
04/09/2019

1

Variabilidade da 

Frequência

Cardíaca

MSc Ariane Viana

VFC:O que é?

• Descreve as oscilações dos intervalos entre os

batimentos cardíacos consecutivos (intervalos

R-R).

• O objetivo da análise da VFC consiste em

examinar o ritmo sinusal modulado pelo sistema

nervoso autônomo.

VANDERLEI, LCM ET AL - Noções básicas de variabilidade da frequência cardíaca e sua aplicabilidade

clínica. Rev Bras Cir Cardiovasc 2009; 24(2): 205-217.

TARVAINEN, M.P. Biosignal Analysis and Medical Imaging Group, Department of Applied Physics University

of Eastern Finland, Kuopio, FINLAND. Jun 5, 2014.

Qual sua aplicabilidade?

• Pode ser utilizada para identificar

fenômenos relacionados ao SNA em

indivíduos saudáveis, atletas e portadores

de doenças.

VANDERLEI, LCM ET AL - Noções básicas de variabilidade da frequência cardíaca e sua aplicabilidade clínica. Rev Bras
Cir Cardiovasc 2009; 24(2): 205-217.

Índice de Variabilidade total

Variance RR: Demonstra a 

variabilidade total do sistema; 

QUANTO MAIOR, MELHOR!!!

• rMSSD - É a raiz quadrada da média do quadrado

das diferenças entre intervalos RR normais

adjacentes, em um intervalo de tempo, expresso em

ms;

• Componente de alta frequência (High Frequency-

HF), corresponde à modulação respiratória e é um

indicador da atuação do nervo vago sobre o

coração;

Índice de modulação parassimpática

VANDERLEI, LCM et al - Noções básicas de variabilidade da frequência cardíaca e sua aplicabilidade clínica. Rev Bras Cir
Cardiovasc 2009; 24(2): 205-217.
D.A. LITVACK, et al. Time and frequency domain methods for heart rate variability analisys: A methodological
comparison. Psychophysiology. 32 (1995). 492-504. Cambridge University Press.

Índice de modulação simpática

Componente de baixa frequência (Low

Frequency- LF), decorrente da ação conjunta

dos componentes vagal e simpático sobre o

coração, com predominância do simpático;

VANDERLEI, LCM et al - Noções básicas de variabilidade da frequência cardíaca e sua aplicabilidade clínica. Rev Bras Cir
Cardiovasc 2009; 24(2): 205-217.
D.A. LITVACK, et al. Time and frequency domain methods for heart rate variability analisys: A methodological
comparison. Psychophysiology. 32 (1995). 492-504. Cambridge University Press.
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Balanço simpato vagal

• LF/HF: A relação LF/HF reflete as alterações

absolutas e relativas entre os componentes

simpático e parassimpático do SNA,

caracterizando o balanço simpato-vagal sobre o

coração.

Como fazer?

Instruções ao voluntário

➢ Instruir o voluntário a não ingerir substâncias que

contenham cafeína no dia do teste (24 horas antes);

➢ Orientar o voluntário sobre o posicionamento que ele

deve manter dependendo da metodologia adotada;

➢ Solicitar que o voluntário se mantenha calado e não se

mexa durante a captação dos sinais.

Indicações

➢ Molhe a faixa;

➢ Coloque a faixa com o sensor ao redor do tórax;

➢ O relógio deverá ficar próximo ao voluntário ou no

pulso do mesmo;

➢ Verifique se o valor está condizente com a situação

do voluntário;

Transferência de dados

➢Coloque o pen drive (infravermelho) no computador;

➢Coloque o relógio de frente para o infravermelho;

➢Abra o programa Polar Pro Traine

➢Relógio: tecla CONECT e OK

Valores de 
referência

Task Force!!!
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Polar Pro Traine

➢ Transfer data
➢ No programa Polar Pro Trainer 5 clique duas

vezes na data do teste ou no diário de
treinamento (“Training Diary”);

Polar Pro Traine

➢ Abrirá uma janela com o gráfico do

registro da atividade do voluntário;

➢ Será preciso abrir a curva R-R

acessando o quarto ícone abaixo do

gráfico, para ter condições de fazer

a transferência dos dados do Polar

Pro trainer 5 para o programa

kubios;

Polar Pro Traine

➢ Abrirá um gráfico, onde será preciso clicar no ícone

listagem (“listing”) na parte superior da janela;

Polar Pro Traine
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Polar Pro Traine Polar Pro Traine

Bloco de notas CardioSeries

CardioSeries CardioSeries
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CardioSeries

Obrigado!

25 26

27


