
1 
 

 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-UnB 
FACULDADE DE CEILÂNDIA-FCE 

CURSO DE FISIOTERAPIA 
 

 
 

RAFAELLA CARVALHO DA SILVA 
 
 

 

 

 

 

ANÁLISE DA VARIABILIDADE DA 
FREQUÊNCIA CARDÍACA DE HIPERTENSOS 
NA CONDIÇÃO DE REPOUSO NO PRÉ E PÓS-

ESFORÇO FÍSICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BRASÍLIA 

 2015 



2 
 

 
 

RAFAELLA CARVALHO DA SILVA 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA VARIABILIDADE DA 
FREQUÊNCIA CARDÍACA DE HIPERTENSOS 
NA CONDIÇÃO DE REPOUSO NO PRÉ E PÓS-

ESFORÇO FÍSICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BRASÍLIA 

2015 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Universidade de Brasília – UnB – Faculdade de Ceilândia 
como requisito parcial para obtenção do título de bacharel 
em Fisioterapia. 
Orientadora: Prof.ª Dr. Vera Regina Fernandes da Silva 
Marães  
Coorientador: Prof. Ms. Leonardo Petrus Paz  
 



3 
 

 
 

RAFAELLA CARVALHO DA SILVA 
 
 

 

 

 

ANÁLISE DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA 
CARDÍACA DE HIPERTENSOS NA CONDIÇÃO DE 

REPOUSO NO PRÉ E PÓS-ESFORÇO FÍSICO 
 

Brasília,___/___/_____ 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Prof. Ms. Leonardo Petrus Paz 

Faculdade de Ceilândia-Universidade de Brasília-UnB 
Coorientador 

 
 

 
 

_____________________________________________ 
Prof.ªMs. Juliana Aparecida Elias 

Faculdade de Ceilândia - Universidade de Brasília-UnB 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Prof.ª Ms. Paula Honório Martimiano 

Faculdade de Ceilândia - Universidade de Brasília-UnB 
 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dedicatória 
 
Dedico este trabalho aos meus dois avôs, que este ano foram 
morar junto de Deus, mas que continuam se orgulhando de mim 
da mesma forma que continuarão me inspirando a assim como 
eles, buscar sempre a retidão, dedicação e honestidade em tudo 
aquilo que eu decidir fazer.  
Eu amo vocês.  
 



5 
 

AGRADECIMENTOS 
  

 
Aos meus orientadores, professora Vera e Leonardo e ao grupo de pesquisa pela 

oportunidade, confiança e aprendizado absorvido durante todo o período de trabalho.  
 
Agradeço a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) pelo 

apoio financeiro concedido durante minha pesquisa.  
 
Aos meus amigos e amigas-irmãs, que sempre companheiros, contribuíram para 

minha formação acadêmica e pessoal durante os cinco árduos anos da graduação e 
pelo laço de amor construído nesse tempo, que eu tenho certeza, irá se estender por 
muitos anos!  
 

A minha melhor amiga Ana, maior cúmplice e companheira na realização desse 
trabalho. Por me trazer tranquilidade nos momentos mais difíceis da graduação e da 
minha vida, sempre presente e tão disposta a me socorrer e por me compreender como 
ninguém.  

 
A minha família: irmãosGeovanna e William e aos meus pais, William e 

Bárbara, pelo orgulho e confiança sempre depositados em mim desde meu ingresso na 
universidade, pelo suporte emocional e apoio incondicional em todas as minhas 
escolhas. A vocês todo o meu amor! 

 
A Deus, por sua presença tão real em minha vida desde o meu nascimento, 

sendo a peça mais fundamental em todos os meus sonhos e vitórias sempre me 
preenchendo de motivos para lhe ser grata.  

  
 
 

 

 



6 
 

 
Pois toda a Lei se resume num só mandamento a saber: 
“Amarás o teu próximo como a ti mesmo”. 
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RESUMO 
 
 

SILVA, Rafaella Carvalho. Análise da variabilidade da frequência cardíaca de 
hipertensos na condição de repouso. 2015. Monografia (Graduação) - Universidade de 
Brasília, Graduação em Fisioterapia, Faculdade de Ceilândia. Brasília, 2015.  
 
 
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) representa a doença cardiovascular 
mais frequente mundialmente, sendo também o principal fator de risco para o acidente 
vascular encefálico e infarto agudo do miocárdio. A HAS demanda altos custos médicos 
e socioeconômicos principalmente pelas complicações que por ela são desencadeadas. 
Desta forma a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) pode ser uma ferramenta útil 
na avaliação de pacientes hipertensos, uma vez que, reflete de forma confiável a 
integridade da modulação autonômica cardíaca, sendo de grande utilidade na prática 
clínica e para a predição do risco cardiovascular. A análise da VFC de indivíduos 
hipertensos pode demonstrar um desequilíbrio no balanço simpato-vagal, havendo 
aumento do primeiro em relação ao segundo.  Objetivo: Avaliar a variabilidade da 
frequência cardíaca de homens de meia-idade hipertensos na condição de repousono pré 
e pós esforço físico submáximo.  Métodos: Foram estudados voluntários do sexo 
masculino, sedentários de meia idade possuidores de diagnóstico clínico de HAS, 
submetidos à avaliação fisioterapêutica e captação da VFC na condição de repouso em 
supino, sedestação e ortostatismo pré e pós teste de caminhada de 6 minutos. 
Resultados: Os valores de LF, HF, rMSSD e pNN50 apresentaram valores 
estatisticamente reduzidos quando analisados e comparados antes e após a execução do 
teste de caminhada de 6 minutos.Conclusão: Os dados sugerem que os hipertensos 
estudados apresentaram uma redução da VFC imediatamente após o teste de caminhada 
de 6 minutos, sugerindouma diminuição da modulação parassimpática neste período e 
consequente aumento no risco cardiovascular após o esforço físico submáximo. 

 

Palavras chave: Hipertensão; Variabilidade da frequência cardíaca, Sistema nervoso 

autônomo; Atividade física; Teste de esforço; Teste de caminhada de 6 minutos.   
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ABSTRACT 
 
SILVA, Rafaella Carvalho. Heart rate variability of individuals with hipertension on 
rest. 2015.Monograph (Graduation) - University of Brasilia, undergraduate course of 
Physicaltherapy, Faculty of Ceilândia. Brasília, 2015. 

 
Introduction: High blood pressure is the most common cardiovascular disease and is 
also a major risk factor for stroke and acute myocardial infarction. Hypertension 
demand high medical and socioeconomic costs mainly by complications that are 
unleashed by it. The heart rate variability (HRV) is an usefull tool to evaluate 
hipertensive people, once it reflects reliably the integrity of the cardiac autonomic 
modulation, being very useful in clinical practice and for the prediction of 
cardiovascular risk. The analysis of HRV in hypertensive patients can demonstrated a 
modification in the sympathetic-vagal balance, with an increase of the first over the 
second. Objective: To evaluate heart rate variability in hypertensive middle-aged men 
at rest before and after submaximal physical test. Methods: We selected male 
volunteers, who was sedentary, middle-aged and with clinical diagnosis of 
hypertension. They was underwent to a physical therapy evaluation, consisting of blood 
pressure measurement and catchment of HRV at rest in the supine position, sitting 
position and before and after an 6-minute walk testo on ortostatic position. Results: We 
studied volunteerswith average age, whose values LF, HF, rMSSD and pNN50 showed 
statistically significant values when analyzed and compared after the execution of a 6-
minute walk test. Conclusion:The data suggest that the hypertensive volunteers studied 
had a decreased HRV immediately after the 6-minute walk test,suggesting an reduction 
on parasympatetic modulation on this period and consequently, indicating increased 
cardiovascular risk after physical exertion, even though it was a submaximal test. 

 

Key words: Systemic high blood pressure; Heart rate variability; Autonomic nervous 
system; Physical exertion, Exercise test, Six minutes walk test 
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PONTOS CHAVE (BULLET POINTS) 

 

 

A hipertensão arterial sistêmica é considerada um importante problema de saúde. 

 

Hipertensos tendem a apresentar elevado risco de acometimentos cardiovasculares. 

 

A análise da VFC de hipertensos pode demonstrar aumento do risco cardiovascular. 

 

A VFC é um método eficaz de avaliação de risco cardiovascular de hipertensos. 
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INTRODUÇÃO  

Define-se por hipertensão arterial sistêmica (HAS), a condição clínica 

determinada por elevados e mantidos níveis de pressão arterial (PA), definidas por 

valores mantidos e superiores a 130mmHg 90mmHg de pressão arterial sistólica (PAS) 

e diastólica (PAD) respectivamente por 24horas ou mais. A mortalidade por doença 

cardiovascular (DCV) tem seu crescimento progressivo com a elevação da PA a partir 

de 115/75mmHg de forma linear, contínua e independente. A HAS está comumente 

associada a alterações de órgãos nobres como encéfalo, coração e rins, além de 

alterações metabólicas ¹. 

No Brasil, a prevalência de HAS se encontra em cerca de 11 a 20% acima dos 

20 anos de idade e 35% acima dos 50 anos ². Em relação aos gêneros, no Brasil, 

registra-se maior prevalência em homens quando comparados a mulheres, se 

assemelhando ao perfil encontrado dos demais países³. No ano de 2001, 

aproximadamente 7,6 milhões de mortes registradas no mundo foram associadas à HAS, 

sendo a maioria após acidente vascular encefálico (AVE), seguida de doenças 

isquêmicas do coração (DIC). Além do elevado número de óbitos atribuído à HAS, 

deve-se considerar ainda a alta frequência de internações e consequentemente, elevado 

impacto socioeconômico e custos médicos, incluindo-se além das comorbidades 

cardiovasculares, as disfunções renais, que caracterizam outra frequente condição 

desencadeada pela HAS, e que também registram elevada inclusão em programas de 

diálise1,5.  

A HAS é considerada um importante problema de saúde pública nacional por 

possuir alta prevalência e baixas taxas de controle no país¹. A detecção e o controle de 

seus fatores de risco têm como foco à prevenção primária da HAS bem como sua 

evolução para complicações e eventos cardiovasculares de maior impacto. O tratamento 

farmacológico estabelecido para os indivíduos hipertensos deve estar associado à 

modificação dos hábitos de vida e à prática de exercícios físicos regulares4. 

A prática de atividade física é de grande importância pra essa população, 

devido aos mecanismos hipotensoresdesencadeados pelo exercício, que promovem a 

diminuição dos níveis de norepinefrina plasmática, redução do tônus simpático renal e 

muscular. Havendo ainda atenuação da resposta simpática pós-condicionamento físico. 

Existe também aumento da volemia e consequente aumento do volume de ejeção 
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cardíaco, o que explica a diminuição da frequência cardíaca (FC) pelo mecanismo de 

Frank Starling, depois do condicionamento físico5 

Para o início da prática de atividade física, a avaliação da aptidão física de cada 

indivíduo se torna imprescindível para a detecção de qualquer alteração existente e 

possível complicação que possa ser desencadeada pelo esforço físico. A análise da 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é uma das formas de avaliação e informação 

sobre a integridade da modulação do sistema nervoso autônomo sobre o coração6 e pode 

indicar através de seus índices o nível de condicionamento físico de um indivíduo. 

Sabendo-se que a duração do ciclo cardíaco não é constante, suas alterações, 

definidas como variabilidade da frequência cardíaca são normais e indicam a habilidade 

do coração em responder aos múltiplos estímulos, tanto fisiológicos como ambientais, 

como por exemplo, a respiração, estresse mental, alterações hemodinâmicas e 

metabólicas, sono, ortostatismo e exercício físico. A VFC descreve as oscilações dos 

intervalos cardíacos R-R, relacionados com o sistema nervoso autonômico, sendo uma 

alta VFC sinal de boa adaptação fisiológica do organismo e de sua manutenção, 

indicando uma condição de estabilidade do sistema, enquanto sua diminuição está 

diretamente relacionada com maiores índices de morbidade e mortalidade 

cardiovascular, a redução da VFC expressa aumento de 3 a 5 vezes do risco relativo de 

mortalidade por evento cardiovascular7, 8, 9,10. A VFC pode ser mensurada e analisada 

através de dois métodos lineares, que são realizados a partir de dois parâmetros: os 

domínios do tempo e da frequência, existindo protocolos e variáveis específicas para 

cada um deles. 

No domínio do tempo, as análises são realizadas a partir de registros onde são 

determinadas as variações de duração dos intervalos entre os complexos QRS normais. 

Seus índices são: Standard Deviation of all normal NN interval, (SDDN) desvio padrão 

de todos os intervalos RR normais gravados em um intervalo de tempo; Standart 

Deviation of the Average NN Interval (SDANN) que corresponde ao desvio padrão das 

médias dos intervalos RR normais, a cada 5 minutos, em um intervalo de tempo; The 

Mean of the 5 minutes Standard Deviation of NN Intervals (SDANN) é a média do 

desvio padrão dos intervalos RR normais a cada 5 minutos; Root-Mean of square 

sucessive NN interval difference (rMSSD), corresponde à raiz quadrada da média do  

quadrado das diferenças entre intervalos RR normais adjacentes, em um intervalo de 
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tempo, que reflete a rápida modulação parassimpática batimento a batimento e Percent 

of normal-normal NN intervals whose difference exceeds 50 ms (pNN50) que representa 

a porcentagem dos intervalos RR adjacentes com diferenças de duração maior que 

50ms. Enquanto SDNN, SDANN, SDNNi são índices adquiridos por meio de intervalos 

RR individuais e representam as atividades simpática e parassimpática, os índices 

rMSSD e pNN50 são obtidos através de intervalos RR adjacentes e refletem a atividade 

parassimpática9,21.  

No domínio da frequência utilizam-se registros da intensidade das ondas 

verificadas em intervalos de tempo sendo a sua unidade de medida o Hertz (Hz) e seus 

componentes: HF (High Frequency): alta frequência com variação de 0,15 a 0,4Hz que 

corresponde à modulação respiratória e é um indicador da atuação do nervo vago sobre 

o coração (atividade parassimpática);LF (Low Frequency): baixa frequência, com 

variação entre 0,04 e 0,15Hz, decorrente da ação conjunta dos componentes 

parassimpático e simpático sobre o coração, com predominância do simpático; VLF 

(Very Low Frequency) e ULF (Ultra Low Frequency): são índices menos utilizados por 

não ter explicação fisiológica bem estabelecida9, 10. 

Durante o exercício físico, modificações no sistema cardiovascular e nos 

mecanismos de ajustes autonômicos ocorrem, gerando diminuição na atividade do 

sistema nervoso parassimpático e aumento do sistema nervoso simpático, que são os 

controladores da frequência cardíaca11, 9. Devido à sua facilidade de mensuração, o 

comportamento da FC tem sido amplamente estudado em diferentes condições 

associadas ao repouso e ao exercício8. 

Embora não estarem definitivamente constatadas, as evidências sugerem que as 

alterações advindas da HAS desencadeiam no indivíduo um desequilíbrio no balanço 

simpato-vagal, havendo aumento do primeiro em relação ao segundo, modificando a 

variabilidade da frequência cardíaca e controle da pressão arterial13, 14. Suspeita-se que 

tais alterações estejam associadas ao aumento da atividade simpática no leito vascular, 

ocorrente em situações de hipertensão15, 16.  

Levando-se em consideração essas alterações, intensifica-se a necessidade de 

avaliar se há alteração na VFC de hipertensos, a fim de verificar e estabelecer o grau de 

dinâmica e regulação do sistema autonômico desses indivíduos ainda existente12, 17. 
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Tendo como origem o teste de corrida de 12 minutos de Cooper, o teste de 

caminhada de 6 minutos (TC6) foi inicialmente desenvolvido para avaliar a capacidade 

funcional de indivíduos com acometimentos cardiorrespiratórios que apresentam 

intolerância ao exercício devido ao mau funcionamento desses dois sistemas. O TC6 é 

uma ferramenta simples e menos onerosa da avaliação da aptidão física desses 

indivíduos. Estudos realizados com indivíduos hipertensos demonstraram repercussões 

negativas durante a realização do teste e em sua distância percorrida18.  

O presente estudo tem por objetivo avaliar o controle autonômico cardíaco por 

meio da análise da variabilidade da frequência cardíaca de homens de meia-idade 

hipertensos na condição de repouso na posição supina e sedestação e verificar se há 

diferença nos valores encontrados no pré e pós esforço submáximo (teste de caminhada 

de seis minutos) como preditor de risco cardiovascular para esses indivíduos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram incluídos no presente estudo, voluntários do sexo masculino, 

sedentários, de meia idade (40 a 60 anos) e possuidores de diagnóstico clínico de HAS 

estágio I e II1que correspondem à PAS determinadas por valores entre 140 e 179 mmHg 

e PAD de 90 a 109mmHg, que são classificados como hipertensos leves e moderados. 

Foram excluídos os indivíduos portadores de diabetes, pressão arterial não controlada, 

problemas ortopédicos ou cognitivos que inviabilizassem a realização das avaliações, 

praticantes de atividade física regular há mais de 3 meses e que fossem impossibilitados 

de fornecer o Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências 

da Saúde da Universidade de Brasília – CEP/FS – UnB, com parecer de número 

1.166.770. (ANEXO B) 

Após a sistematização e aplicação dos critérios de elegibilidade, e 

concordância documentada e assinada do TCLE (APÊNDICE A), todos os indivíduos 

foram submetidos à avaliação fisioterapêutica que consistia em identificação, anamnese, 

inspeção antropométrica geral seguida de mensuração da frequência cardíaca e da 

pressão arterial antes, durante e após a realização do teste de caminhada de 6 minutos.  
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A pressão arterial foi aferida pelo uso de esfigmomanômetro calibrado e 

estetoscópio, por meio da técnica auscultatória, em artéria braquial do membro superior 

esquerdo. Todas as avaliações foram realizadas de forma particular, onde o avaliador 

ditava aos indivíduos os comandos, em voz alta e entendível podendo ser repetidas as 

informações em situações de não entendimento por parte do participante. Os 

participantes foram orientados a não ingerir bebida alcóolica ou que contivessem 

cafeína no dia anterior, ter uma noite de sono satisfatória e evitassem fontes de estresse 

e exercício físico vigoroso, a fim de não interferirem na execução do teste bem como 

nos dados coletados.  

O TC6 foi realizado num corredor de 20 metros previamente marcado e livre 

de trânsito de outras pessoas, sendo solicitado ao paciente que caminhasse de um 

extremo ao outro do corredor durante seis minutos, com a maior velocidade de 

caminhada que lhe fosse possível. As variáveis foram coletadas no início e fim do teste. 

A FC foi mensurada por 10 minutos em repouso na posição supina, 10 minutos em 

sedestação em cadeira, 5 minutos em ortostatismo, durante toda a execução do TC6 e 5 

minutos imediatamente após o teste, totalizando 36 minutos de coleta. A pressão arterial 

sistêmica foi aferida antes e após cada posição contida no teste. Todos os testes foram 

realizados pelo mesmo examinador, previamente treinado 

Para a captação da VFC, foi posicionada no tórax do paciente em região 

esternal, a faixa de captação do cardiofrequencímetro Polar S810®, equipamento 

validado para captação da FC de batimento a batimento e utilização dos seus dados para 

análise de VFC.  

O sinal captado enviado ao softwarePolar Pro Trainer 5® e transformado em 

arquivos de texto, onde a remoção dos artefatos foi realizada manualmente, por meio de 

inspeção visual dos intervalos R-R e exclusão de intervalos anormais, todos os registros 

obtidos apresentavam mais de 360 batimentos. Os valores registrados para a análise da 

VFC no domínio do tempo foram os obtidos nos índices rMSSD e pNN50, já no 

domínio da frequência foram analisados os índices LF, HF e a relação LF/HF. 

Análise dos dadose estatística 

 Os dados foram tratados, por meio do software Kubius HRV, utilizando-se a 

análise linear no domínio tempo e domínio da frequência. Os valores obtidos foram 
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analisados utilizando-se o teste de Wilcoxon, pareando para comparação do mesmo 

grupo de pacientes os dados obtidos em supino e sedestação e os dados obtidos no 

repousoantes e após o esforço físico. Todos os dados foram analisados estatisticamente 

no GraphPadSoftware, versão para Windowsapresentados como mediana, o nível de 

significância foi de 5% e intervalo de confiança de 95%.  

 

RESULTADOS 

Foram selecionados por conveniência e avaliados 10 indivíduos cuja idade 

média foi de 48 anos (TABELA 1). Considerando a classificação pelo índice de massa 

corpórea (IMC), somente 10% encontravam-se com peso adequado, 40% apresentavam 

sobrepeso e 50% foram classificados com obesidade grau I. 

Tabela 1 – Dados antropométricos dos participantes 

(n=10) Idade 

(anos) 

Peso 

(Kg) 

Altura 

(cm) 

IMC 

(%) 

PAS 

(mmHg) 

PAD 

(mmHg) 

Média 48 91,81 175 29,36 143 90 

Mediana 46 90 175 31 145 91 

DP     6,72 10,07 6,47 3,80 13 7 
IMC: índice de massa corpórea; PAS:pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; DP: 

desvio padrão. 

Os valores médios de pressão arterial inicial encontrados foram 145mmHg e 

91mmH para pressão arterial sistólica e diastólica, respectivamente. Já os valores 

médios mensurados ao fim do teste de esforço apresentaram discreta redução assumindo 

valores de 140mmHg (PAS) e 90mmHg (PAD).  

Nas tabelas II e III estão apresentados os resultados da VFC no domínio do 

tempo, a partir do índice rMSSD e pNN50 e no domínio da frequência, pelos índices 

LF, HF e LF/HF dos participantes estudados, comparando-se a posição supina e 

sedestação e a o pré esforço com o pós esforço.  

Pode-se observar que na primeira análise, (TABELA II) apesar da redução de 

todos os índices no DT e HF observados, não há diferença estatisticamente 
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significativas (p≤0,05)quando comparamos a VFC em repouso nas posturas de supino e 

sedestação. 

Tabela 2 – Valores referentes à mediana da VFC dos participantes VFC em repouso na 

posição de supino e sedestação 

 Supino Sedestação p 

rMSSD (ms) 15.200 11.500 0.06 

pNN50 (%) 0.3500 0.000 0.22 

LF (%) 73.450 77.300 0.13 

HF (%) 26.450 22.650 0.13 

LF/HF  2.750 3.350 0.07 

rMSSD:raiz quadrada da média do quadrado da diferença entre os intervalos R-R normais adjacentes; 

pNN50: porcentagem dos intervalos R-R adjacentes com duração maior que 50ms; LF: baixa frequência; 

HF: alta frequência; LF/HF, relação baixa frequência e alta frequência; p: índice de significância. 

Os valores encontrados no domínio do tempo rMSSD e pNN50 apresentaram 

valores medianos de 12.8 e 8.6 respectivamente pré e após o esforço físico, assim como 

pNN50 de 1.2% para 0.1% esão estatisticamente significantes (TABELA III). Os 

valores encontrados no domínio da frequência, apesar de também apresentarem redução, 

após a análise estatística não apresentaram significância estatística.  

Tabela 3 – Comparação dos valores medianos VFC em ortostatismo anteriormente e 

posteriormente ao TC6 

 Pré-esforço Pós-esforço p 

rMSSD (ms) 12.800 8.600 0.01 

pNN50 (%) 1.200 0.1000 0.03 

LF (%) 74.050 81.900 0.10 

HF (%) 18.950 18.100 0.32 

LF/HF  3.050 4.550 0.43 

rMSSD: raiz quadrada da média do quadrado da diferença entre os intervalos R-R normais adjacentes; 

pNN50: porcentagem dos intervalos R-R adjacentes com duração maior que 50ms; LF: baixa frequência; 

HF: alta frequência; LF/HF: relação baixa frequência e alta frequência; p: índice de significância. 

 

 

DISCUSSÃO  
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O presente estudo observou redução na VFC dos indivíduos hipertensos 

estudados após a realização do TC6, corroborando com o esperado e com os demais 

estudos encontrados na literatura 13,14,15,21,22,23 que analisaram essa população, antes e 

após esforço físico, bem como na condição de repouso.  

Apesar de todos os índices apresentarem diminuição, somente os obtidos no 

domínio do tempo no pós esforço físico apresentaram-se significativos estatisticamente.  

A redução, dos índices pNN50 e rMSSD, que refletem a modulação parassimpática 

encontrada nos hipertensos estudados, corroboram com o que é verificado na literatura, 

onde indivíduos hipertensos apresentam desequilíbrio no balanço simpato-vagal, 

havendo aumento do primeiro em diminuição do segundo. No domínio da frequência o 

índice de baixa frequência LF corresponde às interferências predominantemente 

simpáticas, enquanto o de alta frequência indica influência parassimpática. Ainda que 

não significantes estatisticamente, observa-se um maior aumento na banda de HF, 

também sendo a favor da atividade simpática em detrimento da atividade vagal21.  

Barbosa e colaboradores 13 desenvolveram um estudo comparativo da VFC de 

32 indivíduos normotensos e 70 hipertensos (PAS ≥ 140mmHg e ≤180mmHg e PAD 

≥90mmHg e ≤110mmHg), com mesma distribuição de sexo e faixa etária compreendida 

entre 40 e 59 anos e de 60 a 80 anos para cada grupo respectivamente. Tal estudo 

demonstrou que as variáveis, tanto no domínio do tempo quanto de frequência 

registradas nos indivíduos hipertensos, apresentam valores significativamente mais 

baixos que os observados em indivíduos normais. 

A revisão sistemática de Carthy21 reuniu 17 estudos com um dos objetivos 

sendo verificar a relação entre a disfunção autonômica na hipertensão arterial por meio 

de comparação da VFC entre indivíduos normotensos e hipertensos. A conclusão da 

revisão sistemática verifica que há redução na sensibilidade do barorreflexo por parte 

dos hipertensos e tal diminuição acredita-se ser secundária ao aumento da rigidez 

arterial, característica da HAS13, 15. 

O estudo de Novais e colaboradores14 teve como objetivo avaliar e comparar a 

VFC em repouso supino e sentado por 10 minutos de 10 homens de meia idade 

saudáveis (grupo A), 9 hipertensos (grupo B) e 9 pós infarto agudo do miocárdio (grupo 

C), sendo que os dois últimos grupos eram praticantes de treinamento físico aeróbio 

(TFA) há aproximadamente 3 anos. A análise dos índices de VFC no domínio tempo 
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(DT) e domínio frequência (DF) não apresentou diferenças estatisticamente 

significativas. Podendo essa ausência de diferença entre os 3 grupos, ser relacionada aos 

efeitos do TFA realizado pelos grupos B e Chaja vista que a atividade física promove 

reajuste no balanço simpato-vagal do coração com ganho da modulação vagal e 

consequentemente aumentando a VFC dos hipertensos14.  

Em relação ao perfil antropométrico dos participantes de nosso estudo, o IMC 

cuja classificação de obesidade grau I foi predominante. A obesidade é um importante 

fator de risco para o desenvolvimento de HAS, estando associada a níveis mais elevados 

de pressão arterial (PA) e estudos de acompanhamento e prospectivos, enfatizam que o 

aumento de peso corporal ao longo da vida é um importante preditor para o 

desenvolvimento de HAS19. Os principais achados hemodinâmicos que confirmam tal 

associação são o aumento do volume extracelular, aumento do fluxo sanguíneo regional, 

que acarretam em aumento do débito cardíaco. Assim como o ganho de peso durante a 

vida é um preditor para a incidência de HAS, a perda de peso é comumente relacionada 

à redução nos níveis de pressão arterial22.  . 

O IMC como uma forma de mensuração do índice antropométrico, também 

apresenta relação direta com a pressão arterial. O estudo de Moreira e colaboradores, ao 

comparar diferentes indicadores antropométricos de obesidade, concluiu que o índice 

mais consistentemente associável com a prevalência de HAS foi o IMC23.  

A redução das PAS e PAD mensuradas após o exercício físico quando 

comparadas com a mensurada no pré esforço, podem ser associadas ao mecanismo 

hipotensor agudo desencadeado pelo esforço físico, cujo prolongamento está 

diretamente relacionado com a duração do esforço físico e sua intensidade, podendo 

justificar a discreta redução pela curta duração do esforço físico realizado5, 20. 

Os estudos acerca da relação entre o SNA e a mortalidade por doenças 

cardiovasculares incentivam a investigação de marcadores quantitativos da modulação 

autonômica cardíaca, sendo a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) o marcador 

mais promissor10,24. A VFC é caracterizada por um instrumento de avaliação da 

modulação autonômica em condições normais e patológicas, não invasivo e com índices 

e dispositivos específicos para sua mensuração, que, por serem de fácil aplicação, torna-

se um importante preditor de doenças e agravos em condições patológicas já existentes9, 

10. 
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A frequência cardíaca pode ser capturada por diferentes instrumentos, o 

eletrocardiograma (ECG) apesar de ainda ser bastante utilizado, tem sua aplicação 

limitada pelo alto custo, complexidade pelo posicionamento específico de numerosos 

eletrodos além de demandar espaço físico ambulatorial. O cardiofrequencímetro Polar 

apresenta acurácia em seus registros, é de fácil aplicação, possibilitando seu uso em 

estudos fora do âmbito hospitalar. 9, 10, 12 

A utilização da variabilidade da frequência cardíaca e da fisioterapia 

cardiovascular permite um grande crescimento, ampliando novos horizontes para a 

prática clínica, sendo seu estudo de grande valia para a aplicação segura do exercício 

físico em populações específicas12, especialmente às possuidoras de complicações ou 

disfunções cardiovasculares como os portadores de HAS. A redução de VFC encontrada 

nos indivíduos hipertensos reflete o grau de comprometimento da modulação 

autonômica cardíaca, que mediada pelos barorreflexos, corroboram com o diagnóstico 

de HAS13, 15. Enfatizando a importância da inclusão da prática de atividade física nos 

hábitos de vida dessa população14. 

O teste de caminhada de seis minutos caracteriza um teste submáximo de 

esforço, que pode ser realizado por indivíduos que não tolerem testes máximos de 

esforço, como indivíduos sedentários, idosos, cardiopatas e pneumopatas. Além de 

simples e reprodutível, o TC6 torna-se seguro pela capacidade de autolimitação dos 

próprios indivíduos durante sua execução. O TC6 tem maior correlação com a demanda 

das atividades diárias quando comparado ao ciclo ergômetro, além de apresentar 

também relação com outras variáveis de capacidade física frente ao esforço18se 

tornando uma alternativa para a avaliação da tolerância e do comportamento fisiológico 

frente ao exercício físico. 

O presente estudo teve como objetivo analisar a VFC após esforço físico de 

indivíduos hipertensos no domínio de tempo e frequência. Um método simples, que 

demonstra que a FC pode ser determinada em qualquer momento no tempo o entre os 

intervalos RR, sendo capaz de revelar o comportamento do sistema nervoso autônomo 

de forma a otimizar e favorecer a interpretação clínica, prescrição de exercícios e 

possíveis cuidados e prevenções frente a fatores de risco cardiovasculares 

desencadeados pelo esforço. 
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Os achados do presente estudo, por meio da análise VFC de hipertensos, 

sugerem um aumento do risco cardiovascular no pós esforço físico imediato, ainda que 

o esforço seja submáximo, indicando portanto, que há falha no processo de recuperação 

pós esforço. São necessários novos estudos com amostras maiores cujos resultados se 

somem aos aqui encontrados, tornando possível generalizar os resultados encontrados 

para a população de hipertensos. 
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ANEXOS 

ANEXO A – NORMAS DA REVISTA CIENTÍFICA  

Instruções para publicação 

Revista Brasileira de Fisioterapia 

 

Escopo e política 

O Brazilian Journal of Physical Therapy (BJPT) publica artigos originais de 

pesquisa, revisões e comunicações breves, cujo objeto básico de estudo refere-se ao 

campo de atuação profissional da Fisioterapia e Reabilitação, veiculando estudos 

clínicos, básicos ou aplicados sobre avaliação, prevenção e tratamento das disfunções de 

movimento. 

O conselho editorial do BJPT compromete-se a publicar investigação científica de 

excelência, de diferentes áreas do conhecimento. 

O BJPT segue os princípios da ética na publicação contidos no código de conduta 

do Committee on Publication Ethics (COPE). 

O BJPT publica os seguintes tipos de estudo, cujos conteúdos devem manter 

vinculação direta com o escopo e com as áreas descritas pela revista: 

a) Estudos experimentais: estudos que investigam efeito(s) de uma ou mais 

intervenções em desfechos diretamente vinculados ao escopo e às áreas do BJPT. 

A Organização Mundial de Saúde define ensaio clínico como "qualquer estudo 

que aloca prospectivamente participante ou grupos de seres humanos em uma ou mais 

intervenções relacionadas à saúde para avaliar efeito(s) em desfecho(s) em saúde". 

Ensaios clínicos incluem estudos experimentais de caso único, séries de casos, ensaios 

controlados não aleatorizados e ensaios controlados aleatorizados. Estudos do tipo 

ensaio controlado aleatorizado (ECA) devem seguir as recomendações de formatação do 

CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials), que estão disponíveis em 

http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/. 

O CONSORT checklist e Statement Flow Diagram, disponíveis em 

http://www.consortstatement.org/downloads/translations deverão ser preenchidos e 

submetidos juntamente com o manuscrito. 

Os ensaios clínicos deverão informar registro que satisfaça o Comitê Internacional 

de Editores de Revistas Médicas, ex. http://clinicaltrials.gov/ e/ou http://anzctr.org.au/. 
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A lista completa de todos os registros de ensaios clínicos pode ser encontrada no 

seguinte endereço: http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html 

b) Estudos observacionais: estudos que investigam relação(ões) entre variáveis de 

interesse relacionadas ao escopo e às áreas do BJPT, sem manipulação direta (ex: 

intervenção). Estudos observacionais incluem estudos transversais, de coorte e caso-

controle. 

c) Estudos qualitativos: estudos cujo foco refere-se à compreensão das 

necessidades, motivações e comportamentos humanos. O objeto de um estudo 

qualitativo é pautado pela análise aprofundada de uma unidade ou temática, o que inclui 

opiniões, atitudes, motivações e padrões de comportamento sem quantificação. Estudos 

qualitativos incluem pesquisa documental e estudo etnográfico. 

d) Estudos de revisão de sistemática: estudos que realizam análise e/ou síntese da 

literatura de tema relacionado ao escopo e às áreas do BJPT. Manuscritos de revisão 

sistemática que incluem metanálise terão prioridade em relação aos demais estudos de 

revisão sistemática. Aqueles manuscritos que apresentam quantidade insuficiente de 

artigos e/ou artigos de baixa qualidade selecionados na seção de método e que não 

apresentam conclusão assertiva e válida sobre o tema não serão considerados para a 

análise de revisão por pares. Os autores deverão utilizar o guideline PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para a formatação de 

Artigos de Revisão Sistemática. Esse guideline está disponível em: http://prisma-

statement.org/statement.htm e deverá ser preenchido e submetido juntamente com o 

manuscrito. Sugere-se que potenciais autores consultem o artigo Mancini MC, Cardoso 

JR, Sampaio RF, Costa LCM, Cabral CMN, Costa LOP. Tutorial for writing systematic 

reviews for the Brazilian Journal of Physical Therapy (BJPT). Braz J Phys Ther. 2014 

Nov-Dec; 18(6):471-480. http://dx.doi.org/10.1590/bjpt-rbf.2014.0077. 

e) Estudos de tradução e adaptação transcultural de questionários ou roteiros de 

avaliação: estudos direcionados a traduzir e adaptar para línguas e culturas distintas a 

versão original de instrumentos de avaliação existentes. Os autores deverão utilizar o 

check-list (Anexo) para a formatação desse tipo de artigo, seguindo também as demais 

recomendações das normas do BJPT. Respostas ao check-list deverão ser submetidas 

juntamente com o manuscrito. É igualmente necessário que os autores incluam uma 

autorização dos autores do instrumento original, objeto da tradução e/ou adaptação 

transcultural na submissão. 
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f) Estudos metodológicos: estudos centrados no desenvolvimento e/ou avaliação 

das propriedades e características clinimétricas de instrumentos de avaliação. Aos 

autores, sugere-se utilizar os Guidelines for Reporting Reliability and Agreement 

Studies (GRRAS) para a formatação de artigos metodológicos, seguindo também as 

demais recomendações das normas do BJPT.  

OBS: Estudos que relatam resultados eletromiográficos devem seguir também o 

Standards for Reporting EMG Data, recomendados pela ISEK - International Society of 

Electrophysiology and Kinesiology (http://www.isek-online.org/standards_emg.html). 

 Aspectos éticos e legais 

A submissão do manuscrito ao BJPT implica que o trabalho não tenha sido 

submetido simultaneamente a outro periódico. Os artigos publicados no BJPT são de 

acesso aberto e distribuídos sob os termos do Creative Commons Attribution Non-

Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pt_BR), que 

permite livre uso não comercial, distribuição e reprodução em qualquer meio, desde que 

a obra original esteja devidamente mantida. A reprodução de parte(s) de um manuscrito, 

mesmo que parcial, incluindo tradução para outro idioma, necessitará de autorização 

prévia do editor. 

Os autores devem citar os créditos correspondentes. Ideias, dados ou frases de 

outros autores, sem as devidas citações e que sugiram indícios de plágio, estarão sujeitas 

às sanções conforme código de conduta do COPE. 

Quando parte do material tiver sido apresentada em uma comunicação preliminar, 

em simpósio, congresso etc., deve ser citada a referência da apresentação como nota de 

rodapé na página de título. 

O uso de iniciais, nomes ou números de registros hospitalares dos pacientes 

devem ser evitados. Um paciente não poderá ser identificado por fotografias, exceto 

com consentimento expresso, por escrito, acompanhando o trabalho original no 

momento da submissão. 

Estudos realizados em humanos devem estar de acordo com os padrões éticos 

estabelecidos pelo Comittee on Publication Ethics (COPE) e aprovados por um Comitê 

de Ética Institucional. Para os experimentos em animais, devem-se considerar as 

diretrizes internacionais (por exemplo, a do Committee for Research and Ethical Issues 

of the International Association for the Study of Pain, publicada em PAIN, 16:109-110, 

1983). 

http://www.isek-online.org/standards_emg.html
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Reserva-se ao BJPT o direito de não publicar trabalhos que não obedeçam às 

normas legais e éticas estabelecidas para pesquisas em seres humanos e experimentos 

em animais. 

Critérios de autoria 

O BJPT recebe, para submissão, manuscritos com até seis (6) autores. A política 

de autoria do BJPT pauta-se nas diretrizes para a autoria do Comitê Internacional de 

Editores de Revistas Médicas, exigidas para Manuscritos Submetidos a Periódicos 

Biomédicos (www.icmje.org), as quais afirmam que "a autoria deve ser baseada em 1) 

contribuições substanciais para a concepção e desenho ou aquisição de dados ou análise 

e interpretação dos dados; 2) redação do artigo ou revisão crítica do conteúdo intelectual 

e 3) aprovação final da versão a ser publicada." As condições 1, 2 e 3 deverão ser 

contempladas simultaneamente. Aquisição de financiamento, coleta de dados e/ou 

análise de dados ou supervisão geral do grupo de pesquisa, por si sós, não justificam 

autoria e deverão ser reconhecidas nos agradecimentos. 

Os editores poderão analisar, em caso de excepcionalidade, solicitação para 

submissão de manuscrito que exceda seis ( 6) autores. Os critérios para a análise 

incluem o tipo de estudo, potencial para citação, qualidade e complexidade 

metodológica, entre outros. Nesses casos excepcionais, a contribuição de cada autor 

deve ser explicitada ao final do texto, após os agradecimentos e logo antes das 

referências, conforme orientações do "International Committee of Medical Journal 

Editors" e das "Diretrizes" para integridade na atividade científica, amplamente 

divulgadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) (http://www.cnpq.br/web/guest/diretrizes). 

Os conceitos contidos nos manuscritos são de responsabilidade exclusiva dos 

autores. Todo material publicado torna-se propriedade do BJPT, que passa a reservar os 

direitos autorais.Portanto, nenhum material publicado no BJPT poderá ser reproduzido 

sem a permissão, por escrito, dos editores. Todos os autores de artigos submetidos 

deverão assinar um termo de transferência de direitos autorais, que entrará em vigor a 

partir da data de aceite do trabalho. 

 

Forma e apresentação do manuscrito 

Manuscritos originais 
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O BJPT considera a submissão de manuscritos originais com até 3.500 palavras 

(excluindo-se página de título, resumo, referências, tabelas, figuras e legendas). 

Informações contidas em anexo(s) serão computadas no número de palavras permitidas. 

O manuscrito deve ser escrito preferencialmente em inglês. Quando a qualidade 

da redação em inglês comprometer a análise e a avaliação do conteúdo do manuscrito, 

os autores serão informados. 

Recomenda-se que os manuscritos submetidos/traduzidos para o inglês venham 

acompanhados de certificação de revisão por serviço profissional de editing and 

proofreading. Tal certificação deverá ser anexada à submissão. Sugerem-se os seguintes 

serviços abaixo, não excluindo outros: 

• American Journal Experts (http://www.journalexperts.com); 

• Scribendi (www.scribendi.com); 

• Nature Publishing Groups Language Editing (https://languageediting.nature.com/login). 

Antes do corpo do texto do manuscrito (i.e., antes da introdução), deve-se incluir 

uma página de título e identificação, palavras-chave, o abstract/resumo e citar os 

pontos-chave do estudo. No final do manuscrito, devem-se inserir as referências, 

tabelas, figuras e anexos (se houver). 

Título e identificação 

O título do manuscrito não deve ultrapassar 25 palavras e deve apresentar o 

máximo de informações sobre o trabalho. Preferencialmente, os termos utilizados no 

título não devem constar da lista de palavras-chave. 

A página de identificação do manuscrito deve conter os seguintes dados: Título 

completo e título resumido: com até 45 caracteres, para fins de legenda nas páginas 

impressas; 

Autores: nome e sobrenome de cada autor em letras maiúsculas, sem titulação, 

seguidos por número sobrescrito (expoente), identificando a afiliação 

institucional/vínculo (unidade/instituição/cidade/ estado/ país). Para mais de um autor, 

separar por vírgula; 

Autor de correspondência: indicar o nome, endereço completo, e-mail e telefone 

do autor de correspondência, o qual está autorizado a aprovar as revisões editoriais e 

complementar demais informações necessárias ao processo; 

Palavras-chave: termos de indexação ou palavras-chave (máximo seis) em 

português e em inglês. 

Abstract/Resumo 
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Uma exposição concisa, que não exceda 250 palavras em um único parágrafo, em 

português (resumo) e em inglês (abstract), deve ser escrita e colocada logo após a 

página de título. Referências, notas de rodapé e abreviações não definidas não devem 

ser usadas no resumo/abstract. O resumo e o abstract devem ser apresentados em 

formato estruturado. 

Pontos-chave (Bullet points)  

Em uma folha separada, o manuscrito deve identificar de três a cinco frases que 

capturem a essência do tema investigado e as principais conclusões do artigo. Cada 

ponto-chave deve ser redigido de forma resumida e deve informar as principais 

contribuições do estudo para a literatura atual, bem como as suas implicações clínicas 

(i.e., como os resultados podem impactar a prática clínica ou investigação científica na 

área de Fisioterapia e Reabilitação). Esses pontos deverão ser apresentados em uma 

caixa de texto (i.e., box) no início do artigo, após o abstract. Cada um dos pontos-chave 

deve ter, no máximo, 80 caracteres, incluindo espaços, por itens. 

Introdução 

Deve-se informar sobre o objeto investigado devidamente problematizado, 

explicitar as relações com outros estudos da área e apresentar justificativa que sustente a 

necessidade do desenvolvimento do estudo, além de especificar o(s) objetivo(s) do 

estudo e hipótese(s), caso se aplique.  

Método 

Consiste em descrever o desenho metodológico do estudo e apresentar uma descrição 
clara e detalhada dos participantes do estudo, dos procedimentos de coleta, 
transformação/redução e análise dos dados de forma a possibilitar reprodutibilidade do 
estudo. Para ensaios clínicos, o processo de seleção e alocação dos participantes do 
estudo deverá estar organizado em fluxograma, contendo o número de participantes em 
cada etapa, bem como as características principais (ver modelo do fluxograma 
CONSORT). 

Quando pertinente ao tipo de estudo, deve-se apresentar o cálculo amostral 

utilizado para investigação do(s) efeito(s). Todas as informações necessárias para a 

justificativa do tamanho amostral utilizado no estudo devem constar do texto de forma 

clara. 

Devem ser descritas as variáveis dependentes e independentes; deve-se informar 

se os pressupostos paramétricos foram atendidos; especificar o programa computacional 

usado na análise dos dados e o nível de significância adotado no estudo e especificar os 

testes estatísticos aplicados e sua finalidade. 
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Resultados 

Devem ser apresentados de forma breve e concisa. Resultados pertinentes devem 

ser reportados utilizando texto e/ou tabelas e/ou figuras. Não se devem duplicar os 

dados constantes em tabelas e figuras no texto do manuscrito. 

Os resultados devem ser apresentados por meio de medidas de tendência e 

variabilidade (por ex: média (DP), evitar média±DP) em gráficos ou tabelas 

autoexplicativas; apresentar medidas da magnitude (por ex: tamanho do efeito) e/ou 

precisão das estimativas (por ex: intervalos de confiança); relatar o poder de testes 

estatísticos não significantes. 

Discussão 

O objetivo da discussão é interpretar os resultados e relacioná-los aos 

conhecimentos já existentes e disponíveis na literatura, principalmente àqueles que 

foram indicados na introdução. Novas descobertas devem ser enfatizadas com a devida 

cautela. Os dados apresentados no método e/ou nos resultados não devem ser repetidos. 

Limitações do estudo, implicações e aplicação clínica para as áreas de Fisioterapia e 

Reabilitação deverão ser explicitadas. 

Referências 

O número recomendado é de 30 referências, exceto para estudos de revisão da 

literatura. Deve-se evitar que sejam utilizadas referências que não sejam acessíveis 

internacionalmente, como teses e monografias, resultados e trabalhos não publicados e 

comunicação pessoal. As referências devem ser organizadas em sequência numérica de 

acordo com a ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto, seguindo os 

Requisitos Uniformizados para Manuscritos Submetidos a Jornais Biomédicos, 

elaborados pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas – ICMJE. 

Os títulos de periódicos devem ser escritos de forma abreviada, de acordo com a 

List of Journals do Index Medicus. As citações das referências devem ser mencionadas 

no texto em números sobrescritos (expoente), sem datas. A exatidão das informações 

das referências constantes no manuscrito e sua correta citação no texto são de 

responsabilidade do(s) autor(es). 

Exemplos: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. 

Tabelas, Figuras e Anexos. 

As tabelas e figuras são limitadas a cinco (5) no total. Os anexos serão 

computados no número de palavras permitidas no manuscrito. Em caso de tabelas, 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html


32 
 

figuras e anexos já publicados, os autores deverão apresentar documento de permissão 

assinado pelo autor ou editores no momento dasubmissão.  

Para artigos submetidos em língua portuguesa, a(s) versão(ões) em inglês da(s) 

tabela(s), figura(s) e anexo(s) e suas respectivas legendas deverão ser anexadas no 

sistema como documento suplementar. 

-Tabelas: devem incluir apenas os dados imprescindíveis, evitando-se tabelas 

muito longas (máximo permitido: uma página, tamanho A4, em espaçamento duplo), 

devem ser numeradas, consecutivamente, com algarismos arábicos e apresentadas no 

final do texto. Não se recomendam tabelas pequenas que possam ser descritas no texto. 

Alguns resultados simples são mais bem apresentados em uma frase e não em uma 

tabela. 

-Figuras: devem ser citadas e numeradas, consecutivamente, em algarismos 

arábicos na ordem em que aparecem no texto. Informações constantes nas figuras não 

devem repetir dados descritos em tabela(s) ou no texto do manuscrito. O título e a(s) 

legenda(s) devem tornar as tabelas e figuras compreensíveis, sem necessidade de 

consulta ao texto. Todas as legendas devem ser digitadas em espaço duplo, e todos os 

símbolos e abreviações devem ser explicados. Letras em caixa-alta (A, B, C etc.) devem 

ser usadas para identificar as partes individuais de figuras múltiplas. 

Se possível, todos os símbolos devem aparecer nas legendas; entretanto símbolos 

para identificação de curvas em um gráfico podem ser incluídos no corpo de uma figura, 

desde que não dificulte a análise dos dados. As figuras coloridas serão publicadas 

apenas na versão on-line. Em relação à arte final, todas as figuras devem estar em alta 

resolução ou em sua versão original. Figuras de baixa qualidade não serão aceitas e 

podem resultar em atrasos no processo de revisão e publicação. 

- Agradecimentos: devem incluir declarações de contribuições importantes, 

especificando sua natureza. Os autores são responsáveis pela obtenção da autorização 

das pessoas/instituições nomeadas nos agradecimentos. 

Comunicações breves ou short comunication: O BJPT publicará um short 

communication por número (até seis por ano), e a sua formatação é semelhante à do 

artigo original, com 1200 palavras, até duas figuras, uma tabela e dez referências 

bibliográficas. 

 

ANEXO B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A –TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Universidade de Brasília 

Faculdade de Ceilândia – FCE  
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
 

O (a) Senhor (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto:  
Estudo da variabilidade da frequência cardíaca de hipertensos na condição de repouso 

 
O objetivo desta pesquisa é: avaliar a sua condição física!  
O (a) senhor (a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da 
pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais 
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rigoroso sigilo através da omissão total de quaisquer informações que permitam 
identificá-lo (a).  
A sua participação será através de uma avaliação que o (a) senhor (a) deverá 
participar no setor de fisioterapia da Faculdade de Ceilândia na data combinada com 
tempo estimado para sua realização. Será respeitado o tempo de cada um para 
respondê-lo. Informamos que o (a) Senhor (a) pode se recusar a responder qualquer 
questão que lhe traga constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa em 
qualquer momento sem nenhum prejuízo para o (a) senhor (a).  
As etapas a que o senhor (a) se submeterá são:  
1. Avaliação: coleta de dados pessoais, hábitos de vida e alimentar, antecedentes 
familiares, história atual e pregressa de doenças.  
2. Captação da frequência cardíaca batimento a batimento na condição de 
repouso sentado e de pés por 10 min e caminhando durante 6 minutos.  
Os resultados da pesquisa serão divulgados na Instituição Universidade de Brasília - 
UnB podendo ser publicados posteriormente. Os dados e materiais utilizados na 
pesquisa ficarão sobre a guarda do pesquisador.  
Se o(a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone 
para: Dr(a). Vera Regina, na instituição Faculdade de Ceilândia telefone: 3377-0615, 
no período da tarde.  
Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FS/DF. As dúvidas com 
relação à assinatura do TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa podem ser obtidos 
através do telefone: (61) 3107-1918.  
 
Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador 
responsável e a outra com o sujeito da pesquisa.  
 

______________________________________________ 
Nome / assinatura 

 
_____________________________________________ 

Pesquisador Responsável 
Nome e assinatura 


