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Resumo 

A Síndrome da Fibromialgia (SF) é uma 
doença clínica comum caracterizada por dores no corpo. 
O objetivo do estudo é verificar as respostas 
autonômicas cardíacas em repouso e após teste 
incremental em pacientes com fibromialgia. 
Participaram do estudo 27 mulheres, divididas em dois 
grupos, mulheres com diagnóstico clínico de 
Fibromialgia (GSF) n= 13 e mulheres saudáveis não 
portadoras de Fibromialgia (GC) n= 14. Inicialmente foi 
realizado uma avaliação antropométrica. Em seguida as 
voluntarias foram submetidas a um teste incremental no 
qual era registrado a VFC antes e após o teste. Os 
resultados encontrados demonstram que em repouso, o 
índice parassimpático RMSSD foi menor no grupo FM 
em comparação ao grupo CON (FM: 20,2 ± 8,3 ms vs. 
CON: 29,3 ± 13,7 ms; p = 0,009). No teste incremental 
máximo, a resposta de reserva cronotrópica foi 
significativamente menor no grupo FM (78,3 ± 12,2%) 
em comparação ao grupo CON (87,7 ± 8,2%; p = 0,025). 
Entretanto, não houve diferença significante entre os 
grupos para os índices da VFC após o exercício (p > 
0,05). 

Introdução  

Os pacientes fibromiálgicos podem apresentar 
uma disfunção no sistema nervoso autônomo (SNA) 
(FURLAN et al., 2005). Essa disfunção autonômica pode 
explicar muitos dos sintomas dessa patologia, como 
insônia, ansiedade, intolerância ortostática, fadiga e a 
própria dor (LERMA et al., 2011). Evidências também 
demonstram que a disautonomia favorece a um risco 
maior para doenças cardiovasculares em pacientes com 
SF (FAYAS et al., 2016). A VFC tem sido considerada 
como um potencial biomarcador da SF (LERMA et al., 
2011; STAUD, 2008). Furlan et al. (2005) também 
observaram a disautonomia comparando os índices do 
domínio da frequência da VFC entre mulheres com e 
sem SF pareadas por idade.  

Material e Métodos 

A amostra foi composta por um total de 27 
mulheres, sendo 13 mulheres com SF e 14 mulheres 
saudáveis As coletas de dados foram realizadas em 
uma visita única ao laboratório. Inicialmente, as 
participantes foram submetidas a uma avaliação 
antropométrica e da pressão arterial. A estimativa da 
gordura corporal e massa magra relativa foi realizada 
por um aparelho de bioimpedância tetrapolar (Maltron, 
906). Posteriormente, as mulheres realizaram um teste 
incremental máximo em um ciclossimulador 
(CompuTrainer, Seattle, EUA). Os intervalos R-R (RRi) 
foram registrados antes e após o teste incremental 

utilizando um monitor cardíaco portátil (Polar, V800, 
Finlândia). Os dados foram transferidos para o 
computador e analisados por meio do software Kubios 
HRV (versão 3.1). O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado 
para verificar a normalidade dos dados. Além disso, os 
índices da VFC foram comparados por meio do teste 
ANOVA two-way (grupo [FM e CON] x momento 
[repouso e recuperação]), seguido pelo teste post-hoc de 
Bonferroni, quando necessário.  

Resultados e Discussão 

Os principais resultados encontrados nesse 
estudo demonstram que as mulheres com FM 
apresentaram: (a) atividade simpática normal e 
hipoatividade parassimpática em repouso (menor 
RMSSD); (b) resposta cronotrópica reduzida durante o 
exercício; (c) recuperação mais lenta da FC após o teste 
incremental máximo; (d) recuperação da VFC após o 
teste incremental semelhante às mulheres do grupo 
controle. 
 Os resultados do nosso artigo evidenciam que 
mulheres com SF apresentaram uma atividade 
simpática normal e hipoatividade parassimpática 
demonstrada pelo índice RMSSD que foi 
significativamente menor no grupo de fibromiálgicas 
comparado ao grupo controle, demonstrando um tônus 
vagal cardíaco reduzido na condição de repouso. 
Estudos como o de KULSHRESHTA et al. (2012), e 
LERMA et al. (2011) também observaram um menor 
RMSSD em fibromiálgicos de meia idade.    

Conclusão ou Conclusões 

As mulheres fibromiálgicas demonstram 
reduzidas respostas cronotrópicas e um menor tônus 
vagal após e durante o exercício, mesmo com 
desempenho físico semelhante a mulheres saudáveis.  
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