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RESUMO
Este estudo teve como objetivo investigar a relação dos parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca (VFC),
percentual  de  gordura  corporal  (%GC),  Índice  de  Massa  Corporal  (IMC)  e  Circunferência  da  Cintura  (CC)  em
adolescentes.  Participaram deste estudo 32 adolescentes com idade entre  11 e 14 anos.  Em relação às variáveis
antropométricas, foram analisadas medidas de peso, estatura, %GC e CC. O IMC foi calculado pela divisão da massa
corporal (MC) pela estatura ao quadrado (IMC=MC/estatura²).  A VFC foi avaliada em repouso na posição supina, por
meio de um cardiofrequencímetro Polar V800. A normalidade de dados foi testada a partir do teste de Shapiro-Wilk. A
análise da correlação entre os parâmetros da VFC e %GC, IMC, e CC foi realizada a partir do teste de Spearman.  Não
foi encontrada correlação significativa entre os parâmetros da Variabilidade da Frequência Cardíaca, tanto no domínio do
tempo, quanto no domínio da frequência em relação às variáveis antropométricas e Índice de Massa Corporal. 

PALAVRAS-CHAVE: Adolescentes; Antropometria; Composição corporal; Sistema Nervoso Autonômico.

1 INTRODUÇÃO

A atividade  parassimpática  é  responsável  pela  diminuição  da  Frequência  Cardíaca  (FC),
enquanto a simpática pelo aumento da FC (VAN EYCK, 2016). Em um indivíduo saudável, com
sistema nervoso íntegro, espera-se que a atividade parassimpática cardíaca seja predominante na
condição  de  repouso  e  predominantemente  atividade  simpática  quando  em  atividade  (FARAH,
2013). A atividade autonômica cardíaca pode ser verificada por meio da Variabilidade da Frequência
Cardíaca (VFC)  que é  um método não invasivo  que consiste  na  análise  da oscilação entre  os
batimentos  cardíacos  consecutivos  e  a  sua  quantificação  é  dada  pela  modulação  autonômica
parassimpática e simpática (FARAH, 2013; RODRIGUES, 2016). 

A composição corporal pode influenciar a modulação autonômica cardíaca e o acúmulo de
adiposidade  na região  abdominal  em adolescentes  relaciona-se com a  ocorrência  de  distúrbios
funcionais  e  metabólicos  (PASCHOAL,  2009).  Estudos  demonstraram  que  a  circunferência  da
cintura elevada esta relacionada à menor modulação parassimpática e, consequentemente, a uma
maior disfunção autonômica cardíaca (RODRÍGUEZ‐COLÓN, 2011; FARAH, 2013).

Nessa  perspectiva,  é  fundamental  a  verificação  da  atividade  autonômica  cardíaca  em
adolescentes, assim como, sua relação com a composição corporal, visto que o aumento do risco
cardiovascular  tem influência  no  aumento  da morbidade e  mortalidade na idade adulta  (KLEIN,
2004).

Dessa  forma,  este  estudo  teve  como  objetivo  investigar  a  relação  dos  parâmetros  da
variabilidade  da  frequência  cardíaca,  percentual  de  gordura  corporal,  Índice  de  Massa  corporal
(IMC), circunferência da cintura (CC) em adolescentes.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

Participaram desse estudo transversal 32 adolescentes (20 meninas e 12 meninos) com idade
entre 11 e 14 anos, estudantes do Colégio estadual Barão do Cerro Azul. Na cidade de Ivaiporã-Pr.
Os estudantes foram recrutados na escola em que eles estudavam e a pesquisa consistiu em uma
etapa de apresentação da pesquisa e os procedimentos que seriam utilizados para os alunos. A
partir deste primeiro contato os procedimentos para coleta dos dados foram realizados em uma sala
cedida pela escola. Todos os voluntários e os pais ou responsáveis foram informados sobre os
procedimentos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme projeto de
pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP), sob o parecer N°
1.629.036 da Universidade Estadual de Maringá aprovado em 8 de julho de 2016.

2.1 Variáveis antropométricas e composição corporal 
A massa corporal (kg) foi aferida em balança digital eletrônica com capacidade máxima de

pesagem de 201 kg e sensibilidade de 50g, com o avaliado vestindo roupas leves, descalço e com
pés unidos no centro da balança, permanecendo em posição ortostática. A estatura (m) foi aferida em
estadiômetro portátil,  com extensão de 2 m e resolução de 0,1 cm, estando o indivíduo descalço,
pés unidos no centro da plataforma, cabeça posicionada no plano horizontal de Frankfort ao final
de  inspiração  máxima.  O  índice  de  massa  corporal  (IMC)  foi  calculado  pela  divisão  da  massa
corporal (MC) pela estatura ao quadrado (IMC=MC/estatura²). 

Para aferir circunferência da cintura o indivíduo ficou em pé, a partir do ponto médio entre a
última costela e a crista ilíaca foi aferida a medida com uma fita métrica flexível e inelástica, com
extensão de 2 m e com precisão de 0,1 cm.

Para verificar a gordura corporal foi utilizado um adipômetro com precisão de 0,1 cm, sendo
destacadas as dobras cutâneas do tríceps e subescapular. O percentual de gordura corporal (%GC)
foi estimado por meio da equação desenvolvida por Boileau (1985) [G = 1,35 (TR + SE) - 0,012 (TR
+ SE)2 – C]. 

2.2 Avaliação da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) em Repouso 
A  VFC  foi  avaliada  em  repouso  na  posição  supina.  Os  voluntários  foram  instruídos  a

permanecer em repouso, durante 10 minutos, na posição supina, foram selecionados os 5 minutos
intermediários da coleta total, para análise da VFC.  Os intervalos R-R foram registrados por meio do
cardiofrequencímetro Polar V800® com frequência de amostragem de 1.000 Hz. 

A análise da VFC foi realizada no domínio do tempo e no domínio da frequência. Todas as
análises da VFC foram obtidas por meio do programa Kubios HRV Analysis Software 2,0.

2.3 Análise Estatística 
Inicialmente  foi  realizada  uma  analise  descritiva  das  variáveis,  sendo  as  variáveis

quantitativas pela observação dos valores mínimos e máximos. A normalidade de dados foi testada
a partir do teste de Shapiro-Wilk sendo respeitado o n amostral. A análise da correlação entre os
parâmetros da VFC e %GC, IMC, e CC foi realizada a partir do teste de Spearman tendo em vista
que as variáveis não apresentaram normalidade em sua distribuição. Todo procedimento estatístico
foi realizado no  Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Foi considerado
como significante valor de p<0,05.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 1 e 2 estão apresentados os valores medianos (intervalo interquartil)  de idade,
variáveis antropométricas, de composição corporal e parâmetros da VFC. A amostra desse estudo
foi constituída de 32 adolescentes com idade variando entre 11 e 14 anos. 
.
Tabela 1: Valores da mediana das características antropométricas dos adolescentes (n=32).

Variáveis Mediana (Q1-Q3)

Idade (anos) 13 (12 - 14)

Estatura (m) 1,61 (1,52 - 1,67)

Massa corporal (kg) 56,1 (50,4 – 68,0)

Índice de Massa Corporal (kg/m²) 22,9 (20,2 – 25,4)

Circunferência da cintura (cm) 74,0 (68,1 – 78,7)

Percentual Gordura Corporal (%GC) 26,4 (19,5 – 29,6)

Tabela 2: Parâmetros da Variabilidade da Frequência Cardíaca em adolescentes. 

Variáveis  Mediana (Q1-Q3)  Amplitude
MRR (ms) 794,6 (743,9 – 943,6) 620 – 1136

RMSSD (ms) 56,9 (36,6 – 81,1) 10 – 183
LF (ms²)   888,0 (346,0 – 1444,7)  183 – 4065
HF (ms²)  1551,0 (493,5 – 3421,0)  46 – 9261
LF (un) 37,0 (24,7 – 56,4) 15,8 - 84,1
HF (un) 62,4 (43,5 – 62,4) 15,8 – 99,0

LF/HF  0,594 (0,327 – 1,295)  0,188 - 5,309
RMSSD: raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre os intervalos RR normais adjacentes; LF/HF: balanço
simpatovagal;  LF:  banda  de  baixa  frequência  (unidades  normalizadas);  HF:  banda  de  alta  frequência  (unidades
normalizadas).

Na tabela  3  são  apresentados  os  valores  da  correlação  entre  os  parâmetros  da  VFC e
gordura corporal,  IMC e CC. Não foi  encontrada correlação significativa entre os parâmetros da
Variabilidade da Frequência Cardíaca, tanto no domínio do tempo, quanto no domínio da frequência
em relação às variáveis antropométricas e Índice de Massa Corporal. 

Tabela 3: Valores do teste de correlação entre os parâmetros da VFC e %GC, IMC, CC. 
 MRR (ms) RMSSD(ms) LF(ms²) HF(ms²) LF(un) HF(un) LF/HF

% GC
(%)

r 0,208 0,156 -0,043 -0,070 -0,103 0,133 -0,103

p. 0,252 0,393 0,816 0,702 0,576 0,467 0,576

IMC
(kg/m²)

r 0,329 0,223 -0,005 0,060 -0,086 0,085 -0,086

p. 0,066 0,221 0,980 0,744 0,640 0,646 0,640

CC
(cm)

r 0,296 0,173 -0,114 0,017 -0,154 0,154 -0,154

p. 0,099 0,344 0,533 0,927 0,401 0,401 0,401

Nota: *p≤0,05;   %GC: percentual de gordura corporal; IMC: Índice de Massa Corporal; CC: circunferência da cintura;
RMSSD: raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre os intervalos RR normais adjacentes; LF (ms²):

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



banda de baixa frequência em milissegundos ; HF(ms²) banda de alta frequência em milissegundos;  LF(un): banda de
baixa frequência  em unidades normalizadas;  HF (un):  banda de alta  frequência  em unidades normalizadas LF/HF:
balanço simpatovagal.

Os  resultados  encontrados  nesse  estudo  demonstraram  não  haver  relação  entre  os
parâmetros  da  VFC  e  %GC,  CC  e  IMC.  Resultado  semelhante  foi  encontrado  em  um  estudo
realizado por Farah (2013), com uma amostra de 74 adolescentes em que o IMC não teve relação
com nenhum parâmetro  da  VFC,  por  outro  lado,  o  mesmo  estudo  apresentou  uma  correlação
negativa entre CC e o parâmetro RMSSD, o que não pode ser observado no presente estudo. O
resultado encontrado pode ter sido influenciado pelo reduzido numero de sujeitos, bem como, a
ausência de controle do gênero e do estado maturacional dos indivíduos.

4 CONCLUSÃO

Mediante os dados apresentados no presente estudo, não foi possível estabelcer uma relação
entre  as  variáveis  antropométricas  e  de  composição  corporal  com  os  parâmetros  autonômicos
cardíacos estimados pela variabilidade da frequência cardíaca. 
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