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RESUMO 
 

 

ORNELAS, Daniella Correia. Variabilidade da Frequência Cardíaca de Amputados 

Transfemorais Fisicamente Ativos Antes e Após Teste de Esforço Físico Máximo. 2016. 

43f. Monografia (Graduação) - Universidade de Brasília, Graduação em Fisioterapia, 

Faculdade de Ceilândia. Brasília, 2016. 
 

Introdução: Amputações traumáticas provocam alterações cardiovasculares, 

musculoesqueléticas e funcionais. Indivíduos com a seguinte amputação estão sujeitos a 

um aumento na morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares quando 

comparados a população geral, nesse sentido, a avaliação cardiovascular realizada por 

meio da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) no exercício físico agudo repercute 

nos efeitos metabólicos e cardiovasculares desse amputado, permitindo uma análise 

adicional e não-invasiva do sistema nervoso autônomo sobre o miocárdio durante esse 

comportamento. Objetivos: Verificar se existe alterações na variabilidade da frequência 

cardíaca de amputados transfemorais ativos antes e após a realização de teste de esforço 

físico máximo em bicicleta ergométrica. Métodos:  Foram estudados 6 voluntários do 

sexo masculino com amputação transfemoral unilateral, fisicamente ativos, com idade 

entre 20 e 45 anos. A coleta da VFC foi realizada 5 minutos antes do teste em bicicleta 

ergométrica, em supino, na posição de repouso, e 5 minutos após o teste na mesma 

posição. Foi iniciado o teste utilizando-se o protocolo de rampa. Foram selecionados os 

índices de análise no domínio do tempo RMSSD, PNN50, MEAN RR, SDT RR, MEAN 

HR e SDT HR e no domínio da frequência BF, AF e BF/AF. As diferenças foram 

consideradas significativas com valores de p≤ 0,05. Resultados: Não foram encontradas 

diferenças significativas nos índices BF, AF, BF/AF e SDT HR e foram encontradas 

diferenças significativas nos índices RMSSD, PNN50, MEAN RR, SDT RR e MEAN 

HR representando assim diminuição da atividade parassimpática. Conclusão: O presente 

estudo representou tanto um fator de inserção de exercícios físicos de forma regular na 

reabilitação de amputados transfemorais, como também um elemento importante para a 

estratificação de risco e prevalência de algumas doenças cardíacas. 

 Palavras-chave: amputação, sistema nervoso autônomo, esforço físico. 
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ABSTRACT 

 

 

ORNELAS, Daniella Correia. Heart rate variability on transfemoral amputees physically 

active faced with maximum effort test. 2016. 43f.      (Graduation) – University of Brasília, 

Graduation in Physiotherapy, Faculty of Ceilândia. Brasília, 2016. 

 

  

Introduction: Traumatic amputations often lead to cardiovascular, musculoskeletal and 

functional changes. Individuals with the following amputation are more liable to  present 

an increase in morbidity and mortality from cardiovascular disease compared to the 

general population, in this way, cardiovascular evaluation through  heart rate variability 

in acute exercise reflects the metabolic and cardiovascular effects of amputated, allowing 

an additional non-invasive analysis  of the autonomic nervous system on the myocardium 

during this behavior, allowing the detection of these risks and thus enabling early 

intervention  in that individual. Objectives: Check if there are changes in heart rate 

variability of active transfemoral amputees before and after maximum effort test in 

ergometric bicycle. Methods: 6 male volunteers with unilateral transfemoral amputation, 

physically active, with ages between 20 and 45 years old. The evaluation of HRV was 

performed 5 minutes before the test in ergometric bicycle in the supine position, in the 

rest position, and five minutes after the test in the same position. The test was started 

using the ramp protocol. Analytical indexes were selected in the time domain RMSSD, 

PNN50, MEAN RR, RR SDT, SDT MEAN HR and HR and in the frequency domain LF, 

HF and LF / HF. Differences were considered significant with values of p ≤ 0.05 values. 

Results: No significant differences were found in rates BF, AF, LF / HF and SDT HR 

and significant differences were found in RMSSD indices PNN50, MEAN RR, RR and 

SDT MEAN HR  representing a decrease  in parasympathetic activity. Conclusion: This 

study represents both a prophylactic factor related to the insertion of regular physical 

exercises for transfemoral amputees, but also an important element for risk stratification 

and prevalence of some heart diseases. 

Keywords: amputation, autonomic nervous system, physical exertion. 
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1-LISTA DE ABREVIATURAS  

AF: Alta frequência. 

BF: Baixa frequência.  

CETEFE-DF: Centro de Treinamento de Educação Física Especial de Brasília. 

ECG: Eletrocardiograma. 

FCRep: Frequência cardíaca de repouso.  

FC: Frequência cardíaca. 

Hz: Hertz. 

IPAQ: Questionário Internacional de Atividade Física.  

IMC: Índice de massa corporal. 

LA: Limiar anaeróbio. 

Mean HR - Média da Frequência Cardíaca.  

Mean RR - Média de todos os intervalos RR normais. 

MS: Milissegundos.   

NPPO-DF: Núcleo de Produção de Próteses e Órteses do Distrito Federal. 

PNN50: Porcentagem dos intervalos RR adjacentes com diferença de duração maior que 

50ms. 

RMSSD: Raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre intervalos RR 

normais adjacentes, em um intervalo de tempo. 

STD HR - Desvio Padrão dos valores instantâneos da frequência cardíaca.  
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STD RR (SDNN) - Desvio padrão de todos os intervalos RR normais, gravados em um 

interval de tempo. 

SNA: Sistema Nervoso Autônomo. 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences. 

TEFM: Teste de esforço físico máximo. 

TCLE: Termo de consentimento livre e esclarecido. 

TC6: Teste de caminhada de 6 minutos. 

UNB: Universidade de Brasília. 

VFC: Variabilidade da frequência cardíaca. 

VO2: Volume de Oxigênio. 
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3-INTRODUÇÃO 

 O termo amputação pode ser definido como sendo a retirada, geralmente 

cirúrgica, total ou parcial de um membro (1). Estima-se que as amputações de membro 

inferior correspondem a 85% de todas as amputações, apesar de não existirem 

informações epidemiológicas precisas (1,2).  

 Apesar do avanço da medicina, ainda existe uma incidência elevada de 

amputações primárias no trauma. A maior prevalência da etiologia traumática deve-se a 

idade da população analisada estar entre 11 e 30 anos, diferentemente das amputações de 

origem vascular que acometem, em sua maioria, pessoas idosas (3, 4).  

Este procedimento leva a uma série de alterações funcionais na biomecânica 

corporal que podem interferir no cotidiano do amputado gerando, ainda, padrões de 

postura e de marcha para compensar a perda do membro. Em pacientes com esse tipo de 

amputação, os movimentos de flexão e extensão de joelho são perdidos, o que implica 

diretamente na marcha e no equilíbrio (1, 5).  

Em estudo realizado por Senra (6) os pacientes relataram mudanças causadas pela 

amputação, como dificuldades com as habilidades básicas e atividades diárias, perda de 

independência, sentimentos de inferioridade, problemas relativos ao bem-estar, mudanças 

negativas em sua vida profissional, mudanças de identidade e mudanças em sua vida 

afetiva ou sexual. Sabino (7) relata as mesmas dificuldades enfrentadas pelos seus 

voluntários em seu estudo sobre a ansiedade, depressão e desesperança em pacientes 

amputados de membros inferiores (6, 7).  

Britto (8) em seu estudo sobre o efeito do uso da prótese em variáveis 

hemodinâmicas e autonômicas cardíacas em amputados traumáticos de membro inferior 

ressalta que essas amputações provocam alterações cardiovasculares, 

musculoesqueléticas e funcionais. 

 Resultados de estudos controlados têm demonstrado que o risco relativo de morte 

devido a causas cardiovasculares é maior em amputados bilaterais do que unilaterais, e 

maior em indivíduos com amputação transfemoral do que naqueles com amputação 

transtibial, dessa forma, os amputados traumáticos de membros inferiores estão sujeitos 

a um aumento na morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares quando 

comparados a população geral, entretanto, os fatores de risco para esse aumento de 
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morbidade, bem como os mecanismos patofisiológicos responsáveis, ainda não estão bem 

esclarecidos (8, 9, 10).  

Embora as causas não sejam bem esclarecidas, é sabido que amputados pós-

traumáticos apresentam vários fatores de riscos, os quais podem ter consequências 

adversas para o sistema arterial, tais como alta taxa de coagulabilidade sanguínea, 

hiperatividade simpática, e se associado à fatores como fumo, obesidade, baixos níveis 

de atividade física e consumo excessivo de álcool, se tornam ainda mais agravantes (8). 

Nesse sentido, a avaliação cardiovascular é necessária para indivíduos amputados 

ativos pois permite detectar riscos que podem estar presentes devido a sua própria 

amputação, possibilitando uma intervenção precoce nesse individuo com o objetivo de 

reinseri-lo em seu cotidiano. Para isso, algumas ferramentas são utilizadas como fontes 

confiáveis e acessíveis de informação sobre a integridade da modulação do sistema 

nervoso autônomo (SNA) sobre o miocárdio, dentre essas ferramentas, a avaliação da 

Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) se encontra presente, a mesma permite 

avaliar de forma mais simplificada e efetiva essa integridade neurocardíaca. 

Tem-se como base a observação de que as variações do ritmo sinusal são 

influenciadas pela interação entre o sistema nervoso simpático e o parassimpático do 

sistema nervoso autônomo (11, 12). O coração é um dos órgãos mais importantes do 

corpo humano e o controle de seu funcionamento está diretamente ligado ao SNA, a 

desigualdade entre as velocidades de transmissão nas vias responsáveis por esses dois 

sistemas, resultam diferenças na frequência de modulação dos mesmos no nó sinusal do 

coração, responsável pelo seu ritmo. O efeito resultante dessas influências autonômicas é 

a variabilidade batimento a batimento da frequência cardíaca instantaneamente (12). 

A variabilidade da frequência cardíaca tem sido investigada tanto em indivíduos 

saudáveis e atletas, assim como em portadores de patologias e/ou deficiências. Ela 

descreve as oscilações dos intervalos entre batimentos cardíacos consecutivos (intervalos 

R-R) do eletrocardiograma (ECG), sendo uma medida não invasiva, que pode ser 

utilizada para identificar fenômenos patológicos ou não, relacionados relacionadas às 

influências do sistema nervoso autônomo no coração (13, 14).  

      O exercício físico, em si, é um comportamento que provoca importantes 

modificações no funcionamento do sistema cardiovascular e em seus mecanismos de 

ajustes autonômicos. Diante disso, o estudo da VFC no exercício físico agudo, como o 
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próprio teste de esforço físico máximo em bicicleta ergométrica, repercute nos efeitos 

metabólicos e cardiovasculares desse pós-teste quando se compara ao pré-teste, 

permitindo assim, uma análise adicional e não-invasiva do controle neural da frequência 

cardíaca (FC) durante esse comportamento (15). 

O treinamento físico modifica a atividade autonômica cardíaca em individuos 

sadios ou portadores de cardiopatia pois ele é constituido fundamentalmente pela 

contração muscular esquelética, que por sua vez, representa stress fisiológico ao 

organismo, na medida em que os músculos em atividade aumenta sua atividade 

metabólica de repouso. Vários mecanismos regulatórios reflexos são ativados e, por meio 

do sistema nervoso autônomo, provocam efeitos cardiovasculares que permitem em 

conjunto o aumento do fluxo sanguíneo e a oferta de O2 ao musculo ativo. Como 

consequência aos exuberantes efeitos agudos (provenientes da diminuição da atividade 

parassimática) do exercicio fisico sobre o sistema nervoso autônomo, observam-se 

também efeitos crônicos (adaptações, aumento da atividade parassimpática) marcantes 

após o treinamento físico em individuos sadios e em portadores de cardiopatias (12). 

       Nesse sentido o objetivo deste estudo foi verificar se existem alterações na 

variabilidade da frequência cardíaca de amputados transfemorais ativos antes e após a 

realização de teste de esforço físico máximo em bicicleta ergométrica. 

4-MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo observacional transversal aprovado pelo Comitê de Ética 

da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (11911/12) que foi 

desenvolvido utilizando o espaço físico do Laboratório Multidisciplinar do Campus UnB 

– Ceilândia.  Após concordarem em participar do presente estudo, os participantes 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

A amostra ocorreu por conveniência, ou seja, não probabilística, representada por 

seis voluntários do sexo masculino com amputação transfemoral unilateral, fisicamente 

ativos, e utilizando prótese que foram recrutados, a princípio, no Centro de Treinamento 

de Educação Física Especial de Brasília (CETEFE-DF) e no Núcleo de Produção de 

Próteses e Órteses do Distrito Federal (NPPO-DF). 

Entre os critérios de inclusão: Indivíduos do sexo masculino com idade entre 20 e 

45 anos. Serem ativos segundo o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) 
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e apresentarem amputação a nível transfemoral unilateral de origem traumática. Foram 

excluídos do estudo homens com idade superior a 50 anos, voluntários que apresentarem 

déficit de equilíbrio, instabilidade na marcha e/ou problemas musculoesqueléticos que 

inviabilizem a prática de exercícios físicos, além de pessoas do sexo feminino, pois a 

influência do fator gênero pode influenciar sobre o controle autonômico (14).  

A primeira etapa abrangeu a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido por parte do voluntário, e foi realizada a identificação e anamnese geral do 

mesmo.  

A segunda etapa consistiu na realização do teste de esforço máximo em bicicleta 

ergométrica.  

Os pacientes foram orientados a não ingerirem bebidas à base de cafeína ou 

bebidas alcoólicas e a não praticarem atividades físicas 24 horas antes do teste. Os dados 

foram coletados em duas etapas e em dois dias consecutivos. 

 Para a captação da Variabilidade da frequência cardíaca, utilizou-se a cinta com 

a interface (Polar WearLink® 31 transmitter) que foi posicionada e ajustada de forma 

confortável no processo xifoide do voluntário e a interface de coleta online conectada a 

saída USB do computador. Utilizando-se o programa Polar Pro Trainer 5, foi realizada 

a captação da VFC na posição supina 5 minutos antes e 5 minutos após o teste de esforço 

físico máximo. 

 

Teste de Esforço Físico Máximo: 

 

Para o TEFM, que foi realizado em bicicleta ergométrica Lode B.V. Medical 

Technology Corival Rehab, os voluntários permaneceram 5 minutos em repouso, 

sentados na bicicleta em posição para captação da VFC inicial e em seguida, foi iniciado 

o teste de esforço físico utilizando-se o protocolo de rampa em que caracterizou pelo 

aumento da intensidade de 15 Watts por minuto, onde o paciente deveria manter um nível 

de trabalho de 60 rotações por minuto durante todo o teste. Esse aumento de intensidade 

foi padronizada para todos os voluntários por conta de sua faixa etária. O teste obteve 

duração entre 8 a 12 minutos e foi interrompido mediante exaustão voluntária.  Incentivo 

verbal foi empregado na tentativa de se obter esforço físico máximo (15).  
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Ao termino do teste, os voluntários continuaram por mais 5 minutos sentados na 

bicicleta ergométrica para a captação da VFC pós-teste. 

Análise da VFC: 

 

Os dados foram visualizados no software Polar Protrainer 5® e foram exportados 

em formato de texto (.txt) para posteriormente serem analisados no software Kubios 

(release 2.1 Kubios HRV), utilizando o método tradicional de análise via FFT de no 

mínimo 360 batimentos.  

Foram selecionados índices obtidos por meio de métodos lineares, os métodos 

analisados foram: análise no domínio do tempo, realizada por meio de índices estatísticos 

e geométricos, e análise no domínio da frequência, onde as medidas desse domínio são 

derivadas da análise do espectro de potência. 

Os índices estatísticos no domínio do tempo (obtido pela determinação de 

intervalos RR correspondentes em qualquer ponto no tempo) escolhidos para análise 

foram: RMSSD que é a raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre 

intervalos RR normais adjacentes, em um intervalo de tempo, expresso em milissegundos 

(ms), pNN50 que representa a porcentagem dos intervalos RR adjacentes com diferença 

de duração maior que 50 ms, Mean RR que representa a média de todos os intervalos RR 

normais, STD RR (SDNN) que representa o  desvio padrão de todos os intervalos RR 

normais gravados em um intervalo de tempo, também expresso em ms, Mean HR que é 

a média da Frequência Cardíaca e STD HR que representa o desvio Padrão dos valores 

instantâneos da frequência cardíaca (14).   

Em relação ao outro método linear escolhido para a análise, que foi o domínio da 

frequência, os componentes oscilatórios principais analisados neste domínio foram: 

Componente de alta frequência (AF), com variação de 0,15 a 0,4Hz, que corresponde à 

modulação respiratória e é um indicador da atuação do nervo vago sobre o coração; 

Componente de baixa frequência (BF), com variação entre 0,04 e 0,15Hz, que é 

decorrente da ação conjunta dos componentes vagal e simpático sobre o coração, com 

predominância do simpático, e a relação BF/AF reflete as alterações absolutas e relativas 

entre os componentes simpático e parassimpático do SNA, caracterizando o balanço 

simpato-vagal sobre o coração (12, 14). 
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A análise e o tratamento estatístico foram realizados através do programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 20 e para a comparação intra-grupo 

em relação a VFC antes e depois do teste ergométrico, foi utilizado o teste de Wilcoxon, 

que é um teste não-paramétrico para comparação de duas amostras pareadas. Considerado 

ideal para comparar os mesmos indivíduos em dois momentos diferentes, foi o teste de 

escolha para a análise de todas as variáveis quantitativas: RMSSD, PNN50, BF, AF, 

BF/AF, MEAN RR, SDT RR, MEAN HR e SDT HR.  

Foram utilizados os valores de significância de 5% (p < 0,05). Os dados foram 

apresentados em tabelas e gráficos boxplots. 

A análise descritiva para obtenção dos valores médios e medianos das 

características gerais da amostra e os valores medianos referentes aos índices da VFC no 

domínio do tempo e da frequência, foram realizados através do programa Microsoft Excel 

2013 para Windows. 

 

 

5. RESULTADOS 

Os dados referentes as características gerais da amostra em relação à idade, altura, 

peso e índice de massa corporal (IMC) estão na tabela 1. Segundo o IPAQ – versão curta, 

os voluntários foram classificados quanto ao nível de atividade física, sendo quatro 

indivíduos classificados como “ativos” e dois como “muito ativos”. 

Tabela 1. Características gerais da amostra. 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 2 estão apresentados os resultados da VFC no domínio do tempo, a partir 

do índices RMSSD, PNN50, MEAN RR, SDT RR, MEAN HR, SDT HR, BF, AF, BF/AF 

dos voluntários estudados, separados pelo pré e pelo pós teste de esforço físico máximo 

em bicicleta ergométrica.  

a = Anos; m = Metros; kg = Quilograma; IMC = Índice de massa corporal; 

 kg/m² = Quilograma por metro quadrado.  

http://www.baixaki.com.br/iphone/download/microsoft-excel.htm
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Pode-se observar que os valores encontrados no domínio do tempo para o índice 

RMSSD apresentaram valores medianos no pré e pós teste de 37,2 ms (pré teste) e 12,2 

ms (pós-teste). Para o PNN50, também presente no domínio do tempo, os valores 

medianos foram de 14,4% (pré-teste) e 0,9% (pós-teste). O valor da mediana que 

representa a Média e o Desvio padrão de todos os intervalos RR’s instantâneos foi de 

769,3 ms (MEAN RR no pré-teste), 581, 4 ms (MEAN RR no pós-teste), 68,8 ms (SDT 

RR no pré-teste) e 44,3 ms (SDT no pós-teste) respectivamente. E o valor de mediana que 

representa a Média e o Desvio padrão da frequência cardíaca foi de 78,6 por 1/min 

(MEAN HR no pré-teste), 103, 9 por 1/min (MEAN HR no pós-teste), 7,1 por 1/min 

(SDT HR no pré-teste) e 7,4 por 1/min (SDT HR no pós-teste). 

 Houve portanto diminuição dos valores centrais (mediana) no pós teste quando 

comparado ao pré-teste para os domínios do tempo: RMSSD, PNN50, MEAN RR e SDT 

RR, e, contrário a isso, aumento dos valores de MEAN HR e SDT HR. Esse achado 

evidencia diminuição da VFC para os domínios RMSSD, PNN50, representando 

diminuição da resposta parassimpática (vagal), diminuição dos intervalos de tempo entre 

um batimento cardíaco e outro, e aumento da média frequência cardíaca dos voluntários 

no pós teste comparado ao pré-teste. Apesar de ter ocorrido esse aumento, e diminuição 

do índice MEAN RR e SDT RR após o teste de esforço físico máximo, e os mesmos 

representarem também as atividades simpática e parassimpática, esses achados, pela 

própria análise não-linear, não permitem distinguir quando as alterações da VFC são 

devidas ao aumento do tônus simpático ou à retirada do tônus vagal, somente as 

afirmativas citadas. Já os índices RMSSD e PNN50 representam a atividade 

parassimpática, pois são encontrados a partir da análise de intervalos RR adjacentes (14), 

além disso, os domínios RMSSD, PNN50, MEAN RR, SDT RR e MEAN HR se 

apresentaram estatisticamente significantes (TABELA 2), já os valores de SDT HR, 

referentes ao desvio padrão da FC, não se apresentaram estatisticamente significantes 

(p>0,05). 

Não foram evidenciadas diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) no 

domínio da frequência para as bandas de Baixa frequência (BF), Alta frequência (AF) e 

para relação de ambas (BF/AF), fato que pode ser explicado pela alta sensibilidade de 

coleta desse domínio, além disso, os valores  centrais de mediana também não 

apresentaram redução quando comparado o pré e o pós teste para as bandas de Baixa 

Frequência (BF) e a relação de Baixa Frequência com Alta Frequência (BF/AF), 
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apresentando diminuição somente na banda de Alta frequência (AF) com mediana de 38,0 

no pré-teste e 33,0 no pós-teste (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Valores referentes à mediana e valor de significância da VFC observado 

no domínio do tempo (RMSSD, PNN50, MEAN RR, SDT RR, MEAN HR e SDT 

HR) e no domínio da frequência (BF, AF e BF/AF) dos amputados transfemorais, 

separados pelo pré e pelo pós teste em bicicleta ergométrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas figuras de 1 a 3 estão representadas as análises da VFC no domínio do tempo 

(RMSSD e PNN50, MEAN RR e SDT RR, MEAN HR e SDT HR) e no domínio da 

frequência (BF, AF e BF/AF) dos amputados transfemorais no pré e no pós teste de 

esforço físico em bicicleta ergométrica. 

O mesmo foi observado no domínio da frequência para as bandas de Baixa 

frequência (BF), Alta frequência (AF) e a relação de ambas (BF/AF) (p>0,05), que apesar 

de não evidenciarem diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) entretanto nota-

DP = desvio padrão; RMSSD = raiz quadrada da média do quadrado da diferença entre os intervalos R-R normais adjacentes; PNN50 

= porcentagem dos intervalos R-R adjacentes com duração maior que 50ms; BF = baixa frequência; AF = alta frequência; BF/AF = 
relação baixa frequência e alta frequência; Mean RR = Média de todos os intervalos RR normais; STD RR = Desvio padrão de todos 
os intervalos RR normais, gravados em um intervalo de tempo; Mean HR = Média da Frequência Cardíaca; STD HR = Desvio Padrão 

dos valores instantâneos da frequência cardíaca; p = índice de significância. 
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se visualmente que no pós-teste a banda de Alta frequência foi maior comparativamente 

ao pré-teste. 

 

Figura 1. Análise da VFC no domínio do tempo, índice RMSSD (ms) (p=0,028) e 

índice PNN50 (%) (p=0,028) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2. Análise da VFC no domínio do tempo, valores de média e desvio padrão 

dos intervalos RR’s normais (ms) e FC (1/min) (p=0,028) 
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Figura 3. Análise da VFC no domínio da frequência, banda de baixa frequência (BF) 

(n.u.) (p=0,249), banda de alta frequência (AF) (n.u.) (p=0,249) e relação de baixa 

frequência e alta frequência (BF/AF) (p=0,75) 
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6. DISCUSSÃO 

Cada vez mais o número de vítimas com amputação de membro inferior por 

trauma sobe e, estas, com uma característica preocupante, que é envolver uma faixa etária 

que compreende adultos jovens e economicamente ativos (18).  

 Senefonte (18) em seu estudo no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2008 

com 108 pacientes com média de idade de 36,7 ± 12 anos e mediana de 35 anos, com 

objetivo de conhecer a causa de amputações traumáticas realizadas na Santa Casa de 

Campo Grande-MS, revelou que a maioria tinha idade abaixo dos 30 anos, além disso, o 

sexo masculino predominou em relação sexo feminino. 

Nóbrega (19) afirma que o exercício físico pode ser utilizado para avaliar a função 

autonômica através da observação do comportamento da frequência cardíaca submetida 

continuamente ao controle dos sistemas simpático e parassimpático e ressalta que durante 

o exercício físico ocorre um ajuste autonômico caracterizado pelo aumento de atividade 

adrenérgica e diminuição da atividade parassimpática cardíaca. 

O mesmo é corroborado por Brum (20), o autor ressalta que o efeito agudo 

imediato do exercício físico no organismo se caracteriza por uma situação que retira o 

organismo de sua homeostase, pois implica no aumento instantâneo da demanda 

energética da musculatura exercitada e, consequentemente, do organismo como um todo, 

em resposta, ocorre o aumento da frequência cardíaca, do volume sistólico e do débito 

cardíaco, pela ação simpática, dessa forma, durante os exercícios dinâmicos, observa-se 

aumento da pressão arterial sistólica e manutenção ou redução da diastólica e essas 

respostas são tanto maiores quanto maior for a intensidade do exercício. 

Segundo Marães (21), a VFC durante o exercício físico depende de diversos 

mecanismos fisiológicos, sendo o ajuste inicial dependente da retirada do tônus vagal, 

enquanto os incrementos seguintes dependem do aumento na atividade simpática. 

Em relação a resposta parassimpática do sistema nervoso autônomo dos 

voluntários, que também é representada pelos índices RMSSD e PNN50 do domínio do 

tempo, houve redução significativa. 

Fronchetti (22) verificou no seu estudo o grau de associação entre a frequência 

cardíaca de repouso (FCRep), diferentes índices de variabilidade da frequência cardíaca 

(FC) em repouso e a intensidade de esforço referente ao limiar de variabilidade da FC de 
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vinte homens (21,3 ± 2,6 anos, 72,9 ± 10,2 kg; e 178,5 ± 6,0 cm e saudáveis) e ressalta 

que a redução na FC em repouso e o aumento da atividade vagal estão normalmente 

associados a uma melhora no nível de aptidão física relacionada à saúde e sugere que a 

estimulação vagal apresenta um efeito protetor sobre a vulnerabilidade elétrica 

ventricular, ao contrário, uma baixa atividade parassimpática estaria correlacionada ao 

desenvolvimento de arritmias letais. 

Cadena (23) em seu estudo sobre estudo sobre a variabilidade da frequência 

cardíaca e do nível funcional de amputados transfemorais, que teve como objetivo 

analisar sob o ponto de vista linear e não linear a variabilidade da frequência cardíaca 

(VFC) dos amputados na condição de repouso e durante o exercício físico (teste de 

caminhada de 6 minutos-TC6) de 7 voluntários com amputação transfemoral, com idade 

média de 31,7 ± 7,53 anos e índice de massa corporal (IMC) de 23,74 ± 3,58 Kg/m2, 

corroborou com os achados do presente estudo quando na sua comparação entre as 

condições de repouso e exercício, o componente parassimpático foi menor durante o 

TC6M. O mesmo ocorreu nesse estudo, havendo redução da atividade parassimpática no 

pós teste de esforço físico máximo em bicicleta ergométrica quando comparado o pré 

teste, que também foi uma condição de repouso 5 minutos antes de ser iniciado, além 

disso, a média de idade dos voluntários foi semelhante juntamente com a quantidade dos 

mesmos (17).  

 Yamamoto (24) estudando o controle do sistema nervoso autonômico da 

frequência cardíaca durante o exercício, por meio de variabilidade da frequência cardíaca 

(VFC) observaram diminuição do controle nervoso parassimpático no coração até o 

limiar anaeróbio (LA) e aumento do controle nervoso simpático em intensidades acima 

do LA. 

Paiva (25) em seu estudo sobre a Comparação entre Métodos de Avaliação da 

Modulação Vagal Cardíaca onde avaliou a VFC de Trinta homens saudáveis, jovens (23 

± 4 anos), sem quaisquer doenças previamente diagnosticadas e 15 homens com 

coronariopatia (61 ± 10 anos), observou que houve valor estatisticamente significante no 

domínio do tempo (RMSSD e PNN50) comparando ambos os grupos p < 0,05 (19). 

Almeida (26) também cita que uma redução do tônus vagal cardíaco e 

consequentemente da variabilidade da FC, independentemente do protocolo de 

mensuração, está relacionada a disfunção autonômica, a doenças crônico-degenerativas e 

a risco de mortalidade aumentado e representa, dessa forma, um importante indicador do 
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estado de saúde e que a diminuição isolada da VFC expressa aumento de três a cinco 

vezes do risco relativo de mortalidade por evento cardíaco. 

Os voluntário do presente estudo, apresentaram ainda, aumento da Média da FC 

no pós-teste e esses valores se apresentaram estatisticamente significantes. 

Nóbrega (19) ressalta que a FC é maior no início do exercicio físico, pois decorre 

da inibição das atividades vagal sobre o coração, enquanto que a participação simpatica 

torna-se evidente somente após alguns segundos do esforço e que um dos prováveis 

mecanismos que explicam  esse poder preditivo é seu fator na determinação do consumo 

de oxigênio pelo miocárdico. 

Almeida (26) em sua revisão bibliográfica sobre Os Efeitos do Treinamento 

Aeróbico Sobre a Frequência Cardíaca, relata que o tempo despendido para o retorno da 

FC aos níveis de repouso depende da interação entre as funções autonômicas, do nível de 

condicionamento físico e também da intensidade do exercício. A recuperação pode levar 

de uma hora após exercício leve ou moderado, quatro horas após exercício aeróbio de 

longa duração, a até 24 horas após um exercício intenso ou máximo. Os mecanismos 

responsáveis por essas discrepâncias não estão totalmente esclarecidos, considerando-se 

no momento as seguintes explicações como as mais plausíveis: atividade vagal diminuída, 

atividade simpática exacerbada ou, até mesmo, aumento da atividade de ambos os ramos 

do SNA, diante disso, no presente estudo o aumento da média da FC pode ser justificado 

pela atividade vagal diminuída. 

 Boutcher e Stein (27) verificaram que indivíduos com melhor tônus vagal 

cardíaco respondem melhor a um treinamento aeróbico, tendo maiores ganhos no 

consumo máximo de oxigênio e reduzindo mais a FC de repouso e GOIS (28) ressalta 

que mudanças como a diferença da VFC de repouso após um exercício físico, parecem 

aparecer somente após cerca de três meses de treinamento onde se têm menor FC tanto 

em repouso quanto no exercício submáximo e um aumento da atividade parassimpática. 

Os achados desse presente podem ser justificado pelo próprio efeito agudo 

imediato do exercício físico no organismo do voluntário, como a diminuição da ação 

parassimpática, diminuição dos intervalos RR’s e aumento da média da FC, visto que a 

VFC foi mensurada imediatamente após o exercício, porém, corroborando com os estudos 

presentes na literatura, é notável que os mesmo possuem risco cardiovascular. 

Na análise no domínio da frequência, onde foram analisados os índices das bandas 

de Alta frequência (corresponde a atuação do nervo vago ao coração), Baixa frequência 
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(representa a ação conjunta de ambos sistemas, vago e simpático, porém com 

predominância do simpático) e a relação entre eles (reflete as alterações absolutas e 

relativas entre os componentes simpático e parassimpático) não houve diferenças 

significativas nos três aspectos analisados (p>0,05). 

Cadena (23) também corroborou com os achados presentes, pois não encontrou 

diferenças significativas no domínio da frequência, na maioria dos índices relativos à sua 

análise não linear e no domínio da frequência para as condições de repouso e exercício 

(TC6M). 

Britto (8) cita que um achado comum em sujeitos com amputação traumática de 

membro inferior é a hiperatividade simpática e que uma das explicações para essa 

hiperatividade simpática é a irritação crônica no coto promovido pelo encaixe protético e 

constatou que a compressão exercida pela prótese em sua amostra composta de 

amputados transtibiais traumáticos alterou as variáveis autonômicas por meio da 

diminuição dos valores de iRR, RMSSD e PNN50, tanto na postura supina quanto na 

ortostática. Apesar do presente estudo não ter verificado a hiperatividade simpática por 

meio dos domínios da Frequência, corroborou com os achados em relação a diminuição 

dos valores de iRR, RMSSD e PNN50. 

Almeida (26) afirma que não está bem esclarecido ainda se o exercício físico 

regular pode melhorar sobremaneira a função do SNA, apesar de algumas evidências 

mostrarem que sim,  mas ressalta que algumas das modificações que ocorrem no controle 

da FC em repouso e nos níveis submáximos do exercício sejam consequência de 

adaptações intrínsecas do próprio nódulo sinusal ou ainda decorrentes de outras 

modificações fisiológicas, como aumento do retorno venoso e do volume sistólico e 

melhora da contratilidade miocárdica, ou periféricas, como melhora da extração de 

oxigênio (diferença arteriovenosa de oxigênio) ou melhora da utilização do O2 para gerar 

mais trabalho (eficiência mecânica) são efeitos presentes, e ainda ressalta que 

aparentemente, os indivíduos melhor condicionados aerobicamente possuem atividade 

autonômica mais eficiente do que os sedentários. Diante dos achados, pode-se afirmar 

que a prática regular de exercício físico deve ser realizada principalmente por pessoas que 

apresentam risco cardiovascular.  
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7.CONCLUSÃO 

Houve diminuição significativa da variabilidade da frequência cardíaca de 

amputados transfemorais ativos no pós teste de esforço físico, o que pode indicar uma 

redução da atividade autonômica parassimpática sobre o miocárdio destes indivíduos na 

fase de recuperação do exercício físico. Os efeitos agudos imediatos ao exercício máximo, 

do tipo dinâmico, aeróbio, em bicicleta ergométrica, como aumento imediato da atividade 

vagal no período de recuperação, estão normalmente associados a uma melhora no nível 

de aptidão física e consequente menor risco de desenvolver doenças cardiovasculares. 

Diante disso, o presente estudo com sua análise do perfil autonômico destes voluntários, 

representou tanto um de inserção de exercícios físicos de forma regular na reabilitação 

amputados transfemorais, como também um elemento importante para a estratificação de 

risco e prevalência de algumas doenças cardiovasculares. Desta forma, sugere-se 

trabalhos futuros com o mesmo perfil de voluntários e uma amostra maior para confirmar 

nossos achados. 
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9. ANEXOS 
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9.1. Anexo A: Normas da Revista Fisioterapia Em Movimento 

Instruções para autores 

 

 

A Revista Fisioterapia em Movimento está alinhada com as normas de qualificação de 

manuscritos estabelecidas pela OMS e pelo International Committee of Medical Journal 

Editors (ICMJE). Desde 2009 somente são aceitos os artigos de ensaios clínicos que 

tenham sido cadastrados em um dos Registros de Ensaios Clínicos recomendados pela 

OMS e ICMJE. Trabalhos que contenham resultados de estudos humanos e/ou com 

animais somente serão aceitos para publicação se assumida a responsabilidade no 

cumprimento dos princípios éticos da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

que trata do Código de Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humano. Esses trabalhos 

devem obrigatoriamente incluir uma afirmação de que o protocolo de pesquisa foi 

aprovado por um comitê de ética institucional e cópia do parecer de aprovação deve ser 

anexada no ato da submissão. Para experimentos com animais, considere as diretrizes 

internacionais Pain, publicada em: PAIN, 16: 109-110, 1983. 

Os pacientes têm o direito à privacidade e esclarecimento de tudo que se refere ao estudo 

por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em caso de utilização 

de fotografias de pessoas/pacientes, estas não podem ser identificáveis exceto se as 

fotografias estiverem acompanhadas de permissão específica escrita para uso e 

divulgação das imagens. O uso de máscaras oculares não é considerado proteção 

adequada para o anonimato. 

 

 

INSTRUÇÕES GERAIS 

 

Para que o processo de avaliação seja feito de forma rápida e eficiente, sugerimos acessar 

um artigo já publicado em edição recente para verificar a formatação dos artigos 

publicados pela revista, e seguir rigorosamente as instruções desta página antes de 

iniciarem a submissão. Nota: submissões que ignorarem as diretrizes abaixo listadas serão 

rejeitadas imediatamente. 

 

 

• Os manuscritos devem ser submetidos na área de submissão de artigos. Os trabalhos 

devem ser digitados em Word for Windows, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento entre linhas de 1,5. As páginas têm como formato A4 e devem ter a 

quantidade mínima de dez e máximo de quinze páginas, incluindo as referências, 

ilustrações, quadros, tabelas e gráficos. O número máximo permitido de autores por artigo 

é seis (6). 

• Os trabalhos podem ser encaminhados em português ou inglês, devendo constar no texto 

um resumo em cada língua. Uma vez aceito para publicação, o artigo deverá 

obrigatoriamente ser traduzido para a língua inglesa. A submissão de artigos é gratuita, 

http://www.who.int/ictrp/en/
http://www.icmje.org/about-icmje/faqs/
http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/rfm
http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/rfm?dd99=submit


32 
 

entretanto, os custos da tradução como também a escolha do profissional ou empresa 

responsável pela mesma são de inteira responsabilidade dos autores. 

• As ilustrações (figuras, gráficos, quadros e tabelas) devem ser limitadas ao número 

máximo de cinco (5), inseridas no corpo do texto, identificadas e numeradas 

consecutivamente em algarismos arábicos. Figuras e gráficos devem estar em formato 

tiff; quadros e tabelas, em formato. DOC ou .XLS. Na montagem das tabelas, seguir as 

normas de apresentação tabular estabelecidas pelo Conselho Nacional de Estatística e 

publicadas pelo IBGE em 1993, e o Sistema Internacional (SI) de unidades métricas para 

as medidas e abreviações das unidades. Envio de ilustrações com baixa resolução (menos 

de 300 DPIs) pode acarretar atraso na aceitação e publicação do artigo. 

• Abreviaturas oficiais poderão ser empregadas somente após uma primeira menção 

completa. Gírias, expressões e abreviaturas pouco comuns não deverão ser usadas. 

• Deverão constar, no final do artigo, o endereço completo de todos os autores, afiliação 

(instituição de origem), telefone e e-mail para encaminhamento de correspondência pela 

comissão editorial. 

 

OUTRAS INSTRUÇÕES 

• Todos os artigos devem ser inéditos e não devem ser submetidos para avaliação 

simultânea em outros periódicos. É imprescindível anexar as declarações de direitos 

autorais e inexistência de conflito de interesses assinadas por todos os autores, como 

também o parecer de aprovação do Comitê de Ética quando for o caso. 

• Afirmações, opiniões e conceitos expressados nos artigos são de responsabilidade dos 

autores. 

• Todos os artigos serão submetidos ao Conselho Científico da revista e, caso pertinente, 

à área da Fisioterapia para avaliação dos pares. 

• Não serão publicadas fotos coloridas, a não ser em caso de absoluta necessidade e a 

critério do Conselho Científico. 

 

 

 

No preparo do original, deverá ser observada a seguinte estrutura: 

 

CABEÇALHO 

Título do artigo em português, LETRAS MAIÚSCULAS em negrito, fonte Times New 

Roman, tamanho 14, parágrafo centralizado. Subtítulo em inglês, somente a primeira letra 

da primeira palavra escrita em maiúscula (exceção para nomes próprios), em itálico, fonte 

Times New Roman, tamanho 12, parágrafo centralizado. O título deve conter no máximo 

12 palavras, sendo suficientemente específico e descritivo. Se o artigo for submetido em 

inglês, título em inglês e subtítulo em português. 
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APRESENTAÇÃO DOS AUTORES DO TRABALHO 

Nome completo, afiliação institucional (nome da instituição para a qual trabalha), vínculo 

(se é docente, professor ou está vinculado a alguma linha de pesquisa), cidade, estado, 

país e e-mail. 

 

RESUMO ESTRUTURADO/STRUCTURED ABSTRACT 

O resumo estruturado deve contemplar os tópicos apresentados na publicação: 

Introdução, Objetivo, Materiais e Métodos, Resultados, Conclusão. Deve conter no 

mínimo 150 e máximo 250 palavras, em português/inglês, fonte Times New Roman, 

tamanho 11, espaçamento simples e parágrafo justificado. Na última linha deverão ser 

indicados os descritores (palavras- chave/keywords) em número mínimo de 3 e no 

máximo de 5, sendo representativos do conteúdo do trabalho. Para padronizar os 

descritores, solicitamos utilizar os Thesaurus da área de saúde (DeCS). 

 

CORPO DO TEXTO 

• Introdução: deve apontar o propósito do estudo, de maneira concisa, e descrever quais 

os avanços que foram alcançados com a pesquisa. A introdução não deve incluir dados 

ou conclusões do trabalho em questão. 

• Materiais e métodos: deve ofertar, de forma resumida e objetiva, informações que 

permitam que o estudo seja replicado por outros pesquisadores. Referenciar as técnicas 

padronizadas. 

• Resultados: devem oferecer uma descrição sintética das novas descobertas, com pouco 

parecer pessoal. 

• Discussão: interpretar os resultados e relacioná-los aos conhecimentos existentes, 

principalmente os que foram indicados anteriormente na introdução. Esta parte deve ser 

apresentada separadamente dos resultados. 

• Conclusão ou Considerações finais: devem limitar-se ao propósito das novas 

descobertas, relacionando-as ao conhecimento já existente. Utilizar citações somente 

quando forem indispensáveis para embasar o estudo. 

• Agradecimentos: se houver, devem ser sintéticos e concisos. 

• Referências: devem ser numeradas consecutivamente na ordem em que aparecem no 

texto. 

• Citações: devem ser apresentadas no texto, tabelas e legendas por números arábicos 

entre parênteses. Deve-se optar por uma das modalidades abaixo e padronizar em todo o 

texto: 

http://decs.bvs.br/
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Exemplo 1: “O caso apresentado é exceção quando comparado a relatos da prevalência 

das lesões hemangiomatosas no sexo feminino (6, 7)”. 

Exemplo 2: “Segundo Levy (3), há mitos a respeito dos idosos que precisam ser 

recuperados”. 

 

REFERÊNCIAS 

Para artigos originais, mínimo de 30 referências. Para artigos de revisão, mínimo de 40 

referências. As referências deverão originar-se de periódicos que tenham no mínimo o 

Qualis desta revista ou equivalente. Todas as instruções estão de acordo com o Comitê 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (Vancouver). 

 

ARTIGOS EM REVISTA 

- Até seis autores 

Naylor CD, Williams JI, Guyatt G. Structured abstracts of proposal for clinical and 

epidemiological studies. J Clin Epidemiol. 1991;44:731-737. 

- Mais de seis autores: listar os seis primeiros autores seguidos de et al. 

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al Childhood 

leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer. 1996;73:1006-12. 

- Suplemento de volume 

- Suplemento de número 

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women ´s psychological reactions to breast cancer. 

Semin Oncol. 1996;23(1 Suppl 2):89-97. 

- Artigos em formato eletrônico 

Al-Balkhi K. Orthodontic treatment planning: do orthodontists treat to cephalometric 

norms. J Contemp Dent Pract. [serial on the internet] 2003 [cited 2003 Nov. 4]. Available 

from: URL: www.thejcdp.com. 

 

 

LIVROS E MONOGRAFIAS 

- Livro 

Berkovitz BKB, Holland GR, Moxham BJ. Color atlas & textbook of oral anatomy. 

Chicago:Year Book Medical Publishers; 1978. 

- Capítulo de livro 

http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
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Israel HA. Synovial fluid analysis. In: Merril RG, editor. Disorders of the 

temporomandibular joint I: diagnosis and arthroscopy. Philadelphia: Saunders; 1989. p. 

85-92. 

- Editor, Compilador como Autor 

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: 

Churchill Livingstone; 1996. 

- Livros/Monografias em CD-ROM 

CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM], Reeves JRT, Maibach 

H. CMEA Multimedia Group, producers. 2 nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995. 

- Anais de congressos, conferências congêneres, 

Damante JH, Lara VS, Ferreira Jr O, Giglio FPM. Valor das informações clínicas e 

radiográficas no diagnóstico final. Anais X Congresso Brasileiro de Estomatologia; 1-5 

de julho 2002; Curitiba, Brasil. Curitiba, SOBE; 2002. 

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in 

medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. 

MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress of Medical Informatics;1992 Sept 

6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam:North-Holland; 1992. p. 1561-5. 

 

 

TRABALHOS ACADÊMICOS (Teses e Dissertações) 

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly´s access and utilization 

[dissertation]. St. Louis: Washington Univ.; 1995. 

 

 

Todas as Tabelas e Quadros devem seguir o padrão conforme exemplo: 

TABELA 1 - Relação: estatura x peso (meninos de 13 anos) 

Peso Estatura 

35 128 

38 140 

45 140 

52 150 

50 130 
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38 110 

30 140 

Fonte: DUARTE, 1985, p. 19. 

 

É importante que durante a execução do trabalho o autor consulte a página da revista 

online e verifique a apresentação dos artigos publicados, adotando o mesmo formato. 

Além de revisar cuidadosamente o trabalho com relação às normas solicitadas, 

recomendamos que o autor efetue uma conferência cuidadosa dos seguintes itens ao 

término do trabalho: tamanho da fonte em cada item do trabalho, notas em número 

arábico, a legenda de tabelas e quadros, formatação da página e dos parágrafos, citação 

no corpo do texto e referências conforme solicitado e se todos os autores citados constam 

nas referências do trabalho. Deve ser dada especial atenção ao idioma português ou inglês 

utilizado no texto, pois a equipe deste periódico não realiza correção de ortografia. Erros 

dessa natureza inviabilizarão a publicação e artigos que não forem adequados conforme 

as descrições acima não serão aceitos. 

 

NOTA: Fica a critério da revista a seleção dos artigos que deverão compor os fascículos, 

sem nenhuma obrigatoriedade de publicá- los, salvo os selecionados pelos editores e 

somente mediante e-mail/carta de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/rfm?dd99=actual
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9.2. Anexo B: Aprovação do Comitê de Ética 
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10. APÊNDICES 
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10.1. Apêndice A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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[Capture a atenção do leitor com uma ótima citação do 

documento ou use este espaço para enfatizar um ponto-chave. 

Para colocar essa caixa de texto em qualquer lugar na página, 

basta arrastá-la.] 

10.2. Apêndice B: Ficha de Anamnese
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