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APRESENTAÇÃO

Esta dissertação está apresentada em consonância com as normas do modelo de
dissertação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Fisioterapia da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. A
presente dissertação está dividida da seguinte forma: introdução, materiais e métodos,
resultados, discussão, conclusão, referências (no formato recomendado pelo Comitê
Internacional de Editores de Jornais Médicos (ICMJE – Internacional Committe of Medical
Journal Editours)) e anexos.
Os dados apresentados nesta dissertação contemplam resultados de pesquisas
realizadas no Laboratório de Fisiologia do Estresse, da Faculdade de Ciências e Tecnologia –
FCT/UNESP.

RESUMO
Introdução: Programas de reabilitação cardiovascular (PRC) podem promover controle de
fatores de risco cardiovascular e redução da incidência de novas complicações coronarianos, porém a
prática de exercício físico pode ser associada com o risco de surgimento de sinais e sintomas durante
o seu desenvolvimento. A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) vem sendo utilizada para
realizar a monitorização e prognóstico de mortalidade, contudo será que índices de VFC podem ser
utilizados para predizer sinais e sintomas em indivíduos que frequentam PRC? Se sim, quais os
índices que melhor se correlacionam com a possibilidade de sinais e sintomas nesses programas?
Será possível, estabelecer um ponto de corte desses índices que possa melhor prever as chances do
aparecimento de sinais e sintomas nesses programas? Objetivo: Analisar a correlação entre os
índices da VFC mensurados em repouso com a presença de sinais/sintomas em participantes de um
PRC e determinar pontos de corte dos índices lineares da VFC, utilizando a curva ROC, para o
surgimento de sinais e sintomas. Materiais e métodos: Foram analisados dados de 48 pacientes
atendidos em um PRC. Foram realizadas avaliações em repouso da modulação autonômica e
posteriormente, estes indivíduos foram acompanhados por um período de três meses durante as
sessões do PRC para avaliação de sinais e sintomas. A relação entre o surgimento de sinais e
sintomas dos pacientes e os valores das variáveis autonômicas foi analisada pela correlação de
Pearson, quando dados normais e quando não, a correlação de Spearman. A definição dos pontos de
corte, foi obtida pela curva Receiver Operating Characteristic (ROC), área sob a curva foi
considerada significativa quando valores ≥ 0,650 foram obtidos. Todos os resultados foram
discutidos no nível de 5% de significância. Resultados: Ocorreram no total 103 sinais/sintomas,
sendo os mais recorrentes as alterações de pulso (61,16%) e dor muscular (19,42%). Menores valores
em pNN50, HF (ms²) e SD1/SD2 foram observados no grupo que apresentou sinais e sintomas, todos
tendo tamanho de efeito alto. Além disso, os índices rMSSD, pNN50, HF (ms²), SD1 e SD1/SD2
apresentaram correlação negativa significativa com o surgimento dos sinais/sintomas. A partir da
curva ROC observamos que os índices rMSSD, SDNN, LF (ms²), HF (ms²), LF (un), HF (un),
potência total, SD1 e SD2 apresentaram boa sensibilidade para detecção de indivíduos que possam
apresentar sinais/sintomas, porém com uma especificidade reduzida. Para os índices pNN50, VLF e
relação SD1/SD2 houve uma boa especificidade, porém com uma sensibilidade reduzida. Conclusão:
Os índices rMSSD, pNN50, HF (ms²), SD1 e SD1/SD2 apresentam correlação negativa com o
surgimento de sinais/sintomas de pacientes em PRC. Foi possível obter pontos de corte dos índices
autonômicos e os valores na curva ROC foram moderados, apresentando boa especificidade e
reduzida sensibilidade, ou o inverso.

Palavras-chave: Serviço de reabilitação; sinais e sintomas; sistema nervoso autônomo; curva ROC.

Correlation between linear indices of resting heart rate variability with signs and
symptoms in cardiovascular rehabilitation programs

ABSTRACT
Introduction: Cardiovascular rehabilitation programs (CRP) may promote control of
cardiovascular risk factors and reduce the incidence of new coronary events, but physical exercise
may be associated with the risk of signs and symptoms arising during its development. Heart rate
variability (HRV) has been used to perform mortality monitoring and prognosis, but can HRV rates
be used to predict intercurrences in individuals who attend PRC? If so, which indexes best correlate
with the possibility of intercurrences in these programs? Is it possible to establish a cutoff point for
these indices that can better predict the chances of the occurrence of intercurrences in these
programs? Objective: To analyze the correlation between the HRV indices measured at rest with the
presence of signs/symptoms in participants of a PRC and to determine cutoff points of HRV linear
indices, using the ROC curve, for the occurrence of intercurrences. Materials and methods: Data
from 48 patients seen in a CRP were analyzed. Resting evaluations of autonomic modulation were
performed and, later, these individuals were followed up for a period of three months during the PRC
sessions to assess intercurrences. The relationship between the occurrence of patient intercurrences
and the values of the autonomic variables was analyzed by Pearson's correlation, when normal data
and when not, the Spearman correlation. The definition of cut-off points was obtained by the
Receiver Operating Characteristic (ROC) curve, area under the curve was considered significant
when values ≥ 0.650 were obtained. All results were discussed at the 5% level of significance.
Results: A total of 103 signs/symptoms, being the most recurrent ones such as changes in pulse
(61.16%) and muscle pain (19.42%). Lower values in pNN50, HF (ms²) and SD1/SD2 were observed
in the intercurrent group. In addition, the rMSSD, pNN50, HF (ms²), SD1 and SD1/SD2 indices were
associated with the onset of signs/symptoms, all having high effect size. From the ROC curve we
observed that the rMSSD, SDNN, LF (ms²), HF (ms²), LF (un), HF (un), total power, SD1 and SD2
indices showed good sensitivity for detection of individuals who may show signs symptoms, but with
reduced specificity. For the indices pNN50, VLF and SD1/SD2 ratio there was a good specificity, but
with a reduced sensitivity. Conclusions: The indices rMSSD, pNN50, HF (ms²), SD1 and SD1/SD2
present a negative correlation with the appearance of signs/symptoms of patients in CRP. It was
possible to obtain cutoff points for the autonomic indexes and the values in the ROC curve were
moderate, presenting good specificity and reduced sensitivity, or the inverse.
Keywords: Rehabilitation service; signals and symptons; autonomic nervous system; ROC curve.

INTRODUÇÃO
De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças relacionadas ao
sistema cardiovascular ainda são a principal causa de mortes no mundo1. Em 2016 apenas as doenças
isquêmicas do coração foram responsáveis por mais de 9 milhões de óbitos e quando comparado com
dados do ano 2000, ocorreu um aumento de quase 2 milhões de mortes no mundo decorrentes dessas
doenças2. Apenas no ano de 2015 no Brasil, as doenças cardiovasculares (DCV’s) foram
responsáveis por cerca de 28% das mortes no país, totalizando cerca de 349.230 óbitos1. Além disso,
estima-se que indivíduos com DCV’s tenham uma redução na sua expectativa de vida de
aproximadamente 5,24 anos3.
As DCV’s são capazes de promover uma série de modificações no organismo e grandes alvos
de estudos nesta população são as diminuições na qualidade de vida4–6, no nível de atividade física7,8
e na capacidade funcional do indivíduo9–12. Alterações como reduções na perfusão miocárdica e no
débito cardíaco, aumentos na resistência vascular periférica13 e alterações emocionais como a
depressão14–16 podem também ser observadas nos indivíduos portadores de DCV’s.
Dentre os anos de 2000 a 2010, as DCV’s geraram um custo de cerca de 714,8 milhões de
dólares aos países europeus e Estados Unidos, decorrentes de gastos diretos como hospitalizações e
tratamentos ambulatoriais, detendo assim o posto de um dos principais geradores de custos, a nível
mundial, no que se refere à saúde da população17. No Brasil, o custo das hospitalizações provocadas
por DCV’s excederam, em 2004, R$1.139.363.98818, dados mais recentes mostraram que
tratamentos hospitalares onde foram realizados procedimentos de revascularização custaram ao país
aproximadamente R$8.585.507, e procedimentos com implantes de stent custaram R$89.704.59119.
Além disso, no ano de 2006 foram atribuídas 300.757 aposentadorias e cerca de 1.726.000 benefícios
de incapacidade temporária para indivíduos portadores de DCV’s18, demonstrando o grande impacto
que essas doenças geram na economia do país.
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Esses dados expõem a importância de se obter ferramentas que auxiliem a reduzir o impacto
destas doenças na vida do indivíduo e, nesse contexto, se destaca a prática regular de exercícios
físicos, a qual é capaz de promover uma ação protetora ao sistema cardiovascular chamada de “efeito
cardioprotetor”, o qual parece estar relacionado as diversas modificações fisiológicas que ocorrem
tanto no âmbito físico20 quanto psicológico do indivíduo, seja ele saudável ou doente21. Assim, o
exercício físico ao promover, dentre outros, redução da adiposidade, da inflamação, do estresse e da
adesividade plaquetária e melhora da sensibilidade à insulina e do fluxo sanguíneo, ele atua como um
dos principais responsáveis por ações antiateroscleróticas, antitrombóticas, anti-isquêmicas e
antiarrítmicas, preservando a saúde dos vasos sanguíneos e do coração do indivíduo21.
Baseado nos benefícios que o exercício físico é capaz de promover tanto aos indivíduos
saudáveis22,23 quanto aos com doenças crônicas não transmissíveis24–26, os programas de reabilitação
cardiovascular (PRC) merecem destaque como uma ferramenta capaz de fornecer a prática regular de
exercícios físicos individualizados e supervisionados por profissionais da saúde27, impactando
positivamente a saúde destes indivíduos, com na redução de aproximadamente 20 a 27% na
mortalidade por todas as causas, assim como por DCV’s28.
A reabilitação cardiovascular é definida como um tipo de intervenção capaz de promover
influências benéficas às causas das DCV’s, melhorando as condições físicas, sociais e mentais de
seus participantes, por meio de seu próprio esforço27,28. Assim os PRC são reconhecidos como sendo
classe I de recomendação e nível de evidência A para o tratamento de DCV’s, como as doenças
coronárias29 e insuficiência cardíaca30,31.
A diretriz de reabilitação cardiopulmonar e metabólica, do ano de 2006, apontou que
indivíduos portadores de DCV’s inseridos em PRC utilizam menos os serviços de saúde e
apresentam melhores condições pré e pós operatórias, condicionando assim a uma maior segurança
aos atos cirúrgicos. Além disso, foi exposto que o custo da implantação de apenas um stent equivale
ao atendimento de um paciente por mais de quatro anos em um PRC ou ao atendimento de mais de
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50 pacientes/mês. Assim os custos com implantação e demais gastos dos PRC são compensados,
levando a um bom retorno econômico ao sistema de saúde, esses dados expõem o bom custoefetividade da inserção dos pacientes nestes tipos de programas31.
A redução da mortalidade propiciada por estes programas pode ser atribuída a diversos
mecanismos, como exemplos a melhora: no controle dos fatores de risco destes indivíduos,
psicológica, da força muscular, da função endotelial de vasos coronários, além da melhora no
balanço autonômico32–34.
A realização de exercícios físicos nos PRC demonstram serem capazes também de
melhorarem a resposta da frequência cardíaca de recuperação, sugerindo assim uma resposta mais
rápida da modulação parassimpática sobre o organismo35–38. Laing et al.39, observaram um aumento
da modulação parassimpática em pacientes com doença arterial coronariana após atividades
realizadas em um PRC. Nesse estudo os pacientes foram capazes de realizarem o mesmo nível de
exercício físico com uma melhor reativação parassimpática durante a recuperação e, como não foram
utilizadas variáveis simpáticas no estudo, os autores sugerem que houve uma possível redução da
ação simpática após o período de reabilitação cardiovascular. Além disto, estudos sugerem que o
aumento na atividade parassimpática promove um efeito protetor contra sinais e sintomas, como a
fibrilação ventricular, após episódios de infarto do miocárdio40,41.
Além disso, a otimização da oxigenação periférica também demonstra levar a melhoras na
capacidade física do paciente ao esforço, já que há um aumento no nível submáximo de esforço em
que as manifestações isquêmicas ocorrem nestes indivíduos, promovendo assim a elevação de sua
capacidade funcional29,42. Outras variáveis como o perfil lipídico, índices antropométricos, nível de
atividade física e percepção geral do estado de saúde são também influenciadas positivamente pelos
PRC43. Levando em consideração todos estes fatores, a participação nestes programas promove um
retorno mais precoce e de forma mais completa às atividades familiares e profissionais,
independentemente da idade ou capacidade funcional inicial dos indivíduos29.
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Apesar de todos os benefícios já relatados, a prática de exercícios físicos em um PRC está
associada com o risco de aparecimento de sinais e sintomas. Fatores como fortes emoções44,
temperatura45–47, carga de exercício48, parada súbita do exercício49 e as características clínicas do
próprio paciente50 podem aumentar o risco de surgimento de sinais e sintomas durante a realização
de exercício. Fortes emoções podem desencadear a morte súbita, assim como o frio que aumenta a
sobrecarga cardíaca e estimula a secreção de catecolaminas e calor também afeta o funcionamento do
organismo, já que este afeta o balanço eletrolíticos e de fluidos, além da função cardiovascular,
podendo causar severos sinais e sintomas cardiovasculares, até mesmo em pessoas saudáveis51.
Segundo observações de Haskell et al.52 aumentos súbitos da carga de exercício também
demonstram ser uma das causas de sobrecarga cardíaca, onde diversos sinais e sintomas são
observadas principalmente na fase de aquecimento. Além disso, a parada súbita de exercício, após
um longo período de esforço, também é capaz de promover alterações no balanço autonômico,
hipotonia, arritmias e mortes súbitas51. A sobrecarga extenuante de exercício foi considerada uma
das principais responsáveis pelo surgimento de sinais e sintomas durante o exercício físico51, assim
como alterações no balanço autonômico, as quais podem promover diversas alterações, como por
exemplo, nos padrões da frequência cardíaca (FC)53.
O primeiro trabalho que abordou sinais e sintomas em PRC foi o de Haskell et al.52, os quais
relataram a frequência de uma parada cardíaca a cada 32,593 horas trabalhadas, um infarto do
miocárdio a cada 232,809 horas trabalhadas e um sinal ou sintoma (para todos os tipos de sinais e
sintomas fatais ou não) a cada 26,715 horas trabalhadas. Segundo os autores, a taxa de sinais e
sintomas fatais foi de um a cada 116,402 horas trabalhadas pelo grupo, e o estudo mostrou que a taxa
de ocorrência de sinais e sintomas varia muito em cada PRC e que esta variação pode ser relacionada
às características de cada treinamento (diferenças referentes a constituição do aquecimento e
desaquecimento, períodos estes com o maior índice de surgimento de sinais e sintomas).
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Já Van Camp et al.54 apresentaram dados mais otimistas e relataram a ocorrência de
complicações cardíacas (com perda de consciência) em uma frequência de 8,9 por milhão de hora
trabalhada, correspondendo a uma complicação a cada 111,996 horas trabalhadas. Os autores
relataram ainda uma frequência de complicações fatais de um a cada 783,972 horas trabalhadas por
exercício, ou seja 1,3 complicações por milhão de horas trabalhadas.
Em 1999, Dugmore et al.55 observaram em seu estudo o surgimento de 3 episódios de
síncopes decorrentes do exercício físico, onde dois destes ocorreram durante a fase de recuperação
do PRC. Além disso, foram também relatados a presença de reinfartos e episódios de angina nesta
população e na população controle (que não realizou exercício). Apesar disso, os autores
consideraram que a reabilitação cardiovascular promoveu também menos visitas aos médicos e uma
menor necessidade de cuidado hospitalar decorrente das DCV’s, isso implica melhora na relação
custo-benefício, já que os pacientes que participaram dos PRC possuíram menor probabilidade de
serem readmitidos nos hospitais em decorrência de problemas cardiovasculares e tiveram maior
probabilidade de reduzir seus consumos de medicamentos, o que promoveu uma redução nos custos
causados pelas DCV’s.
Em um estudo realizado em PRC na França, observou-se a ocorrência de complicações
cardíacas sérios a cada 49,565 horas trabalhadas e os principais sinais e sintomas observados foram:
angina, taquicardia ventricular não sustentada, parada cardíaca, taquicardia ventricular sustentada e
fraqueza56.
Hossack et al.50 identificaram que as principais características clínicas para o maior risco de
surgimento de sinais e sintomas durante a reabilitação cardiovascular foram a presença de isquemia
(com marcadores no eletrocardiograma), capacidade ao exercício reduzida, histórico de
complicações cardíacas, arritmias ventriculares e baixa função ventricular cardíaca esquerda.
Em 2006, Vanderlei et al.57 relataram que mais de 50% dos participantes dos PRC analisados
apresentaram algum tipo de sinal ou sintoma durante a reabilitação, sendo que a incidência foi de um
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sinal ou sintoma para cada 25,59 horas trabalhadas. Diferentemente da maioria dos estudos acima
relacionados que analisaram a presença de complicações graves durante a realização dos PRC, os
autores relataram todos os sinais e sintomas observados, as quais incluíram, dentre outros: alterações
na frequência de pulso, fadiga, dor muscular, angina, tontura, respostas anormais da PA, náusea,
taquipneia, palidez e câimbras. Episódios fatais não foram registrados no estudo.
Unverdorben et al.58 observaram em seu estudo a ocorrência de um sinal ou sintoma geral a
cada 800 horas de trabalho em PRC (828 sintomas cardiovasculares durante 674,000 horas
trabalhadas) e de uma complicação cardíaca a cada 78,225 horas trabalhadas. Segundo os autores, os
sinais e sintomas foram mais comuns em pacientes que sentiram o exercício mais extenuante em
comparação a pacientes que sentiram a carga de treino adequada ou muito baixa (exercício fácil).
Kim et al.59 observaram em seu estudo a ocorrência de 70 episódios não fatais em 59 de seus
pacientes, correspondendo a um sinal ou sintoma a cada 199 horas trabalhadas. Os autores relataram
1 caso a cada 820 horas trabalhadas para angina pectoris sem anormalidades no eletrocardiograma
(ECG), 1 caso a cada 449 horas trabalhadas para anormalidades no ECG sem sintomatologia, 1 caso
a cada 1,161 horas trabalhadas para angina pectoris com anormalidades no ECG e 1 caso a cada
1,393 horas trabalhadas para resposta hemodinâmica anormal. O estudo aponta que os sintomas mais
comuns observados em PRC foram a parada cardíaca, infarto agudo do miocárdio, angina pectoris,
arritmias, anormalidades no ECG e respostas hemodinâmicas anormais. Desses sinais e sintomas, os
mais letais foram a parada cardíaca e o infarto agudo do miocárdio.
Corroborando com estudos de Hossack50 e Unverdorben58, a presença de sinais e sintomas foi
mais recorrente em indivíduos com uma menor resistência ao exercício físico e o maior número de
sinais e sintomas ocorreu no período de esforço mais extenuante para os indivíduos. Vários autores
também relataram que o período onde ocorre maior sobrecarga ao sistema cardiorrespiratório foi o
período correspondente ao maior risco para o paciente51,57,60. Porém, apesar disso, o período onde
ocorre maior estimulação do sistema cardiorrespiratório é o período onde ocorre o verdadeiro ganho
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para o paciente, e por isso ele não deve ser descartado, apenas deve ser realizado com monitorização
adequada58,60.
A maior frequência de sinais e sintomas no estudo de Kim et al.60 ocorreu durante as
atividades realizadas no cicloergômetro em comparação as atividades realizadas na esteira
ergométrica. Foram relatados 8 episódios de angina no cicloergômetro contra 1 na esteira
ergométrica e 21 pacientes relataram o exercício como extenuante (Escala de Borg acima de 17)
durante o exercício no cicloergômetro realizado a 85% da frequência cardíaca de reserva.
Como foi observado por Haskell et al.61 o risco de morte por razões cardiovasculares é de
uma a cada 60,000 horas trabalhadas. Segundo esses dados, os autores relatam que em um PRC
típico com cerca de 95 pacientes trabalhando 3 horas por semana, esperasse que ocorra uma morte
súbita durante o esforço a cada 4 anos. Corroborando com estas informações, um grande estudo
longitudinal, que acompanhou pacientes por 10 anos (contados a partir da primeira complicação
cardíaca), observou a baixa ocorrência de grandes complicações cardíacas (ocorrendo em 23% da
população) e complicações não fatais recorrentes (17% da população) de seus voluntários durante a
década analisada. Já a mortalidade destes indivíduos por causas cardiovasculares foi de em torno de
9%62.
Os relatos acima descritos nos permitem observar que apesar de raros ainda existe a presença
de complicações fatais nos PRC, assim, acreditamos que a identificação precoce e adequada de sinais
e sintomas, com menor implicância clínica, pode prevenir o surgimento de sinais e sintomas graves e
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cardiorrespiratórias. Segundo Van Camp et al.54, a maior segurança nos PRC pode ser explicada
pelos processos de estratificação de risco do paciente, o desenvolvimento farmacêutico e devido a
evolução de técnicas e métodos para o diagnóstico e tratamento de DCV’s nos últimos anos, além da
equipe multidisciplinar que possui a habilidade e capacidade de identificar situações de perigo
cardiovascular, garantindo assim a segurança destes programas.
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A literatura é abrangente sobre a ocorrência de complicações sérias nos PRC, sejam eles de
origem cardiovascular ou de outras naturezas63,64, contudo ao que se remete à ocorrência de sinais e
sintomas a literatura é um pouco mais escassa, onde observamos a presença de estudos mais antigos
(século XX)50,52,54,55,61 e apenas alguns estudos mais recentes56–60 que abordaram esta vertente, como
foi exposto acima.
Além disso, os estudos que se voltam para a análise destas variáveis em geral buscaram
analisar apenas a sua ocorrência, e não é de nosso conhecimento nenhum estudo que buscou
correlacionar a presença de sinais e sintomas durante um PRC com variáveis clínicas ou físicas
destes indivíduos. Considerando esses aspectos, acreditamos que seja primordial investigar possíveis
variáveis que possam predizer a possibilidade de sinais e sintomas durante as sessões dos PRC, o que
poderia melhor nortear as estratégias adotadas nesses programas.
Além dos fatores acima relacionados que podem aumentar o risco do aparecimento de sinais e
sintomas durante a realização de exercícios físicos, é importante salientar que durante a sua
realização diversas alterações ocorrem nos sistemas cardiorrespiratório e autonômico para suprir a
demanda metabólica induzida pelo exercício65-66. Respostas fisiológicas como aumento da FC e
pressão arterial (PA), aumento da troca gasosa e da ventilação, elevação da contratilidade
miocárdica, débito cardíaco e consumo de oxigênio, assim como dilatação arterial e redistribuição
sanguínea são processos indispensáveis65, e todos estes processos são, pelo menos em parte,
influenciados pela ação do sistema nervoso autônomo (SNA)66.
Nesse sentido, parece pertinente investigar se o comportamento do SNA em repouso possa
predizer a possibilidade de sinais e sintomas durante a realização dos PRC. Além disso, apesar dos
grandes avanços nas técnicas de avaliação e monitorização, como nos testes ergométricos e
ecocardiogramas, estes continuam sendo dispendiosos para a população, além de requererem
recursos médicos específicos, assim ferramentas com maior facilidade de uso e menor custo de
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aplicação são de grande interesse e uma ferramenta que abrange estas condições e que pode ser
destacada é a análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC).
Esta ferramenta vem sendo amplamente utilizada para análise de doenças cardíacas67–71, a
qual demonstra a variação dos intervalos entre os batimentos cardíacos consecutivos (intervalos RR),
os quais são influenciados pela ação do SNA sobre o nodo sinusal, e permite avaliar o SNA em
indivíduos doentes, saudáveis ou atletas72.
Essa estimulação do nodo sinusal gera impulsos elétricos, que podem ser captados por
aparelhos (eletrocardiograma ou cardiofrequencímetro) que tenham sensores fixados em pontos
específicos do corpo. Os diferentes tipos de interpretação na variação entre cada um destes estímulos,
também conhecido como intervalos RR , é o que nos fornece os índices da VFC73. Os índices podem
ser divididos em base de interpretações lineares e não lineares, sendo que os índices lineares são
obtidos utilizando análises nos domínios do tempo e da frequência, enquanto que os não lineares são
baseados na teoria do caos72.
A diminuição nos valores dos índices da VFC está correlacionada, em grande parte das vezes,
com uma elevação do risco de mortalidade e tem sido utilizada como um marcador de risco para o
surgimento de complicações adversas em indivíduos saudáveis74–76 e em pacientes com diversas
doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, como insuficiência coronariana, infarto agudo do
miocárdio77,78, cardiopatia chagásica crônica79,80, aterosclerose81–83 e hipertensão arterial (HA)84–88.
Além disso, alguns estudos apontam que medidas de repouso da VFC89,90 podem ser correlacionadas
com respostas específicas do indivíduo quando este realiza exercício físico.
Apesar dos índices da VFC serem utilizados para estratificar o risco cardiovascular91 e seus
valores de repouso estarem correlacionados com respostas durante o exercício, a busca na literatura
pertinente não apontou estudos que analisaram as respostas dessas variáveis como ferramentas para
predispor o risco de surgimento de sinais e sintomas em indivíduos que realizam um PRC, e
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acreditamos que estas variáveis possam ser importantes na monitorização e prevenção de sinais ou
sintomas durante o esforço.
Tomados em conjunto estes dados apontam para algumas lacunas na literatura, ou seja,
índices da VFC podem ser utilizados para predizer sinais e sintomas em indivíduos que frequentam
PRC? Se sim, quais os índices que melhor se correlacionam com a possibilidade de sinais e sintomas
nesses programas? É possível, estabelecer um ponto de corte desses índices que possa melhor prever
as chances do aparecimento de sinais e sintomas nesses programas, e desse modo contribuir no
processo de monitorização dos pacientes durante a prática clínica? O desenho desse estudo foi
realizado para responder a essas questões.
Informações desta natureza são de suma importância, pois a possibilidade de variáveis que
são de fácil acesso e utilização em prever sinais e sintomas em paciente durante a realização de PRC
é de alta relevância clínica, pois pode auxiliar o terapeuta a garantir maior segurança e eficácia aos
PRC prescritos para esta população. Assim, hipotetizamos que índices lineares da VFC poderão ser
utilizados como ferramentas para predizer o risco de surgimento de sinais ou sintomas em
participantes de um PRC, e que ao analisarmos os dados seremos capazes de estabelecer pontos de
corte destes índices que possam melhor prever a chance de surgimento de sinais e sintomas.
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DISCUSSÃO
Os principais achados desse estudo mostram que indivíduos que apresentam sinais/sintomas
durante sessões de um PRC possuem uma modulação parassimpática reduzida quando comparados
aos indivíduos que não apresentam sinais/sintomas. Além disto, houve uma correlação negativa entre
os valores dos índices parassimpático (rMSSD, pNN50, HF (ms²) e SD1) e global (SD1/SD2) com o
surgimento de sinais/sintomas nos indivíduos, sugerindo que quanto menor os valores desses índices
maior é a presença de sinais/sintomas, esses resultados abrem a possibilidade de utilizar índices da
VFC para estratificação de risco de indivíduos apresentarem sinais e sintomas em PRC.
Este estudo é o primeiro a identificar estas correlações e apresentar valores de sensibilidade e
especificidade dos índices de VFC para identificação de sinas e/ou sintomas em PRC, o que traz
novas perspectivas de utilização desses parâmetros na prática clínica, tais como no auxílio da
estratificação de risco inicial dos pacientes e posterior monitorização durante todo o período de
realização de exercícios supervisionados.
A população analisada neste estudo estava na faixa etária dos 60 anos e de acordo com seus
valores de IMC se enquadraram na categoria do sobrepeso92, características que corroboram com
outros estudos já realizados58,60. Quanto aos fatores de risco e aos parâmetros cardiovasculares não
foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos com e sem
sinais/sintomas, porém valores menores de FC, PAS e menor prevalência de todos os fatores de risco
foram observadas no grupo sem sinais e sintomas (Tabela 1). Isso sugere uma melhor condição do
sistema cardiovascular nos indivíduos que não apresentaram sinais/sintomas, pois como já é
amplamente demonstrado na literatura menores valores destas variáveis são mais vantajosos ao
organismo104–106.
A distribuição dos pacientes pelo diagnóstico clínico (Tabela 1) e o uso de medicamentos
(Tabela 2) também não diferiram entre os grupos, o que está de acordo com dados já relatados na
literatura107,108.
Os sinais/sintomas apresentados pelos pacientes corroboram com dados de estudos
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previamente publicados, onde os principais sinais/sintomas observados foram as alterações de pulso
(arritmias)57–59, angina56,58,59 e manifestações relacionadas ao sistema muscular (dor muscular, fadiga
e câimbra)57.
Uma provável causa para a alta frequência de alterações de pulso é a isquemia gerada pelo
aumento na demanda metabólica durante o esforço, além disso, outra possível causa pode ser a hiperresponsividade simpática associada ou não a redução da atividade vagal nestes indivíduos109. É
importante salientar que todos os pacientes analisados possuem condições clínicas que são
relacionadas a elevação da atividade simpática, como diabete mellitus, doenças cardiovasculares e
hipertensão110.
A angina é o resultado do desequilíbrio no balanço oferta-consumo de oxigênio pelo
miocárdio111, condição que pode ser produzida, dentre outras causas, pela oclusão de algum ponto
das artérias coronárias, anormalidades anatômicas das artérias e/ou aumento da massa muscular
cardíaca112.
Já as manifestações musculares podem ter sido ocasionadas devido à danos estruturais98,
presença de inflamação113, intolerância à intensidade de esforço requerida114,115, ou à alterações
relacionadas com as doenças presentes que promovam redução na perfusão tecidual, como é o caso
da redução do débito cardíaco durante o esforço30 ou redução na perfusão sanguínea dessas
regiões116.
A perda de força muscular e consequente redução da capacidade aeróbia, são comumente
observadas na presença de DCV’s, estas são outras importantes condições que podem levar ao
surgimento de dor e fadiga muscular nos pacientes atendidos nos PRC. Elas podem ser explicadas
devido a atrofia muscular, ou seja, menor área de secção transversa muscular, presente neste tipo de
paciente, assim como pode ocorrer devido à uma redução importante da atividade de enzimas
oxidativas presentes nos músculos117. Outra possível explicação é de que as manifestações
musculares podem ser decorrentes do acúmulo local de radicais livres e lesões nas membranas
celulares, causadas pelo treinamento e tais condições podem ser agravadas por situações particulares
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de cada indivíduo relacionado ao sexo, composição corporal, estresse no ambiente de trabalho ou
domiciliar, entre outros113.
Menores valores dos índices que representam a modulação parassimpática e a variabilidade
global foram observados no grupo onde houve a presença de sinais/sintomas, em especial nos índices
pNN50, HF (ms²) e SD1/SD2, o que sugere que nesse grupo ocorreu redução da modulação
parassimpática e da variabilidade global. A redução da modulação parassimpática e da variabilidade
global pode estar relacionada com diversas situações adversas118 e, em geral, essas reduções estão
associadas a maior prevalência de fatores de risco e de mortalidade dos indivíduos118–120.
Vaseghi et al.121 apontam que a perda da atividade vagal pode aumentar o risco de surgimento
de complicações, como arritmias, e que a estimulação vagal funcionaria como um cardioprotetor
reduzindo o risco de fibrilações ventriculares. Já, Cao et al.122 realizaram um estudo histológico em
53 corações de pacientes transplantados e observaram que pacientes que apresentavam algum tipo de
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significativamente maior do que naqueles indivíduos que não apresentavam arritmias.
Estudo realizado por La Rovere et al.118 com cerca de 1284 pacientes, observaram que
pacientes isquêmicos apresentavam uma redução na modulação vagal, a qual estava quase sempre
correlacionado com o aumento da modulação simpática, e a associação destes fatores favoreciam à
morte de origem cardíaca.
Quando os índices de VFC foram ajustados por sexo, idade, IMC e presença de
medicamentos para controle de pressão arterial, os resultados apresentados foram mantidos, agora
com presença de diferenças significantes nos índices rMSSD, pNN50, HF (ms²), SD1 e relação
SD1/SD2, sendo que todos estes apresentaram um tamanho de efeito alto.
Os resultados deste estudo apontam que índices parassimpáticos (rMSSD, pNN50, HF (ms²) e
SD1) apresentaram correlações fracas, mas significativas com a presença de sinais/sintomas, o
mesmo ocorrendo com a relação SD1/SD2, mas com uma correlação moderada. Quando aplicada a
regressão linear dessas variáveis, os índices rMSSD, SD1 e a relação SD1/SD2 apresentam
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significância e os valores negativos de β indicam o quanto estes índices da VFC de repouso
diminuiriam na presença de um sinal ou sintoma, durante o PRC, sugerindo assim a presença de uma
possível relação causa/efeito, ou seja, quanto menor os valores dos índices de VFC maior é o risco
do surgimento de sinal/sintoma.
Estudos prévios demonstram que a VFC pode ser utilizada para obtenção de pontos de corte
que determinem o surgimento de complicações, como infecções123, ou na ocorrência de depressões
na modulação autonômica, como a que ocorre em casos de diabetes mellitus124. Além disso, outros
estudos presentes na literatura apontam diversas respostas de especificidade e sensibilidade que
avaliaram: a presença de gordura epicárdica como um fator de identificação para pacientes com
doença arterial coronariana125, dos índices não lineares da VFC para surgimento de infecções
pulmonares126, indicadores de obesidade para determinação de risco coronariano elevado127 e da
circunferência de cintura e índice de massa corporal como preditor de hipertensão arterial128.
Contudo, devido as individualidades de cada uma das condições e das variáveis utilizadas para
análise, raramente os valores de ambos, especificidade e sensibilidade, são iguais (e de preferência
altos). Assim, observamos nestes estudos que a variabilidade é muito alta, onde em determinadas
análises os valores são semelhantes125,127 e em outras são extremamente discrepantes126,128.
Quanto aos nossos dados obtidos na curva de ROC, podemos considerar que, em geral, os
dados apresentam boa sensibilidade (os índices detectam corretamente os pacientes que podem
apresentar sinais/sintomas), porém apresentam uma moderada especificidade (o índice apresenta uma
chance mais elevada de indicar erroneamente os pacientes que irão apresentar sinais/sintomas). Já os
índices pNN50 e as relações LF/HF e SD1/SD2 apresentaram uma boa especificidade (menor chance
de indicar de forma incorreta os pacientes que irão apresentar sinais/sintomas) e uma sensibilidade
reduzida (menor chance de conseguir identificar pacientes que terão sinais e sintomas). Além disto,
os valores de especificidade e sensibilidade dos índices lineares da VFC para o surgimento de sinais
e sintomas, em geral, não apresentaram grandes variações, demonstrando uma força de detecção
considerada como moderada (a maioria dos valores variaram entre 0,5 e 0,8).
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A partir dos dados expostos consideramos que índices lineares da VFC podem ser utilizados
para determinação do risco de surgimento de sinais/sintomas durante PRC, pois diversos índices que
representam a atividade parassimpática e global do indivíduo apresentam correlação com o
aparecimento de sinais/sintomas. Além disso, os pontos de corte obtidos neste estudo são
importantes para determinação da intensidade da monitorização nos PRC. Assim, entendemos que os
dados que este estudo apresenta são de grande implicância na prática clínica, pois por meio deles
será possível estabelecer novos critérios de monitorização clínica nestes pacientes, além de abrir
perspectivas para utilização desses índices para estratificação de risco desses pacientes.
Este estudo apresentou algumas limitações metodológicas, como a impossibilidade na
monitorização da FC e PA de todos os participantes durante a fase de aquecimento do protocolo, o
número amostral também pode ter sido um fator limitante, visto que as baixas correlações dos
índices da VFC e os sinais/sintomas podem ter ocorrido por esta razão.
Deste modo, concluímos neste estudo que as principais correlações dos índices de VFC com
os sinais/sintomas foram observadas para os índices rMSSD, pNN50, HF (ms²), SD1 e SD1/SD2.
Além disso, observamos também: a) os principais sinais e sintomas apresentados durante o programa
foram: alterações de pulso, angina e manifestações musculares b) independente do diagnóstico
clínico do paciente os sinais/sintomas mais prevalentes foram as alterações de pulso e as
manifestações musculares, como dor muscular; c) existe correlação negativa entre índices de VFC
que representam a modulação parassimpática com o surgimento de sinais/sintomas de pacientes em
PRC; d) foram obtidos pontos de cortes para os índices da VFC, onde os maiores valores da curva de
ROC foram registrados para os índices que representam a atividade parassimpática.
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