
Evento: COBRAF

Modalidade: PÔSTER

Tema: C04. Fisioterapia na Saúde e Funcionalidade da Criança e Adolescente

Análise comparativa da frequência cardíaca de recuperação em crianças com 
espinha bífida e típicas

MARISA MAIA LEONARDI FIGUEIREDO (Marisa M. L. Figueiredo) - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - 

marisamaia@usp.br, Amanda Evangelista Avi (Amanda E. Avi) - Universidade de São Paulo, Julio Crescêncio (Julio 

Crescêncio) - Universidade de São Paulo, Paulo Henrique Manso (Paulo H. Manso) - Universidade de São Paulo, Ana 

Claudia Mattiello Sverzut (Ana Claudia M. Sverzut) - Universidade de São Paulo

Introdução. A espinha bífida (EB) é um defeito causado no tubo neural durante o primeiro mês de gestação. De acordo 

com o nível acometido, os indivíduos apresentarão uma variedade de complicações contribuindo para um estilo de vida 

mais sedentário. A frequência cardíaca de recuperação (FCR) é um indicador não invasivo, válido e simples, auxilia na 

avaliação do condicionamento físico, onde a queda mais rápida da frequência cardíaca (FC) durante os primeiros 

minutos de recuperação foi relacionada a um melhor condicionamento, além de ser considerado marcador prognóstico 

independente para fatores de risco cardíacos. Porém, ainda não foi estudada em indivíduos com EB. Objetivo. 

Comparar a FCR após teste de esforço máximo em indivíduos com EB e típicos. Método. Estudo aprovado pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa com seres humanos (CAAE:60154216.7.1001.5440). A amostra inclui 44 indivíduos divididos em 

dois grupos: EB (n=22, sendo 11 deambuladores e 11 cadeirantes) e típicos (CON, n=22), ambos os grupos com idade 

entre 8-16 anos. Foram coletados dados antropométricos, composição corporal (Biodynamics 450®) e nível de atividade 

física (PAQ-C e PAQ-A). Teste de esforço máximo foi realizado em cicloergômetro de braços e a FC obtida por 12 

derivações do ECG. O valor da FC obtido no primeiro e segundo minutos da recuperação foi subtraído do valor da FC 

pico para obtenção da FCR1 e FCR2. Foi aplicado teste t’Student para comparação entre os grupos. Em todas as 

analises foi fixado um nível de significância inferior a 5%. Resultados. Os grupos EB e CON foram semelhantes com 

relação à idade, estatura e massa corporal (p=NS). O EB obteve maior IMC (23,5 vs. 18,5; p<0,001), menor massa 

magra (68,1 vs. 76,8; p=0,02), além de menor nível de atividade física (1,2 vs 2,4; p<0,001). A FCR1 e FCR2 foram 

menores no EB em comparação ao CON (39 vs. 56bpm; 68 vs. 77bpm; respectivamente, p<0,001). Entre os 

deambuladores e cadeirantes do grupo EB, não foi encontrada diferença estatística na FCR1 e FCR2. Conclusão. Esse 

estudo sugere que indivíduos com EB têm um declínio menos acentuado da FCR, sugerindo um menor 

condicionamento físico e maior risco de desenvolver doenças cardíacas futuras em relação às crianças típicas. O nível 

de atividade física parece influenciar nos resultados, mas por outro lado, a mobilidade funcional daqueles com EB 

parece não influenciar a FCR.


