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RESUMO 

 

BORATO, Lucas André. Modulação da variabilidade da frequência cardíaca em 
jogo de realidade virtual em atletas e não atletas com lesão medular. 2020. 58 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Versão original.  

 

Introdução: A Lesão Medular Espinal (LME) é uma condição que pode ser irreversível 

e levar à incapacidade gerando alterações biopsicossociais ao indivíduo. 

Complicações cardiovasculares são as principais causas de morbidade e mortalidade, 

a e disfunções autonômicas são consequências comuns e graves. Para sua avaliação 

e modulação uma ferramenta promissora e viável é a Variabilidade da Frequência 

Cardíaca (VFC). Objetivo: Analisar a VFC de pessoas com LME atletas e não atletas 

durante o repouso e uma atividade virtual. Método: 140 indivíduos participaram do 

estudo e foram divididos em três grupos. (34) Grupo Atleta com LME (LME-A) e (51) 

Grupo Não-Atleta com LME (LME-NA) e (55) sem diagnóstico de LME que 

representam o Grupo Controle (GC). Todos os indivíduos realizaram a análise de VFC 

em dois momentos: repouso de 5 minutos e durante atividade de realidade virtual não 

imersiva. Resultados: Foram encontrados efeitos significativos para Grupos e efeito 

principal para Momentos em todas as análises não-lineares, com destaque para a 

Análise de Quantificação de Recorrência, no qual foi encontrada significância 

estatística para Entropia quando comparado os grupos LME-NA e GC durante 

repouso e RV. Não tendo sido encontradas diferenças entre o grupo LME-A e GC. 

Também foi encontrado diferença estatisticamente significante para Determinismo 

entre os grupos com LME (Atletas e Não-Atletas), sendo que o grupo LME-NA 

apresentou maiores valores. Conclusão: Os resultados indicaram uma melhor 

modulação autonômica no grupo LME-A quando comparado ao grupo LME-NA sendo 

que o grupo LME-A apresentou resultados mais próximos da normalidade. 

 

Palavras-chave: Traumatismo da Medula Espinal. Sistema Nervoso Autônomo. 
Realidade Virtual. Atividade Física. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Borato, Lucas André. Heart rate variability modulation during virtual reality game 
in athletes and non-athletes with spinal cord injury. 2020. 58 p. Dissertation 
(Master of Science) – School of Arts, Sciences and Humanities, University of São 
Paulo, São Paulo, 2020. Original version. 

 

Introduction: Spinal Cord Injury (SCI) is a condition that can be irreversible and lead 

to disability, generating biopsychosocial changes to the individual. Cardiovascular 

complications are the main causes of morbidity and mortality, and autonomic 

dysfunctions are common and serious consequences. For its evaluation and 

modulation, a promising and viable tool is the Heart Rate Variability (HRV). Objective: 

To analyze the HRV of athletes and non-athletes with SPI during rest and a virtual 

activity. Method: 140 individuals participated in the study and were divided into three 

groups. (34) Athlete Group with SCI (SCI-A) and (51) Non-Athlete Group with SCI (SCI-

NA) and (55) without SCI diagnosis that represent the Control Group (CG). All 

individuals performed the HRV analysis in two moments: 5-minute rest and during non-

immersive virtual reality activity. Results: Significant effects were found for Groups 

and main effect for Moments in all non-linear analyzes, with emphasis on the 

Recurrence Quantification Analysis, in which statistical significance was found for 

Entropy when comparing the LME-NA and GC groups during rest and RV. No 

differences were found between the LME-A and GC groups. There was also a 

statistically significant difference for Determinism between groups with SCI (Athletes 

and Non-Athletes), with the SCI-NA group showing higher values. Conclusion: The 

results indicated a better autonomic modulation in the LME-A group when compared 

to the LME-NA group, and the LME-A group showed results closer to normal. 

Keywords: Spinal Cord Injuries. Autonomic Nervous System. Virtual Reality. Physical 
Activity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Lesão Medular Espinal (LME) é uma condição que pode ser irreversível e 

levar à incapacidade gerando alterações das funções motora, sensitiva e autônoma 

com altos custos econômicos e sociais ao indivíduo e sua família (HENAO-LEMA; 

PEREZ-PARRA, 2010; CRISTANTE, et. al., 2012). Como etiologia principal, a lesão 

de origem traumática está associada à acidentes de trânsito, lesões por arma de fogo 

e branca, quedas de altura, mergulho em águas rasas, acidentes esportivos e de 

trabalho, entre outros. Em menor proporção estão as lesões não traumáticas 

associadas à fatores congênitos, secundárias à diferentes doenças e intervenções 

médicas ou cirúrgicas (HENAO-LEMA; PEREZ-PARRA, 2010). 

 Assim como alterações motoras e sensitivas, os indivíduos com LME podem 

apresentar elevado risco de depressão, distúrbios do sono, espasticidade, alterações 

vesicais e gastrointestinais, escaras, disfunção sexual, movimentos involuntários, 

obesidade e doenças vasculares e respiratórias (CRISTANTE, et. al., 2012). Assim 

como Peterson et al. (2020) demonstraram em seu estudo, no qual avaliaram 6.847 

indivíduos com LME, que essa população tem uma prevalência elevada de 

morbidades psicológicas, doenças crônicas e multimorbidade relacionadas a doenças 

crônicas.  

Segundo Lee et. al. (2013) a LME afeta principalmente homens entre 18 e 32 

anos, porém em países desenvolvidos, devido ao envelhecimento da população, 

homens e mulheres com mais de 65 anos de idade também são bastante afetados. 

Existem mais de 2,5 milhões de pessoas que vivem com LME em todo o mundo, sendo 

que informações sobre o número de pessoas com LME e a incidência dessa condição 

são mínimas, particularmente nos países em desenvolvimento (PRASAD; SAHIN, 

2012; LEE et. al., 2013). No Brasil há uma população de quase 170 milhões de 

pessoas onde cerca de 200 mil são paraplégicos e 50 mil tetraplégicos, havendo 

também estimativas de 40 novos casos por milhão de habitantes por ano sendo 

trauma a principal causa (RABEH; CALIRI, 2010).  

De forma geral, as consequências da LME dependem do nível em que a medula 

é danificada. Lesões cervicais e torácicas alta podem resultar em tetraplegia, com 

perda da função intestinal e da bexiga, lesões na região torácica baixa ou lombar 
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podem causar paraplegia, também com disfunção intestinal e da bexiga, sendo que, 

em sua forma mais grave, a LME causa paralisia e perda de sensibilidade em todo o 

corpo, incapacidade de controlar a função intestinal e da bexiga, dificuldade em 

controlar funções autonômicas e incapacidade de respirar ou tossir (MCDONALD; 

BECKER; HUETTNER, 2013).  

No que concerne à tetraplegia, segundo Kirshblum et al. (2011), o termo se refere à 

perda das funções motoras e/ou sensoriais nos segmentos cervicais da medula 

espinal devido a uma lesão de elementos neurais dentro do canal espinal, por sua 

vez, a paraplegia se refere à essas lesões nos segmentos torácicos, lombares ou 

sacrais. Os autores ainda afirmam que os termos tetraparesia e paraparesia são 

desencorajados uma vez que eles descrevem lesões incompletas de maneira 

imprecisa e sugerem que a tetraplegia e paraplegia deveriam ser usadas apenas para 

lesões completas da medula, uma vez que a escala American Spinal Injury 

Association (ASIA) fornecem uma melhor descrição da severidade das lesões da 

medula espinal. 

Por sua vez, em relação às disfunções gastrointestinais, Jaglal et al. (2009) e 

Middleton et al. (2004) apontam em seus estudos que a taxa de hospitalização por 

complicações relacionadas a essas podem chegar a 11%. Sendo que a bexiga 

neurogênica é uma das disfunções gastrointestinais mais comuns e pode afetar 

negativamente a qualidade de vida do indivíduo (LYNCH; DOBBS; FRIZELLE, 2001; 

COGGRAVE; NORTON; CODY, 2014; HOLMES; BLANKE, 2019) e os sintomas mais 

comuns são trânsito colônico lento, constipação e/ou impactação, além de poder 

causar constrangimento social devido a incontinência. Também, estímulos nocivos 

abaixo do nível da lesão associados a bexiga neurogênica podem ser um gatilho da 

hipertensão paroxítica que é um sinal da disreflexia autonômica com risco de vida 

(HOLMES; BLANKE, 2019). 

De fato, a gravidade e o nível neurológico da LME, tem grande impacto na 

função do Sistema Nervoso Autônomo (SNA). Segundo Malmqvist et. al. (2014) 

indivíduos com LME acima de T1 frequentemente apresentam vias neurais vagais e 

simpáticas eferentes intactas inervando o coração. No entanto, eles são privados do 

controle supraespinhal, causando redução da atividade simpática abaixo do nível da 

lesão. Além disso, os autores ainda afirmam que a perda do controle supraespinhal 

causa alterações morfológicas nos neurônios pré-ganglionares simpáticos e na 
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hiperresponsividade periférica dos alfa-adrenoceptores. Pacientes LME de T1 à T5 

perdem neurônios pré-ganglionares simpáticos cardíacos alterando o fluxo simpático 

correspondente a lesão para o coração, e da mesma forma a inervação simpática pós-

ganglionar do coração sofre alterações plásticas. Entretanto, se lesão ocorrer T6 ou 

abaixo o indivíduo tem neurônios simpáticos espinhais cardíacos intactos e inervação 

intacta do coração (MALMQVIST, et. al. 2014). 

Devido à essas disfunções autonômicas o controle cardiovascular anormal são 

consequências comuns e graves após a LME, assim como outras alterações clínicas 

como choque neurogênico, disreflexia autonômica e hipotensão ortostática 

(KRASSIOUKOV; CLAYDON, 2006). 

É bem descrito na literatura que doenças cardiovasculares são a principal 

causa de morbidade e mortalidade em indivíduos lesados medulares, a disfunção 

autonômica causada pela LME também está associada a várias condições que 

contribuem para o aumento do risco cardiovascular, incluindo anormalidades na 

pressão arterial, variabilidade da frequência cardíaca, arritmias e uma resposta 

cardiovascular anormal ao exercício que pode limitar a capacidade de realizar 

atividade física (MYERS; LEE; KIRATLI, 2007). De fato, Claydon et al. (2006) 

demonstrou que respostas cardiovasculares anormais ao exercício e hipotensão 

transitória pós-exercício foram comuns em indivíduos com LME cervical. Em lesões 

cervicais a perda do controle cardiovascular central e reflexo diminui a frequência 

cardíaca o que causa uma alteração no controle da pressão e redistribuição 

sanguínea que consequentemente diminui retorno venoso, volume de sistólico e 

débito cardíaco, enquanto em indivíduos com lesão tóraco-lombar a resposta 

cardiovascular ao exercício é parecida com a de indivíduos sem LME. 

(KRASSIOUKOV; WEST, 2014). 

Em um estudo, West; Romer e Krassioukov (2013), constataram que atletas de 

Rugby com LME cervical possuem pouca ou nenhuma hipotensão ortostática e uma 

substancial taquicardia induzida por exercício, apresentando também alguma ativação 

de controle simpático descendente que é importante para a performance de 

exercícios. Durante a competição, atletas com LME tem uma resposta diminuída da 

frequência cardíaca em relação à indivíduos sem LME (GEE et al., 2020). Também é 

determinante para a performance de atletas de elite com LME cervical se as lesões 
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são completas ou não e, por conseguinte, a habilidade do sistema cardiovascular a 

responder ao estímulo do exercício (WEST; ROMER; KRASSIOUKOV 2013). 

 Em consequência disso, medidas para mensurar as funções autonômicas vem 

sendo utilizada com frequência (JAN et al., 2013). Uma ferramenta promissora que 

vem ganhando destaque é a Variabilidade da Frequência cardíaca, pois é uma medida 

simples e não invasiva (VANDERLEI et al., 2009), que se mostrou promissora em 

indivíduo com LME para quantificar as funções autonômicas residuais do sistema 

cardiovascular (DITOR et al., 2005; MILLAR et al., 2009; LA FOUNTAINE et al., 2010). 

Na qual, uma alta VFC é sinal de boa adaptação autonômica com mecanismos 

eficientes, e por sua vez, uma VFC baixa é um indicador de adaptação anormal e 

insuficiente do SNA, indicando mal funcionamento fisiológico (PUMPRLA et al., 2002).  

A VFC pode ser analisada através do domínio do tempo, domínio da frequência 

e de medidas não-lineares podendo ser descrita em longo prazo (24h), curto prazo (< 

30min) ou ultracurto prazo (> 5min) (SHAFFER; GINSBERG, 2017; CATAI et al., 

2019). A VFC em geral é analisada através dos domínios do tempo e da frequência, 

que, respectivamente, quantificam o total de variabilidade entre dois batimentos 

cardíacos (intervalo R-R) consecutivos e estima a distribuição de potência absoluta 

ou relativa em quatro faixas de frequência (ultrabaixa, muito baixa, baixa e alta). E por 

sua vez, a análise não-linear consegue quantificar a imprevisibilidade e complexidade 

de uma série de intervalos R-R (GODOY; TAKAKURA; CORREA, 2005; SHAFFER; 

GINSBERG, 2017).  

Dessa maneira, existe um crescente interesse da comunidade científica em 

realizar análises não-lineares da VFC tanto em repouso quanto em resposta a 

diferentes estímulos uma vez que o corpo humano, como qualquer outro sistema 

biológico, apresenta uma natureza dinâmica complexa que não pode ser descrita de 

maneira linear. Esses padrões complexos podem ser descritos pela teoria do Caos 

que, por sua vez, expõe elementos que possuem um comportamento determinísticos 

que não se repetem e são extremamente sensíveis às condições iniciais (GODOY; 

TAKAKURA; CORREA, 2005; VANDERLEI et al., 2009). O coração saudável possui 

oscilações complexas e de mudança constante, permitindo assim, que o sistema 

cardiovascular se ajuste de maneira rápida a mudanças físicas e psicológicas à 

homeostase (SHAFFER; GINSBERG, 2017).  
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Um método que vem se mostrando viável e eficaz para identificar alterações e 

avaliar o sistema autonômico em diversas situações, é realizar a análise da VFC junto 

à realização de atividades de Realidade Virtual (RV) (MALIŃSKA et al., 2015; BLUM; 

ROCKSTROH; GÖRITZ, 2019; ROCKSTROH; BLUM; GÖRITZ, 2019). Por meio de 

um ambiente 3D, o usuário interage na RV com dispositivos remotos de entrada, como 

teclado ou mouse, ou por meios mais avançados como câmera, óculos e luvas 

especiais (YANOVICH; RONEN, 2015). Além de sua utilização ser um conceito 

moderno de tratamento que estimula funções físicas e cognitivas (FERNANI et al.; 

2013). Basicamente, a RV é uma maneira de interação entre humanos e 

computadores no qual humanos conseguem visualizar, se conectar e interagir com 

computadores, podendo ser totalmente imersiva através de dispositivos como, por 

exemplo, projetores de larga escala e capacetes ou não-imersiva utilizando uma 

variedade de outros dispositivos, como luvas, mouses e joysticks, no qual o usuário 

interage com diferentes níveis de ambiente em uma tela de computador 

(HENDERSON; KORNER-BITENSKY; LEVIN, 2007; RIZZO; SHILLING, 2017; 

MASSETTI et al., 2018).  

Apesar da modernidade propiciada pelo avanço da tecnologia, não estão 

elucidadas as alterações autonômicas, suas influências e diferenças entre indivíduos 

atletas e não atletas que possuem LME frente ao repouso e à RV.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

2 OBJETIVOS: 

2.1 OBJETIVOS GERAIS: 

Avaliar as alterações na modulação da variabilidade da frequência cardíaca 

durante o repouso e uma atividade de realidade virtual em atletas e não atletas 

com lesão medular. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Comparar os níveis não lineares da VFC em posição sentado em 

voluntários com LME. 

 Comparar os níveis não lineares da VFC durante uma atividade de 

Realidade Virtual em voluntários com LME. 
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3 HIPÓTESE: 

A hipótese desse estudo foi que participantes atletas teriam maior VFC do que 

os participantes não-atletas. 
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4 MÉTODO: 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 Trata-se de um ensaio clínico transversal. 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

 O estudo foi realizado em duas localidades, no Instituto Faca na Cadeira, 

localizado em São Caetano do Sul - SP para coleta com atletas, enquanto a coleta 

dos não-atletas e grupo controle foi realizada no Acreditando – Centro de 

Recuperação Neuromotora, Saúde e Bem Estar em São Paulo - SP. 

 

4.3 CASUÍSTICA 

 

Foram avaliados 140 voluntários com idade entre 16 e 74 anos, dos quais 85 

possuíam diagnóstico de LME divididos em dois grupos, 34 indivíduos no Grupo Atleta 

com LME (LME-A) e 51 indivíduos no Grupo Não-Atleta com LME (LME-NA) além de 

55 sem diagnóstico de LME que representam o Grupo Controle (GC).  Todos os 

grupos realizaram a análise de VFC em repouso na posição sentado e durante uma 

atividade de realidade virtual.    

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 

 Foram incluídos os voluntários com diagnóstico médico de lesão medular que 

concordaram em participar da pesquisa e que apresentaram atividade motora 

preservada para extensão de membros superiores e controle de tronco ativo. 
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4.3.2 Critérios de exclusão 

 

 Foram excluídos os voluntários que apresentaram incapacidades funcionais de 

membros superiores para a realização do jogo, diagnóstico de doenças cardíacas ou 

outras alterações neurológicas não decorrentes da LME, o consumo de medicamentos 

que não fazem parte de sua rotina habitual de tratamento e que influenciasse nos 

sistemas cardíacos e nervoso, e voluntários que apresentaram um erro maior que 5% 

na análise da VFC. Não houveram voluntários que não se adaptaram bem à RV, dessa 

maneira não foi necessária a inclusão da inadaptabilidade à ambientes virtuais como 

critério de exclusão. 

 

4.3.3 Protocolo 

 

Os participantes foram avaliados inicialmente quanto à classificação funcional, 

além da avaliação da VFC na qual permaneceram em repouso por 5 minutos em 

sedestação. Em um segundo momento foi realizada a tarefa virtual através do jogo 

MoveHero concomitante com as análises da VFC por mais 8 minutos (sendo 2 

músicas de 3 minutos e uma de 2 minutos), como descrito na Figura 1. 

Figura 1. Fluxograma do protocolo adotado. 
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Fonte: Lucas André Borato, 2020. 

 

4.4 MEDIDAS FUNCIONAIS  

 

Para avaliação da funcionalidade de cada paciente, foram aplicadas as escalas 

American Spinal Injury Association (ASIA) e Escala de Medida de Independência 

Funcional (MIF) para caracterização da amostra; a Spinal Cord Independence 

Measure III (SCIM III) para associação com os índices de VFC. O questionário 

Atividade Física em Atleta foi aplicado nos indivíduos com lesão medular do grupo 

atleta para verificar se os mesmos poderiam se encaixar na definição de atleta ativo. 

Enquanto o questionário Leisure Time Physical Activity Questionnaire for People with 

Spinal Cord Injury (LTPAQ-SCI) foi utilizado para verificar o grau de atividade física 

do indivíduo com lesão medular não atleta. 

 

4.4.1 American Spinal Injury Association (ASIA) - ANEXO A 

 

A American Spinal Injury Association elaborou uma escala de 

comprometimento que é baseada na completude da lesão e na função motora e 

sensorial (DE FRANÇA et al., 2011). Essa escala classifica as LME em cinco graus 
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de A, B, C, D e E sendo que ASIA A: lesão completa, função motora e sensorial 

ausentes. ASIA B: lesão incompleta, possui alguma função sensorial, mas nenhuma 

função motora. ASIA C: lesão incompleta, função motora com um grau muscular 

inferior a 3 abaixo do nível da lesão. ASIA D: lesão incompleta, função motora com 

grau superior ou igual a 3 abaixo do nível da lesão. ASIA E: normal, funções motoras 

e sensorial normal (recuperação completa) podendo ainda apresentar reflexos 

anormais ou outros fenômenos neurológicos (VAN MIDDENDORP et. al., 2011; 

ROBERTS; LEONARD; CEPELA, 2017).  

 

4.4.2 Escala de Medida de Independência Funcional (MIF) - ANEXO B 

 

A Escala de Medida de Independência Funcional (MIF) é um instrumento para 

avaliar a incapacidade de pessoa com restrições funcionais. Essa ferramenta avalia 

os domínios motor e cognitivo/social como autocuidado, controle esfincteriano 

transferências, locomoção, comunicação, compreensão, expressão, interação social, 

resolução de problemas, e memória. A mensuração feita para cada atividade recebe 

uma pontuação que varia de 1 a 7 sendo que o nível 1 representa uma dependência 

total e o nível 7 representa independência completa, sendo assim o total da escala 

varia entre 18 e 126 pontos (RIBERTO, 2005; AGUIAR DA SILVA et al., 2012). 

 

4.4.3 Spinal Cord Independence Measure III (SCIM III) - ANEXO C 

 

A SCIM III (medida de independência em lesão medular) é uma escala de 

avaliação da habilidade funcional, desenvolvida especificamente para indivíduos com 

lesão medular. A escala consiste em 19 tarefas da vida diária graduadas pelo nível de 

dificuldade em realiza-las e são divididas em 3 subescalas, sendo elas: Autocuidados, 

Alterações da Respiração e Esfíncteres e Mobilidade (contemplando 6 itens com 

pontuação entre 0 e 20; 4 itens com pontuação entre 0 e 40; 9 itens com pontuação 

entre 0 e 40, respectivamente). A pontuação dessa escala varia entre 0 e 100 sendo 

que valores maiores indicam uma melhor autonomia funcional do indivíduo avaliado. 

(ITZKOVICH et al., 2003; ANDERSON et al., 2011; FEKETE et al., 2013). 



24 
 

 

 

4.4.4 Atividade Física em Atleta – ANEXO D 

 

Questionário composto de itens que justifique a atuação como atleta em relação 

à performance/resultado, quantificando o tempo despendido aos treinos e também às 

competições 

Para ser considerado atleta, o indivíduo teve que atender todos os critérios de 

acordo com Araújo e Scharhag, (2016); Van Slingerland et al. (2019): eles dedicam 

horas ao treinamento e competições esportivas durante a semana com o objetivo de 

melhorar seu desempenho e resultados; o tempo que dedicam ao (s) esporte (s) 

excede o tempo que dedicam a outras atividades; eles participam ativa e regularmente 

de esportes regulamentados, competições locais / regionais, nacionais, nível 

internacional ou profissional; eles estão formalmente registrados em um local, 

organização ou clube esportivo nacional ou profissional regulador do esporte.  

 

4.4.5 Leisure Time Physical Activity Questionnaire for People with Spinal Cord 

Injury (LTPAQ-SCI) – ANEXO E 

 

O questionário que teve sua confiabilidade e validade preliminarmente testada 

em um estudo de Martin Ginis et al. (2012) procura caracterizar de forma descritiva as 

informações de participação em atividades cotidianas em uma amostra de indivíduos 

com Lesão Medular, graduando-as em leve, moderada e alta intensidade. O domínio 

utilizado avalia o tempo desprendido nas atividades de lazer, como exercícios leves, 

esportes, jardinagem e passear com o cachorro por exemplo, nos últimos sete dias. 

Atividades físicas necessárias como fisioterapia, mercado, transferências e tocar a 

cadeira de rodas não foram consideradas como cotidiana e foram quantificadas da 

mesma forma no último item. 

 

4.5 VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (VFC) 
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A análise da VFC foi feita sob as orientações da Task Force da Sociedade 

Europeia de Cardiologia e Sociedade Norte-Americana de Estimulação e 

Eletrofisiologia (TFESC; NASPE, 1996). A VFC foi monitorizada utilizando o 

dispositivo de medição eletrocardiográfica Polar RS800CX (Polar Electro, Finlândia), 

com uma taxa de amostragem de 1000 Hz. Os dados foram transferidos para o 

programa Polar Precision Performance (v.3.0), que permite a visualização da 

Frequência Cardíaca e a extração de um período cardíaco (intervalos RR, a variação 

de batimento a batimento de separações) através de arquivo no formato “.txt.”. Para a 

análise dos dados da VFC na posição sentada, foram analisados 1000 intervalos RR 

consecutivos, e para a análise da VFC para a tarefa computacional, o número de 

intervalos RR consecutivos obtidos foi exatamente de 256 intervalos RR. A filtragem 

digital complementada pela filtragem manual foi realizada para eliminar artefatos e 

apenas séries com mais de 95% dos batimentos sinusais foram incluídas no estudo 

(GODOY; TAKAKURA; CORREA, 2005). A análise da VFC foi realizada por técnicas 

globais caóticas, pois este método de análise foi demonstrado como mais sensíveis 

do que os métodos convencionais lineares e não-lineares (GARNER; LING, 2014).  

 

4.5.1 Recurrence Quantification Analysis  

 

Inicialmente proposto por Eckmann, Kamphorst e Ruelle (1987), o Gráfico de 

Recorrência (GR) tinha a função de visualizar os comportamentos tempo-dependente 

de orbitas no espaço fásico. Esses gráficos revelaram a existência de segmentos de 

pequenas linhas paralelas a diagonal do GR, já amostras aleatórias não 

apresentavam esse padrão de seguimentos de pequenas linhas. Entretanto, como o 

gráfico fornece apenas uma análise qualitativa da recorrência e conforme o número 

de recorrências e de segmentos de pequenas linhas paralelas aumenta a visualização 

do gráfico fica dificultada, Zbilut e Webber (1992) propuseram a Recurrence 

Quantification Analysis (RQA) como maneira de quantificar o efeito do GR (WESSEL 

et al., 2001; MARWAN; KURTHS, 2002). Dessa maneira, podemos utilizar a RQA para 

quantificar essas linhas diagonais no gráfico e conseguir dados como a Taxa de 
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Recorrência (REC), Determinismo (DET) e Entropia (ENT) (WESSEL et al., 2001; 

VANZELLA et al., 2018). 

 

4.5.1.1 Taxa de Recorrência (REC) 

 

REC é a razão de todos os estados recorrentes para todos os estados 

possíveis, assim, a probabilidade de recorrência de um determinado estado sendo 

que diagonais curtas são causadas por comportamento estocástico e diagonais mais 

longas por comportamento determinístico (MARWAN; KURTHS, 2002; VANZELLA et 

al., 2018). 

 

4.5.1.2 Determinismo (DET) 

 

DET é definido como a razão dos pontos de recorrência que formam diagonais 

para todos os pontos de recorrência (WESSEL et al., 2001; MARWAN; KURTHS, 

2002). Dados estocásticos ou muito flutuantes causam diagonais curtas ou não 

causam diagonais, enquanto sistemas determinísticos causam diagonais mais longas 

(MARWAN; KURTHS, 2002). 

 

4.5.1.3 Entropia (ENT) 

 

A ENT é definida como a entropia de Shannon no histograma do comprimento 

da diagonal e representa a complexidade da estrutura determinística do sistema 

(WESSEL et al., 2001; MARWAN; KURTHS, 2002). Calculada com base na 

frequência de distribuição do comprimento da linha diagonal (WEBBER; ZBILUT, 

1995; VANZELLA et al., 2018). Sendo que sistemas estacionários causam gráficos 

mais homogêneos enquanto sistemas não-estacionários causam mudanças no 

gráfico referente a distribuição dos pontos de recorrência que são visíveis por áreas 

brilhantes (MARWAN; KURTHS, 2002). 
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4.5.2 Análise de flutuações depuradas de tendências (Detrended fluctuation 

analysis) 

 

Detrended fluctuation analysis (DFA) é um método que, quantificando a 

presença ou falta de uma correlação fractal em uma série de intervalos R-R, 

caracteriza a correlação entre intervalos R-R sucessivos sobre diferentes escalas de 

tempo (SASSI et al., 2015; SHAFFER; GINSBERG, 2017; CATAI et al., 2019). Essa 

análise resulta em dois índices específicos, α1 que descreve flutuações breves 

(correspondendo a períodos de 4 a 11 batimentos) e α2 que descreve flutuações a 

longo prazo (correspondendo a períodos acima de 11 batimentos) (ROSSI et al., 2014; 

SHAFFER; GINSBERG, 2017; CATAI et al., 2019). Sendo que as correlações de curto 

prazo refletem o reflexo do barorreceptor e as correlações de longo prazo refletem os 

mecanismos regulatórios que limitam a flutuação do ciclo de batimento (SHAFFER; 

GINSBERG, 2017). 

 

4.5.3 Dinâmica Simbólica 

 

Proposto por Porta et al. (2001) como uma abordagem integral à análise da 

complexidade da variabilidade do período cardíaco, essa técnica é baseada na 

transformação de séries de intervalos R-R em uma sequência de símbolos e pode 

auxiliar na distinção das modulações cardíacas simpáticas e parassimpáticas 

(TAKAHASHI et al., 2012; CATAI et al., 2019). Segundo Catai (2019), a série de 

intervalos R-R é quantificada e distribuída em níveis que variam de 0 a 5, assim, 

construindo padrões de três símbolos em sequência agrupados em famílias. Sendo 

0V padrões sem variação, 1V padrões com uma variação, 2LV padrões com duas 

variações semelhantes e 2UV padrões com duas variações diferentes. Após esse 

processo, 0V%, 1V%, 2LV%, 2UV% são avaliados em taxas de ocorrência, no qual, 

0% é um índice representativo de modulações cardíacas autonômicas simpáticas, 

1V% representa ambas modulações simpática e parassimpática, enquanto 2UV% e 
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2LV% representa as modulações parassimpáticas (GUZZETTI et al., 2005; CATAI et 

al., 2019). 

 

4.6 SOFTWARE MOVEHERO 

 

O Software MoveHero é um jogo, que ao som de músicas previamente 

escolhidas, apresenta esferas que caem de maneira aleatória, em quatro colunas 

imaginárias na tela de um computador. O objetivo do jogo consiste em não deixar 

essas esferas passarem por alvos posicionados em dois níveis de altura a esquerda 

(alvos 1 e 2) e a direita (alvos 3 e 4) do jogador. Entretanto, as bolas só podem ser 

tocadas quando as mesmas alcançarem esses mesmos alvos. O jogo capta os 

movimentos do participante por meio de uma webcam. O participante, que é 

posicionado a uma distância da tela do computador na qual a webcam consiga captar 

sua envergadura, deve movimentar os membros superiores para alcançar as esferas 

quando elas começarem a sobrepor um dos círculos alvo (momento em que as esferas 

mudam a cor para verde). O jogo oferece feedback de acerto através de uma 

numeração (+1) que aparece ao lado das esferas corretamente atingidas, existe 

também o marcador de pontuação total que é visível no canto superior esquerdo da 

tela que soma 10 pontos para cada acerto (MARTINS et al., 2019). Para este 

protocolo, foi adotado duas músicas de 3 minutos e uma música de 2 minutos, 

totalizando 8 minutos de atividade de RV. 

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Estatística descritiva foi realizada. Os dados categóricos foram expressos em 

frequências absolutas e relativas, enquanto os dados contínuos foram expressos em 

média e erro padrão nos gráficos e em média, desvio padrão (DP) e intervalo de 

confiança (IC) na Tabela 2 (Material Complementar). A normalidade dos dados foi 

avaliada pelo histograma com análise da curva de normalidade. Para os dados dos 

resultados, foi realizado linear mixed models (LMM) para determinar as alterações 

médias nos índices de VFC, de acordo com três grupos [Atletas com LME (LME-A), 
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Não atletas com LME (LME-NA) e Controles sem LME (GC)] e duas medidas repetidas 

(momentos: Repouso; Realidade virtual). Utilizamos a regressão linear para testar as 

associações entre os índices de VFC (DFA total, Recorrência, 1Vp) e idade, sexo, 

nível neurológico (contínuo), ASIA, SCIM-III e MIF. Valores de p <0,05 foram 

considerados significativos. O pacote estatístico utilizado foi o Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS; IBM, Chicago, Illinois, EUA), versão 26.0. 
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5 RESULTADOS 

A tabela 1 apresenta a caracterização da amostra. Ao comparar os três grupos, 

não houve diferenças significativas em relação à idade e gênero. Comparando atletas 

e não atletas com LME, foram semelhantes no nível neurológico, quando se trata de 

dados contínuos. Ao comparar a MIF e o SCIM-III, os atletas com LME apresentaram 

melhor função do que os não atletas com LME havendo diferença significativa entre 

esses dois grupos. Em relação à ASIA, havia uma quantidade semelhante de pessoas 

com as séries A e B entre os grupos, no entanto, os não atletas com LME 

apresentaram um número significativamente maior de indivíduos com as séries C e D 

do que os atletas com LME. 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra. 

Variáveis 

Atletas - LME Não-Atletas - LME Controle 

valor de p 
LME-A LME_NA GC 

Média (DP) Média (DP) Média (DP) 
[95% IC: LI; LS] [95% IC: LI; LS] [95% IC: LI; LS] 

n = 34 n = 51 n = 55 

Idade (anos) 
38.5 (10.9) 40.4 (14.2) 39.7 (12.4) 

0.267 
[34.7, 42.3] [36.4, 44.5] [36.3, 43.1] 

Nível 
neurológico 
(dados 
contínuos) 

12.5 (6.0) 12.0 (6.4) 

- 0.912 [10.4, 14.6] [10.1, 14.0] 

MIF 
114.2 (9.8) 92.7 (28.1) 

- < 0.001 
[110.4, 118.1] [82.9, 102.5] 

SCIM-III 
62.7 (9.4) 54.3 (17.0) 

- 0.018 
[58.2, 67.1] [48.4, 60.2] 

  n (%) n (%) n (%)   
Gênero          
Masculino 28 (82.4) 33 (64.7) 32 (58.2) 

0.064 
Feminino 6 (17.6) 18 (35.3) 23 (41.8) 
ASIA          
A 20 (58.8) 15 (29.4) - 

0.002 
B 10 (29.4) 5 (9.8) - 
C 1 (2.9) § 10 (19.6) - 
D 0 (0) § 5 (9.8) - 

LME: Lesão medular espinal; A: Atleta; NA: Não-Atleta; GC: Grupo Controle; Os dados apresentados 

como Média (Desvio Padrão - DP) e [Intervalo de Confiança - IC 95%], seguidos pelo valor de p do 

teste ANOVA One-Way para a idade com LSD como teste post-hoc; teste-t de amostras independentes 
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para nível neurológico, medidas de independência funcional (MIF) e medida de independência da 

medula espinhal - versão II (SCIM-III) (entre grupos de LME); qui-quadrado com Bonferroni como teste 

post-hoc (para comparação entre os grupos) para gênero e a escala de comprometimento da American 

Spinal Injury Association (ASIA). 

Fonte: Lucas André Borato, 2020. 

 

5.1 VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA 

 

5.1.1 Análise de flutuações depuradas de tendências (Detrended fluctuation 

analysis) 

 

Foram encontrados efeitos significativos para Grupos para DFA total (p < 0,001) 

e α2 (p < 0,001), nos quais o GC apresentou menor DFA total e α2 em comparação 

aos Atletas e Não-Atletas com LME. Não foram encontradas diferenças entre Atletas 

e Não-Atleta com LME (Figura 2 e Tabela 2 do Material Complementar). 

Não foi encontrado efeito principal para Momentos (Repouso e Realidade 

Virtual), no entanto, os testes post hoc mostraram os grupos com LME (Atletas e Não-

Atletas) apresentaram diferenças significativas com o Grupo Controle nos índices DFA 

total e α2 em ambos momentos, Repouso e Realidade Virtual (Figura 1 e Tabela 2 do 

Material Complementar). 

 

Figura 2. Representação dos índices de média e erro padrão da Análise de flutuações 

depuradas de tendências (Detrended fluctuation analysis) para grupos de Atletas com 

LME, Não-Atletas com LME e controles, em ambos os momentos (Repouso e 

Realidade virtual). 
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LME: Lesão medular espinal; DFA: Detrended fluctuation analysis α1: Componente de curto prazo; α2: 

Componente de longo prazo; * p ≤0.05; ** p > 0.05 e ≤ 0.09. 

Fonte: Lucas André Borato, 2020. 

 

5.1.2 Análise de Quantificação de Recorrência (Recurrence Quantification 

Analysis) 

 

Foram encontrados efeitos significativos para Grupos para Recorrência (p = 

0.045) e Entropia (p = 0.012), e efeito marginal para Determinismo (p = 0,051). Para 

Recorrência o grupo LME-NA apresentou valores maiores com significância marginal 

quando comparado com o GC (p = 0.082 durante o repouso e p = 0.074 durante a 

RV). Para Entropia o grupo LME-NA apresentou valores maiores com diferença 

significativa quando comparado ao GC em ambos momentos repouso (p = 0.024) e 

RV (p = 0.044). Não foram encontradas diferenças entre o grupo LME-A e GC. Para 

Determinismo foi encontrado diferença estatisticamente significante (p = 0.034) e para 

Entropia foi encontrado efeito marginal (p = 0.056) entre os grupos com LME (Atletas 

e Não-Atletas), no qual o grupo LME-NA apresentou maiores valores do que o grupo 

LME-A (Figura 3 e Tabela 2 do Material Complementar). 
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Foi encontrado efeito principal para Momentos (Repouso e Realidade Virtual) 

na Entropia nos grupos LME-A (p = 0.004) e LME-NA (p = 0.035), e efeito marginal na 

Recorrência para o grupo LME-A (p = 0.063), os testes post hoc mostraram os grupos 

apresentaram menores valores destes índices no Repouso (Figura 3 e Tabela 2 do 

Material Complementar). 

 

Figura 3. Representação dos índices de média e erro padrão da Análise de 

Quantificação de Recorrência (Recurrence Quantification Analysis) para grupos de 

Atletas com LME, Não-Atletas com LME e controles, em ambos os momentos 

(Repouso e Realidade virtual). 

LME: Lesão medular espinal; Rec: Recorrência; Det: Determinismo; Ent: Entropia; * p ≤0.05; ** p > 0.05 

e ≤ 0.09. 

Fonte: Lucas André Borato, 2020. 

 

5.1.3 Dinâmica Simbólica (Symbolic Dynamics) 

 

5.1.3.1 Valores absolutos 
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Foram encontrados efeitos significativos para Grupos e para Momentos nos 

índices OV (p = 0.049; p < 0.001 respectivamente) e 1V (p = 0.001 ; p < 0.001 

respectivamente) teste post-hoc mostrou que no índice 0V os grupos com LME 

(Atletas e Não-Atletas) apresentaram valores maiores do que o GC apenas durante a 

Realidade Virtual, já no índice 1V em ambos os momentos (Repouso e Realidade 

virtual) o grupo LME-NA apresentou menores valores do que o GC, e durante a 

Realidade Virtual o grupo LME-A apresentou menor 1V do que o grupo LME-NA 

(Figura 4 e Tabela 2 do Material Complementar). Efeito principal para Momentos foi 

encontrado no índice 2UV (p < 0.001), no qual ocorreu um aumento dos valores entre 

Repouso e Realidade Virtual nos Grupos Controle e LME-NA. Não foi encontrada 

nenhuma diferença no índice 2LV. 

 

Figura 4. Representação dos índices de média e erro padrão da Dinâmica Simbólica 

valores absolutos (Symbolic Dynamics) para grupos de Atletas com LME, Não-Atletas 

com LME e controles, em ambos os momentos (Repouso e Realidade virtual). 

 

LME: Lesão medular espinal; 0V: sem variações; 1V: uma variação; 2LV: 2 variações iguais; 2UV: 2 

variações diferentes; * p ≤0.05. 

Fonte: Lucas André Borato, 2020. 
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5.1.3.2 Valores percentuais 

 

Foram encontrados efeitos significativos para Grupos no índice 1Vp (p = 0.001) 

e marginal no índice 0Vp (0.084) e para Momentos nos índices 0Vp (p = 0.002), 1Vp 

(p < 0.001) e 2LVp (p < 0.001). O teste post-hoc mostrou que no índice 0V o grupo 

LME-A apresentou valores maiores do que o GC apenas durante a Realidade Virtual, 

já no índice 1Vp em ambos os momentos (Repouso e Realidade virtual) os grupos 

com LME (Atleta e Não-Atleta) apresentaram menores valores do que o GC. Durante 

o repouso o grupo LME-A apresentou maior 2UVp do que o GC (p = 0.018), e durante 

o repouso o grupo LME-NA apresentou tendência a menor 2LVp (p = 0.057) do que o 

GC (Figura 5 e Tabela 2 do Material Complementar).  

 

Figura 5. Representação dos índices de média e erro padrão da Dinâmica Simbólica 

valores percentuais (Symbolic Dynamics) para grupos de Atletas com LME, Não-

Atletas com LME e controles, em ambos os momentos (Repouso e Realidade virtual). 
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LME: Lesão medular espinal; 0Vp: percentual sem variações; 1Vp: percentual de uma variação; 2LVp: 

percentual de 2 variações iguais; 2UVp: percentual de 2 variações diferentes; * p ≤0.05; ** p > 0.05 e ≤ 

0.09. 

Fonte: Lucas André Borato, 2020. 

 

5.1.4 Análise de regressão 

 

Para entender quais fatores podem influenciar a resposta da VFC, foram 

realizadas duas análises de regressão entre DFA total, Recorrência e 1Vp (como 

variáveis dependentes) e sexo, idade, nível neurológico (dados contínuos), ASIA, 

SCIM-III e MIF. A análise não revelou modelos de regressão significativos, ou seja, as 

variáveis dependentes não influenciaram nos índices avaliados de VFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

6 DISCUSSÃO 

 

De acordo com nosso conhecimento, esse foi o primeiro estudo a analisar e 

comparar as respostas fisiológicas do sistema nervoso autonômico durante uma 

atividade de Realidade Virtual (RV) em indivíduos com LME atletas e não-atletas. Os 

resultados encontrados nesse estudo estão de acordo com a literatura na qual 

demonstra que atletas com LME possuem uma melhor resposta autonômica e uma 

melhor VFC do que não atletas com LME, além de sugerir que a prática de exercício 

também promove uma melhor resposta autonômica (MILLAR et al., 2009; WEST et 

al., 2015; GEE et al., 2020). Por exemplo, Agiovlasitis et al. demonstraram que atletas 

universitários com paraplegia tinham uma menor complexidade da frequência 

cardíaca em repouso e como resposta a uma série de 2 minutos de preensão palmar 

estática do que indivíduos ativos sem LME.  

O principal achado desde estudo foi na Análise de Quantificação da 

Recorrência, no qual o grupo LME-NA, quando comparado com o grupo LME-A, 

apresentou, durante o repouso, diferença significativa no índice Determinismo (p = 

0.034) e significância marginal no índice Entropia (p = 0.056) indicando assim, um 

melhor controle autonômico durante o repouso dos indivíduos com LME atletas. 

Myers; Lee; Kiratli (2007) demonstraram que indivíduos com LME apresentam um 

déficit nos mecanismos autonômicos de controle cardiovascular. De fato, esse estudo 

demonstrou que os voluntários do grupo LME-NA, quando comparado com o GC, 

apresentaram valores maiores com diferenças estatisticamente significantes para 

Entropia tanto em repouso (p = 0.024) quanto durante a atividade de realidade virtual 

(p = 0.044), além de significância marginal para Recorrência em repouso e durante 

RV (p = 0.082 e p = 0.074, respectivamente) acusando uma pior modulação 

autonômica do grupo LME-NA o que condiz com o exposto por Buker; Oyarce; Plaza 

(2018). Porém, o GC não apresentou valores com diferença estatisticamente 

significante quando comparados ao grupo LME-A, o que corroboraria com a afirmação 

supracitada de que a prática crônica de exercícios atenuaria as alterações na 

modulação da VFC causadas pela lesão medular. Esses achados são importantes 

uma vez que o a análise da VFC através dos gráficos de recorrência utilizando o 

método RQA se mostrou eficaz para avaliar sistemas fisiológicos (WEBBER; 

SCHMIDT; WALSH, 1995; WEBBER; ZBILUT 2005). 
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Devido ao comportamento fractal de uma série temporal de batimentos 

cardíacos, a análise depurada de tendências permite que sejam mensuradas as 

correlações de autossimilaridade da VFC (MILLAR et al., 2009). Esse estudo apontou 

que não houveram diferenças estatisticamente significantes no índice α1 entre os 

grupos em ambos os momentos, o que demonstra que as flutuações de curto período 

podem não ser afetadas pela LME, essas flutuações indicam uma regulação interna 

do ritmo cardíaco que coincide com o aumento da frequência cardíaca no início do 

exercício (PLATISA et al., 2008; GRONWALD et al., 2018). Talvez, teriam sido 

encontradas diferenças significativas entre os grupos caso o esforço durante a RV 

tivesse sido maior como foi demonstrado nos estudos de Hautala et al. (2003) e 

Gronwald et al. (2018). Entretanto, foi encontrado diferenças significativas entre os 

grupos GC e LME-NA durante o repouso e a RV nos índices α2 e DFA total (p < 0.001 

e p = 0.038, respectivamente) enquanto quando comparados os grupos GC e LME-A 

houve uma diferença marginalmente significante no índice DFA total durante o 

repouso (p = 0.072) e estatisticamente significante nos índices α2 em repouso (p = 

0.044) e RV (p = 0.001) além do DFA total durante RV (p = 0.016). Esses resultados 

apontam um déficit no controle autonômico a longo prazo, uma vez que sistemas 

complexos tentam manter uma estabilidade entre a ordem, ou comportamento 

estocástico, e a desordem, ou comportamento aleatório (GRONWALD et al., 2018), 

dos grupos LME comparados ao GC. Entretanto, todos os grupos mantiveram valores 

próximos a 1 durante o repouso, o que representaria um equilíbrio entre os sistemas 

simpático e parassimpático em indivíduos saudáveis (STRUZIK, 2004; CASTIES; 

MOTIET; GALLAIS, 2006). Interessantemente, o GC apresentou valores médios 

menores que os outros grupos no índice α2 tanto no repouso quanto na RV (0.84 e 

0.77, respectivamente) o que segundo Catai et al. (2019) indica valores mais próximos 

à aleatoriedade o que representaria uma melhor resposta autonômica. Porém, o índice 

α2 aparenta representar melhor o comportamento fractal da VFC em análises de longa 

duração (24 h) (SASSI et al., 2015; SHAFFER; GINSBERG, 2017). 

O sistema nervoso autônomo parassimpático tem uma maior dominância sobre 

o corpo humano durante o repouso, havendo assim uma maior modulação vagal e por 

sua vez uma frequência cardíaca menor e uma VFC maior. Entretanto durante o início 

do exercício temos uma diminuição da ação vagal e posterior aumento da atividade 

simpática (GRONWALD et al., 2018). A análise da dinâmica simbólica é capaz de 
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identificar e discriminar a ação dos sistemas simpático e parassimpático através da 

VFC (PORTA et al., 2001; GUZZETI et al., 2005; CATAI et al., 2020). Apesar dos 

valores percentuais dos índices serem os utilizados para essa análise (PORTA et al., 

2001; GUZZETI et al., 2005) esse estudo também analisou os valores absolutos com 

o intuito de fornecer uma análise mais minuciosa destes índices. 

Como esperado, durante o repouso não houve diferenças estatisticamente 

significantes no índice 0V, tanto nos valores absolutos quanto nos percentuais, uma 

vez que esse índice representa o sistema nervoso simpático. Porém, durante a 

realização da atividade de RV os grupos LME-NA e LME-A apresentaram diferença 

estatisticamente significante quando comparado ao GC nos valores absolutos (p = 

0.029 e p = 0.038, respectivamente), enquanto nos valores percentuais, apenas o 

grupo LME-A apresentou diferença marginalmente significante quando comparado ao 

GC (p = 0.054). Porém, o grupo LME-NA apresentou valores maiores que o GC. 

Apesar dos grupos com LME terem apresentado valores maiores, dificilmente esse 

resultado representaria uma melhor função do sistema simpático desses indivíduos, 

uma vez que o GC representaria valores normais e esperados da VFC. De fato, fatores 

que podem modificar esses índices podem ser devido a diminuição da função de 

órgãos, perda das interações de subsistemas do corpo, dominância de ação de um 

subsistema sobre outro, ou déficit de mecanismos regulatórios (PORTA et al., 2009; 

TAKAHASHI et al., 2012). Achados prévios demonstraram que populações que 

possuem déficits quando comparados a indivíduos jovens ou saudáveis possuem o 

índice 0V com valores maiores o que representaria um maior risco cardiovascular e 

de mortalidade (PUMPRLA et al., 2002; STEIN et al., 2005; TAKAHASHI et al., 2012; 

NASCIMENTO et al., 2013).  

Nos índices 2LV e 2UV, não foram encontradas diferenças significativas entre 

os grupos para valores absolutos. Todavia, para valores percentuais, durante o 

repouso foi encontrada diferença marginalmente significativa entre os grupos GC e 

LME-NA (p = 0.057) no índice 2LV, sendo que o GC apresentou valores maiores que 

o grupo LME-NA, e também foi encontrada diferença significativa para o índice 2UV 

sendo que o grupo LME-A apresentou valores maiores que o GC (p = 0.018). Esse 

achado representa que indivíduos portadores de LME apresentam uma ação vagal 

mais próxima da normalidade sendo que os atletas apresentam uma tendência de 

melhor adaptação parassimpática que os não atletas. Esse achado está de acordo 
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estudos que demostraram que atletas possuem uma melhor modulação 

parassimpática do que não atletas (CARTER; BANISTER; BLABER, 2003; 

BOULLOSA et al., 2009). Enquanto os valores menores para esses índices no grupo 

LME-NA concordam com outros estudos que demonstram que indivíduos que 

apresentam déficits quando comparados com jovens e saudáveis apresentam um 

sistema parassimpático com valores menores (RIBEIRO et al., 2001; TAKAHASHI et 

al., 2012). 

No que diz respeito ao índice 1V, foi encontrado durante o repouso diferença 

estatisticamente significante entre os grupos GC e LME-A nos valores absolutos (p = 

0.040) e diferença estatisticamente significante entre grupos GC e LME-NE e LME-A 

para valores percentuais (p = 0.007 e p = 0.043, respectivamente). Por sua vez, 

durante o jogo de RV, o grupo LME-A apresentou valores menores estatisticamente 

significantes quando comparados com os grupos GC (p= 0.001) e LME-NA (p = 0.034). 

Porém, para os valores percentuais não houve diferença entre os grupos  

LME-A e LME-NA. No entanto, o GC apresentou valores maiores que os grupos com 

LME sendo estatisticamente significante quando comparado ao grupo LME-A (p = 

0.004) e marginalmente significante comparado ao LME-NA (p = 0.067). Esse índice 

representa o sistema nervoso autônomo como um todo, apesar dos indivíduos LME 

terem apresentado valores menores que o GC como esperado, durante o jogo de 

realidade virtual, o grupo LME-A apresentou valores menores que os outros grupos. 

Isso provavelmente ocorreu devido ao fato que os atletas com LME possuíam uma 

condição mais severa que os não atletas e esse é um fator que está relacionado com 

o pior desempenho do sistema nervoso autônomo (CLAYDON et al., 2006; 

KRASSIOUKOV, 2009; KRASSIOUKOV; WEST, 2014).  

Finalmente, na análise de regressão, não foram encontrados modelos de 

regressão que influenciassem significativamente os índices da VFC. Contudo, o nível 

de atividade física não foi avaliado nesse estudo, foi realizada apenas uma triagem 

para verificar se os indivíduos do grupo LME-A poderiam ser classificados como 

atletas. Talvez, uma análise de regressão entre os índices da VFC e o nível de 

atividade física poderia apresentar valores significativos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O grupo LME-A apresentou valores sem diferença significativa quando 

comparado com o GC na Análise da Quantificação da Recorrência, além de 

apresentar também uma tendência a ter valores menores, porém melhores quando 

comparado ao grupo LME-NA. 

Não foi encontrada uma diferença significativa entre grupos para o índice α1 

entre grupos, esse achado sugere que os mecanismos a curto prazo de controle da 

VFC podem não ser afetado pela LME. 

O grupo LME-A apresentou valores maiores nos índices que representam o 

sistema nervoso parassimpático quando comparado ao grupo LME-NA. Além do mais, 

os grupos com LME apresentaram valores maiores que o GC no índice que representa 

o sistema nervoso simpático durante o jogo de RV indicando assim, uma resposta 

exacerbada desse sistema frente a um estímulo físico.  
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ANEXO B – MIF 
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ANEXO C - ESCALA DE MEDIDA DE INDEPENDÊNCIA EM LESÃO MEDULAR – 

SCIM III 
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Anexo D – Atividade Física em Atleta 
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ANEXO E – LEISURE TIME PHYSICAL ACTIVITY QUESTIONNAIRE FOR PEOPLE 

WITH SPINAL CORD INJURY (LTPAQ-SCI) 
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ANEXO F – MATERIAL COMPLEMENTAR 

Tabela 2 – Comparação de índices de VFC para Momentos e Grupos e valores estimados do Linear Mixed Model. 

 

VFC 
índices 

Momentos 
Atletas - 

LME 

Não-
Atletas - 

LME   Controle     

Estimativa 
de efeitos 

fixos - 
Grupos 
[LME-A / 
LME-NA / 

GC] 

Estimativa 
de efeitos 

fixos - 
Momentos 
[Repouso / 

RV] 

Estimativa 
de efeitos 

fixos - 
Grupos x 

Momentos 

LME-A LME_NA 
valor 
de p GC 

valor 
de p 

valor 
de p 

Estimativa; 
valor de p 

[95% IC: LI; 
LS] 

Estimativa; 
valor de p 

[95% IC: LI; 
LS] 

Estimativa; 
valor de p 

[95% IC: LI; 
LS] 

Média 
(DP) 

Média 
(DP) 

(LME-
A x 

LME-
NA) 

Média 
(DP) (LME-

NA x 
GC) 

(LME-
A x 
GC) 

[95% IC: 
LI; LS] 

[95% IC: 
LI; LS] 

[95% IC: 
LI; LS] 

DFA 

Repouso 

0.98 
(0.21) 

1.03 (0.17) 

- 

0.92 
(0.12) <0.001 

↓ 
0.072* 

↓ 
0.100; 
<0.001 

0.010; 
0.764 

-0.035; 
0.567 [0.93; 

1.04] 
[0.99; 
1.08] 

[0.87; 
0.96] 

Realidade 
Virtual 

1.01 
(0.19) 

1.00 (0.17) 

- 

0.91 
(0.13) 0.038 

↓ 
0.016 

↓ 
[0.019; 
0.181] 

[-0.062; 
0.084] 

[-0.143; 
0.071] [0.95; 

1.06] 
[0.94; 
1.06] 

[0.85; 
0.97] 

    - -   -           

α1 Repouso 
1.08 

(0.28) 
1.14 (0.23) 

- 
1.15 

(0.15) 
- - 

-0.038; 
0.320 

-0.013; 
0.454 

-0.027; 
0.899 



54 
 

 

[1.01; 

1.16] 

[1.08; 

1.20] 

[1.09; 

1.21] 

Realidade 
Virtual 

1.12 
(0.22) 

1.15 (0.25) 

- 

1.16 
(0.18) 

- - 
[-0.146; 
0.069] 

[-0.111; 
0.083] 

[-0.170; 
0.114] [1.05; 

1.20] 
[1.07; 
1.23] 

[1.09; 
1.24] 

    - -   -           

α2 

Repouso 

0.93 
(0.22) 

0.97 (0.18) 

- 

0.84 
(0.17) 0.002 

↓ 
0.044 

↓ 
0.193; < 

0.001 
-0.062; 
0.473 

-0.096; 
0.415 [0.86; 

1.01] 
[0.91; 
1.04] 

[0.78; 
0.90] 

Realidade 
Virtual 

0.97 
(0.20) 

0.94 (0.19) 

- 

0.77 
(0.37) 0.005 

↓ 
0.001 

↓ 
[0.083; 
0.303] 

[-0.036; 
0.161] 

[-0.241; 
0.049] [0.89; 

1.04] 
[0.86; 
1.02] 

[0.69; 
0.85] 

    - -   -           

REC 

Repouso 

29.72 
(8.98) 

32.36 
(8.00) 

- 

29.45 
(5.41) 0.082* 

↓ 
- 2.076; 0.045 

-2.133; 
0.008 

-1.810; 
0.812 [26.82; 

32.62] 
[30.00; 
34.73] 

[27.17; 
31.73] 

Realidade 
Virtual 

33.66 
(12.01) 

35.67 
(10.28) 

- 

31.59 
(7.74) 0.074* 

↓ 
- 

[-2.217; 
6.371] 

[-5.969; 
1.701] 

[-7.470; 
3.849] [30.68; 

36.65] 
[32.41; 
38.92] 

[28.50; 
34.67] 

    0.063* -   -           

DET Repouso 

98.09 
(1.98) 

98.78 
(1.16) 0.034 

↑ 

98.54 
(0.78) 

- - 
-0.275; 
0.051 

-0.052; 
0.565 

-0.173; 
0.929 [97.59; 

98.58] 
[98.38; 
99.19] 

[98.15; 
98.93] 



55 
 

 

Realidade 
Virtual 

98.31 
(2.27) 

98.85 
(1.40) 

- 

98.59 
(1.17) 

- - 
[-1.009; 
0.459] 

[-0.708; 
0.603] 

[-1.141; 
0.794] [97.80; 

98.83] 
[98.29; 
99.41] 

[98.06; 
99.12] 

    - -   -           

ENT 

Repouso 

4.53 
(0.59) 

4.81 (0.57) 
0.056* 

↑ 

4.52 
(0.36) 0.024 

↓ 
- 0.209; 0.012 

-0.269; < 
0.001 

-0.198; 
0.660 [4.30; 

4.75] 
[4.63; 
4.99] 

[4.34; 
4.69] 

Realidade 
Virtual 

4.99 
(1.01) 

5.14 (0.91) 

- 

4.79 
(0.55) 0.044 

↓ 
- 

[-1.208; 
0.539] 

[-0.563; 
0.256] 

[-0.633; 
0.236] [4.77; 

5.22] 
[4.89; 
5.39] 

[4.55; 
5.02] 

    0.004 0.035   0.073*           

0V 

Repouso 

157.6 
(89.1) 

193.1 
(102.4) 

- 

163.3 
(106.0) 

- - 69.61; 0.049 
-129.34; < 

0.001 
-75.27; 
0.225 [112.8; 

202.4] 
[156.6; 
229.7] 

[128.0; 
198.5] 

Realidade 
Virtual 

368.7 
(189.0) 

369.7 
(190.3) 

- 

292.6 
(124.1) 0.029 

↓ 
0.038 

↓ 
[3.74; 

135.48] 
[-188.61; -

70.08] 
[-133.05; 

38.69] [316.8; 
407.7] 

[319.4; 
419.9] 

[244.9; 
340.3] 

    < 0.001 < 0.001   < 0.001           

1V 

Repouso 

151.5 
(28.7) 

163.2 
(46.8) 

- 

177.4 
(61.9) 

- 
0.040 

↑ 
-47.37; 
0.001 

-86.38; < 
0.001 

21.49; 0.468 
[132.1; 
170.9] 

[147.3; 
179.0] 

[162.1; 
192.7] 

Realidade 
Virtual 

217.8 
(69.8) 

248.2 
(83.1) 0.034 

↑ 

263.8 
(46.6) 

- 
0.001 

↑ 
[-75.94; -

18.80] 
[-112.09; -

60.67] 
[-16.28; 
59.26] [196.7; 

236.1] 
[226.4; 
270.0] 

[243.1; 
284.4] 

    < 0.001 < 0.001   < 0.001           
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2LV 

Repouso 

22.62 
(21.51) 

20.31 
(19.47) 

- 

26.02 
(14.60) 

- - -1.94; 0.147 -0.28; 0.916 -1.46; 0.912 
[15.88; 
29.35] 

[14.82; 
25.81] 

[20.72; 
31.31] 

Realidade 
Virtual 

24.34 
(31.43) 

19.15 
(16.13) 

- 

26.30 
(14.19) 

- - 
[-11.84; 

7.96] 
[-9.19; 8.63] 

[-14.56; 
11.63] [17.53; 

31.20] 
[11.59; 
26.71] 

[19.13; 
33.47] 

    - -   -           

2UV 

Repouso 

46.41 
(25.60) 

40.41 
(27.47) 

- 

34.35 
(21.49) 

- - 
-13.00; 
0.829 

-37.68; < 
0.001 

25.06; 0.073 
[35.09; 
57.73] 

[31.17; 
49.66] 

[25.44; 
43.25] 

Realidade 
Virtual 

60.34 
(37.31) 

71.44 
(49.84) 

- 

72.03 
(44.54) 

- - 
[-29.65; 

3.65] 
[-52.67; -

22.70] 
[3.05; 47.08] 

[47.54; 
70.52] 

[58.74; 
84.15] 

[59.98; 
84.09] 

    - < 0.001   < 0.001           

0Vp 

Repouso 

40.01 
(18.25) 

44.55 
(19.43) 

- 

38.95 
(13.67) 

- - 8.74; 0.084 -4.62; 0.002 -7.68; 0.396 
[33.96; 
46.05] 

[39.61; 
49.49] 

[34.19; 
43.70] 

Realidade 
Virtual 

52.63 
(22.07) 

50.39 
(19.95) 

- 

43.57 
(14.59) 

- 
0.054* 

↓ 
[-0.14; 
17.63] 

[-12.62; 
3.37] 

[-19.43; 
4.07] [46.18; 

58.45] 
[43.61; 
57.18] 

[37.13; 
50.00] 

    0.005 -   -           

1Vp Repouso 

40.63 
(8.02) 

39.81 
(11.16) 

- 

45.05 
(7.53) 0.007 

↑ 
0.043 

↑ 
-7.23; 0.001 

4.25; < 
0.001 

2.81; 0.592 
[37.26; 
44.01] 

[37.06; 
42.57] 

[42.40; 
47.71] 
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Realidade 
Virtual 

33.17 
(12.43) 

35.93 
(12.50) 

- 

40.80 
(8.06) 0.067* 

↑ 
0.004 

↑ 
[-12.20; -

2.27] 
[-0.21; 8.71] [-3.74; 9.37] 

[30.14; 
36.99] 

[32.14; 
39.71] 

[37.21; 
44.39] 

    0.004 -   0.062*           

2LVp 

Repouso 

6.36 
(6.17) 

5.23 (5.27) 

- 

6.96 
(4.12) 0.057* 

↑ 
- -0.02; 0.111 

2.77; < 
0.001 

-0.62; 0.921 
[4.79; 
7.93] 

[3.94; 
6.51] 

[5.72; 
8.19] 

Realidade 
Virtual 

4.13 
(5.58) 

2.84 (2.36) 

- 

4.18 
(2.46) 

- - [-2.29; 2.33] [0.69; 4.85] [-3.67; 2.43] 
[2.61; 
5.80] 

[1.08; 
4.61] 

[2.51; 
5.86] 

    0.060* 0.032   0.009           

2UVp 

Repouso 

13.00 
(7.95) 

10.37 
(8.13) 

- 

9.05 
(6.31) 

- 
0.018 

↓ 
-1.85; 0.706 -2.40; 0.868 5.80; 0.072 

[10.42; 
15.57] 

[8.27; 
12.47] 

[7.02; 
11.07] 

Realidade 
Virtual 

9.76 
(7.11) 

10.83 
(8.54) 

- 

11.46 
(8.22) 

- - [-5.64; 1.93] [-5.81; 0.99] [0.79; 10.80] 
[6.99; 
12.22] 

[7.94; 
13.72] 

[8.72; 
14.20] 

    0.070* -   -           
 

VFC: Variabilidade da Frequência Cardíaca; DP: Desvio padrão; IC: Intervalo de confiança; LI: Limite inferior; LS: Limite superior; LME: Lesão medular 
espinal; DFA: Detrended fluctuation analysis α1: Componente de curto prazo; α2: Componente de longo prazo; Rec: Recorrência; Det: Determinismo; Ent: 
Entropia; 0V: sem variações; 1V: uma variação; 2LV: 2 variações iguais; 2UV: 2 variações diferentes; 0Vp: percentual sem variações; 1Vp: percentual de 
uma variação; 2LVp: percentual de 2 variações iguais; 2UVp: percentual de 2 variações diferentes. 

Os valores de p em Repouso e VR, bem como entre os grupos, são do teste post-hoc de LSD (minima diferença significante); as setas indicam se os valores 
representam aumento significativo (↑) ou diminuição (↓) dos índices entre os grupos. Os testes post-hoc foram calculados mesmo quando não houve 
interações significativas para os fatores principais. 
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* Resultados marginalmente significativos (p > 0.05 e ≤ 0.09 

Fonte: Lucas André Borato, 2020. 

 


