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Introdução. Amputação transfemoral unilateral é caracterizada pela retirada de parte do membro inferior entre 
a articulação do joelho e do quadril. A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) reflete as influências do sistema 
nervoso autônomo (SNA) sobre o coração e tem se tornado importante marcador de saúde cardiovascular. Obje-
tivos. Verificar a diferença entre VFC de indivíduos amputados transfemorais e de não amputados em diferentes 
condições de repouso. Método. Trata-se de um estudo observacional transversal, aprovado pelo CEP da Faculdade 
de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (11911/12). Foram avaliados 14 voluntários do sexo masculino, 
fisicamente ativos, com idade entre 20 e 45 anos, divididos em: grupo amputado (n=7) e grupo não amputado (n=7). 
A coleta da VFC foi realizada nas posições supina, sentada e ortostática, por 10 minutos cada, por meio de um cardi-
ofrequencímetro. Foram selecionados os índices de análise no domínio do tempo RMSSD e PNN50, e no domínio 
da frequência BF, AF e BF/AF. Os dados foram analisados no software Kubios (release 2.1 Kubios HRV), utilizando 
o método tradicional via FFT de no mínimo 360 batimentos.  A análise estatística foi realizada por meio do programa 
SPSS, versão 20. As diferenças foram consideradas significativas com valores de p≤ 0,05 e intervalo de confiança 
>95%. Resultados. Os voluntários do grupo amputado (n=7) apresentaram idade média de 31 anos (±7,43) e do 
grupo não amputado (n=7) média de 25 anos (±3,14). Na análise no domínio do tempo no grupo amputado e no grupo 
não amputado houve redução significativa do índice RMSSD entre as posições de repouso supina e ortostática. Entre 
os grupos não foram encontradas diferenças significativas. Na análise no domínio da frequência, entre as posições su-
pina e sentada e supina e ortostática, apesar do aumento nos dois grupos de estudo, do componente BF e BF/AF e da 
redução do componente AF, expressando a atuação simpática, a relação simpato-vagal e a atuação parassimpática, 
respectivamente, essa diferença foi significativa apenas no grupo não amputado. Na posição supina os voluntários 
amputados apresentaram menor VFC (maior atividade simpática) quando comparados a não amputados, visto que 
apresentaram maiores índices de BF e BF/AF e menores índices de AF. Conclusão. Os voluntários com amputação 
apresentaram maior predomínio simpático na posição supina quando comparados aos voluntários sem amputação, o 
que pode sugerir maior risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
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