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Introdução. O sistema nervoso autonômico exerce papel importante na regulação da frequência cardíaca (FC) 
em diversas condições fisiológicas, como mudança postural e exercício físico, bem como em situações patológicas. 
A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é um método simples, de fácil aplicação, de baixo custo e não invasivo 
amplamente utilizado para o estudo do controle autonômico. A dor lombar crônica inespecífica (DLCI) é uma síndrome 
dolorosa que pode promover redução da capacidade física e, consequentemente, acarretar em redução do equilíbrio 
autonômico sobre o coração. Até o momento, não há trabalhos que mostrem a relação entre DLCI e desequilíbrio au-
tonômico. Objetivos. Avaliar o efeito do controle autonômico da frequência cardíaca por meio da análise espectral 
de indivíduos com dor lombar crônica inespecífica. Método. Este é um estudo transversal que foram avaliados 29 
indivíduos, sendo 23 mulheres e 6 homens (38±13 anos, 72±14 kg, 1,64±0,09 cm e 27±4 kg/cm2) com DLCI. Este es-
tudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UPE (CAAE:41157515.7.0000.5207). Todos os voluntários foram 
submetidos a anamnese composta de entrevista e avaliação física. A identificação e a confirmação da DLCI foi realizada 
por meio da aplicação da escala visual analógica de dor e do teste de Schöber modificado. O registro dos intervalos RR 
(iRR) do eletrocardiograma foi realizado por meio de um cardiofrequencímetro V800 (Polar®), com duração de 10 min 
na posição supina e 10 min na ortostática. A sequência de iRR com 256 batimentos e com maior estabilidade foi sele-
cionada para a análise espectral (modelo autorregressivo) o qual forneceu as bandas de baixa (BF) e alta frequência 
(AF), em unidades normalizadas (un), e a razão BF/AF. Os resultados são apresentados em média±desvio padrão após 
verificação da normalidade dos dados, sendo comparados através do teste t para amostras dependentes com limite 
confidencial de 5%. Resultados. Não foram observadas diferenças estaticamente significativas para a razão BF/
AF e para a FC média obtida nas duas posturas avaliadas. Houve aumento significativo do índice BFun (47,54±25,88 
[supina] vs. 65,18±22,88 [ortostática]; p=0,014) e redução significativa do HFun (52,54±25,88 [supina]  vs. 34,83±22,90 
[ortostática]; p=0,014) na comparação entre as duas posições analisadas. Conclusão. Os resultados demonstraram 
mudança da modulação autonômica da frequência cardíaca durante a mudança postural ativa em indivíduos com dor 
lombar crônica inespecífica.
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