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Resumo  
Introdução: A obesidade infantil tem sido associada à disfunção do controle autonômico 
cardíaco. Contudo, na maioria dos estudos, as crianças e os adolescentes obesos apresentam 
níveis pressóricos significativamente maiores quando comparados aos seus pares eutróficos, 
fato que pode justificar essa alteração autonômica. Objetivo: Testar a hipótese de que 
crianças e adolescentes obesos normotensos apresentarão disfunção autonômica quando 
comparados a indivíduos eutróficos também normotensos. Metodologia: Foram avaliados 67 
crianças e adolescentes, divididos nos seguintes grupos: Grupo Obeso (n=35, 12±3 anos de 
idade e 96±1 % do IMC) e Grupo Eutrófico (n=32, 13±3 anos de idade e 48±26 % do IMC). A 
obesidade foi definida pelo IMC maior que o percentil 95, considerando a idade e gênero. A 
pressão arterial clínica foi aferida, pelo método auscultatório, após 10 minutos de repouso em 
posição supina. A frequência cardíaca foi registrada continuamente durante 10 minutos na 
posição supina, com respiração espontânea, por meio de cardiofrequencímetro Polar S810i. O 
controle autonômico foi avaliado pela Variabilidade da Frequência Cardíaca, calculada a partir 
dos 5 minutos de menor variância do sinal. Com isso, foram derivados os índices SDNN, 
RMSSD e pNN50 para o domínio do tempo e, para análise espectral, as bandas LF e HF, além 
da razão LF/HF. Resultados: Os níveis de pressão arterial sistólica (116±14 vs. 114±13 
mmHg, p=0,66) e pressão arterial diastólica (59±8 vs. 60±11 mmHg, p=0,45) foram 
semelhantes entre os grupos obeso e eutrófico, respectivamente. Os índices pNN50 (29±20 
% vs. 43±23 %, p=0,01) e HF (54±20 u.n. vs. 64±14 u.n., p=0,03) foram significativamente 
menores nos obesos quando comparados aos eutróficos, respectivamente. Porém, o índice LF 
(46±20 u.n. vs. 36±14 u.n., p=0,03) e a razão LF/HF (1,30±1,62 vs. 0,65±0,39, p=0,02) 
foram significativamente maiores no grupo obeso em relação ao grupo eutrófico, 
respectivamente. Conclusão: Crianças e adolescentes obesos, mesmo normotensos, 
apresentam disfunção do controle autonômico. Esses resultados sugerem, pelo menos em 
parte, pior prognóstico nessa população. 
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