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RESUMO 

 
 

A obesidade infantil é um grande problema de saúde pública. A associação entre 
obesidade e disfunção autonômica cardíaca, entre adultos, já é consensual, e na 
faixa etária pediátrica ainda é motivo de investigações. Nosso estudo objetivou 

avaliar a modulação autonômica cardíaca em crianças e adolescentes obesos, na 
faixa etária de 6 a 14 anos de idade, de ambos os sexos, sem outras comorbidades 

associadas, por meio do estudo da variabilidade da frequência cardíaca(VFC). Foi 
realizada uma análise estatística descritiva dos dados. Para os testes de hipótese 
foram utilizados a ANOVA e o teste de correlação de Pearson, sendo o nível de 

significância adotado de p<0,05. Foram estudadas 59 crianças e adolescentes, 
sendo 30 (49,2%) do sexo masculino e 29 (50,8%) do sexo feminino. Quanto à 

presença de puberdade, 44 eram pré-púberes (74,6%) e 15 púberes (25,4%). A 
população estudada foi agrupada de acordo com o índice de massa corporal (IMC), 
onde 23 (39%) crianças foram classificadas como eutróficas, 16 (27,1%) crianças 

classificadas como obesas e 20 (33,9%) com obesidade grave. Todas foram 
submetidas à avaliação antropométrica, clínica e laboratorial, bem como à análise da 

variabilidade da frequência cardíaca por meio do software Nerve Express®, 

estudando-se as variáveis no domínio do tempo (SDNN) e no domínio da frequência 

(TP, LFun, HFun, LF/HF), dividido em 2 etapas, o teste ortostático, seguido da 
manobra de Valsalva combinada com respiração profunda. Na análise da VFC 
durante a realização do teste ortostático, não houve diferenças estatísticas nos 

índices de domínio do tempo e domínio da frequência entre os grupos eutróficos, 
obesos e obesos graves, tanto na posição supino, como na bípede. Porém durante a 
realização da manobra de Valsalva combinada com a respiração profunda, 

encontramos uma redução da atividade parassimpática, representada pela 
diminuição do componente HFun no grupo de obesos, principalmente no de obesos 

graves (p=0,010), e um aumento de atividade simpática, observado através de 
valores maiores de LFun (p= 0,010) e da razão LF/HF (p= 0,001) nos grupos obesos 
e obesos graves quando comparados aos eutróficos. Após estes resultados, pode-

se sugerir um comprometimento da função autonômica cardíaca em crianças e 
adolescentes obesos, principalmente nos obesos graves. Estes achados podem 

contribuir para o aumento do risco cardiovascular neste grupo. 
 

Palavras-chave: Obesidade infantil. Variabilidade de frequência cardíaca. Risco 

cardiovascular. 
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ABSTRACT 

 

Childhood obesity is a major public health problem. The association between obesity 

and cardiac autonomic dysfunction among adults is already consensual, and in the 
pediatric age group it is still the reason for several investigations. Our study aimed to 

evaluate the cardiac autonomic modulation in obese children and adolescents, in the 
age group of 6 to 14 years of age, of both sexes, with no other associated 
comorbidities, by studying the heart rate variability. A descriptive statistical analysis 

of the data was performed. The ANOVA and the Pearson correlation test were used 
for the hypothesis tests, and the significance level adopted was set at p <0.05. A total 

of 59 children and adolescents were studied, of which 30 (49.2%) were male and 29 
(50.8%) were female. Regarding the presence of puberty, 44 were prepubescent 
(74.6%) and 15 pubescent (25.4%). The children were grouped according to the 

body mass index (BMI), where 23 (39%) children were classified as eutrophic, 16 
(27.1%) children classified as obese and 20 (33.9%) were classified as severe 

obese. All were submitted to anthropometric, clinical and laboratory evaluation, as 
well as the analysis of heart rate variability (HRV) using the Nerve Express® 
software, studying the variables in the time domain (SDNN) and in the frequency 

domain (TP, LF, HF, LF / HF), divided into 2 stages, the orthostatic test, followed by 
the Valsalva maneuver combined with deep breathing.. During the orthostatic test, 

there were no differences in the HRV indices between the eutrophic and obese / 
obese groups, both in the supine position and in the biped. In the analysis of HRV 
during the Valsalva maneuver combined with deep breathing, we found a reduction in 

parasympathetic activity, represented by the decrease of the HFun component in the 
obese group, mainly in the severe obese group (p = 0.010), and an increase in (p = 

0.010) and the LF / HF ratio (p = 0.001) in the obese and severe obese group when 
compared to the eutrophic group. After these results, cardiac autonomic function 
impairment may be suggested in obese children and adolescents, especially in the 

severe obese. These findings are risk factors that, independently, may contribute to 
the increase of cardiovascular risk in this group. 

 
 
Key-words: Childhood obesity. Heart rate variability. Cardiovascular risk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

AME - Aleitamento Materno Exclusivo 

ANOVA - Análise de Variância 

AV - Átrio Ventricular 

DF - Domínio da Frequência 

DT - Domínio do Tempo 

ECG - Eletrocardiograma 

ENDEF - Estudo Nacional de Despesa Familiar 

FMUSP - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

HDL - High Density Lipoproteins 

HF - High Frequency 

HFun - High Frequency (unidade normatizada) 

IMC - Índice de Massa Corporal 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

LDL - Low Density Lipoproteins 

LF - Low Frequency 

LFun - Low Frequency (unidade normatizada) 

NE - Nerve Express 

NN50 - Número de Intervalos RR adjacentes que variam em mais de 50 ms 

OMS - Organização Mundial de Saúde 

OPAS - Organização Pan-americana de Saúde  

PNN50 - Porcentagem de Intervalos RR adjacentes que variam em mais de 50 ms 

POF - Pesquisa de Orçamento Familiar 

RNSSD - Raiz Quadrada Média da diferença entre os intervalos 

SDNN - Desvio Padrão dos Intervalos RR 

SNA - Sistema Nervoso Autônomo 

SNC - Sistema Nervoso Central 

SNP - Sistema Nervoso Periférico 

SNPS - Sistema Nervoso Parassimpático 



9 
 

SNS - Sistema Nervoso Simpático 

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TMR - Taxa Metabólica em Repouso 

TP - Potência Total 

VFC - Variabilidade da Frequência Cardíaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

  
 

Figura 1  Correlações entre os valores de pressão arterial sistólica e o 

escore Z/IMC entre os grupos eutróficos, obesos e obesos 

graves...............................................................................................        

 

41 

Figura 2  Correlações entre os valores de pressão arterial diastólica e o 

IMC/escore Z entre os grupos eutróficos, obesos e obesos 

graves................................................................................................ 

 

41 

Figura 3  Gráfico comparativo do índice de análise da VFC no domínio do 

tempo, SDNN, durante o teste ortostático posição supino entre os 

grupos eutróficos, obesos e obesos graves..................................... 

 

42 

Figura 4  Gráfico comparativo do índice de análise da VFC no domínio da 

frequência, LF, durante o teste ortostático posição supino entre os 

grupos eutróficos, obesos e obesos graves..................................... 

 
 

43 

Figura 5    Gráfico comparativo do índice de análise da VFC no domínio da 

frequência, HF, durante o teste ortostático posição supino entre os 

grupos eutróficos, obesos e obesos graves...................................... 

 
 

44 

Figura 6    Gráfico comparativo do índice simpático-vagal (LF/HF), durante o 

teste ortóstatico posição supino entre os grupos eutróficos, obesos 

e obesos graves............................................................................... 

 

45 

Figura 7    Gráfico comparativo da frequência cardíaca durante o teste 

ortostático posição supino entre os grupos eutróficos, obesos e 

obesos graves................................................................................... 

 

46 

Figura 8 Gráfico comparativo do índice de análise da VFC no domínio do 

tempo, SDNN, durante o teste ortostático posição bípede entre os 

grupos eutróficos, obesos e obesos graves...................................... 

 

47 

Figura 9   Gráfico comparativo do índice de análise da VFC no domínio da 

frequência, LF, durante o teste ortostático posição bípede entre os 

grupos eutróficos, obesos e obesos graves..................................... 

 

48 

Figura 10  Gráfico comparativo do índice de análise da VFC no domínio da 

frequência, HF, durante o teste ortostático posição bípede entre os 

grupos eutróficos, obesos e obesos graves...................................... 

 

49 

Figura 11   Gráfico comparativo do índice simpático-vagal (LF/HF), durante o 

teste ortostático posição bípede entre os grupos eutróficos, 

obesos e obesos graves................................................................... 

 

50 



11 
 

Figura 12  Gráfico comparativo da frequência cardíaca durante o teste 

ortostático posição bípede entre os grupos eutróficos, obesos e 

obesos graves................................................................................... 

 

51 

Figura 13  Gráfico comparativo do índice de análise da VFC no domínio da 

frequência, HF, durante manobra de Valsalva combinada com 

respiração profunda entre os grupos eutróficos, obesos e obesos 

graves................................................................................................ 

 

 

52 

Figura 14  Gráfico comparativo do índice de análise da VFC no domínio da 

frequência, LF, durante manobra de Valsalva combinada com 

respiração profunda entre os grupos eutróficos, obesos e obesos 

graves................................................................................................ 

 

 

53 

Figura 15  Gráfico comparativo do índice simpático-vagal (LF/HF), durante 

manobra de Valsalva combinada com respiração profunda entre 

os grupos eutróficos, obesos e obesos graves................................. 

 

54 

Figura 16  Gráfico comparativo da frequência cardíaca durante manobra de 

Valsalva combinada com respiração profunda entre os grupos 

eutróficos, obesos e obesos graves.................................................. 

 

55 

Figura 17A  Gráfico de correlação do IMC/escore Z com as variáveis do 

domínio da frequência: LF, HF, LF/HF e frequência cardíaca......... 

 

56 

Figura 17B  Gráfico de correlação do IMC/escore Z com as variáveis do 

domínio da frequência: LF, HF, LF/HF e frequência cardíaca......... 

 

57 

Figura 17C Gráfico de correlação do IMC/escore Z com as variáveis do 

domínio da frequência: LF, HF, LF/HF e frequência cardíaca......... 

 

57 

Figura 17D  Gráfico de correlação do IMC/escore Z com as variáveis do 

domínio da frequência: LF, HF, LF/HF e frequência cardíaca......... 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Valores de referência para diagnóstico do estado nutricional utilizando as 

curvas de IMC para idade, da Organização Mundial de Saúde...............................18 

 

Tabela 2 - Valores médios e desvio padrão das avaliações antropométricas e 

clínicas dos grupos eutróficos, obesos e obesos graves..........................................38 
 

 
Tabela 3 - Valores médios e desvio padrão das dosagens séricas de glicemia, 

insulina, triglicerídeos, colesterol total e frações HDL e LDL, após jejum de 12 

horas....................................................................................................................... ..39 
 
 
Tabela 4 -  Apresentação, de acordo com a distribuição do percentil de pressão 

arterial sistólica e distólica,dos grupos eutróficos, obesos e obesos graves............40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 15 

1.1 Obesidade Infantil..................................................................................................... 15 

1.2 Estudo da Função Autonômica Cardíaca ............................................................. 21 

1.3 Disfunção Autonômica Cardíaca e Obesidade .................................................... 24 

2 HIPÓTESE ........................................................................................................................ 26 

3 JUSTIFICATIVA .............................................................................................................. 28 

4 OBJETIVOS ..................................................................................................................... 29 

4.1 Objetivo Geral ........................................................................................................... 29 

4.2 Objetivos Específicos............................................................................................... 29 

5 MATERIAL E MÉTODOS .............................................................................................. 30 

5.1 Tipo de Pesquisa ...................................................................................................... 30 

5.2 Aspectos éticos ......................................................................................................... 30 

5.3 População Estudada ................................................................................................ 30 

5.3.1 Critérios de inclusão .......................................................................................... 31 

5.3.2 Critérios de exclusão......................................................................................... 31 

5.4 Tipo de Amostragem ................................................................................................ 32 

5.5 Ficha Clínica Utilizada na Pesquisa ...................................................................... 32 

5.5.1 Identificação completa e anamnese ............................................................... 32 

5.5.2 Exame físico/medidas antropométricas ......................................................... 32 

5.6 Estudo da Variabilidade da Frequência Cardíaca............................................... 35 

5.6.1 Teste ortostático................................................................................................. 35 

5.6.2 Manobra de Valsalva combinado com respiração profunda ...................... 36 

5.7 Exames Laboratoriais Complementares............................................................... 36 

5.8 Análise Estatística .................................................................................................... 37 

6 RESULTADOS ................................................................................................................ 38 

6.1 Caracterização dos Grupos de Acordo com Escore Z/ IMC, sexo, sinais de 

puberdade, altura, circunferência abdominal e exames laboratoriais .................... 38 

6.2 Caracterização dos Grupos de Acordo com Níveis de Pressão Arterial  ......... 40 

6.3 Associação entre o Escore Z/IMC e os Percentis de Pressão Arterial Sistólica e 

Diastólica .......................................................................................................................... 41 

6.4 Teste Ortostático Posição Supino: estudo do índice de análise da VFC no 

domínio do tempo entre os grupos eutróficos, obesos e obesos graves ............... 43 



14 
 

6.5 Teste Ortostático Posição Supino: estudo dos índices de análise da VFC no 

domínio da frequência entre os grupos eutróficos, obesos e obesos graves  ....... 44 

6.5.1 Teste ortostático posição supino: estudo do índice espectral de baixa 

frequência (LF) ............................................................................................................. 44 

6.5.2 Teste ortostático posição supino: estudo do índice espectral de alta 
frequência (HF) ............................................................................................................ 45 

6.5.3 Teste ortostático posição supino: estudo do índice simpático-vagal (LF/HF)

 ........................................................................................................................................ 46 

6.5.4 Teste ortostático posição supino: estudo da frequência cardíaca entre os 

grupos eutróficos, obesos e obesos graves ............................................................ 47 

6.6 Teste Ortostático Posição Bípede: estudo do índice de análise da VFC no 

domínio do tempo entre os grupos eutróficos, obesos e obesos graves............... 48 

6.7 Teste Ortostático Posição Bípede: estudo dos índices de análise da VFC no 

domínio da frequência entre os grupos eutróficos, obesos e obesos graves  ....... 48 

6.7.1 Teste ortostático posição bípede: estudo do índice espectral de baixa 
frequência (LF) ............................................................................................................. 49 

6.7.2 Teste ortostático posição bípede: estudo do índice espectral de alta 

frequência (HF) ............................................................................................................ 50 

6.7.3 Teste ortostático posição bípede: estudo do índice simpático-vagal (LF/HF)
 ........................................................................................................................................ 50 

6.7.4 Teste ortostático posição bípede: estudo da frequência cardíaca entre os 

grupos eutróficos, obesos e obesos graves ............................................................ 51 

6.8 Teste Ortostático: supino x bípede ........................................................................ 52 

6.9 Manobra de Valsalva Combinada com Respiração Profunda: estudo da VFC 

no domínio da frequência nos grupos eutróficos, obesos e obesos graves  ......... 52 

6.9.1 Manobra de valsalva combinada com respiração profunda: estudo do 
índice espectral de baixa frequência (LF)................................................................ 53 

6.9.2 Manobra de valsalva combinada com respiração profunda: estudo do 

índice espectral de alta frequência (HF) .................................................................. 53 

6.9.3 Manobra de valsalva combinada com respiração profunda: estudo do 
índice simpático-vagal (LF/HF).................................................................................. 54 

6.9.4 Manobra de valsalva combinada com respiração profunda: estudo da 

frequência cardíaca entre os grupos eutróficos, obesos e obesos graves  ........ 55 

6.10 Associação entre o IMC/escore Z e as Variáveis no Domínio da Frequência 

da VFC durante Manobra de Valsalva Combinada com Respiração Profunda .... 56 

7 DISCUSSÃO .................................................................................................................... 60 

8 CONCLUSÃO .................................................................................................................. 66 

REFERÊNCIAS................................................................................................................... 67 

ANEXOS..................................................................................................................  71 



15 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Obesidade Infantil 

 

A definição clássica da obesidade pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal que pode atingir graus 

capazes de causar danos à saúde, foi aplicada inicialmente para adultos, e apenas 

posteriormente construída na pediatria (OMS,1995). 

Considerada uma doença crônica, de etiologia multifatorial, incluindo fatores 

genéticos, metabólicos, ambientais e comportamentais, estes dois últimos 

considerados os mais relevantes, principalmente no que se refere ao estilo atual de 

vida das crianças e jovens adolescentes, com substituição de refeições saudáveis 

por lanches rápidos e alimentos ultra processados (ROSEBAUM et al.,1998). 

Além disso, a diminuição nas práticas de atividade física associadas com 

lazer sedentário, tais como um maior tempo em televisões, jogos e mídias sociais, 

contribui para um grande desequilíbrio a favor de um balanço energético positivo, 

resultando em obesidade (OLIVEIRA et al., 2003). 

Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, “Report of the 

Commission on Ending Childhood Obesity” em 2016, a epidemia de obesidade 

infantil vem se alastrando de forma significativa em âmbito mundial, com 

aproximadamente 41 milhões de crianças abaixo de 5 anos de idade com 

sobrepeso/obesidade, inclusive em países pouco desenvolvidos e de baixa renda, 

sendo a previsão para 2025 de aproximadamente 71 milhões, dados alarmantes que 

geram uma preocupação constante para as autoridades mundiais em saúde pública 

(WHO,2016).  

Em 2014, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), em conjunto com 

a OMS criou o “Plano de Ação para Prevenção da Obesidade em crianças e 

adolescentes”, devido preocupação pelo acréscimo de 50%, nos últimos 15 anos, 

nas taxas de obesidade infantil, principalmente na primeira infância, em países como 

El Salvador, Peru e alguns países caribenhos (OPAS, 2014). 

Dados da Pesquisa Brasileira de Orçamento Familiar (POF), entre os anos de 

2008 e 2009, evidencia, em todo o país, um consumo excessivo de açúcar e pobre 

em frutas e hortaliças, quando comparados aos dados da mesma pesquisa realizada 

entre os anos de 2002 e 2003, demonstrando uma diminuição na aquisição do arroz, 
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feijão, farinha de mandioca e aumento na compra de alimentos processados.Outras 

informações da POF 2008/2009, demonstram que o peso mediano de crianças 

menores de 10 anos ultrapassou o padrão preconizado pela OMS, indicando uma 

tendência de ganho ponderal bem superior ao ganho em altura (IBGE, 2010).  

Pesquisa Nacional de Saúde, em 2013, realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, em convênio com o Ministério da Saúde, revelou obesidade 

em 25,2% das mulheres adultas e 17,5% dos homens adultos, já em crianças entre 

5 a 11 anos o sobrepeso ou obesidade varia entre 11,9 a 36,9%, a depender da 

região geográfica. Outras informações alarmantes reveladas neste mesmo estudo, 

refere-se a ingestão de alimentos ultra processados, com 40,5% das crianças 

menores de 2 anos ingerindo refrigerantes e mais de 60% das crianças com menos 

de 2 anos de idade consumindo biscoitos (IBGE, 2013).  

Dados do Estudos de Riscos cardiovasculares em adolescentes (Projeto 

ERICA), realizado em 2015, revelaram que 8,4% dos adolescentes brasileiros estão 

obesos e 25,2% dos adolescentes de 12 a 17 anos estão com sobrepeso (BLOCH et 

al, 2016). 

Diversos fatores são associados ao ganho ponderal excessivo na infância, 

tais como o desmame precoce, uso errôneo de fórmulas lácteas, introdução 

alimentar precoce, o aumento excessivo de ganho ponderal na gestação e distúrbios 

comportamentais alimentares (FISBERG, 2006).  

Os fatores intrauterinos também têm importância, sendo fundamental 

questionamentos acerca de condições de gestação, ganho de peso materno e peso 

ao nascimento na anamnese de um paciente obeso. Trabalho relaciona excesso de 

ganho ponderal gestacional materno e obesidade na infância, assim como 

desnutrição materna associada a uma maior suscetibilidade à resistência insulínica 

fetal, hipertensão arterial e obesidade na vida adulta (YU et al., 2013).   

A obesidade na gestação está correlacionada com um maior estado 

inflamatório e consequente maior estresse oxidativo quando comparado a uma 

gestação normal, podendo levar a modificações epigenéticas a nível placentário 

(RIVERA et al., 2010). Por outro lado, alguns estudos em animais sobre a 

associação de desnutrição materna e restrição de crescimento intrauterino fetal 

(RCIU) apontam para uma correlação entre uma maior exposição aos 

glicocorticóides favorecendo a RCIU, com todas as suas repercussões negativas na 

vida adulta, tais como hipertensão, obesidade e diabetes (BELKACEMI et al., 2011).  
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O Ministério da Saúde (MS) recomenda o aleitamento materno exclusivo 

(AME) até os seis meses e manutenção da amamentação até os dois anos de idade. 

Entretanto, dados nacionais mostram média de tempo de AME inferior a 2 meses. 

Cada mês de AME está associado com redução de 4% no risco de desenvolvimento 

do excesso de peso (PEDIATRICS, 2012). Owen et al., (2005) encontraram 

associação entre AME e redução do risco de obesidade em até 16%. 

A OMS recomenda o uso do IMC (Índice de Massa Corporal) para o 

diagnóstico dos estados nutricionais na população, por ter inúmeros benefícios, tais 

como acurácia elevada, de fácil realização, baixo custo e bem aceito pela população 

(NIHISER et al., 2007). O IMC foi desenvolvido no século passado por Lambert 

Adolphe Jacques Quetelet, sendo calculado pela fórmula peso (em Kg) dividido pelo 

quadrado da altura (em metros). 

Dentre os trabalhos mais relevantes para análise dos valores críticos do IMC 

no diagnóstico de obesidade infantil estão os de Must et al., (1991), baseados 

apenas na população americana, através da distribuição em percentil para classificar 

crianças a partir de seis anos e adultos de acordo com sexo, idade e raça. Segundo 

Must (1991), define-se como sobrepeso crianças com IMC entre os percentis 85 e 

95 e, como obesas, aquelas com IMC acima do percentil 95. Importantes limitações 

do trabalho são que suas curvas se basearam exclusivamente no padrão de 

referência americano e a ausência de parâmetros para a população infantil abaixo 

de 6 anos de idade. 

Cole et al., (2000), desenvolveram pontos de corte para sobrepeso e 

obesidade em meninas e meninos de 2 a 18 anos, baseando-se em estudos 

transversais representativos de seis países, dentre eles o Brasil. Os pontos de corte 

foram ajustados de forma que os percentis 85 e 95 de IMC aos 18 anos fossem 

obrigatoriamente os pontos de corte para sobrepeso e obesidade utilizados 

respectivamente para adultos (25 e 30 kg/m²). Cole et al., (2000) frisam a 

importância do uso de dados regionais/locais de modo a minimizar os equívocos nas 

análises das características populacionais.  

Em abril de 2006, a Organização Mundial da Saúde lançou novas normas 

para avaliação do crescimento e desenvolvimento de crianças entre o nascimento e 

os cinco anos de idade, pois por volta dos anos 90, durante uma revisão de 

referências antropométricas, observou-se que a padronização anterior era muito 

discrepante quando se comparava a um padrão de crescimento de crianças 
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amamentadas exclusivamente ao seio materno. Especialistas recomendaram o 

desenvolvimento de novos padrões, adotando uma abordagem que descreveria 

como crianças deveriam crescer quando livres de doenças e recebendo cuidados 

que seguissem práticas saudáveis como a amamentação exclusiva até os 6 meses 

de idade e mães não-fumantes, com hábitos de vida saudáveis. 

Desde 2009, a Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição do 

Ministério da Saúde do Brasil adota as novas curvas desenvolvidas pela OMS em 

2007, por estar globalmente implementada, sendo uma ferramenta segura para 

avaliação do crescimento utilizando o padrão de alimentação saudável recomendado 

mundialmente, protegendo e promovendo o aleitamento materno, permitindo que as 

crianças alcancem seu potencial genético de forma plena. Os padrões da OMS/2007 

resultaram uma maior prevalência de excesso de peso, quando comparado com as 

curvas anteriores, que variavam de acordo com idade e o estado nutricional da 

população, assim como melhoraram a detecção precoce de estados nutricionais de 

risco entre lactentes e crianças jovens. 

A OMS recomenda os seguintes pontos de corte para a classificação de 

sobrepeso e obesidade em crianças em idade pré-escolar de 0 a 5 anos:  acima de 

Z-escore +1 são descritas como “em risco de sobrepeso”, acima de Z-escore +2 

como sobrepeso, e acima de Z-escore +3 como obesas. A OMS optou por uma 

abordagem cautelosa, porque, nesta faixa etária, as crianças ainda estão crescendo 

em termos de altura e há poucos dados sobre o significado funcional da extremidade 

superior da distribuição de pontos de corte para IMC-por-idade para idades tão 

jovens (OMS/2007). 

Para crianças mais velhas, acima de 5 anos e menores de 19 anos, as curvas 

da OMS de IMC-por-idade aos 19 anos coincidem com as definições para adultos 

com excesso de peso (IMC 25) em Z-escore +1 e obesidade adulta (IMC 30) Z-

escore +2, que foram obtidos com base em associações com mortalidade. As curvas 

de escore-Z/IMC e seus referenciais desde o lactente até os 19 anos de idade, 

foram adotadas em nosso estudo e considerados os pontos de corte para obesidade 

infantil valores iguais ou maiores que + 2, sendo obesidade grave quando o escore Z 

maior que +3 (OMS/2007).  
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Tabela 1 - Valores de referência para diagnóstico do estado nutricional utilizando as curvas 

de IMC para idade, da Organização Mundial de Saúde (OMS/2007). 

Valor encontrado na criança Diagnóstico nutricional 

               ≥ Escore z -2 e < Escore +1 Eutrófico 

               ≥ Escore z +1 e < Escore +2 Sobrepeso 

               ≥ Escore z +2 e ≤ Escore +3 Obesidade 

               > Escore z +3 Obesidade grave 

 Fonte: OMS, 2007. 

 

Estudos associam a obesidade infantil como um importante fator de risco para 

diversas doenças de curso silencioso durante a infância e com repercussões, por 

vezes graves, na vida adulta, tais como Diabetes mellitus tipo 2, apneia obstrutiva do 

sono, alguns tipos de câncer, tais como cólon, tireóide, pâncreas, esôfago, linfoma e 

mieloma múltiplo, assim como doenças associadas a riscos cardiovasculares como 

dislipidemia, hiperinsulinemia, hipertensão arterial e disfunção autonômica (KUSHI et 

al., 2006; MIRANDA et al., 2011). 

 O sobrepeso e a obesidade infantil estão associados com percentis de 

pressão arterial mais elevados. Trabalho publicado em 2007, na Índia, realizado com 

24.842 estudantes, entre 5-16 anos de idade, a hipertensão arterial sistólica e 

diastólica foi encontrada em 17,3% dos sobrepesos/obesos e em 10,1% dos que 

tinham peso adequado (RAJ et al., 2007). Os mecanismos prováveis de hipertensão 

relacionada à obesidade incluem resistência à insulina, retenção de sódio, aumento 

da atividade do sistema nervoso simpático, ativação do sistema renina-angiotensina-

aldosterona e função vascular alterada. A atividade do sistema nervoso simpático é 

aumentada na obesidade, particularmente a atividade simpática em rins  e músculo 

esquelético (KOTCHEN, 2010). 

O Sistema Nervoso Simpático tem relevância no estudo da  obesidade , com 

alguns trabalhos sugerindo que a subatividade simpática poderia contribuir para uma 

termogênese deficiente, balanço energético positivo e consequente ganho ponderal 

excessivo (BRAY et al., 1989; Nagai et al., 2003), e, em contraste, a hiperatividade 

simpática predispõe ao desenvolvimento de hipertensão relacionada à obesidade. 

Vaz et al., (1997) observou em indivíduos obesos  uma  heterogeneidade no grau de 
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atividade simpática regional, mesmo com índices globais normais de funçao 

simpática, evidenciando atividade nervosa simpática significativamente elevada nos 

rins,  reduzida no coração e  normal no leito esplâncnico em comparação com 

indivíduos  controle. 

Outra importante associação de obesidade infantil ocorre com os distúrbios do 

metabolismo da glicose. Jin et al., (2011) estudou um  total de 1301 pacientes 

obesos, destes  29 casos foram diagnosticados com Diabetes mellitus tipo 2  e 255 

casos com intolerância à glicose. Dos 255 casos intolerantes à glicose, 133 tinham 

dislipidemia, 138 tinham doença hepática gordurosa não alcoólica e 53 

apresentavam hipertensão arterial. O estudo ressalta a associação entre a 

obesidade infantil e o número crescente de diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2 

nesta faixa etária. 

Estudo realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São 

Paulo (FMUSP), no período de 2000-2005, com 84 adolescentes com idade entre 

10-19 anos de idade, demonstrou uma elevada prevalência de síndrome metabólica 

no grupo de adolescentes obesos (40%), assim como valores mais elevados de 

insulina (54%) e triglicerídeos (21%), quando comparados ao grupo de adolescentes 

com sobrepeso (SOUZA et al., 2007). 

Não apenas o IMC, mas a distribuição da gordura corporal apresenta uma 

forte associação com o risco de doença cardiovascular, sendo a obesidade central 

bem mais associada com doença arterial coronariana que a obesidade generalizada, 

provavelmente devido uma atividade lipolítica mais acentuada, com maior liberação 

de ácidos graxos livres em veia porta, diminuindo a extração hepática de insulina e 

contribuindo para o hiperinsulinismo sistêmico. A circunferência abdominal, tem sido 

utilizada no atendimento ambulatorial para avaliar a deposição de gordura na região 

abdominal, já que esta variável isolada tem demonstrado uma melhor associação 

com as alterações metabólicas do que a relação circunferência cintura-quadril 

(MIRANDA et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2004).  

Morrison et al., (2005) em um estudo longitudinal para identificar fatores de 

risco associados com desenvolvimento de síndrome metabólica, acompanhou 

meninas entre 9-10 anos de idade, por 10 anos e observou que, para cada 1,0 cm 

de aumento de circunferência abdominal e para cada 1,0 mg/dL de aumento nos 

triglicerídeos, o risco de síndrome metabólica se elevava em até 7,4%, independente 

da raça (MORRISSON et al., 2005). Um estudo realizado por  Grassi et al., (2005), 
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comparou os efeitos da obesidade central e periférica em relação a atividade 

simpática e concluiu que a obesidade central apresenta uma maior  ativação 

simpática, provavelmente associado a fatores metabólicos, tal como  resistência 

insulínica, com pouca influência da falha no barorreflexo. 

 

1.2 Estudo da Função Autonômica Cardíaca 

 

O mecanismo intrínseco mais importante para justificar o bombeamento 

cardíaco é o mecanismo ou lei de Frank Starling, onde o coração, quando submetido 

ao estiramento de suas paredes musculares pelo aumento da pré-carga levaria ao 

deslizamento maior entre os filamentos de actina-miosina, permitindo uma contração 

muscular mais efetiva, ou seja, quanto maior o enchimento cardíaco, maior seria sua 

ejeção. A distensão da parede atrial também pode aumentar a frequência cardíaca 

em até 20%, porém o mecanismo de Frank-Starling é bem superior. 

Dentre os mecanismos extrínsecos, a atividade dos ramos simpático e 

parassimpático é de fundamental importância na modulação cardíaca. A estimulação 

simpática aumenta a liberação de noradrenalina, elevando tanto a frequência 

cardíaca como a força de contração miocárdica, já a estimulação parassimpática ou 

vagal está associada com a liberação de acetilcolina, que atua na diminuição da 

frequência cardíaca, associado a uma ligeira diminuição da força de contração, já 

que a distribuição das fibras vagais ocorre mais em região de átrios.  

Outros mecanismos extrínsecos estariam ligados a alguns hormônios 

(catecolaminas e hormônios tireoidianos), íons, e agentes físicos, como a 

temperatura, cujo aumento eleva a frequência cardíaca, devido uma maior 

permeabilidade da membrana muscular aos íons. 

Os batimentos cardíacos dependem de mecanismos próprios ou intrínsecos, 

pois as células cardíacas têm a capacidade de autogerar potenciais de ação e assim 

deflagrar a contração em todo o músculo cardíaco. Este sistema especializado de 

condução cardíaca é composto pelo nodo sinusal ou sinoatrial (função de marca-

passo cardíaco), nodo atrioventricular, feixe de His e fibras de Purkinge. O nódulo 

sinoatrial assume a função de pacemaker por apresentar uma maior frequência de 

disparos, e consequentemente, potenciais de ação, em média 70-80 potenciais por 

minuto. Em algumas situações patológicas, as outras partes do sistema condutor 

podem assumir o papel do nodo sinoatrial. 
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Já a regulação extrínseca da frequência cardíaca é realizada principalmente 

pelo SNA. A estimulação parassimpática provoca diminuição da frequência cardíaca, 

diminuição da força de contração atrial, diminuição da velocidade de condução da 

atividade elétrica do nodo AV e diminuição do fluxo sanguíneo em coronárias. A 

estimulação simpática é responsável praticamente por efeitos opostos ao da 

parassimpática, tais como, o aumento da frequência cardíaca e da sua força de 

contração, bem como do fluxo sanguíneos das coronárias, melhorando o suprimento 

cardíaco.  

A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) corresponde as mudanças no 

intervalo ou distância entre um batimento cardíaco e o próximo. O intervalo entre 

batimentos é o tempo entre duas ondas R, expresso em milissegundos. Este 

intervalo é muito variável dentro de determinado período de tempo.  Stephen Hales 

em 1733, foi o primeiro a relatar que os intervalos entre os batimentos cardíacos, 

assim como a pressão arterial variavam durante o ciclo respiratório (HALES, 1733). 

Já no final do século XIX e início do século XX, Einthoven, usando galvanômetros 

para medir mudanças precisas nas correntes elétricas, produziu as primeiras 

gravações contínuas da atividade elétrica do coração (EINTHOVEN, 1895). Em 

1987, Kleiger et al., (1987) associou a VFC como um importante preditor de 

mortalidade pós infarto agudo do miocárdio.  

Um bom funcionamento cardíaco exige uma interação equilibrada entre os 

ramos simpático e parassimpático do SNA. A frequência cardíaca, mesmo em 

condições de repouso, apresenta uma variabilidade e dinamicidade em resposta aos 

ramos do SNA, sendo salutar a existência destas flutuações (KLEIGER et al., 2005). 

Em condições de repouso, o tônus vagal prevalece sobre o simpático, estando a 

VFC mais dependente da modulação parassimpática. A redução de atividade vagal 

é considerada um importante fator preditor de morbimortalidade (TASK FORCE, 

1996). 

O estudo da função autonômica cardíaca pode ser realizado por meio da 

análise da VFC, sendo um indicador simples e não-invasivo, utilizado em inúmeras 

patologias, incluindo a obesidade, esclerose múltipla, doença renal, diabetes 

mellitus, doença cardíaca isquêmica e fidedigno da função autonômica simpática e 

parassimpática cardíaca. Uma maior VFC em repouso correlaciona-se a uma maior 

capacidade do SNA em responder a situações adversas e, portanto, a um coração 

mais saudável. Do contrário, uma diminuição desta variabilidade reflete uma 
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inaptidão do SNA em se adaptar as respostas do meio externo (KLEIGER et al., 

2005). 

O registro dos batimentos cardíacos para análise de sua variabilidade pode 

ser realizado por meio de dispositivos de curta duração, com o uso de 

cardiofrequencímetros, conversores analógicos e eletrocardiogramas (ECG), sendo 

os cardiofrequencímetros um dos mais utilizados, devido sua praticidade, natureza 

não-invasiva, facilitando seu uso fora do ambiente laboratorial.  

Os dados registrados são enviados ao computador para análise por sistemas 

específicos. Dentre os dispositivos de mensuração de longa duração, tem-se o 

monitor holter, com gravação do sinal por 24 horas, permitindo ao paciente realizar 

suas atividades cotidianas. A maioria dos estudos sobre VFC em crianças obesas foi 

realizado com registros de curta duração por meio de cardiofrequencímetros 

(PASCHOAL et al., 2009; VANDERLEI et al., 2010) ou de eletrocardiograma 

(KAUFMAN et al., 2007; NAGAI et al., 2003). 

A análise da VFC pode ser realizada por métodos lineares e não-lineares. 

Dentre os lineares, os mais comumente utilizados são as medidas do domínio da 

frequência e do domínio do tempo, sendo este mais simples, obtendo-se através do 

cálculo da medição dos intervalos RR ou da diferença entre eles. 

 As variáveis calculadas por meio da mensuração direta são: RR médio, que é 

o intervalo RR médio entre todos os batimentos normais e SDNN, que é o desvio 

padrão dos intervalos RR normais. O SDNN reflete todos os componentes cíclicos 

responsáveis pela variabilidade, sendo a única medida do domínio do tempo 

analisada em nosso estudo. As variáveis derivadas da diferença entre os intervalos 

RR incluem: NN50, o número de intervalos RR adjacentes que variam em mais de 

50ms; pNN50, a porcentagem de intervalos RR adjacentes que variam mais de 50 

ms; RMSSD, raiz quadrada média da diferença entre os intervalos juntamente com 

os intervalos RR adjacentes (LOPES, P.; WHITE, J., 2009). 

 As variáveis do domínio do tempo foram utilizadas por um longo período para 

análise de atividade vagal, principalmente o SDNN e o RMSSD (TASK FORCE, 

1996), porém os índices do domínio da frequência apresentam uma maior 

sensibilidade para auxílio na análise do controle neural simpático e parassimpático 

do coração, sendo atualmente mais utilizados para análise da VFC. 

Por meio da análise espectral ou de frequência do sinal de VFC pode-se 

verificar a existência de três bandas de frequência principais: um componente de 
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frequência muito baixa (VLF), geralmente localizado a menos de 0,04 Hz, que 

acredita-se exercer efeitos termorreguladores; um componente de baixa frequência 

(LF - varia de 0,04 A 0,15 Hz), associada a interação simpático-vagal, com 

predomínio simpático, portanto utilizada como modulador simpático, e um  de alta 

frequência (HF - varia de 0,15 a 0,4 Hz), associada à modulação vagal 

(GUIMARÃES, 1996). Consequentemente, a relação LF/HF reflete o balanço 

simpático-vagal (LOMBARDI et al., 1996; TASK FORCE, 1996). 

As faixas de frequência centrais de VLF, LF e HF (Hz) e a potência associada 

são apresentadas em valores absolutos (ms2) ou em unidades normalizadas (un), 

isto é, o valor percentual da potência em relação à potência total (PT) menos o 

componente VLF. Neste trabalho, optou-se por utilizar os valores em unidades 

normatizadas. 

A análise dos dados coletados pelos dispositivos de mensuração é realizada 

por sistemas especiais. O Kubios, sistema computadorizado utilizado em alguns 

trabalhos, calcula todos os parâmetros da VFC no domínio de tempo e frequência, 

assim como alguns não-lineares, sendo utilizado em alguns estudos relevantes 

sobre disfunção autonômica e obesidade infantil (VANDERLEI et al., 2010).  

Neste trabalho, estudou-se a VFC em crianças obesas com análise de dados 

no Sistema Nerve Express, o qual realizou a avaliação quantitativa e qualitativa do 

Sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático. Dentre os algoritmos já 

padronizados pelo próprio sistema, utilizou-se o teste ortostático como manobra 

inicial para ativação do SNA e a manobra de Valsalva combinada com respiração 

profunda, ideal para revelar habilidades ocultas autonômicas e distinguir entre 

alterações temporárias e permanentes. Outra vantagem é o fácil manuseio e tempo 

de execução de exame muito curto, entre 10-15 minutos, extremamente útil na faixa 

etária pediátrica.  

 

1.3 Disfunção autonômica cardíaca e obesidade 

 

Historicamente, há algumas hipóteses que buscam associação entre 

disfunção autonômica cardíaca e obesidade. Bray (1990), baseado em experimentos 

com roedores, que desenvolveram obesidade mórbida após lesões em hipotálamo 

ventro-medial, associou a obesidade com a diminuição da atividade simpática. No 

entanto, estudo utilizando técnicas mais específicas, como gravações 
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microneurográficas diretas de tráfego de nervo simpático eferente e diluição de 

isótopos, indicam que a obesidade é um estado de hiperatividade simpática crônica 

e que há diferenciação específica de órgãos na saída simpática favorecendo a 

vasculatura do músculo esquelético e os rins (VAZ et al., 1997). Embora 

aparentemente contra-intuitiva, a atividade de SNS elevada poderia predispor ao 

ganho de peso por meio da dessensibilização de adrenoceptores β e a promoção da 

resistência central à insulina. A resistência insulínica está associada a uma maior 

descarga simpática em jejum e ao comprometimento da resposta simpática neural à 

hiperinsulinemia fisiológica no músculo esquelético (VOLLENWEIDER et al., 1994).  

A disfunção autonômica cardíaca associada à obesidade já foi relatada em 

diversos estudos, principalmente em adultos, com uma forte sugestão de ativação 

simpática e diminuição de tônus vagal em uma amostra significativa de pacientes 

(GRASSI et al.,2007; TUCK, 1992). A ativação simpática em vários locais-alvo 

parece ter importante papel na patogênese da resistência à insulina relacionada com 

obesidade, hipertensão, ativação do sistema renina-angiotensina e morte súbita 

(JAMERSON et al., 1993). Estudo identificou catecolaminas séricas e urinárias 

aumentadas em indivíduos obesos, particularmente aqueles com pressão arterial 

elevada (LOPES; EGAN, 2006).   

Alguns trabalhos relatam disfunção na modulação autonômica da frequência 

cardíaca em crianças obesas e sem outras comorbidades, com redução da atividade 

parassimpática e com estudos divergentes com relação à atividade simpática 

(SOUZA et al., 2012; PASCHOAL et al.,2009). Trabalho publicado em 2013 

relaciona o tamanho da fibra nervosa com a disfunção autonômica envolvendo 

órgãos e sistemas, através de pupilografia e estudo da VFC, demonstrando uma 

diminuição tanto da atividade parassimpática (através do estudo da VFC), como da 

simpática (BAUM et al., 2013). 

          Nagai et al., (2003) analisou a VFC em 42 crianças obesas e observou 

redução de atividade simpática e parassimpática, sugerindo que a redução da 

atividade simpática poderia contribuir para um balanço energético positivo e 

relacionou o tempo de duração da obesidade em crianças e adolescentes com uma 

maior diminuição da atividade simpática. Yankinci et al., (2000) realizou estudo da 

atividade autonômica em um grupo de 30 crianças obesas através de 4 (quatro) 

testes simples, não demonstrando alteração de atividade simpática, através de 

manobra ortostática, apenas hipoatividade parassimpática. Resultando semelhante 
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foi encontrado por Rabbia et al., (2001) com estudo de variabilidade cardíaca 

realizado através de Holter 24 horas. Vanderlei et al., (2000) encontrou resultados 

similares à Nagai, demonstrando uma diminuição da atividade tanto simpática como 

parassimpática em crianças obesas. 

No presente trabalho, realizou-se o estudo da VFC em crianças e 

adolescentes obesos e controles eutróficos sem comorbidades, por meio da análise 

das variáveis do domínio do tempo e da frequência, após realização de teste 

ortostático seguido de manobra de valsalva combinada com respiração profunda. 

Bem como a pesquisa de distúrbios no metabolismo dos carboidratos e lipídeos por 

meio de coleta de exames laboratoriais, sendo o intuito maior observar a presença 

ou não de disfunção autonômica cardíaca associada a obesidade, comparando 

nossos resultados com outros trabalhos descritos na literatura.   
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2 HIPÓTESE 

 

 

 

Crianças e adolescentes obesos, sem comorbidades associadas, podem 

apresentar alterações da função autonômica cardíaca simpática e parassimpática. 
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3 JUSTIFICATIVA 
 

A avaliação da disfunção autonômica cardíaca em crianças e adolescentes 

obesos, que não apresentam comorbidade associada, já foi demonstrada em 

diversos estudos (NAGAI et al., 2003; VANDERLEI et al., 2010).Estudos 

demonstraram uma forte associação entre disautonomia cardíaca, principalmente a 

redução da atividade vagal com um maior risco de eventos adversos 

cardiovasculares, tanto na infância e adolescência, quanto na vida adulta, incluindo 

morte súbita (THAYER et al., 2007; LIAO et al., 2014).  

Um consenso é a diminuição da atividade nervosa parassimpática (NAGAI et 

al., 2003; YANKINCI et al., 2000; RABBIA et al., 2001). Entretanto, existe um conflito 

em relação à participação do ramo simpático, com alguns autores demonstrando 

uma diminuição da sua função (NAGAI et al., 2003; BAUM et al., 2013), outros um 

aumento da atividade simpática (SEKINE et al., 2001; KAUFMAN et al., 2007), e 

alguns sugerem uma normofunção (YANKINCI et al., 2000). 

No presente estudo, avaliou-se a presença de disautonomia cardíaca em 

crianças e adolescentes obesos, por meio de um sistema computadorizado 

moderno, o Nerve Express® (NE) (Estados Unidos). O NE promove uma avaliação 

quantitativa e qualitativa do Sistema Nervoso Autônomo (SNA), por meio do estudo 

da VFC durante o teste ortostático, seguido da manobra de valsalva combinada com 

respiração profunda, permitindo a avaliação de uma forma mais sensível  dos ramos 

simpático e parassimpático do SNA, diferentemente dos demais trabalhados 

revisados, os quais realizaram o estudo da VFC apenas com os pacientes em 

decúbito dorsal ou o teste ortostático de forma  isolada, sendo este o principal 

diferencial deste  trabalho. 

A identificação de disfunção autonômica cardíaca em crianças e adolescentes 

obesos, principalmente o possível envolvimento do componente simpático tem suma 

importância na diagnose e na prevenção de eventos cardiovasculares futuros, 

direcionando a identificação destes grupos de risco e permitindo a intervenção 

precoce por meio de orientação dietética, atividade física e seguimento clínico. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

  

Analisar a presença de disfunção autonômica cardíaca por meio do estudo da 

variabilidade da frequência cardíaca em crianças e adolescentes obesos, de ambos 

os sexos, na faixa etária entre 6 a 14 anos de idade. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a função autonômica cardíaca de obesos e controles eutróficos por 

meio do sistema Nerve Express®, utilizando-se tanto o teste ortostático como 

a manobra de valsalva combinada com a respiração profunda; 

 Determinar associação do escore Z/IMC e disautonomia cardíaca; 

 Determinar associação do escore Z/IMC com a pressão arterial aferida ao 

exame. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS  

 

5.1 Tipo de Pesquisa 

        

Estudo observacional quantitativo analítico transversal. 

 

5.2 Aspectos éticos 

 

Esse projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba (CAAE: 

56723916.9.0000.5183 / número do parecer: 1.620.051), de acordo com as normas 

da resolução 460/2012 do Conselho Nacional de Saúde/MS (ANEXO A). 

Todos os indivíduos que contribuíram para a realização deste trabalho 

participaram da pesquisa com autorização voluntária de seus representantes legais, 

sendo estes esclarecidos sobre a importância do trabalho, e orientados a assinar o 

termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO B), bem como o termo de 

assentimento (ANEXO C), caso concordassem com a participação da criança e/ou 

adolescente no estudo. 

 

5.3 População Estudada 

 

Nossa população foi obtida por meio de uma amostra de conveniência, 

composta por crianças e adolescentes obesos e eutróficos, de ambos os sexos, com 

faixa etária entre 6 a 14 anos de idade, que buscaram atendimento por livre 

demanda ou encaminhados de outros serviços para atendimento no ambulatório de 

Pediatria geral e/ou Endocrinologia Pediátrica do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley/UFPB, durante as manhãs de terças e quintas-feiras no período entre 

agosto/2016 a julho/2017. A partir deste primeiro atendimento, foram selecionados 

os pacientes que apresentaram os critérios de inclusão de nossa pesquisa e os do 

grupo controle. 
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5.3.1 Critérios de inclusão 

 

5.3.1.1 Grupo obeso 

 

Crianças e adolescentes atendidos no ambulatório de Endocrinologia 

Pediátrica e Pediatria Geral do Hospital Universitário Lauro Wanderley, obesos, com 

faixa etária entre 6-14 anos de idade, sendo o diagnóstico nutricional obtido pelo 

cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), pelo escore Z de peso para altura, que é 

a relação entre o peso encontrado e o peso ideal para a altura utilizado pela 

Organização Mundial de saúde (OMS)/curvas da OMS 2007 (ANEXO D), 

considerando-se obesidade  escore Z maior ou igual a 2,0 desvios-padrão e menor 

ou igual a 3,0 desvios-padrão ( ≥ Escore z +2 e ≤ Escore +3) e obesidade grave 

escore Z maior que 3,0 desvios-padrão (> Escore z +3). 

 

5.3.1.2 Grupo eutrófico  

 

Crianças e adolescentes atendidos no ambulatório de Pediatria Geral do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley, eutróficos, com faixa etária entre 6-14 anos 

de idade, sendo o diagnóstico nutricional obtido pelo cálculo do Índice de Massa 

Corporal (IMC), pelo escore Z de peso para altura, que é a relação entre o peso 

encontrado e o peso ideal para a altura utilizado pela Organização Mundial de saúde 

(OMS)/curvas da OMS 2007 (ANEXO D), considerando-se eutróficos o escore Z 

maior ou igual a -2 desvios-padrão e menor que + 1 desvio- padrão( ≥ Escore z -2 e 

< Escore +1). 

 

5.3.2 Critérios de exclusão 

 

Uso contínuo de medicações, presença de síndromes genéticas, cardiopatias 

congênitas e/ou adquiridas, pneumopatias, endocrinopatias e/ou neuropatias. 
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5.4 Tipo de Amostragem  

 

Amostragem de conveniência, com coleta realizada durante as manhãs de 

terças e quintas-feiras no período entre agosto/2016 a julho/2017, incluindo-se todos 

os pacientes que compareceram nestas datas e cuja marcação da consulta ocorreu 

de forma independente da pesquisa, com relação ao sexo e à idade, respeitando-se 

os critérios de inclusão, exclusão e perda do estudo. 

 

5.5 Ficha Clínica Utilizada na Pesquisa 

 

5.5.1 Identificação completa e anamnese 

 

Nome, identificação dos pais ou cuidadores, idade, raça, cor, sexo, 

escolaridade. Dados de anamnese relacionados a dieta, atividade física, tempo de 

tela e obesidade nos pais. 

 

5.5.2 Exame físico/medidas antropométricas 

 

5.5.2.1 Exame clínico sistêmico  

 

Avaliação completa do paciente, desde dados de inspeção, como estado de 

consciência e humor, coloração de pele, nível de hidratação, perfusão periférica, 

procura de alguns sinais clínicos de hiperinsulinismo, como acantose nigricans, 

pesquisa de sinais clínicos de puberdade, tais como surgimento de broto mamário 

nas meninas e aumento de volume testicular em meninos, bem como pelos axilares 

e/ou pubianos em ambos os sexos, realização de ausculta cardiopulmonar, exame 

completo do abdome com inspeção e palpação, avaliação de extremidades e 

genitália.  

Essa avaliação clínica visa identificar a presença de possíveis fatores de 

exclusão dos nossos participantes. 
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5.5.2.2 Massa corporal (em Kg) 

 

Para a mensuração do peso corporal será utilizada uma balança digital de 

precisão da marca Filizola com capacidade de 150 kg e com escala de 100g, 

previamente calibrada. Os participantes subirão na balança livres de objetos 

pesados, com roupas leves e descalços, estes se posicionarão de forma ereta com 

braços estendidos próximos ao corpo e calcanhares unidos, o valor obtido será 

então anotado.   

 

5.5.2.3 Estatura (em cm) 

 

A estatura dos participantes será expressa em metros por meio de um 

estadiômetro de alumínio anodizado com campo de uso entre 0 a 2,20 metros com 

resolução em milímetros (mm) e graduação de 1mm. Os participantes permanecerão 

com corpo erguido, em extensão mínima, com cabeça ereta olhando para a frente 

em posição de Frankfort (arco orbital inferior alinhado horizontalmente ao pavilhão 

auricular), calcanhares unidos, e costas alinhadas ao estadiômetro, o valor referente 

a altura será observado onde a extremidade da régua tocar a parte superior da 

cabeça. A estatura tem importante valia, tanto para o cálculo do IMC, como para 

calcular os percentis de pressão arterial baseados na idade e estatura de nossos 

participantes. Os gráficos utilizados são os orientados pela OMS/curvas 2007, 

preferencialmente os percentis de altura para idade, apesar de termos também 

calculado o escore Z de altura para idade. 

 

5.5.2.4 Índice de Massa Corporal (IMC) 

 

O cálculo do IMC é efetuado por meio da divisão do valor do peso corporal 

(kg) pela altura (m) elevada ao quadrado (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

1995), segundo fórmula: IMC (Kg/m2) = Peso/Altura2.  A classificação foi baseada 

nas curvas do OMS 2007, utilizando o escore Z. (ANEXO D) 
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5.5.2.5 Circunferência abdominal 

 

Medida em centímetros (cm), utilizando uma Fita Métrica TBW, inelástica, 

flexível e auto retrátil, com escala de 0 a 150 cm e resolução de 0,1 cm. As medidas 

serão efetuadas com o paciente em pé, posicionando a fita métrica ao redor da 

circunferência abdominal, na altura da cicatriz umbilical. Diante dos valores 

absolutos, calculamos os percentis de circunferência abdominal (ANEXO E), de 

acordo com a faixa etária (FREEDMAN, 1999).  

 

 

 

 

5.5.2.6 Pressão arterial  

 

Esfingmomanômetro infantil com braçadeiras pediátricas por faixa etária, 

mecânico tipo aeróide, com escalas entre 0 a 300 mmHg, afere pressão arterial 

através do método auscultatório (Ruídos de Korotkoff) sobre a artéria braquial 

(braço). O aparelho possui mecanismo com mostrador graduado correspondente à 

pressão em milímetros de mercúrio (mmHg) obtida por meio do ar bombeado pelo 

conjunto braçadeira colocado no braço ou perna do paciente. Diante dos valores 

absolutos, calculamos os percentis de pressão arterial sistólica e diastólica, 

baseados nos percentis de estatura por idade (ANEXO F) de cada participante, onde 

utilizamos como referência, os percentis 50, 90, 95 e 99 (NATIONAL HIGH BLOOD 

PRESSURE EDUCATION PROGRAM WORKING GROUP ON CHILDREN AND 

ADOLESCENTS, 2004). 
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5.6 Estudo da VFC 

 

Os participantes da pesquisa foram submetidos ao teste de VFC utilizando o 

sistema Nerve-Express® (Estados Unidos) que é um sistema computadorizado e não 

invasivo destinado a avaliação quantitativa e qualitativa da atividade do sistema 

nervoso autônomo por meio da análise da VFC.  

Dentro do sistema NE, utilizou-se tanto o teste ortostático, nas posições 

supino e bípede, que avalia a função autonômica cardíaca por meio da sensibilidade 

do barorreflexo, quanto a manobra de valsalva combinada com respiração profunda, 

que distingue anormalidades temporárias do SNA de quadros patológicos crônicos. 

Estas manobras fazem parte do protocolo de análise da VFC do Sistema NE. 

Os batimentos cardíacos foram registrados por um cardiofrequencímetro 

colocado em torno do tórax do participante, que enviou os dados dos batimentos 

cardíacos a um computador através de uma interface que permite a análise da VFC 

com o emprego do software Nerve-Express®. A análise da VFC foi feita no Domínio 

do Tempo (DT) e do Domínio da Frequência (DF). A única variável utilizada no 

nosso software para a análise no DT foi o SDNN. A análise no DF da VFC foi feita 

em unidades normalizadas (u.n.), destacando-se os componentes oscilatórios de 

baixa frequência (LFu.n.) que refletem a atividade simpática no momento do registro, 

e os componentes de alta frequência (HFu.n.) que mostram o tônus parassimpático 

do período registrado, bem como o índice simpático-vagal (LF/HF). 

 

5.6.1 Teste ortostático  

  

O exame foi realizado em ambiente tranquilo, climatizado, com temperatura 

entre 21-23 graus Celsius, com o paciente em repouso por no mínimo 10 minutos 

para estabilização de parâmetros cardiovasculares, em seguida permaneceu deitado 

sobre uma maca, em decúbito dorsal, com os membros estendidos e relaxados 

utilizando um sensor polar em torno do tórax ao nível do processo xifóide e 

conectado a um microcomputador através de um cabo. Este sensor enviou ao 

microcomputador o registro dos batimentos cardíacos captados pela cinta Polar que 

foram interpretados pelo software Nerve-Express® gerando um gráfico na tela, após 
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o intervalo de 3 minutos, o sistema emitiu um sinal sonoro para que o examinado 

assumisse de forma rápida a posição ereta, com o objetivo de estimular e avaliar o 

barorreflexo. O mesmo permaneceu assim, em pé, sem se apoiar em nenhum 

objeto, com os pés ligeiramente afastados, relaxado, aguardando mais 3 minutos de 

registro. Ao final do teste foram avaliadas as variáveis do domínio do tempo e do 

domínio da frequência, bem como os valores da frequência cardíaca. 

 

5.6.2 Manobra de Valsalva combinado com respiração profunda 

  

Após o término do teste ortostático, solicitamos ao participante para sentar-se 

e após poucos segundos nesta posição, iniciou-se a realização da manobra de 

valsalva, que durou aproximadamente 15 segundos, pedindo-se ao paciente que 

após uma inspiração normal realizasse uma expiração forçada contra o dorso da 

mão com o nariz fechado por 15 segundos, respirando normalmente após este 

período. Idealmente, dever-se-ia medir a pressão intraoral com um manômetro afim 

de atingir a pressão constante de 40 mmHg. Em alguns pacientes, principalmente 

entre 6-8 anos de idade, que apresentaram dificuldade para compreender a 

execução da manobra, orientamos soprar um balão de festa de forma ininterrupta 

durante o período da manobra. Após o término da manobra de valsalva, orientamos 

que o paciente respirasse de forma normal por um período de aproximadamente 15 

segundos e em seguida, iniciasse a manobra de respiração profunda durante 60 

segundos, o qual o participante realizava 06 respirações profundas, inspirando 

durante 5 segundos e expirando por mais 5 segundos. Ao final do teste foram 

avaliadas as variáveis do domínio do tempo e do domínio da frequência, bem como 

os valores da frequência cardíaca. 

 

5.7 Exames Laboratoriais Complementares 

 

O perfil lipídico (triglicerídeos, colesterol total e frações), glicemia de jejum e a 

dosagem sérica de insulina foram solicitados após a primeira consulta, para ambos 

os grupos. Para tal, foi realizada a orientação de jejum de 12 horas para a realização 

da coleta. Os exames foram realizados no laboratório de análises clínicas do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB. Os parâmetros bioquímicos e 
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hormonais foram determinados de acordo com a especificação de cada kit e 

seguindo as orientações do fabricante. 

 

5.8 Análise Estatística 

             

           As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa 

estatístico Graph Pad Prism (versão 6.00, GraphPad Software Inc., San Diego, CA, 

USA). Foi realizada uma análise estatística descritiva dos dados, com objetivo de 

caracterizar a amostra. O teste de D'Agostino-Pearson foi realizado para verificar a 

normalidade dos dados e assim definir o teste estatístico a ser utilizado. Para os 

testes de hipótese foram utilizados o teste ANOVA, um método paramétrico para 

múltiplas comparações de variáveis, o teste de Fisher para análise das variáveis 

nominais e o teste de correlação de Pearson para avaliar uma possível correlação 

entre as variáveis contínuas do estudo. Os dados foram apresentados em tabelas e 

gráficos para melhor compreensão dos resultados, sendo considerados significativos 

quando um nível de significância de 5% (p<0,05). 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Caracterização dos grupos de acordo com escore Z/ IMC, sexo, sinais de 

puberdade, altura, circunferência abdominal e exames laboratoriais  

 

Dos 70 pacientes recrutados, apenas 59 preencheram os critérios de inclusão 

na pesquisa. Dos que preencheram os requisitos para inclusão na pesquisa, os 

participantes foram divididos em 3 grupos de acordo com o escore Z/ IMC: sendo 23 

eutróficos (39 %), 16 obesos (27,1%) e 20 obesos graves (33,9%). Quanto ao sexo, 

a amostra foi composta por 30 (49,2%) crianças e adolescentes do sexo masculino e 

29 (50,8%) do sexo feminino. Quanto à presença de puberdade, 44 eram pré-

púberes (74,6%) e 15 púberes (25,4%). Tanto em relação ao sexo, como ao estágio 

puberal, não houve diferenças estatísticas em relação ao estudo da VFC entre os 

grupos de eutróficos, obesos e obesos graves.  

Os dados relativos a faixa etária estão descritos na tabela 2, com a faixa 

etária em anos, em valores médios e desvio padrão, nos grupos eutróficos, obesos e 

obesos graves. Os valores absolutos de estatura (em cm) estão descritos na tabela 

2, com valor médio no grupo eutróficos de 141,5 cm, e valores mais elevados nos 

grupos obesos e semelhantes aos eutróficos entre os obesos graves (149,8 cm e 

140,6 cm, respectivamente).  

Com relação à variável circunferência abdominal, utilizou-se os valores 

absolutos (em cm) nos grupos eutróficos, obesos e obesos graves, demonstrados na 

tabela 2, com valores mais elevados nos grupos obesos (85,6 cm) e obesos graves 

(89,7 cm), quando comparados aos eutróficos (64,7 cm). Na tabela 2 estão descritos 

os valores médios do escore Z/IMC de acordo com sexo e faixa etária dos grupos 

eutróficos (0,541), obesos (2,506) e obesos graves (4,135).  
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Tabela 2 - Valores médios e desvio padrão das avaliações antropométricas e clínicas 

dos grupos eutróficos, obesos e obesos graves 
 

VARIÁVEIS 

GRUPOS 

Eutróficos 
(n=23) 

Obesos 
(n=16) 

Obesidade  Grave 
(n=20) 

Idade (Anos) 10 (±1,9) 10 (±2) 09 (±1,9) 
Estatura (cm) 141,5 (±11,8) 149,8 (±14,8) 140,6 (±11,7) 
Peso (Kg) 38,01 (±11,4) 58,05 (±16)    59,02 (±16,2) *   

C. Abdominal (cm) 64,7 (±9) 85,6 (±8,4)   89,7 (±8,5) **    
Escore Z (IMC) 0,5414 (±1) 2,506 (±0,2) 4,135 (±1,1) * 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. Os dados foram analisados mediante utilização 

de análise descritiva e apresentados em média (desvio padrão). * Diferença 

significativa entre os grupos estudados em relação ao peso e a circunferência 

abdominal. ** Diferença significativa entre os grupos estudados em relação ao 
escore Z/IMC. 

 

A análise laboratorial comparativa entre os grupos eutróficos, obesos e 

obesos graves dos valores médios dos níveis de glicemia jejum, insulina, 

triglicerídeos, colesterol total e frações LDL e HDL, encontra-se descrita na tabela 3.  

Em relação à glicemia de jejum, não houve diferenças estatísticas entre os 

grupos, embora as médias glicêmicas nos grupos obesos e obesos graves tenham 

sido mais elevadas (p=0,2056). Os valores médios de insulina foram mais elevados 

no grupo de pacientes obesos e obesos graves, quando comparado com os 

eutróficos, de forma estatisticamente significativa (p=0,0193).  

Os valores de triglicerídeos diferiram de forma estatisticamente significante, 

com valores médios mais elevados no grupo de obesos e obesos graves (p= 

0,0017). Em relação ao colesterol total e fração LDL-colesterol não houve diferença 

estatística entre os grupos (p= 0,7621 e p=0,2217, respectivamente). Já a fração 

HDL-colesterol apresentou valores médios estatisticamente reduzidos no grupo de 

obesos e obesos graves comparativamente aos eutróficos (p= 0,0096). 
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Tabela 3 - Valores médios e desvio padrão das dosagens séricas de glicemia, 

insulina, triglicerídeos, colesterol total e frações HDL e LDL, após jejum de 12 horas  
 

VARIÁVEIS 

GRUPOS 

P-valor Eutróficos 

(n=23) 

Obesos 

(n=16) 

Obesidade 

Grave 

(n=20) 

Glicemia (mg/dl) 82,3 (±9,3) 88,8 (±10,9) 84 (±8,6) 0,2056 

Insulina (ui/ml) 8,6 (±3) 14,7 (±5,4) 15,6 (±9,5) 0,0193* (+) 

Triglicerídeos (mg/dl) 71,1 (±29,5) 124 (±48,9) 136,9 (±59,8) 0,0017**(+) 

Colesterol (mg/dl) 165,9 (±37,1) 156,7 (±34,9) 162 (±25,1) 0,7621 

HDL (mg/dl) 46,8 (±9,5) 38,5 (±7,8) 38,1 (±6,8) 0,0096***(-) 

LDL (mg/dl) 102 (±36) 83,9 (±30,56) 99,9 (±19,4) 0,2217 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. Os dados foram analisados mediante utilização do 

teste ANOVA para variáveis paramétricas e apresentados em média (desvio padrão). 
Foi considerado p <0,05. * (+) Diferença significativa dos grupos estudados quanto a 
Insulina, com correlação positiva. ** (+) Diferença significativa dos grupos estudados 
quanto a triglicerídeos, com correlação positiva. *** (-) Diferença significativa dos 
grupos estudados quanto ao HDL-colesterol, com correlação negativa. 
 
 

 

6.2 Caracterização dos grupos de acordo com níveis de pressão arterial 

 

A tabela 4 refere-se aos percentis de pressão arterial sistólico e diastólico, 

calculados com base no percentil de estatura e idade dos participantes dos grupos 

eutróficos, obesos e obesos graves. Usou-se como referência os percentis 50, 90 e 

valores acima do 90. A análise entre os grupos, mediante utilização do teste de 

Fisher, demonstrou maiores percentis de pressão arterial sistólica (p=0,0001) e 

pressão arterial diastólica (p=0,0001) nos grupos obesos e obesos graves, quando 

comparados com os eutróficos. 
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Tabela 4 -  Apresentação, de acordo com a distribuição do percentil de pressão 

arterial sistólica e distólica,dos grupos eutróficos, obesos e obesos graves 
 

Percentil 
PAS 

GRUPOS 

P-valor Eutróficos 
(n=23) 

Obesos 
(n=16) 

Obesidade  
Grave 
(n=20) 

< 50 21 3 9 

0,0001*** 50 - 90 1 10 5 

> 90 1 3 6 

Percentil 
PAD 

Eutróficos 
(n=23) 

Obesos 
(n=16) 

Obesidade  
Grave 
(n=20) 

P-valor 

< 50 19 2 4  
50 - 90 3 10 10 0,0001*** 
> 90 1 4 6 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. Os dados foram analisados mediante utilização 

do teste de Fisher e apresentados de acordo com a frequência de distribuição.  
*** Diferença significativa da PAS e PAD entre os grupos estudados. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

6.3 Associação entre o escore Z/IMC e os percentis de pressão arterial sistólica 

e diastólica 

 

Conforme demonstrado nas figuras 1 e 2, foi realizado o teste de correlação 

de Pearson entre o escore Z/IMC e os percentis de pressão arterial sistólica, com 

relação estatisticamente significante (p= 0,0001) e os percentis de pressão arterial 

diastólica, com relação também estatisticamente significativa (p= 0,001). 
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Figura 1 - Correlações entre os valores de pressão 

arterial sistólica e o escore Z/IMC entre os grupos 
eutróficos, obesos e obesos graves     
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Correlação entre os valores de pressão arterial sistólica (em mmHg) e o 
escore Z/IMC entre os grupos eutróficos, obesos e obesos graves. Os 
dados foram analisados mediante utilização do teste de correlação de 

Pearson. Foi considerado p <0,05. Nestes resultados, a correlação de 
Pearson foi de 0,4838, que indica uma relação moderada positiva entre as 
variáveis. Houve uma associação estatisticamente significante entre o 

aumento do escore Z/IMC e os níveis de pressão arterial sistólica (p= 
0,0001). 
 

 
 

Figura 2 - Correlações entre os valores de pressão 

arterial diastólica e o IMC/escore Z entre os grupos 
eutróficos, obesos e obesos graves           
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Correlação entre os valores de pressão arterial diastólica (em mmHg) e o 

IMC/escore Z entre os grupos eutróficos, obesos e obesos graves. Os 
dados foram analisados mediante utilização do teste de correlação de 
Pearson. Foi considerado p <0,05. Nestes resultados, a correlação de 

Pearson foi de 0,4120, que indica uma relação moderada positiva entre as 
variáveis. Houve uma associação estatisticamente significante entre o 
aumento do IMC/escore Z e os níveis de pressão arterial diastólica (p= 

0,001). 
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6.4 Teste ortostático posição supino: estudo do índice de análise da VFC no 

domínio do tempo entre os grupos eutróficos, obesos e obesos graves  

 

O teste ortostático é dividido em duas fases: supino e bípede. A análise da 

VFC no domínio do tempo ocorre apenas através do estudo da variável SDNN. De 

acordo com a figura 3, o estudo do índice de análise do domínio do tempo (SDNN), 

durante o teste ortostático supino não apresentou diferenças estatísticas entre os 

grupos eutróficos, obesos e obesos grave (p= 0,5219). 

 
 
 
 

Figura 3 - Gráfico comparativo do índice de análise da VFC no 

domínio do tempo, SDNN, durante o teste ortostático posição Supino 
entre os grupos eutrófico, obesos e obesos graves 
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Análise do índice SDNN (em ms) durante realização do teste ortostático 
posição supino entre os grupos eutróficos (cinza/n=23), obesos 
(amarelo/n=16) e obesos graves (vermelho/n=20). Os dados foram 

analisados mediante teste ANOVA para variáveis paramétricas. Foi 
considerado p <0,05. Não houve diferenças estatísticas entre os grupos 
analisados (p=0,5219). 

 

 

 

 

 

 

 

p=0,5219 
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6.5 Teste ortostático posição supino: estudo dos índices de análise da VFC no 

domínio da frequência entre os grupos eutróficos, obesos e obesos graves  

 

Na análise da VFC no domínio da frequência, as variáveis estudadas 

compreendem LF, HF e relação LF/HF. Todas as variáveis estudadas foram 

expressas em unidades normatizadas (un), a partir da análise percentual 

comparativa com o tempo total de potência (TP). 

 

6.5.1 Teste ortostático posição supino: estudo do índice espectral de baixa 

frequência (LF) 

 

Como demonstrado na figura 4, não houve diferenças estatisticamente 

significantes no índice LF durante o teste ortostático posição supino entre os grupos 

eutróficos, obesos e obesos graves (p=0,6532). 

 

 
 
Figura 4 - Gráfico comparativo do índice de análise da VFC no 

domínio da frequência, LF, durante o teste ortóstatico posição 
supino entre os grupos eutróficos, obesos e obesos graves 
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Análise do índice LF (un) durante realização do teste ortostático posição 

supino entre os grupos eutróficos (cinza/n=23), obesos (amarelo/n=16) e 
obesos graves (vermelho/n=20). Os dados foram analisados mediante 
teste ANOVA para variáveis paramétricas. Foi considerado p <0,05. Não 

houve diferenças estatísticas entre os grupos analisados (p=0,6532). 
 

 

p= 0,6532 
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6.5.2 Teste ortostático posição supino: estudo do índice espectral de alta frequência 

(HF) 
 

Como demonstrado na figura 5, não houve diferenças estatisticamente 

significantes no índice HF durante o teste ortostático posição supino entre os grupos 

eutróficos, obesos e obesos graves (p= 0,6093). 

 

 

Figura 5 - Gráfico comparativo do índice de análise da VFC no 

domínio da frequência, HF, durante o teste ortostático posição supino 
entre os grupos eutróficos, obesos e obesos graves 
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Análise do índice HF (u.n) durante realização do teste ortostático posição 
supino entre os grupos eutróficos (cinza/n=23), obesos (amarelo/n=16) e 
obesos graves (vermelho/n=20). Os dados foram analisados mediante teste 

ANOVA para variáveis paramétricas. Foi considerado p <0,05. Não houve 
diferenças estatísticas entre os grupos analisados (p=0,6093). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p=0,6093 
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6.5.3 Teste ortostático posição supino: estudo do índice simpático-vagal (LF/HF) 
 

Conforme figura 6, não houve diferenças estatisticamente significantes no 

índice simpático-vagal durante o teste ortostático posição supino entre os grupos 

eutróficos, obesos e obesos graves (p= 0,5147). 

 

 
 
 
Figura 6 - Gráfico comparativo do índice simpático-vagal (LF/HF), 

durante o teste ortóstatico posição supino entre os grupos eutróficos, 
obesos e obesos graves 
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Análise do índice simpático-vagal (LF/HF) durante realização do teste 

ortostático posição supino entre os grupos eutróficos (cinza/n=23), obesos 
(amarelo/n=16) e obesos graves (vermelho/n=20). Os dados foram 
analisados mediante teste ANOVA para variáveis paramétricas. Foi 

considerado p <0,05. Não houve diferenças estatísticas entre os grupos 
analisados(p=0,5147). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p= 0,5147 
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6.5.4 Teste ortostático posição supino: estudo da frequência cardíaca entre os 

grupos eutróficos, obesos e obesos graves 
 

Durante o teste ortostático posição supino, houve o estudo da frequência 

cardíaca dos participantes. Conforme demonstrado na figura 7, não houve 

diferenças estatísticas significantes entre os grupos eutróficos, obesos e obesos 

graves (p= 0,3992). 

 

 

 
 
Figura 7 - Gráfico comparativo da frequência cardíaca durante o 

teste ortostático posição supino entre os grupos eutróficos, obesos e 
obesos graves 
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Análise da frequência cardíaca (batimentos por minuto-bpm) durante 
realização do teste ortostático posição supino entre os grupos eutróficos 
(cinza/n=23), obesos (amarelo/n=16) e obesos graves (vermelho/n=20). Os 

dados foram analisados mediante teste ANOVA para variáveis 
paramétricas. Foi considerado p <0,05. Não houve diferenças estatísticas 
entre os grupos analisados (p=0,3992) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

p= 0,3992 
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6.6 Teste ortostático posição bípede: estudo do índice de análise da VFC no 

domínio do tempo entre os grupos eutróficos, obesos e obesos graves  

 

 A análise da VFC no domínio do tempo, em nosso trabalho, ocorre apenas 

através do estudo da variável SDNN. De acordo com a figura 8, o estudo do índice 

de análise do domínio do tempo (SDNN), durante o teste ortostático posição bípede 

não apresentou diferenças estatísticas entre os grupos eutróficos, obesos e obesos 

grave (p=0,5296). 

 

                 

Figura 8 - Gráfico comparativo do índice de análise da VFC no 

domínio do tempo, SDNN, durante o teste ortostático posição bípede 
entre os grupos eutróficos, obesos e obesos graves 
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Análise do índice SDNN (ms) durante realização do teste ortostático posição 

bípede entre os grupos eutróficos (cinza/n=23), obesos (amarelo/n=16) e 
obesos graves (vermelho/n=20). Os dados foram analisados mediante teste 
ANOVA para variáveis paramétricas. Foi considerado p <0,05. Não houve 

diferenças estatísticas entre os grupos analisados(p=0,5296). 

 
 

 

6.7 Teste ortostático posição bípede: estudo dos índices de análise da VFC no 

domínio da frequência entre os grupos eutróficos, obesos e obesos graves  

 

Na análise da VFC no domínio da frequência, as variáveis estudadas 

compreendem LF, HF e relação LF/HF. Todas as variáveis estudadas foram 

p= 0,5296 
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expressas em unidades normatizadas (u.n), a partir da análise percentual 

comparativa com o tempo total de potência (TP). 

 

6.7.1 Teste ortostático posição bípede: estudo do índice espectral de baixa 

frequência (LF) 

 

Como demonstrado na figura 9, não houve diferenças estatisticamente 

significantes no índice LF durante o teste ortostático posição bípede entre os grupos 

eutróficos, obesos e obesos graves (p=0,4511). 

 

 

Figura 9 - Gráfico comparativo do índice de análise da VFC no 

domínio da frequência, LF, durante o teste ortostático posição bípede 
entre os grupos eutróficos, obesos e obesos graves 
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Análise do índice LF (u.n) durante realização do teste ortostático posição 

bípede entre os grupos eutróficos (cinza/n=23), obesos (amarelo/n=16) e 
obesos graves (vermelho/n=20). Os dados foram analisados mediante teste 
ANOVA para variáveis paramétricas. Foi considerado p <0,05. Não houve 

diferenças estatísticas entre os grupos analisados(p=0,4511). 

 

 

 

 

 

p= 0,4511 



50 
 

 

6.7.2 Teste ortostático posição bípede: estudo do índice espectral de alta frequência 

(HF) 
 

De acordo com a figura 10, não houve diferenças estatisticamente 

significantes no índice HF durante o teste ortostático posição bípede entre os grupos 

eutróficos, obesos e obesos graves (p=0,4500). 

 

Figura 10 - Gráfico comparativo do índice de análise da VFC no 

domínio da frequência, HF, durante o teste ortostático posição 
bípede entre os grupos eutróficos, obesos e obesos graves 
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Análise do índice HF (u.n) durante realização do teste ortostático posição 
bípede entre os grupos eutróficos (cinza/n=23), obesos (amarelo/n=16) e 

obesos graves (vermelho/n=20). Os dados foram analisados mediante teste 
ANOVA para variáveis paramétricas. Foi considerado p <0,05. Não houve 
diferenças estatísticas entre os grupos analisados (p= 0,4500). 

 
 

6.7.3 Teste ortostático posição bípede: estudo do índice simpático-vagal (LF/HF) 

 

Conforme figura 11, não houve diferenças estatisticamente significantes no 

índice simpático-vagal durante o teste ortostático posição bípede entre os grupos 

eutróficos, obesos e obesos graves (p=0,2863). 

 

 

 

 

 

 

 

p=0,4500 
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Figura 11 -  Gráfico comparativo do índice simpático-vagal (LF/HF), 

durante o teste ortostático posição bípede entre os grupos eutróficos, 
obesos e obesos graves 
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Análise do índice simpático-vagal (LF/HF) durante realização do teste 
ortostático posição bípede entre os grupos eutróficos (cinza/n=23), obesos 

(amarelo/n=16) e obesos graves (vermelho/n=20). Os dados foram 
analisados mediante teste ANOVA para variáveis paramétricas. Foi 
considerado p <0,05. Não houve diferenças estatísticas entre os grupos 

analisados(p=0,2863). 

 
 
 

 

6.7.4 Teste ortostático posição bípede: estudo da frequência cardíaca entre os 

grupos eutróficos, obesos e obesos graves  

 

Durante o teste ortostático posição bípede, foi-se realizado o estudo da 

frequência cardíaca dos participantes. Como demonstrado na figura 12, não houve 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos eutróficos, obesos e 

obesos graves (p=0,5114). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p= 0,2863 
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Figura 12 - Gráfico comparativo da frequência cardíaca durante o 

teste ortostático posição supino entre os grupos eutróficos, obesos e 
obesos graves 
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Análise da frequência cardíaca (batimentos por minuto-bpm) durante 
realização do teste ortostático posição bípede entre os grupos eutróficos 
(cinza/n=23), obesos (amarelo/n=16) e obesos graves (vermelho/n=20). Os 

dados foram analisados mediante teste ANOVA para variáveis 
paramétricas. Foi considerado p <0,05. Não houve diferenças estatísticas 
entre os grupos analisados (p=0,5114). 

 

 

6.8 Teste ortostático: supino x bípede 

 

Tanto no teste ortostático supino quanto no bípede, não houve diferença 

significativa entre os grupos estudados, não demonstrando alteração na função 

autonômica cardíaca nos participantes obesos e obesos graves em relação aos 

eutróficos. Mas, quando se analisa as variáveis do estudo da VFC dentro de cada 

grupo, na posição supino comparada com a posição bípede, observa-se um 

aumento da variável LF, uma diminuição do HF, um aumento do índice LF/HF e uma 

elevação da frequência cardíaca após a manobra de ativação postural. 

 

6.9 Manobra de valsalva combinada com respiração profunda: estudo da VFC 

no domínio da frequência nos grupos eutróficos, obesos e obesos graves  

 

Durante a manobra de valsalva combinada com respiração profunda, foram 

analisadas apenas as variáveis do domínio da frequência (LF, HF e LF/HF). Todas 

as variáveis estudadas foram expressas em unidades normatizadas (un), a partir da 

análise percentual comparativa com o tempo total de potência (TP). 

 

 

p=0,5114 
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6.9.1 Manobra de valsalva combinada com respiração profunda: estudo do índice 

espectral de baixa frequência (LF) 

 

Conforme figura 13, observa-se que o componente LF, de forma 

estatisticamente significante, apresenta valores mais elevados no grupo de obesos 

graves quando comparados com os demais grupos, principalmente com os 

eutróficos (p= 0,0103). 

 

 

Figura 13 - Gráfico comparativo do índice de análise da VFC no 

domínio da frequência, LF, durante manobra de valsalva combinada 
com respiração profunda entre os grupos eutróficos, obesos e 
obesos graves 
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Análise do índice LF (u.n) durante realização da manobra de valsalva 

combinada com respiração profunda entre os grupos eutróficos 
(cinza/n=23), obesos (amarelo/n=16) e obesos graves (vermelho/n=20). Os 
dados foram analisados mediante teste ANOVA para variáveis 

paramétricas. Foi considerado p <0,05. O grupo de obesos graves 
apresentou valores de LF estatisticamente mais elevados quando 
comparados com obesos e eutróficos (p= 0,0103). 

 

 

6.9.2 Manobra de valsalva combinada com respiração profunda: estudo do índice 

espectral de alta frequência (HF) 
 

Conforme figura 14, observa-se que o componente HF, de forma 

estatisticamente significante, apresenta valores menores no grupo de obesos graves 

quando comparados com os demais grupos, principalmente com os eutróficos (p= 

0,0103). 

 

 

 

p=0,0103 
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Figura 14 - Gráfico comparativo do índice de análise da VFC no 

domínio da frequência, HF, durante manobra de valsalva combinada 
com respiração profunda entre os grupos eutróficos, obesos e 
obesos graves 
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Análise do índice HF (u.n) durante realização da manobra de valsalva 
combinada com respiração profunda entre os grupos eutróficos 

(cinza/n=23), obesos (amarelo/n=16) e obesos graves (vermelho/n=20). Os 
dados foram analisados mediante teste ANOVA para variáveis 
paramétricas. Foi considerado p <0,05. O grupo de obesos graves 

apresentou valores de HF estatisticamente menores quando comparados 
com obesos e eutróficos (p= 0,0103). 

 

 

6.9.3 Manobra de valsalva combinada com respiração profunda: estudo do índice 

simpático-vagal (LF/HF) 

 

Conforme figura 15, observa-se que a relação HF/LF mostrou-se muito 

elevada no grupo obesos graves (p= 0,0010), quando comparada aos grupos 

eutróficos e obesos. 
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Figura 15 - Gráfico comparativo do índice simpático-vagal (LF/HF), 

durante manobra de valsalva combinada com respiração profunda 
entre os grupos eutróficos, obesos e obesos graves 
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Análise do índice simpático-vagal durante realização da manobra de 
valsalva combinada com respiração profunda entre os grupos eutróficos 
(cinza/n=23), obesos (amarelo/n=16) e obesos graves (vermelho/n=20). Os 

dados foram analisados mediante teste ANOVA para variáveis 
paramétricas. Foi considerado p <0,05. O grupo de obesos graves 
apresentou valores de índice simpático-vagal estatisticamente mais 

elevados quando comparados com obesos e eutróficos (p= 0,0010). 

 
 
 

 

6.9.4 Manobra de valsalva combinada com respiração profunda: estudo da 

frequência cardíaca entre os grupos eutróficos, obesos e obesos graves  

 

Conforme figura 16, durante a manobra de valsalva combinada com 

respiração profunda, a frequência cardíaca apresentou-se mais elevada no grupo 

obesos graves, com análise estatística significante (p= 0,0436) quando comparado 

ao grupo eutróficos.  
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Figura 16 - Gráfico comparativo da frequência cardíaca durante 

manobra de valsalva combinada com respiração profunda entre os 
grupos eutróficos, obesos e obesos graves 
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Análise da frequência cardíaca (batimentos por minuto-bpm) durante 

realização de manobra de valsalva combinada com respiração profunda 
entre os grupos eutróficos (cinza/n=23), obesos (amarelo/n=16) e obesos 
graves (vermelho/n=20). Os dados foram analisados mediante teste ANOVA 

para variáveis paramétricas. Foi considerado p <0,05. O grupo de obesos 
graves apresentou valores de frequência cardíaca estatisticamente mais 
elevados quando comparados aos demais grupo, principalmente eutróficos 

(p=0,0436). 

 
 

 

6.10 Associação entre o escore Z/IMC e as variáveis no domínio da frequência 

da VFC durante manobra de valsalva combinada com respiração profunda 

 

Conforme demonstrado em figuras 17A, 17B, 17C e 17D, foi realizado a 

correlação de Pearson entre o escore Z/IMC e as variáveis HF, LF, índice LF/HF e 

frequência cardíaca, respectivamente, durante a manobra de valsalva combinada 

com respiração profunda, com significância estatística (p < 0,05) em todas, 

principalmente no índice simpático-vagal. 

Na figura 17A observou-se uma correlação moderada positiva (r=0,4550) 

entre o aumento do LF e o aumento do IMC entre os grupos, com significância 

estatística (p=0,003). Na figura 17B houve uma correlação moderada negativa (r= -

0,4551) entre as variáveis HF e o aumento do IMC, estatisticamente relevante 

(p=0,003). 

Em relação ao índice LF/HF, demonstrado na figura 17C, observou-se uma 

correlação moderada positiva entre o IMC e o índice simpático-vagal (r=0,4669), 

p= 0,0436 
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com significância estatística (p= 0,0002). No estudo da frequência cardíaca, 

observado na figura 17D houve uma correlação fraca positiva entre as variáveis 

(r=0,2727), sem significância estatística. 

 

 
 

                                                                                                                                                         
Figura 17 - Gráfico de correlação do IMC/escore Z com as variáveis do domínio da 

frequência: LF, HF, LF/HF e FC      

 

               

A 
 

 

Correlação entre a variável do domínio da frequência LF (expresso em 

unidades normatizadas) e o escore Z/IMC entre os grupos eutróficos (n=23), 
obesos (n=16) e obesos graves (n=20). Os dados foram analisados 
mediante utilização do teste de correlação de Pearson. Foi considerado p 

<0,05. Nestes resultados, a correlação de Pearson foi de 0,4550, que indica 
uma relação moderada positiva entre as variáveis. Houve uma associação 
estatisticamente significante entre o escore Z/IMC e a variável LF (p= 

0,003). 
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B 

 
Correlação entre a variável do domínio da frequência HF (expresso em 
unidades normatizadas) e o escore Z/IMC entre os grupos eutróficos (n=23), 

obesos (n=16) e obesos graves (n=20). Os dados foram analisados 
mediante utilização do teste de correlação de Pearson. Foi considerado p 
<0,05. Nestes resultados, a correlação de Pearson foi de - 0,4551, que 

indica uma relação moderada negativa entre as variáveis. Houve uma 
associação estatisticamente significante entre o escore Z/IMC e a variável 
HF (p= 0,003). 

 

 

 

 

C 

 
Correlação entre a razão LF/HF (índice simpático-vagal) e o escore Z/IMC 
entre os grupos eutróficos (n=23), obesos (n=16) e obesos graves (n=20). 
Os dados foram analisados mediante utilização do teste de correlação de 

Pearson. Foi considerado p <0,05. Nestes resultados, a correlação de 
Pearson foi de 0,4669, que indica uma relação moderada positiva entre as 
variáveis. Houve uma associação estatisticamente significante entre o 

escore Z/IMC e a variável LF/HF (p= 0,0002). 
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D 

 
 Correlação entre a frequência cardíaca (em batimentos por minuto) e o 

escore Z/IMC entre os grupos eutróficos (n=23), obesos (n=16) e obesos 
graves (n=20). Os dados foram analisados mediante utilização do teste de 
correlação de Pearson. Foi considerado p <0,05. Nestes resultados, a 

correlação de Pearson foi de 0,2727, que indica uma relação fraca positiva 
entre as variáveis. Não houve uma associação estatisticamente significante. 
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7 DISCUSSÃO 

 

A disfunção autonômica cardíaca presente em um percentual importante de 

adultos obesos já é bem conhecida sob o ponto de vista fisiológico em diversos 

estudos, os quais se evidencia uma diminuição da atividade parassimpática, 

associado a um predomínio simpático (KARASON, 1999). Já na obesidade 

pediátrica, ainda existem algumas carências com relação a modificação da 

variabilidade da frequência cardíaca associada a faixa etária, sexo, presença de 

puberdade e sobre a existência ou não da disautonomia. 

Nossa amostra foi de conveniência, coletada no ambulatório de Pediatria e 

Endocrinologia Pediátrica do HULW, com um número inicial de 70 participantes, 

restando, após aplicados os critérios de exclusão e perda do estudo, um total de 59 

crianças e adolescentes, com idade entre 6 a 14 anos, de ambos os sexos. Sendo 

50,8% do sexo masculino e 49,2% feminino; 74,6% não apresentavam sinal clínico 

de puberdade, avaliado pela classificação de Tanner (TANNER, 1962), e 25,4% 

eram púberes. 

A relação entre grau de maturidade sexual e variabilidade da frequência 

cardíaca desperta interesse em alguns poucos estudos, pois na grande maioria dos 

trabalhos sobre obesidade infantil e disautonomia cardíaca não se realiza a distinção 

sobre o grau de maturidade sexual dos participantes. Em nosso trabalho não 

fizemos esta diferenciação de grau pubertário e/ou sexo, baseado em estudo com 

mais de 300 crianças e adolescentes obesas e eutróficas, onde não se evidenciou 

diferenças na VFC para as variáveis sexo, idade e puberdade (DANGARDT et al, 

2011). 

 Na classificação dos estados nutricionais, foi-se utilizado o escore Z/IMC, 

onde 39% eram eutróficos, 27,1% obesos e 33,9% obesos graves, segundo as 

curvas da OMS/2007; o grupo de obesos foi dividido em obesos (≥ Escore z +2 e ≤ 

Escore +3) e obesos graves (> Escore z +3), para correlacionar associação do 

aumento do IMC com a presença de disfunção autonômica cardíaca. 

 Na avaliação laboratorial, obteve-se valores estatisticamente mais elevados 

de insulina no grupo de pacientes obesos graves, alertando para o risco de 

hiperinsulinemia, com subsequente resistência insulínica nessas crianças e 
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adolescentes e um maior risco de desenvolvimento de Diabetes Mellitus tipo 2 

associado a obesidade infantil (HANNON, 2005).  

Os níveis de triglicerídeos foram estatisticamente maiores nas crianças 

obesas e obesas graves. Os valores de colesterol total não diferiram entre os 

grupos, porém a fração HDL-colesterol foi significativamente menor no grupo de 

obesos. Os níveis reduzidos de HDL estão associados a aumento de risco de 

doença coronariana, sendo a adiposidade visceral inversamente proporcional a esta 

fração do colesterol. As subfrações específicas do HDL alteradas em estados 

obesos são HDL2, apolipoproteína A-I e pré-beta 1, sendo a dieta combinada com a 

atividade física o melhor tratamento para elevação do HDL, principalmente pela 

redução da depuração do HDL pela lipase de triglicerídeos hepáticos (RASHID, 

2007). 

Na avaliação da pressão arterial, foi-se realizado a aferição antes do início do 

teste ortostático em todos os participantes. Utilizamos o percentil de pressão arterial 

corrigido para sexo e estatura. Não realizamos diagnóstico de hipertensão arterial, 

por se tratar de uma aferição isolada, porém encaminhamos todos os que tiveram 

pressões acima do percentil 90 para seguimento no ambulatório da cardiologia 

pediátrica.  

Em nossa amostra houve prevalência de percentil de pressão arterial acima 

do P90 no grupo de obesos e obesos graves, com significância estatística, 

corroborando a literatura que o aumento do IMC se correlaciona com índices mais 

elevados de pressão arterial e, inclusive com reflexo na vida adulta e, portanto, 

aumento do risco cardiovascular (LAUER AND CLARK, 1989). 

A incidência de hipertensão é substancialmente aumentada na população 

obesa, inclusive com níveis ascendentes na faixa etária pediátrica, devido a 

epidemia global de obesidade infantil (FALKNER, 2011). Ativação de adipocinas, 

resistência insulínica, sistema nervoso simpático e ativação do SRAA, alterações em 

microbiota intestinal, assim como disfunção na imunidade inata e adaptativa estão 

entre os fatores associados com a gênese da hipertensão nos indivíduos obesos 

(DE MARCO, 2014). 

Na análise da variabilidade da frequência cardíaca, utilizamos o software 

Nerve Express e estudamos as variáveis no domínio do tempo (SDNN) e no domínio 

da frequência (TP, LF, HF, LF/HF), divididos em 2 etapas já contidas no protocolo do 

próprio sistema, o teste ortostático, seguido da manobra de valsalva combinada com 
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respiração profunda. No presente estudo, por não encontrarmos diferença 

significante em relação à VFC em relação ao sexo e estágio puberal, optamos por 

utilizar toda a amostra, num total de 59 participantes, observando-se resultados 

distintos quando comparamos o teste ortostático e a manobra de valsalva 

combinada com a respiração profunda. 

Durante a realização do teste ortostático, não houve diferenças estatísticas 

relevantes nos índices de VFC entre os grupos eutrófico, obesos e obesos graves, 

tanto na posição supino, como na bípede, portanto, não houve alteração relevante 

na modulação autonômica cardíaca entre os grupos. Porém, evidenciou-se que após 

os participantes realizarem a manobra de ativação postural (ficar em posição 

bípede), o barorreflexo estava preservado em ambos os grupos, com diminuição do 

componente parassimpático (HFu.n) e aumento dos componentes simpáticos (LFu.n 

e LF/HF), sendo esta a resposta fisiológica adequada (MONTANO, 1994).  

 Já na avaliação da manobra de valsalva combinada com a respiração 

profunda, observou-se uma diminuição estatisticamente significante da atividade 

parassimpática, representada pela diminuição do componente HFun no grupo de 

obesos, principalmente no de obesos graves, e um aumento de atividade simpática, 

observado através de valores maiores de LFu.n e da razão LF/HF no grupo obesos 

e obesos graves quando comparadas aos controles eutróficos.  

Na grande maioria dos trabalhos revisados, foi realizado o estudo da VFC 

apenas com o paciente em decúbito dorsal ou executando-se o teste ortostático de 

forma isolada, enquanto nesse realizou-se a ativação postural combinada com duas 

manobras adicionais, incluindo valsalva e respiração profunda, sendo o teste de 

respiração profunda considerado um dos mais sensível dentre os testes de Ewing 

para avaliação de função autonômica (BOER et al., 1998), portanto, sugerindo-se 

um maior padrão de sensibilidade no  teste autonômico cardíaco executado neste 

trabalho quando comparado aos demais. 

A redução do componente de alta frequência associado a elevação do 

componente de baixa frequência nos grupos obesos e principalmente nos obesos 

graves, sugere uma insuficiente aptidão do SNA simpático e parassimpático 

relacionado à obesidade. Este resultado está de acordo com alguns estudos, como 

Sekine e colaboradores (2001), que realizaram análise espectral da VFC, também 

com registros de EEG curta duração e com os participantes em posição supino, 

porém com uma amostra inferior, de apenas 7 crianças obesas e 9 não obesas, com 
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faixa etária entre 8-9 anos de idade, obtendo baixos valores de HFun e altos valores 

de LFu.n e LF/HF, quando comparado com o grupo não obesos.  

Kaufman e colaboradores (2007), demonstraram que as crianças obesas 

apresentavam uma diminuição da atividade parassimpática com um aumento da 

simpática, por meio da análise do domínio da frequência, com registros de curta 

duração e apenas com os participantes em decúbito dorsal, com registros de 

aproximadamente 10 minutos. Em 2008, Kaufman et al, analisou a função 

autonômica cardíaca em crianças obesas após reeducação alimentar por um 

período de 5 meses, obtendo-se diminuição da relação LF/HF e aumento do índice 

RMSSD, bem como melhora do IMC e percentual de gordura (KAUFMAN et al, 

2008). 

          Outros trabalhos apresentaram-se divergentes quando comparados a esse, 

sugerindo uma diminuição da atividade simpática e parassimpática associada à 

obesidade. Nagai e Moritani (2004), estudaram a VFC em 84 crianças obesas e não 

obesas, por meio da análise do domínio da frequência, com registros de batimentos 

cardíacos de curta duração com os participantes em repouso e obteve menores 

valores de HFun, LFu.n e LF/HF no grupo de obesos, denotando uma hipoatividade 

simpática e parassimpática. Outros pontos interessantes no estudo de Nagai 

referem-se associação negativa entre o tempo de obesidade e a piora da função 

autonômica, assim como a sugestão que a hipoatividade simpática pode corroborar 

na etiologia e progressão da obesidade. Peterson et al, 1988, associou a diminuição 

da atividade autonômica, simpática e parassimpática, como uma possível etiologia 

para a obesidade. 

          A maioria dos estudos sobre VFC em pediatria é realizado por meio dos 

métodos lineares, provavelmente pela facilidade em execução. Estudo de Vanderlei 

et al (2010), avaliou a VFC em crianças obesas por meio de um método não-linear, 

conhecido como análise de flutuação depurada sem frequência (DFA) e obteve 

como resultados diminuição de atividade simpática e parassimpática no grupo de 

obesos. 

Alguns autores defendem a manutenção da modulação autonômica cardíaca 

em crianças obesas comparadas a eutróficas. Paschoal, 2009, estudou VFC em 30 

crianças entre 9-11 anos de idade, através de registro de batimentos RR de curta 

duração, realizando apenas o teste ortostático e concluiu que a obesidade não 

interferiu de forma significativa nos mecanismos autonômicos cardiovasculares nas 
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posições supino e bípede. Ancona et al., (2009), avaliou a VFC em crianças obesas, 

apenas nas posições supina e bípede, através dos índices SDNN, RMSSD, PNN50, 

HF, LF E LF/HF, não observando distinções na atividade simpática e parassimpática 

entre os grupos. 

          Yankinci et al., (2000), analisou a função autonômica em crianças obesas por 

meio dos quatro principais testes autonômicos realizados de forma independente: 

teste ortostático, manobra de valsalva, razão 30:15 e respiração profunda, e obteve 

como resultados hipoatividade parassimpática e atividade simpática normal quando 

comparado ao grupo controle. Rabbia et al. (2003), associou o tempo de obesidade 

com o surgimento de hipoatividade simpática no grupo de pacientes obesos com 

tempo de obesidade superior a 7 anos, sugerindo um comportamento bifásico do 

SNA. 

           A grande divergência existente nesses trabalhos citados, principalmente em 

relação ao SNS, pode-se dever a algumas variáveis de difícil controle, tais como 

tempo de obesidade, faixa etária, particularidades da dieta, prática e frequência de 

atividades físicas, bem como o componente psicológico. Esses dados, em conjunto 

com algumas limitações dos métodos lineares de estudo da VFC, tal como o índice 

LF não ser tão fidedigno da atividade isolada do ramo simpático do SNA, podem 

contribuir, em algum grau, para as disparidades encontradas na literatura. 

 A leptina pode ser uma causa importante de ativação simpática 

cardiovascular associada a obesidade, com mecanismos de resistência seletiva em 

alguns órgãos, com atividade simpática preservada nos rins (RAHMOUNI et 

al,2005). A insulina, assim como a leptina, causa ativação simpática em órgãos 

específicos, como o rim contribuindo no papel de elevação da atividade simpática 

nos pacientes obesos (ANDERSON, 1992).  

           A hiperatividade simpática está associada a inúmeras morbidades, dentre 

elas, talvez a mais estudada seja a hipertensão arterial. Evidências sugerem que um 

aumento da atividade adrenérgica, levando a um desbalanço autonômico, ocorre 

desde as fases iniciais da hipertensão e pioram com o curso de agravamento da 

doença, assim como esta hiperatividade se correlaciona com lesões em órgão-alvo 

(GUIDO, 1998; MANCIA, 2014). Grassi et al., (2014), demonstraram que a perda de 

peso em adultos obesos graves, submetidos a cirurgia bariátrica melhorou a 

sensibilidade barorreflexa, aumentou o consumo de glicose, reduziu os níveis de 

norepinefrina plasmática e diminuiu a atividade simpática do nervo muscular. 
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A redução da atividade vagal tem importante associação com maior risco 

cardiovascular (THAYER, 2007), portanto, maior associação com morbimortalidade 

na vida adulta. A diminuição da VFC associada com hipoatividade parassimpática e 

aumento adrenérgico constitui um fator de risco independente para arritmias graves 

e aumento global da mortalidade, devido evidências experimentais de um efeito 

protetor vagal sob a ativação elétrica cardíaca. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 Os resultados do presente estudo sugerem uma diminuição de atividade 

parassimpática e um aumento da atividade simpática no grupo de crianças e 

adolescentes obesos quando submetidos a manobra de valsalva combinada com 

respiração profunda, favorecendo a hipótese da presença de disfunção autonômica 

cardíaca neste grupo. 
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ANEXO B 

TCLE (OBESOS E EUTRÓFICOS) 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 

BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012, MS.    
 

 
Prezado (a) Senhor (a) 
 
 
Esta pesquisa é sobre Análise da variabilidade da frequência cardíaca em pré-púberes obesos e está 
sendo desenvolvida por Aracele Toscano Rocha, médica pediatra, mestranda do Programa 
Multicêntrico de Pós-graduação em Ciências Fisiológicas/Centro de Biotecnologia/Universidade 
Federal da Paraíba, sob a orientação do Prof. Dr. Valdir de Andrade Braga.  
 
 Os objetivos do estudo são estudar doenças do coração em crianças obesas. A finalidade deste 
trabalho é identificar se o participante apresenta algum problema no coração associado à obesidade e 
desta forma orientá-lo para realização de acompanhamento clínico, dieta e atividade física, no intuito 
de prevenção de problemas cardíacos quando jovem ou adulto.  
 
Solicitamos a sua colaboração para realizar uma entrevista com o senhor(a) e com o(a) menor pelo(a) 
qual é responsável, assim como uma consulta médica para o(a) menor, realização de um exame 
simples, onde iremos avaliar os batimentos cardíacos através de uma fita polar colocado no peito da 
criança, que ficará deitada sobre uma maca confortável, por um período curto de tempo e logo após 
ficará em pé para registrarmos os seus batimentos cardíacos. Também solicitará a coleta de alguns 
exames de sangue (glicemia, insulina, colesterol e triglicerídeos.)  
 
Peço sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e 
publicar em revista científica nacional e/ou internacional . Por ocasião da publicação dos resultados, 
seu nome será mantido em sigilo absoluto. Informamos que se durante a realização da entrevista e 
do exame dos batimentos cardíacos, bem como a coleta de sangue para exames laboratoriais, houver 
algum constrangimento, pode-se interromper a entrevista e/ou o exame e/ou coleta sanguínea, em 
qualquer momento, sem nenhum prejuízo ao(s) senhor(es/as), como também ao(a) menor. A coleta 
de sangue apresenta riscos mínimos, pois é realizada por um profissional treinado, mas pode 
apresentar complicações locais simples tais como flebites, que serão imedi atamente tratadas neste 
serviço sob minha responsabilidade e sem nenhum custo para a família e o paciente. A manobra 
ortostática (ficar em pé), durante o exame dos batimentos cardíacos, pode ocasionar uma sensação 
de mal estar, tonturas e náuseas, que são rapidamente revertidas e estarão sob minha constante 
supervisão para tratamento, em nosso serviço, caso haja alguma necessidade.  
 
Esclarecemos que a participação do(a) menor pelo qual o senhor(a) é responsável no estudo é 
voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar 
com as atividades solicitadas pela Pesquisadora. Não haverá despesas pessoais para o participante em 
qualquer fase do estudo (incluindo exames ou consultas). Caso decida não participar do estu do, ou 
resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. Os pesquisadores 
estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa 
da pesquisa. 
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______________________________________ 
Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável 
 
 
Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como será 
minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu 
consentimento e do(a) menor pelo qual sou responsável em participar da pesquisa, como também 
concordo que os dados obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em 
eventos e publicações). Estou ciente que receberei uma via desse documento.  
 

 
 

João Pessoa, ____de _________de _________                           Impressão dactiloscópica  
 
 
_____________________________________________ 
Assinatura do participante ou responsável legal 
                                                                                                                              
 
 
Contato com o Pesquisador (a) Responsável: 
 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a pesquisadora 

Aracele Toscano Rocha, Telefone: (83)999253777 ou para o Comitê de Ética do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley -Endereço: Hospital Universitário Lauro Wanderley-HULW – 2º andar. Cidade 

Universitária. Bairro: Castelo Branco – João Pessoa - PB. CEP: 58059-900. E-mail: 
comitedeetica@hulw.ufpb.br Campus I – Fone: 32167964 
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ANEXO C 

 

 TERMO DE ASSENTIMENTO (OBESO E TRÓFICO) 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO PARA PARTICIPANTE MENOR DE IDADE (GRUPO OBESO) 

BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012, MS.    
 

 
 
 
Prezado(a) Participante, 
 
 
Esta pesquisa é sobre Análise da variabilidade da frequência cardíaca em pré-púberes obesos e está 
sendo desenvolvida por Aracele Toscano Rocha, médica pediatra, mestranda do Programa 
Multicêntrico de Pós-graduação em Ciências Fisiológicas/Centro de Biotecnologia/Universidade 
Federal da Paraíba, sob a orientação do Prof. Dr. Valdir de Andrade  Braga.  
 
Os objetivos do estudo são observar se existe relação entre a obesidade na infância e alguns 
problemas no coração. A finalidade deste trabalho é identificar este grupo de crianças e orientá-las 
com relação a dieta, atividade física e acompanhamento regular.  
 
Solicitamos a sua colaboração para realização de uma entrevista, exame médico e um teste simple s 
para avaliar os batimentos do coração, assim como a coleta de alguns exames de sangue. Preciso de 
sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar 
em revista científica nacional e/ou internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome 
será mantido em sigilo absoluto. Informamos que, se durante a realização da entrevista e dos 
exames, você não quiser participar, não haverá nenhum problema. O teste dos batimentos do 
coração é simples, não causa dor ou desconforto, podendo, às vezes, ocasionar uma discreta tontura 
ou náuseas, assim como a coleta de sangue não apresenta nenhum risco sério, apenas uma discreta 
dor ou inflamação no local em um pequeno número de pacientes, mas não se preocupe que estarei 
apta a resolver de imediato qualquer intercorrência durante estes procedimentos, pois eles serão 
sempre realizados com uma equipe médica. 
 
Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, você não é obrigado(a) a 
fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas por mim. Caso decida não 
participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 
Estaremos a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer 
etapa da pesquisa. 
 
______________________________________ 
 Assinatura do(a) pesquisador(a) 
 
Eu aceito participar da pesquisa, que tem o objetivo de identificar problemas no coração em crianças 
obesas. Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” 
e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir sem que nada me aconteça.  
 
Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus pais e/ou responsáveis. 
Li e concordo em participar como voluntário da pesquisa descrita acima. Estou ciente que meu 
pai/mãe e/ou responsável receberá uma via deste documento. 
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João Pessoa, ____de _________de _______                                  Impressão dactiloscópica  
 
 
________________________________ 
Assinatura do participante (menor de idade) 
 
 
             
Contato com o Pesquisador (a) Responsável: 
 
Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a pesquisadora 
Aracele Toscano Rocha Telefone:( 83) 999253777 ou para o Comitê de Ética do Hospital Universitário 
Lauro Wanderley -Endereço: Hospital Universitário Lauro Wanderley-HULW – 2º andar. Cidade 
Universitária. Bairro: Castelo Branco – João Pessoa - PB. CEP: 58059-900. E-mail: 
comitedeetica@hulw.ufpb.br Campus I – Fone: 32167964  
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ANEXO F 

 


