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1. RESUMO  

Pacientes com paralisia cerebral (PC) são frequentemente submetidos a 

mudanças de decúbito o que podem causar repercussões cardiovasculares 

importantes, uma vez que esses pacientes apresentam disfunções autonômicas 

associadas. O objetivo deste estudo foi avaliar os parâmetros cardiovasculares e 

autonômicos, por meio da variabilidade da frequência cardíaca (VFC), em pacientes 

com PC nas posições supina e quando possível, na posição ortostática, e compará-

los com indivíduos saudáveis. Os dados de pressão arterial e frequência cardíaca 

foram coletados em 6 pacientes com PC e 6 indivíduos saudáveis, sendo 15 minutos 

em cada posição: supina e ortostática. Após a coleta, a VFC foi avaliada no domínio 

do tempo e da frequência. Até o presente momento, os resultados obtidos no estudo 

mostram que pacientes com PC parecem apresentar alterações na VFC, com redução 

da modulação parassimpática e predominância da modulação simpática sobre o 

coração, quando comparadas com indivíduos saudáveis. Além disso, quando 

submetidos à mudança postural, os pacientes com PC parecem apresentar respostas 

autonômicas mais exacerbadas em comparação aos indivíduos saudáveis, indicando 

um desequilíbrio simpatovagal nestes pacientes.  

 

1. INTRODUÇÃO 

O sistema nervoso autônomo (SNA) apresenta um papel importante na 

regulação dos processos fisiológicos do organismo humano tanto em condições 

normais quanto em patológicas. Dentre as técnicas utilizadas para avaliar o 

funcionamento do SNA, a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) tem emergido 

como um método simples e não invasivo, representando assim um dos mais 

promissores marcadores quantitativos do balanço autonômico. A VFC representa as 

oscilações periódicas dos intervalos R-R de batimentos cardíacos consecutivos, 

moduladas pela atuação do SNA sobre o coração. 

Estudos tem demonstrado que pacientes com paralisia cerebral (PC) 

apresentam disfunções autonômicas importantes que podem comprometer o 

funcionamento de diversos órgãos, assim como a atividade reflexa de vários sistemas 

do organismo. Durante o tratamento fisioterapêutico e nos manuseios em casa, esses 

pacientes são frequentemente submetidos a mudanças de decúbito o que pode 

causar alterações cardiovasculares importantes devido à disfunção autonômica 

presente neste tipo de patologia. 



2. OBJETIVOS  

O objetivo deste estudo foi avaliar os parâmetros cardiovasculares (pressão 

arterial e frequência cardíaca) e a VFC em pacientes com PC nas posições supina e 

quando possível, na posição ortostática, e compará-los com indivíduos saudáveis. 

 

3. METODOLOGIA  

Para a realização deste estudo foram necessários os seguintes materiais: 

prontuário do setor de neuropediatria da clínica de fisioterapia da UNAERP; Escala 

Gross Motor Function Classification System (GMFCS); Mesa ortostática Carci; 

Frequencímetro Polar S810i; Software Polar Precision Perfomance; 

Esfignomanometro e estetoscópio. 

 

4. DESENVOLVIMENTO  

 Após a seleção dos participantes, estes foram divididos nos seguintes grupos: 

a) Grupo Paralisia Cerebral; b) Grupo Controle, composto por crianças e adolescentes 

considerados saudáveis.  Antes da realização das coletas de dados, a escala GMFCS 

foi aplicada nos pacientes com PC para classificar seu nível funcional, e foram 

coletados alguns dados importantes para a pesquisa como a idade, o sexo, o peso, 

doenças e uso de medicações em ambos os grupos. Os voluntários foram 

posicionados na mesa ortostática onde foi registrada a frequência cardíaca na posição 

supina por 15 minutos. A seguir, a mesa ortostática foi inclinada em um ângulo de 70º 

e a frequência cardíaca foi registrada por mais 15 minutos na posição ortostática. Em 

cada posição a pressão arterial foi aferida logo no início dos registros pelo método 

indireto de esfigmomanometria. Os dados coletados na pesquisa foram analisados 

com auxílio dos softwares Polar Precision Perfomance e Cardioseries. As bandas de 

frequência utilizadas para a análise da VFC foram de 0,04 e 0,15 Hz para LF, e de 

0,15 a 0,4 Hz para HF. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES  

Foram coletados os dados de 6 crianças normais (3 homens e 3 mulheres) e 6 

crianças com PC (1 homem e 5 mulheres). As crianças com PC foram classificadas 

de acordo com a escala GMFCS da seguinte forma: 2 com diparesia atetóide, 1 com 

quadriplegia espástica, 1 com quadriparesia espástica, 1 com diparesia espástica e 1 

com diparesia atáxica. 



Na tabela abaixo estão representados os resultados de pressão arterial e da 

VFC coletados e analisados nestes indivíduos. 

 

Tabela 2 – Pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) e Índices de variabilidade da frequência cardíaca 

nos grupos controle (n=6) e paralisia cerebral (n=6) nas posições supina e ortostática.  

 CONTROLE PARALISIA CEREBRAL 

 Supina Ortostática Supina Ortostática 

PAS (mmHg) 107± 5 95 ± 4 105 ± 5 95 ± 5 

PAD (mmHg) 65 ± 2 67 ± 2 65 ± 5 60 ± 0 

FC (bpm) 78 ± 2 95 ± 3* 95 ± 6# 109 ± 5# 

Domínio do Tempo     

SDNN (ms) 53.5 ± 9.5 51.2 ± 4.8 53.8 ± 7.9 40.2 ± 5.0 

RMSSD (ms) 54.0 ± 11.4 38.7 ± 7.4 45.7 ± 8.4 21.2 ± 5.3# 

Domínio da Frequência     

LF abs (ms2) 790.2 ± 276.0 757.7 ± 133.5 789.0 ± 323.6 715.2 ± 211.8 

HF abs (ms2) 1166.3 ± 401.5 519.2 ± 138.3 1077.0 ±504.5 257.1 ± 110.2 

LF nu (%) 41.3 ± 5.1 61.0 ± 5.8 52.5 ± 8.9 73.8 ± 5.0# 

HF nu (%) 58.7 ± 5.1 39.0 ± 58 47.5 ± 8.9 26.2 ± 5.0# 

LF/HF 1.1 ± 0.2 2.7 ± 0.9 2.4 ± 0.9 5.2 ± 1.0# 

SDNN: desvio padrão de valores sucessivos; RMSSD: raiz quadrada da média da soma dos quadrados das 

diferenças entre os sucessivos valores de intervalo de pulso; VLF: muito baixa frequência; LF: baixa frequência; 

HF: alta frequência. *p<0,05 comparado a posição supina; #p<0,05 comparado ao controle 

 

Até o presente momento, os resultados obtidos no estudo mostram que 

pacientes com PC parecem apresentar alterações na VFC, com redução da 

modulação parassimpática e predominância da modulação simpática sobre o coração, 

quando comparadas com indivíduos saudáveis. Além disso, quando submetidos à 

mudança postural, os pacientes com PC parecem apresentar respostas autonômicas 

mais exacerbadas em comparação aos indivíduos saudáveis, indicando um 

desequilíbrio simpatovagal nestes pacientes.  
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