyk et al.70, a anestesia com
propofol, praticamente, não exerceu efeito sobre potência de LF da VFC. Em
contrapartida, Maenpaa et al.68 encontraram uma redução significativa deste
parâmetro. O propofol aumentou significativamente a razão LF/HF70.
O tiopental reduz significativamente as potências de HF e LF70,71. A pressão
sanguínea e a razão LF/HF não apresentaram mudanças significativas no estudo de
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Tsuchiya et al.72. No entanto, Riznyk et al.70

obtiveram redução na pressão

sanguínea, enquanto a razão LF/HF aumentou de modo significativo.
Nakatsura et al.67 estudaram os efeitos da ventilação mecânica sobre a VFC
durante anestesia com sevoflurano. Durante a ventilação mecânica, estes
pesquisadores observaram que, para sevoflurano a 2%, a potência de HF da VFC foi
pouco superior à obtida durante apnéia. No entanto, durante anestesia profunda,
esta diferença não foi significativa. Portanto, a anestesia parece reduzir a potência
de HF da VFC68.
Foi observado que após a aplicação da anestesia (período T2) houve aumento
do índice SDNN em relação ao período T1 (p=0,0201). O SDNN é um índice linear
do domínio tempo da VFC, relacionado ao desvio padrão de todos os intervalos RR
normais gravados no determinado intervalo de tempo5.
Os índices RMSSD e pNN50, também índices estatísticos do domínio tempo da
VFC, apresentaram um aumento após a aplicação do anestésico local (p<0,0001),
desta forma, tem-se um aumento da modulação parassimpática do coração.
Verificou-se ainda, que após o tratamento endodôntico, no período T4, ocorreu uma
diminuição de ambos os índices (p<0,0001). A redução da frequência cardíaca no
final do tratamento odontológico mostra o papel importante do sistema nervoso
autónomo na modulação da resposta cardiovascular durante sessões dentárias73.
Foi verificado que durante a realização do tratamento endodôntico (T3) houve
aumento do índice triangular (RRtri) (p=0,0132) em relação ao período de dez
minutos antes do início da sessão do tratamento endodôntico (T1). O índice
triangular é calculado a partir da construção de um histograma de densidade dos
intervalos RR normais, o qual contém no eixo x, o comprimento dos intervalos RR e
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no eixo y, a frequência com que cada um deles ocorreu. Este índice tem uma íntima
correlação com o desvio padrão de todos os intervalos RR5.
O índice TINN também apresentou aumento durante a realização do
tratamento endodôntico (T3) (p=0,0341), desta forma, tem-se um aumento da
modulação global do coração.
O plot de Poincaré é um método geométrico para análise da dinâmica da VFC,
que representa uma série temporal dentro de um plano cartesiano no qual cada
intervalo RR é correlacionado com o intervalo seguinte e definem um ponto no plot5.
Em relação ao plot de Poincaré, foi observado que após a aplicação do
anestésico local (T2) houve aumento do SD1 (p<0.0001). O SD1 é um indicador da
atuação vagal sobre o coração e o seu aumento sugere aumento da modulação
parassimpática do SNA. Este índice representa a dispersão dos pontos
perpendiculares à linha de identidade e parece ser um índice de registro instantâneo
da variabilidade batimento a batimento5 e indica a influência parassimpática sobre o
nodo SA74, 75.
Desta forma, a pesquisa de Svorc et al.76 corrobora o presente estudo, os
autores concluiram que a anestesia provoca aumento da VFC, com o aumento da
modulação

parassimpática

sobre

o

coração

ao

determinar

o

efeito

da

cetamina/xilazina e pentobarbital na VFC como um marcador de atividade do SNA.
A VFC tem-se mostrado um parâmetro útil mesmo na detecção de pequenas
alterações cardiocirculatórias do que outras ferramentas não-invasiva para pacientes
que são submetidos aos procedimentos endodônticos, visto que não foi observada
diferença antes e após a sessão na pressão arterial sistólica (p=0,9584) e pressão
arterial diastólica (p=0,8984). Este resultado corrobora os encontrados por
Montebugnoli et al.30. Na referida pesquisa, não houve diferença na pressão arterial
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sistólica e pressão arterial diastólica nos quatro períodos de estudo (no início da
cirurgia dentária, imediatamente após anestesia, durante a extração dentária e cinco
minutos após a extração dentária). No entanto, os valores de FC foram
significativamente diferentes em três dos quatro períodos, e os valores de VFC
foram significativamente diferentes em todos os quatro períodos de testes.
Alguns autores observaram aumento da PA e FC na anestesia infiltrativa e no
bloqueio do nervo alveolar inferior com lidocaína e epinefrina, porém não
clinicamente importante nos parâmetros cardiovasculares47,77,78.
Entretanto, em outro estudo79, foi observado que a anestesia local com
epinefrina diminuiu a pressão arterial sistólica em pacientes hipertensos e a pressão
arteial distólica em ambos os grupos (normotensos e hipertensos).
A necessidade de melhor compreender os efeitos da modulação autonômica
sobre o nodo SA levou à busca de marcadores qualitativos e quantitativos da
atividade autonômica. O estudo da VFC batimento a batimento, em resposta às
diferentes perturbações a que esta submetido o sistema cardiovascular, tornou-se
objeto de intensa pesquisa nos últimos anos5. Portanto, a VFC é uma interessante
variável fisiológica, que possibilita o entendimento de muitas características
relacionadas à atividade autonômica e ao controle cardiovascular80.
Embora o coração possua seus próprios mecanismos de geração de
potenciais de ação, o SNA, através da inervação simpática e parassimpática do
coração, modula a frequência do batimento e a força contrátil do músculo cardíaco.
A estimulação vagal reduz o ritmo cardíaco, através da liberação de acetilcolina. A
acetilcolina reduz a frequência de geração de potenciais de ação do nodo SA,
diminui a excitabilidade das fibras do nodo AV e a velocidade de condução do
potencial de ação para os ventrículos. A estimulação simpática, por sua vez, acelera
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o ritmo cardíaco através da liberação de noradrenalina. A noradrenalina aumenta a
frequência de geração de potencial de ação pelo nodo SA, aumenta a velocidade de
condução, aumenta o nível de excitabilidade de todas as regiões do coração e
aumenta a força de contração da musculatura cardíaca. Portanto, a frequência
cardíaca é o resultado do balanço autônomo sobre o ritmo de disparo do nodo SA 15.
Durante a análise do ECG, observa-se a variação nos intervalos decorridos
entre batimentos consecutivos, ou seja, a duração dos intervalos RR varia em torno
de um valor médio. Alterações na frequência cardíaca dependem de vários fatores
como atividade física e mental, padrão respiratório, cardiopatias, sexo e idade, além
de outros. Mesmo na ausência de perturbações, a FC não apresenta regularidade
temporal52. Segundo a Task Force6, o termo VFC é utilizado para descrever
variações instantâneas da FC decorrentes das alterações dos intervalos RR.
A capacidade da variação da frequência cardíaca, em função de fatores
externos representa um papel importante na vida diária, mesmo em situações
simples de mudanças posturais, e principalmente durante o esforço físico. Além
disto, eventos cardiovasculares, respiratórios e a evolução natural da idade parecem
corroborar para a diminuição da VFC6.
A avaliação básica das condições clínicas de um paciente compreende a
análise da FC, da PA e da respiração. Conforme já descrito, mecanismos neurais,
hormonais, mecânicos e elétricos atuam de forma simultânea para manter a
homeostase e produzem interações entre a FC, a PA e a respiração. Portanto, por
meio da análise da alteração destes parâmetros, informações importantes podem
ser obtidas a respeito do mecanismo de controle envolvido80.
A redução da VFC tem sido apontada como um forte indicador de risco
relacionado a eventos adversos em indivíduos normais e em pacientes com um
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grande número de doenças e refletem o papel vital que o sistema nervoso
desempenha na manutenção da saúde21.
Em doenças como hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio,
insuficiência coronariana e aterosclerose os índices de VFC encontram-se
reduzidos81-84. Menezes Jr et al.85 encontraram diminuição da VFC em hipertensos,
quando comparados a normotensos, ao analisar os índices SDNN, RMSSD, pNN50,
HF, LF, LF/HF, provavelmente por uma hiperatividade simpática.
Estudos da VFC, por métodos lineares, de voluntários que sofreram
insuficiência coronariana, observaram disfunção da modulação autonômica da
FC86,87, caracterizada pelo aumento da modulação simpática ou diminuição da
modulação vagal. Desta forma, ocorre uma redução da VFC como um todo, a qual é
abordada na literatura como importante prognóstico para o aparecimento de eventos
e mortalidade cardíaca88.
O controle parassimpático da frequência cardíaca depende do grau de
influência que a ventilação exerce sobre ela. É determinado em sua maior parte pela
frequência respiratória, pelo volume de ar corrente e pela idade do paciente. Um
aumento da frequência respiratória causa um prolongamento dos intervalos RR89.
Em relação aos aspectos de idade e sexo, pesquisas90,91 afirmam que o
processo de envelhecimento causa uma dimuição do tônus vagal e consequente
aumento da atividade simpática. Assim, indivíduos mais velhos possuem uma VFC
mais reduzida. Em 2006, Acharya et al.92 observaram que a VFC é menor com a
idade e que a variação é maior em mulheres. Melo et al.93, em estudo que
relacionaram os efeitos da idade e exercício, mostraram que a prática de exercício
pode atenuar esses efeitos.
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A ansiedade e o medo do tratamento endodôntico foram relatados por um
grande número de pacientes durante esta pesquisa.

Estes sentimentos podem

gerar importantes alterações autonômicas e determinam alterações fisiológicas
vinculadas à atividade do sistema nervoso simpático, expressas como palidez,
sudorese nas palmas das mãos, tremores, dificuldade de comunicação e
taquicardia94. Porém, verificou-se no estudo que o efeito do anestésico local causa a
supressão do sistema nervoso simpático cardíaco.
Com relação aos efeitos do estresse, ansiedade e depressão na modulação
do SNA, Langewitz et al.94 avaliaram o efeito do estresse mental sobre o SNA por
meio da VFC, onde foi observada diminuições de algumas variáveis da VFC.
Intervenções psicológicas antes de cirurgias eletivas elevam o índice HF95. Segundo
Morino et al.56, a análise espectral da VFC é útil na avaliação de tensão e ansiedade.
Algumas limitações, deste estudo, entretanto, devem ser consideradas. Em
relação aos aspectos metodológicos, pode-se considerar que a faixa etária estudada
foi ampla (18 a 40 anos).

Por outro lado, ao serem priorizados os critérios de

exclusão (fumantes, indivíduos com distúrbios cardiorrespiratórios, neurológicos e
demais comprometimentos conhecidos que impeçam o sujeito de realizar os
procedimentos, bem como o tratamento com medicamentos que influenciem a
regulação autonômica cardíaca), procurou-se garantir padrões normativos em
relação à amostra da seleção. Fatores como idade, sexo, características
antropométricas e condições de saúde têm mostrado influências nas respostas
fisiológicas dos sistemas orgânicos em estudos55,81,96.
Foi utilizada a primeira sessão do tratamento endodôntico porque o paciente
apresenta ansiedade pelo medo do desconhecido, como também, por nesta etapa
ser necessário a pulpectomia, porém, foram tratados dentes com vitalidade pulpar,
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como também, com ausência de vitalidade pulpar. Ainda como critério de exclusão,
padronizou-se pacientes que já realizaram tratamento endodôntico anteriormente.
A presença de batimentos ectópicos e artefatos produzem intervalos RR
inadequados para avaliação da VFC5. Entretanto, foram realizadas filtragens digitais
e manuais, para eliminação de batimentos ectópicos prematuros e artefatos.
Poucos estudos estão descritos na literatura sobre a modulação autonômica
na odontologia, e até o momento atual, este estudo apresenta como o primeiro a
analisar a VFC na endodontia.
Desta forma, sugere-se, em estudos futuros, que a VFC possa ser uma
ferramenta útil para obter parâmetros na estratificação do risco cardiovascular nas
várias especialidades Odontológicas.
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Conclusão
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5 CONCLUSÃO
 Houve aumento dos índices SDNN, pNN50, RMSSD e HF após a aplicação
do anestésico local.
 Durante o tratamento endodôntico a VFC é reduzida e após a aplicação do
anestésico local o componente parassimpático da VFC aumenta.
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