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RESUMO 

 

LIPORACI R.F. : Respostas cardiovasculares e biomecânicas aos efeitos do tilt test 

ativo e passivo em indivíduos saudáveis. 2010. 97 f. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2011. 

 

Para avaliação da sincope neurocardiogênica, testes ativos e passivos de mudança 

postural são utilizados, e verificar o comportamento da musculatura e da oscilação do 

corpo pode auxiliar no melhor entendimento das respostas cardiovasculares e 

biomecânicas. O objetivo do presente estudo foi comparar  protocolos ativo e passivo de 

mudança postural, padronizado de 15 minutos, associado a três manobras de Valsalva 

intervaladas, para os testes de mudança postural ativa, Acive Standing test (AS)  e 

passiva, Head-Up Tilt test (HUT), utilizados no diagnóstico da síncope 

neurocardiogênica (SNC), em relação às mudanças nos valores de frequência cardíaca, 

pressão arterial sistólica e diastólica, atividade eletromiográfica dos músculos reto 

abdominal (RA), eretores da espinha (EE), tibial anterior (TA) e gastrocnêmio porção 

medial (GM) bilateral, em 23 mulheres saudáveis,  além de analisar o deslocamento e 

velocidade média do centro de pressão do corpo sobre uma plataforma de força. 

Verificamos alterações com relevância estatística para todas variáveis ao longo dos 

testes, principalmente durante o período onde as manobras de Valsalva eram realizadas, 

sendo estas alterações maiores durante o teste ativo, além do centro de pressão do corpo 

demonstrar um maior deslocamento e velocidade de movimento durante o mesmo 

período. Concluímos que este protocolo proposto para os dois testes causa mudanças 

tanto cardiovasculares quanto biomecânicas, mas que foram  mais evidentes no teste de 

mudança postural ativa. 

 

Palavras chave: head-up tilt, active standing, síncope, frequência cardíaca, pressão 

arterial, eletromiografia, plataforma de força. 
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ABSTRACT 

 

LIPORACI, R.F. Cardiovascular and biomechanics responses caused by active and 

passive tilt test in healthy subjects. 2011. 97 f., Master´s dissertation – Ribeirão Preto 

Medical School at the University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2011.  

 

 

To evaluate the neurocardiogenic syncope (NCS), active and passive postural change 

tests are used and verify the muscles and body oscilation behavior´s can be helpful to 

better understand the cardiovascular and biomechanics responses. The aim of the 

present study was compare a standard 15 minute tilt test protocol associated with three 

Valsalva maneuver during both  Active Standing (AS) and passive Head-Up tilt test 

(HUT). These tests are used to diagnosis of  neurocardiogenic syncope (NCS). We 

analysed the effects of orthostatic position in relation to changes in the values of heart 

rate, systolic and diastolic blood pressure, electromyographic activity of the rectus 

abdominis (RA), erector of spinae (ES), tibialis anterior (TA) and medial gastrocnemius 

(MG) bilateral in 23 healthy women, and analyze the displacement and average velocity 

of the body's center of pressure on a force platform. We found changes with statistical 

significance for all variables during the tests, especially around the period where the 

Valsalva maneuvers were performed, and these major changes occurred during the 

active test, beyond the center of body pressure what indicates a greater movement and 

speed of movement during the same period. We conclude that the proposed protocol for 

the two tests produce both cardiovascular and biomechanical changes and these 

alterations were more evident in active postural test. 

 

 

Keywords: head-up tilt, active standing, syncope, heart frequency, blood pressure, 

electromyography, force platform. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As correções do eixo do corpo, pelos mecanismos de controle da posição 

ortostática, conferem aos indivíduos, pequenas e constantes oscilações quando em pé, 

com papel na distribuição da pressão nas plantas dos pés e na eficiência do retorno 

venoso (GUYTON, 1997). O deslocamento do centro de pressão (CP) sobre uma 

plataforma de força é representativo destas oscilações posturais. Durante atividades 

funcionais, que necessitem de um ortostatismo prolongado ou atividades que demandem 

produção de esforço físico, são necessários controle postural e balanço corporal 

adequado. A avaliação da oscilação postural, por meio da plataforma de força, pode ser 

representativa deste controle postural.    

Há indivíduos, entretanto, que possuem uma dificuldade na manutenção deste 

controle da posição ortostática, apresentando perdas de consciência de causa incerta. 

Esta situação, comum nos pronto-atendimentos médicos (DAY et al., 1982), 

denominada síncope neurocardiogênica (SNC) ou vasovagal (SVV). Ela é causada por 

uma perda transitória de consciência associada à perda do tônus postural, contudo, com 

recuperação espontânea (LIPSITZ, 1983; BRIGNOLE et al., 2001; BLANC et al., 

2003). Ressalte-se que a SNC tem maior prevalência no sexo feminino, tendo em vista 

que mulheres possuem uma maior atenuação da resposta ao ortostatismo em relação ao 

sexo masculino (SCHONDORF e LOW, 1992; CONVERTINO, 1998). Alguns fatores 

podem predispor à SNC como o baixo volume de sangue ou plasma, menor eficiência 

da vasoconstrição reflexa, e auto-regulação cerebrovascular menos efetiva 

(HAINSWORTH e CLAYDON, 2005). 

A SNC pode ocorrer quando há uma grande redução no volume sanguíneo central, 

na pressão de enchimento cardíaco, no volume ejetado por sístole e no débito cardíaco, 

ou através de respostas reflexas neuro-humorais inadequadas ao ortostatismo 

(BLOMQVIST, 1986). Um fator adicional contribuinte para a síncope é a bradicardia, 

que compromete ainda mais a perfusão cerebral (BARRON et al, 1993). 

Para investigação deste controle circulatório e diagnóstico de SNC, dois tipos de 

testes não-invasivos, que utilizam o efeito da gravidade, são descritos na literatura, o 

Head-Up Tilt Test (HUT) ou teste de tilt passivo, (KENNY et al., 1986; BENDITT et 

al., 1996; BRIGNOLE et al, 2001; MATSUSHIMA et al., 2004) e o Active Standing 

Test (AS) ou teste de tilt ativo (MATSUSHIMA et al., 2004). No HUT, o indivíduo é 
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posicionado em uma mesa ortostática na posição supina por 20 minutos e, a seguir, 

assume passivamente a posição vertical, para uma angulação de 60 a 70º, permanecendo 

de 20 a 45 minutos ou até a indução da síncope (BRIGNOLE et al, 2001). Já no AS, a 

avaliação é feita com a mudança ativa do indivíduo da posição supina em repouso para 

a postura vertical, sem um consenso quanto ao tempo de exposição ao teste 

(MATSUSHIMA et al., 2004; BENDITT, 2004).  

Dentre estes testes, o AS não requer uso de mesa ortostática e utiliza posturas e 

mudanças posturais comuns nas atividades de vida diária (MATSUSHIMA et al., 

2004), causando uma potente cardioaceleração em comparação ao HUT (TANAKA et 

al., 2002). Matsushima et al. (2004) compararam AS e HUT em 51 indivíduos 

saudáveis, com protocolo de sete minutos de AS e HUT e encontraram uma taxa de 

indução de síncope de 27% para AS e de 18% para HUT, demonstrando a importância 

da avaliação desta manobra ativa e suas repercussões.  

Claydon et al. (2005), utilizando um modelo experimental combinando HUT com 

uma técnica de pressão negativa nos membros inferiores, verificaram que em 

voluntários assintomáticos, apresentaram baixa tolerância ao ortostatismo e maior 

balanço postural durante a posição ortostática, sugerindo que, determinados indivíduos 

mesmo com déficit de tolerância ao ortostatismo, apresentam uma maior oscilação 

postural, com contrações musculares rítmicas nos membros inferiores, o que gera um 

incremento no retorno venoso como forma de compensação, em detrimento à resposta 

reflexa inadequada.  

Assim, o estresse ortostático provoca reações na pressão arterial (PA) e frequência 

cardíaca (FC), independentemente da tolerância do indivíduo ao ortostatismo (JULU et 

al., 2003), e os efeitos destas reações cardiovasculares e musculares na oscilação 

postural podem ser avaliados com o uso da plataforma de força, associado à análise da 

atividade elétrica dos músculos envolvidos na manutenção postural. 

Verificar estas repercussões do AS na oscilação postural, bem como associá-la a 

esforços comuns nas atividades de vida diária, pode ser importante na tentativa de 

melhor caracterizar as reações de FC e PA frente a essas situações rotineiras que possam 

repercutir no deslocamento do CP sobre uma plataforma de força. 

Situações funcionais que demandem esforços máximos ou repentinos são 

frequentes nestas atividades de vida diária, tanto em indivíduos saudáveis quanto em 

pacientes com SNC, e estes esforços causam uma perturbação postural, ameaçando a 
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estabilidade, e causando um deslocamento no CP (CHOW et al., 2003). O levantamento 

de um peso, o ato de tossir, a força realizada por um músico tocando um instrumento de 

sopro ou qualquer experiência que provoque uma tensão expiratória forçada, como a 

que ocorre na manobra de Valsalva, pode reduzir criticamente a circulação sanguínea no 

cérebro, e induzir à síncope (POTT et al., 2000; MATTLE et al., 1995; BORGIA et al., 

1975).  

 A manobra Valsalva (MV) tem sido utilizada para avaliar a função autonômica 

cardíacovascular (JUNQUEIRA, 2008). Ela também permite a análise da função auto-

regulatória cerebral, através da indução de mudanças na PA (CHUANG et al., 2005). A 

MV gera uma expiração forçada contra a glote fechada que leva à elevação proporcional 

das pressões venosa, intratorácica e intraabdominal, diminuindo o retorno venoso ao 

coração (JUNQUEIRA, 2008). Estas respostas são de maior magnitude quando a MV é 

realizada na posição sentada ou em ortostatismo (LIANG e LIU, 2006). 

Em decorrência das variações na PA média e no débito cardíaco (FUYOU et al, 

2006; POTT et al, 2000), esta manobra é muito usada para avaliar funcionalmente as 

respostas reflexas da bradi e taquicardia em várias doenças que acometem o sistema 

nervoso autônomo cardiovascular (ECKBERG, 1980; ELISBERG, 1963; ESPI et al., 

1986; EWING et al., 1985; JUNQUEIRA et al., 2002; KALBFLEISCH et al., 1978; 

LEVIN, 1966; LOW, 1993; NISHIMURA et al., 1986). 

Esta manobra é composta por quatro fases: rápida inspiração e início da tensão 

expiratória, associada a uma bradicardia variável, e ao aumento da pressão arterial 

sistólica (Fase 01); manutenção da tensão e incremento da taquicardia secundária à 

diminuição progressiva da pressão arterial (Fase 02); liberação da tensão com 

progressão da taquicardia associada a uma queda abrupta da pressão arterial (Fase 03), e 

reversão da taquicardia após o esforço e início de bradicardia de resposta ao overshoot 

de pressão arterial (Fase 04).  

Lagi et al. (1989) avaliaram a MV como teste diagnóstico em um grupo de 

pacientes com SNC, comparados a um grupo controle, e analisaram a resposta da FC e 

PA em relação à linha de base após a realização da MV em ortostatismo e verificaram 

que pacientes com síncope apresentavam um tempo de recuperação após a MV 

significativamente mais longo que o controle, concluindo que a MV é importante no 

diagnóstico deste tipo de síncope. Avaliar a MV correlacionando as variáveis 

cardiovasculares com a frequência e velocidade de oscilação postural sob o efeito da 
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manobra, com uso da plataforma de forçca (Era e Heikkinen, 1985) pode ser importante 

com a ampliação do conhecimento das repercussões da MV durante o ortostatismo 

prolongado. 

Prakash e Pavithran (2007) sugerem, em pacientes com síncope, durante o HUT, 

que sucessivas MVs intervaladas por um minuto, resultaram em sintomas de pré-

síncope, hipotensão e bradicardia, observando que o uso da MV durante o HUT pode 

ser análoga ao uso de drogas vasodepressoras durante o teste. Já Barron et al. (1993), 

observaram os efeitos da MV em pacientes com episódios de SNC, comparados a um 

grupo controle assintomático. Estes autores, usando o índice de Valsalva, que é a razão 

entre o máximo intervalo R-R do eletrocardiograma na fase 4 da MV com o mínimo 

intervalo R-R na fase 2 da manobra, documentaram aumento desta relação nos pacientes 

com síncope. 

Todavia, não foram encontrados estudos que relacionassem o AS e a MV com uso 

da plataforma de força. Neste contexto, o presente estudo assume grande importância, 

tendo em vista a sensibilidade da plataforma no registro da oscilação postural, e a 

atividade elétrica (eletromiografia, Basmajian 1988) de músculos antigravitacionais 

durante estas manobras diagnósticas, associando os efeitos do AS e da MV ao 

deslocamento do CP, e suas correlações com as alterações de FC e PA. 

 Ressalte-se que, esta atividade dos músculos antigravitacionais dos membros 

inferiores pode influenciar o controle ântero-posterior durante o ortostatismo (SMITH et 

al., 1987; YOSHIZAKI et al., 1998; SHAMSUZZAMAN et al., 1998; GABBETT et 

al., 2000), provocado por ajustes posturais antecipatórios e reações compensatórias, 

frente a uma perturbação do balanço (MASSION, 1992; PARK et al ., 2004; 

ALEXANDROV et al., 2005). Gabbet et al. (2001) avaliaram a atividade elétrica dos 

músculos sóleo, tibial anterior e vasto lateral da coxa durante o HUT e não encontraram 

o aumento da atividade elétrica destes músculos durante o HUT em comparação ao 

repouso. Entretanto, o HUT é uma manobra passiva que causa uma baixa atividade 

elétrica dos músculos dos membros inferiores. Neste contexto, seria necessária, 

concomitantemente, uma análise da atividade eletromiográfica dos músculos 

abdominais e paravertebrais, pois a mudança postural abrupta, com uso da mesa 

ortostática, pode induzir a ativação destes músculos com o objetivo de evitar o 

movimento de flexão do tronco.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Basmajian%20JV%22%5BAuthor%5D
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Apesar de o HUT ser uma manobra passiva, a avaliação da atividade elétrica dos 

músculos abdominais, paravertebrais e dos membros inferiores, sobre o efeito da MV, 

pode documentar mudanças na magnitude desta ativação e das variáveis 

cardiovasculares, como a FC e a PA. Além do mais, também é de interesse a 

comparação entre as respostas cardiovasculares e biomecânicas no HUT e no AS. 

Portanto, fazem-se necessários estudos que avaliem os efeitos do AS, com o efeito 

da MV, e suas relações com o deslocamento do centro de pressão, alterações na FC e 

PA e a atividade eletromiográfica dos músculos relacionados à manutenção postural, 

nos dois tipos de testes posturais (HUT e AS), no sentido de melhor se conhecer os 

efeitos do ortostatismo prolongado em indivíduos saudáveis. 
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

2.1 Objetivos: 

O objetivo deste trabalho será o de analisar, em indivíduos saudáveis, os efeitos 

da manobra postural ativa associada à manobra de Valsalva, sobre o equilíbrio 

ortostático, avaliados pelo deslocamento do centro de pressão, e pela atividade 

eletromiográfica de músculos relacionados à manutenção postural, em relação às 

respostas de FC e PA, e, compará-los com a manobra postural passiva. 

 2.2 Hipóteses: 

A hipótese do presente trabalho foi a de que, durante a manobra postural ativa, a 

oscilação postural e a atividade elétrica dos músculos associados à manutenção da 

postura poderiam revelar uma mudança progressiva do padrão de resposta destas 

variáveis biomecânicas assim como das variáveis cardiovasculares, no decorrer do teste, 

e, que estas poderiam ser amplificadas pelas manobras de Valsalva intervaladas. A 

mesma hipótese foi formulada para a manobra postural passiva, com a ressalva que a 

participação qualitativa e quantitativa muscular provavelmente seria diferente. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1. Amostragem 

Por se tratar de um estudo prospectivo, longitudinal, não controlado e com 

simples aleatorização, foram selecionados 30 indivíduos sedentários do sexo feminino 

com idade entre 18 e 30 anos, média de idade de 23,4 anos, triados no campus da 

Universidade de São Paulo – USP e Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – HCFMRP-USP. Todas as voluntárias 

foram informadas sobre os procedimentos realizados durante a pesquisa e assinaram um 

termo de consentimento e esclarecimento de acordo com as normas do Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos do HCFMRP – USP (Anexo 1) 

Das 30 voluntárias, sete não completaram o estudo (total n=23). Todas elas foram 

submetidas a uma avaliação funcional (Anexo 2) para descartar a presença de alterações 

posturais, realizada por um fisioterapeuta, bem como uma triagem médica, com 

realização de eletrocardiograma prévio ao início das coletas. 

Todas as voluntárias realizaram ambos os testes AS e HUT, com aleatorização, 

por meio de sorteio, do teste inicial: início dos testes com o HUT (HUT-AS, n=13). As 

demais iniciaram os testes pelo AS (AS-HUT). Todas foram orientados previamente 

sobre a não ingestão de cafeína ou qualquer tipo de outra substância estimulante nos 

dias que antecedem o exame, bem como a não participação da coleta em jejum.  

3.1.1. Critérios de inclusão 

Foram incluídos neste estudo voluntárias que não apresentaram alterações 

osteomioarticulares em membros inferiores observados na avaliação funcional bem 

como qualquer afecção cardiovascular, neurológica ou vestibular. 

3.1.2. Critérios de não inclusão 

Voluntárias que apresentarem tratamento fisioterapêutico prévio para membros 

inferiores ou história prévia de doenças cardiovasculares, neurológicas, vestibulares não 

foram incluídos neste estudo. 

3.1.2. Critérios de exclusão 
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Foram excluídos deste estudo voluntárias que não realizaram todos os testes 

preconizados devido aos seguintes fatores: não aderência aos testes finais, síncopes 

durante o teste, presença de artefatos nos sinais eletromiográficos (n=7). 

3.2 Materiais 

3.2.1 Instrumentação 

Plataforma de Força 

A plataforma de força AMTI - OR6-7-1000 é composta de 4 sensores que detecta 

pequenas alterações de força ou momento nos três eixos (x, y e z) (Figura 1), com 

capacidade Fx, Fy de 2225 N e Fz de 4450 N, e freqüência Fx, Fy de 270 Hz e Fz de 

450 Hz.  Os dados foram amplificados e digitalizados e analisados por um programa do 

sistema Labview – Biodynamics Analise – DataHominis (Uberlândia, MG, Brasil).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Direção das forças na plataforma de força. 

Eletromiógrafo 

O eletromiógrafo Myosystem Br-1P84 possui 12 canais, sendo 8 canais para 

eletromiografia e 4 canais de apoio. Os sinais eletromiográficos foram condicionados 

através de amplificadores de instrumentação programáveis via software e filtros 

analógicos passa-faixa, recebidos por eletrodos de superfície simples diferencial. Os 

sinais foram digitalizados com freqüência de amostragem de 4 KHz, com 16 bits de 

resolução e amostragem simultânea dos sinais, o ganho do equipamento será ajustado 

para 50 vezes. Para visualização e processamento do sinal eletromiográfico será 

utilizado o software Myosystem I versão 3.5. 

 

 

 

 

Figura 2: Eletrodos de superfície para captação do sinal EMG. 
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Mesa para Tilt Test 

A mesa de Tilt Test possui estrutura em aço com suporte de madeira e colchonete, 

além de dispositivo manual para mudança entre 0
o
 e 70

o 
de inclinação; ela possui apoio 

para suportar os pés quando a voluntária assumir a posição de máxima inclinação. 

Eletrocardiograma, Freqüêncímetro de pulso e Esfigmomanômetro 

O acompanhamento da atividade elétrica cardíaca durante os testes foi realizado 

por um eletrocardiograma de 12 derivações, bem como por um frequêncímetro de pulso. 

A PA será analisada por um esfigmomanômetro aneróide calibrado durante a realização 

da avaliação conforme o protocolo.  

Manovacuômetro 

Para realização da MV, será utilizado um manovacuômetro, fixo próximo à 

plataforma de força, conectado a uma peça bucal por meio de um conector tipo 

traquéia, ambos estéreis e um clipe nasal para impedir o escape de ar pelas narinas. 

3.3. Protocolo experimental 

As coletas dos dados foram divididas em 2 etapas: 

Etapa 1: Nesta etapa foi realizado a coleta da média da FC absoluta e PA, 

atividade eletromiográfica dos músculos Gastrocnêmio porção medial (GM), Tibial 

Anterior (TA), Reto-Abdominal (RA) e Eretor da Espinha (EE) bilateralmente, bem 

como coleta da oscilação postural, através do deslocamento do CP, durante AS e HUT, 

com e sem o efeito da MV nos indivíduos alocados no grupo AS-HUT. 

Etapa 2: Foram realizados os mesmos procedimentos descritos na Etapa 1, nos 

indivíduos alocados no grupo HUT-AS. 

 

3.3.1. Avaliação durante o AS sob efeito da Manobra de Valsalva (MV) 

Para a realização da coleta dos dados de FC, PA, oscilação postural e atividade 

eletromiográfica, durante o AS, as voluntárias foram orientadas a realizar o seguinte 

procedimento: posicionados na posição supina, em uma maca estrategicamente 

posicionada ao lado de um degrau onde estava alocada a plataforma de força (Figura 3), 

com iluminação, temperatura e umidade do ar da sala controlado, o voluntário 

permanecia por quinze minutos nesta posição em repouso. Após este tempo, a 

voluntária era instruída à mudança súbita e ativa da posição supina para a posição em pé 

sobre a plataforma, onde permanecerá com os pés no centro da plataforma, maléolos 
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mediais unidos, por mais quinze minutos. A partir do quinto minuto do ortostatismo, a 

voluntária era instruída a realizar, por quinze segundos, a MV, mantendo a tensão 

expiratória em 40 mmHg, sem o uso das mãos, no equipamento fixado no corrimão 

próximo da plataforma (Figura 4). A voluntária era instruída a realizar o procedimento 

de MV a cada três minutos, a partir do quinto minuto de ortostatismo. No total, eram 

realizadas três MVs, sendo a última no 11
o
 minuto e voltava para a posição supina no 

15
o
 minuto de ortostatismo, permanecendo por mais quinze minutos em repouso. 

A plataforma contava com um dispositivo para apoio bilateral tipo corrimão para 

qualquer eventual desequilíbrio. A voluntária era monitorada durante por toda a coleta 

de dados, sob a supervisão médica, e em presença de qualquer sintoma ou sinal pré-

síncope ou hipotensão ortostática, o teste era interrompido. Após o término dos quinze 

minutos, a voluntária era reposicionada na posição supina por mais quinze minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Esquema demonstrando a localização da plataforma de força 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema da localização do manovacuômetro fixo no corrimão.  
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3.3.2. Avaliação durante o  Head-Up Tilt Test (HUT) ou teste de tilt passivo 

Para a realização da coleta dos dados de FC, PA e atividade eletromiográfica, 

durante o HUT, as voluntárias eram posicionadas, na posição supina, por quinze 

minutos, em repouso. No décimo quinto minuto, a voluntária era inclinada, 

passivamente, 70
o
 e permanecerá por quinze minutos ou até inicio de sinais e sintomas 

pré-síncope ou de intolerância ao ortostatismo. 

3.3.3. Avaliação durante o HUT sob o efeito da MV 

A realização das MVs durante o HUT seguiu o mesmo protocolo de realização 

descrito no item 3.3.1 para o AS. 

3.3.4. Coleta dos dados FC, PA, oscilação postural e atividade 

eletromiográfica  

Durante toda a realização dos procedimentos descritos nos itens 3.3.1 a 3.3.3, 

desde o repouso até os últimos quinze minutos em posição supina, as voluntárias 

permaneciam com monitorização e o registro constante da FC por meio de 

eletrocardiograma e frequêncímetro de pulso. A PA era acompanhada e registrada, 

durante todo o procedimento, por meio do esfigmomanômetro conforme cada 

protocolo: 

- AS sob efeito do MV: aferição da PA a cada minuto até o quinto minuto, 

ponto em que se iniciava a realização das MVs a cada três minutos, com a 

verificação da PA no primeiro e segundo minuto pós-MV. 

Todos os dados obtidos pelo eletrocardiógrafo e frequêncímetro de pulso foram 

registrados e processados em softwares específicos para cada um destes instrumentos. 

O registro da oscilação postural sobre a plataforma de força e da atividade 

eletromiográfica dos músculos a serem estudados foram realizados durante todo o 

período em que a voluntária se encontrava na posição vertical. Os locais de fixação dos 

eletrodos são descritos posteriormente. 

Durante a realização do HUT, descrito nos itens 3.3.2 e 3.3.3, a FC, PA e 

atividade eletromiográfica foram analisadas da mesma forma como descrito 

anteriormente para o AS, tanto para HUT sem o efeito da MV quanto sob o efeito da 

manobra. A média da FC, PAS e PAD a cada minuto foi analisada em relação ao 

minuto anterior, para AS e HUT, e também entre os testes para cada minuto de coleta.  
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3.3.5. Plataforma de Força 

Sobre a plataforma de força, foi analisado, por meio de um programa 

especialmente desenvolvido, o ByoDinamics Análise, o deslocamento total (Dt) do 

centro de pressão (CP) e a velocidade média total (VMedt) do CP, durante o AS. Os 

valores para Dt e VMedt foram janelados a cada minuto do teste TA e comparados o 

minuto seguinte em relação ao minuto anterior (Figura 5). O tempo total do AS também 

foi dividido em três partes: período pré-Valsalva (do início da mudança postural até a 

primeira MV), período MV (da primeira MV até após a última MV) e período após MV 

(após termino da última MV até o fim do teste) e realizada a comparação entre os três 

tempos, pré-MV, MV e pós MV durante o AS. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Interface do software de análise da plataforma de força com detalhes do 

janelamento do sinal e dos dados analisados. 

 

3.3.6. Avaliação da Atividade Elétrica dos Músculos gastrocnêmios porções 

mediais (GM), tibiais anteriores (TA), retos abdominais (RA) e eretores da espinha 

(EE) 

A análise eletromiográfica foi realizada durante todos os procedimentos descritos 

nos itens 3.3.1 a 3.3.3.  

Quanto à colocação dos eletrodos, a pele foi previamente tricotomizada e limpa 

com álcool como procedimentos para diminuir a impedância mioelétrica. Os eletrodos 
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foram fixados à pele com fita adesiva micropore, com sensores paralelos às fibras 

musculares, na região dos músculos GM, TA, RF e EE, para ambos os membros 

inferiores, segundo a recomendação de localização de eletrodos do projeto SENIAM 

(Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles) para os 

músculos GM, TA e EA. Para o RA, foram utilizados os parâmetros de acordo com 

Clark et al. (2003). Todos os locais de fixação dos eletrodos foram confirmados através 

da palpação dos músculos associados aos testes de função muscular específicos para 

cada músculo. 

No músculo Gastrocnêmio, porção medial (GM), o eletrodo era posicionado na 

porção mais protuberante do ventre muscular (Figura 6B1). Em relação ao Tibial 

Anterior (TA), o eletrodo foi posicionado no terço superior da linha traçada entre a 

cabeça da fíbula e o maléolo medial (Figura 6B2). Para posicionar o eletrodo no 

músculo eretor da espinha (EE), deve-se localizar a porção do músculo Longuíssimo, 

aproximadamente três centímetros lateralmente do processo espinhoso de L1. (Figura 

6B3). No reto abdominal (RA), o eletrodo deve ser posicionado três centímetros acima e 

dois centímetros lateralmente da cicatriz umbilical (Figura 6B4). 
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Figura 6: A- Interface do programa de análise eletromiográfica. B- Locais de 

colocação dos eletrodos (www.seniam.org). 

 

 

Foi avaliado a raiz quadrada da média dos quadrados (RMS) da amplitude do sinal 

eletromiográfico (em mV) dos músculos GM, TA, RA e EE de ambos os membros 

inferiores. O eletrodo de referência foi posicionado sobre o manúbrio do esterno. Após a 

coleta, os dados foram normalizados pelo esforço isométrico máximo para cada grupo. 

Para análise da atividade EMG durante os testes ativo e passivo, o tempo total dos testes 

foi dividido em três partes: período pré-Valsalva (do início da mudança postural até a 

primeira MV), período MV (da primeira MV até após a última MV) e período após a 

MV (após termino da última MV até o fim do teste) e realizada a comparação entre os 

três tempos, pré-MV, MV e após MV para cada teste AS e HUT e entre os testes AS e 

HUT para cada um dos três tempos. 

 

 

 

A B 
 

1 2 

3 4 
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3.4 Análise Estatística 

As variáveis propostas foram analisadas durante cada minuto de teste; além de 

serem analisadas dividindo-se o tempo total do teste em três estágios: período Pré-VM, 

período durante MV e período após-MV. Cada variável, além de analisada dentro de 

cada teste, foi comparada entre os testes, agrupados na forma de média e desvio padrão. 

Para análise da resposta aos testes da FC, PAS, PAD e para as variáveis da 

eletromiografia, utilizou-se os modelos lineares de efeitos mistos (efeitos aleatórios e 

fixos). Estes modelos são utilizados na análise de dados onde as respostas de um mesmo 

indivíduo estão agrupadas e a suposição de independência entre observações num 

mesmo grupo não é adequada.  

No modelo de efeitos mistos utilizado, foram considerados como efeito aleatório 

os indivíduos e, como efeitos fixos, os testes, os tempos e a interação entre os mesmos.  

Para análise das variáveis obtidas, durante a manobra postural ativa, pela 

plataforma de força, utilizou-se a metodologia de análise de variância (ANOVA). Esta 

metodologia baseia-se em particionar a variância total de uma determinada resposta 

(variável dependente) em duas partes: a primeira devida ao modelo de regressão (no 

caso, entre grupos) e a segunda devida aos resíduos (erros) (dentro dos grupos). Quanto 

maior for a primeira em relação à segunda, maior é a evidência da diferença entre as 

médias dos grupos. Esse modelo tem como pressuposto que seus resíduos tenham 

distribuição normal com média 0 e variância constante. Quando esse pressuposto não 

foi atendido, foi aplicada uma transformação na variável resposta. Este procedimento 

foi realizado através do software SAS® 9.2, utilizando a PROC GLM. Para as 

comparações foi utilizado contrastes ortogonais baseados na distribuição t para uma 

ANOVA com medidas repetidas. Em todas as medidas realizadas adotou-se nível de 

relevância de 0,05. 

 

 

 

 



31 

 

4. RESULTADOS 

 

Grupo 

HUT-AS 

AS-HUT 

Total 

Pacientes (n) 

13 

10 

23 

Desistência(s) 

4 

3 

7 

Total 

17 

13 

30 

HUT-AS: grupo com início com o teste passivo 

AS-HUT: grupo com início com teste ativo 

 

  Frequência Cardíaca, Pressão Arterial Diastólica e Sistólica 

As figuras 7 e 8 representam o comportamento da FC, PAS e PAD durante os 

testes AS e HUT, comparando-se as variáveis em cada tempo em relação aos tempos 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Comportamento da FC, PAS e PAD ao longo do tempo do teste AS. 

A, B, C...T: diferença significativa no minuto correspondente em relação ao minuto 

correspondente representado por sua letra minúscula (a,b,c...t). Cada coluna de letras de 

mesma cor corresponde às diferenças encontradas para a variável de mesma cor no 

gráfico; p < 0,05. 

Tabela 4.1 – Distribuição das voluntárias nos testes e números de 

desistências 
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Figura 8: Comportamento da FC, PAS e PAD ao longo do tempo do teste HUT. 

A, B, C...T: diferença significativa no minuto correspondente em relação ao minuto 

correspondente representado por sua letra minúscula (a,b,c...t). Cada coluna de letras de 

mesma cor corresponde às diferenças encontradas para a variável de mesma cor no 

gráfico; p < 0,05. 

 

Quando analisamos a FC entre os testes AS e HUT em cada minuto, 

encontramos diferenças estatisticamente significantes entre os testes durante a 1º MV 

(minuto 6), minuto 7 e minuto 8, onde os valores de FC durante AS foram 

estatisticamente superiores em relação ao HUT (Figura 9). 
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Figura 9: Comportamento da FC entre os testes AS e HUT.  

     Variação das médias da FC durante AS.    Variação das médias da FC durante HUT. 

 Diferença significativa entre AS e HUT;  p < 0,05. FC em batimentos por minuto 

(bpm). 

 

Ao comparar ambos testes AS e HUT dentro de cada minuto, verificamos para a 

PAS uma diferença significante entre AS e HUT do minuto 1 ao minuto 5 e do minuto 8 

ao minuto 10, sendo os valores de AS maiores significativamente em relação ao HUT 

(Figura 10). 
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Figura 10: Comportamento da PAS entre os testes AS e HUT.  

     Variação das médias da PAS durante AS.    Variação das médias da PAS durante 

HUT. 

 Diferença significativa entre AS e HUT;  p < 0,05. PAS em mmHg. 

 

Também  para os dados de PAD, em comparação entre os testes AS e HUT  

para cada tempo, encontramos relevância estatística entre estes dois testes durante 1º 

MV (minuto 6), minuto 7 e minuto 8, como encontrado para FC (Figura 11). 
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Figura 11: Comportamento da PAD entre os testes AS e HUT.  

     Variação das médias da PAD durante AS.    Variação das médias da PAD durante 

HUT. 

 Diferença significativa entre AS e HUT;  p < 0,05. PAD em mmHg. 

 

 

Velocidade Média Total (Vmedt) e Deslocamento total (Dt)  sobre a plataforma de 

força durante o teste de mudança postural ativa (AS). 

Os valores médios da Vmedt ao longo do tempo estão graficamente representados na 

Figura 12, onde foi verificada relevância estatística para os valores aferidos durante 

1º MV (minuto 6), 2º MV (minuto 9) em relação ao minuto 1. Também foi observada 

esta relevância durante 2º MV em relação ao minuto 2 ao 8 e do minuto 10 ao 14 em  

relação à 2º MV. 
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Figura 12: Vmedt sobre plataforma de força ao longo do tempo do teste AS. 

A, B, C: diferença significativa no minuto correspondente em relação ao minuto 

correspondente representado por sua letra minúscula (a,b,c); p < 0,05. 

 

 

 

Quando analisamos o ortostatismo durante o AS sobre a plataforma de força, 

verificamos para a variável Dt, relevância estatística durante o minuto 3, minuto 6 (1º 

MV), minuto 7, minuto 9 (2º MV), minuto 12 (3º MV) e minuto 14 em relação ao 

minuto 1 de ortostatismo. Também foram encontradas diferenças significativas durante 

o minuto 7, minuto 9 (2º MV) e minuto 14 em relação ao minuto 2, durante a 2º MV 

(minuto 6) em relação ao minuto 3, 4, 5,  minuto 6 (2º MV), 7 e minuto 8. Por fim 

observamos do minuto 10 ao 13 valores estatisticamente significantes em relação ao 

minuto 9 (2º MV) (Figura 13). 
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Figura 13: Dt sobre plataforma de força ao longo do tempo do teste AS. 

A, B, C: diferença significativa no minuto correspondente em relação ao minuto 

correspondente representado por sua letra minúscula (a,b,c); p < 0,05. 

 

 

 

Quando dividimos o tempo total do teste AS em 3 partes: pré-MV, VM e pós MV 

e  comparamos cada variável Dt e Vmedt entre estes tempos, encontramos diferenças 

estatisticamente significativas entre o período durante MV em relação ao período pré-

MV, em ambas as variáveis, sendo que, para Vmedt, foi verificado também diferença 

entre o período pós-MV em relação ao período imediatamente anterior, o período MV, 

conforme podemos verificar ilustrativamente nas figuras 14 e 15. 
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Figura 14: Variação do Dt durante período pré-MV (1), MV (2) e pós-MV (3). 

 Valores significativos entre MV e pré-MV; p < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Variação do Vmedt durante período pré-MV (1), MV (2) e pós-MV (3). 

 Valores significativos entre MV e pré-MV; p < 0,05. 

      Valores significativos entre pós-MV e MV; p < 0,05. 
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Eletromiografia de superfície durante AS e HUT divididos em 3 partes: pré MV, 

MV e pós-MV. 

 

Na análise eletromiográfica dos grupos musculares superficiais propostos, ao  

avaliarmos as atividades elétricas dos mesmos, dividindo-se o tempo total dos testes AS 

e HUT em três períodos, pré-MV, MV e pós-MV, encontramos diferenças 

estatisticamente significativas, durante o AS, entre o período MV em relação ao período 

pré-MV para os todos os grupos musculares avaliados, EEd, EEe, GMd, GMe, RAe, 

TAd, TAe, exceto para o músculo Rad. Já para o período pós-MV em relação ao 

período pré-MV, encontramos relevância estatística nos dados para EEd, EEe, GMd, 

GMe, RAe, TAd. Por fim, ainda durante o AS, entre o período pós-MV em relação ao 

período durante MV, encontramos diferenças estatisticamente significante para os 

músculos GMd, GMe, RAe, TAd e TAe (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Porcentagem do esforço máximo em relação à atividade eletromiográfica 

registrada durante o teste dividido em três estágios Pré-MV, durante MV e Pós-MV, 

durante AS. 

A, B, C: diferença significativa para o músculo correspondente em relação ao músculo 

correspondente representado por sua letra minúscula (a,b,c); p < 0,05. 
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Na avaliação destes períodos pré-MV, MV e pós-MV durante o HUT, verificamos 

uma relevância estatística para os dados do período MV em relação ao período pré-MV 

para os músculos EEd, EEe, GMe, RAd, RAe, TAd, TAe. Na comparação entre o 

período pós-MV e pré- MV, verificamos diferença significativa para EEe, GMd, GMe, 

RAd, TAd, TAe. Por fim, na comparação entre período pós-MV e durante MV, 

diferenças relevantes estatisticamente ocorreram para os músculos EEd, EEe, RAd, 

RAe, TAd (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Porcentagem do esforço máximo em relação à atividade eletromiográfica 

registrada durante o teste dividido em três estágios Pré-MV, durante MV e Pós-MV, 

durante HUT. 

A, B, C: diferença significativa para o músculo correspondente em relação ao músculo 

correspondente representado por sua letra minúscula (a,b,c); p < 0,05. 

 

Se compararmos entre os testes AS e HUT para cada um dos períodos (pré-MV, 

MV e pós-MV), encontramos uma relevância estatística nos dados para o período MV 

entre AS e HUT para todos os grupos musculares, onde a atividade elétrica dos 

músculos foi maior em AS que em HUT, exceto para eretores da espinha Direito e 

Esquerdo, cuja atividade eletromiográfica é significativamente maior em HUT que em 

relação ao AS (Figuras 18). 
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Figura 18: Comparação da atividade EMG de todos músculos entre os testes AS 

(branco) e HUT (cinza) durante  períodos Pré-VM (1), MV (2) e Pós-MV (3); p < 0,05. 
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5. DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho discute alternativas para o teste clássico de diagnóstico da 

síncope neurocardiogênica (SNC), o Head-Up Tilt Test (HUT), cujo protocolo consiste 

em ortostatismo com uso de mesa ortostática por até 45 minutos (BRIGNOLE et al, 

2001). 

Todavia, o HUT realizado desta maneira clássica, demanda um grande esforço do 

paciente, devido ao tempo prolongado de execução do teste, além de, com isso, limitar o 

número de pacientes avaliados por período. Nossa proposta é melhor conhecer os 

efeitos do ortostatismo prolongado em indivíduos saudáveis, e discutir alternativas ao 

HUT, com a análise de teste de mudança postural com protocolo reduzido de tempo, 

bem como de um teste sem o uso de mesa ortostática, pois nem todos os centros de 

saúde e profissionais de cardiologia dispõem de tal aparato para o teste passivo.  

A comparação entre HUT e AS é pouco discutida na literatura. Matsushima et al 

(2004) compara estes dois protocolos, encontrando durante o AS um efeito 

cardioacelerador mais evidente que no HUT. Entretanto, este citado estudo foi realizado 

apenas em crianças e adolescentes e, mais importante ainda ressaltar, foram realizados 

diferentes protocolos para AS e HUT, o que dificulta a comparação dos dois testes.  

Nossa proposta, além do objetivo de testarmos uma alternativa para o prolongado 

teste passivo de diagnóstico da SNC, foi compará-lo com o teste ativo e assim tentar 

oferecer à comunidade científica, como já supracitada, uma alternativa de teste rápido e 

sem necessidade de grandes espaços e custos para sua realização. Prakash e Pravitan 

(2007) declarou à comunidade científica, em uma carta ao editor, que observavam que, 

realizando testes ativos com três manobras de Valsalva intervaladas, do 15 ao 18 

minuto, durante o teste passivo de mudança postural, poderia ser análogo ao uso de 

drogas vasodepressoras.  

Esta inferência nos motivou a vislumbrar um protocolo que pudesse ser 

totalmente conservador, ou seja, sem ingestão de qualquer droga ou procedimento 

invasivo. Aliado com a proposta oferecida por Matsushima et al. (2004), de comparação 

de dois testes ativo e passivo, formulamos nossa idéia de compararmos não só estes dois 

modos de realização do tilt test, com e sem uso de mesa ortostática, mas também de 

testar neles a inserção destas três manobras de Valsalva.  
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 Já recentemente, Liu et al., em 2011, verificaram que durante o tilt passivo a 

indução da sincope ocorreu usualmente após o 10º minuto e durante o tilt passivo 

combinado com uso de nitroglicerina sublingual, a indução da sincope ocorreu do 5º a 

15º minuto do teste. Assim, estes recentes achados confirmam a procedência de nosso 

objetivo de testar estas alternativas otimizadas de testes aliada ao uso de dispositivos 

vasodepressores tanto quanto drogas como a nitroglicerina. 

Nossos dados demonstraram para a FC, aumento desta variável em relação ao 

repouso para AS e HUT e incrementada pela ação da MV, durante o AS.  Este aumento 

da frequência cardíaca com a mudança ortostática pode ser um fator preditivo para 

síncope em pacientes susceptíveis (SCHROEDER et al., 2011), como resposta 

exacerbada à hipovolemia causada pela mudança de postura (9 do fator preditivo FC). 

Ademais, a associação com a MV tem a capacidade de incrementar a cardioaceleração 

frente às mudanças da pressão arterial (FREEMAN, 2006). 

Encontramos nas respostas da PAS e PAD, um incremento relevante em seus 

valores durante o período de realização das MVs em relação aos minutos anteriores que 

podem sugerir a influência da inserção da MV nos testes, podendo assim, no caso de 

pacientes com SNC, antecipar o aparecimento de sintomas pré-síncope ou mesmo a 

sincope, que poderia ocorrer de maneira mais lenta durante um teste clássico de HUT 

sem uso da MV.  

Estas mudanças posturais e as alterações hemodinâmicas subsequentes 

proporcionam um aumento da atividade simpática e resistência periférica. A perda da 

consciência, nos pacientes com SNC, pode ser uma resposta à falha do mecanismo de 

retorno venoso (Freeman, 2006). 

Apesar da premissa de que o corpo pode ser representado como um pêndulo 

invertido na manutenção do ortostatismo por estudos de cinemática, cinética e EMG 

(GAGE et al., 2004; KARLSSON & PERSSON, 1997), por outro lado, a contribuição 

de pequenos deslocamentos nas articulações que mantém a postura vertical,  como 

tornozelo e quadril, desempenham importante papel no ortostatismo e não pode ser 

ignorada (ARAMAKI et al., 2001; BARDY et al., 1999; CREATH et al., 2005).  

Conscientes do papel do sistema musculoesquelético como protagonista do 

retorno venoso por meio da contração muscular na região do corpo abaixo da linha do 

coração, resolvemos documentar a atividade de alguns músculos que participam das 

estratégias de tornozelo para manutenção da postura ereta, tibial anterior e 
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gastrocnêmio, e de músculos que participam da manutenção da postura do hemicorpo 

superior, retoabdominal e eretor da espinha, e assim comparar entre os dois testes. A 

progressão das alterações ao longo dos testes, principalmente até o término das MVs, 

foi observada para sete dos oito músculos estudados, exceto para  RAd durante o AS e 

GMd durante o HUT não tiveram relevância estatística nas alterações encontradas 

quando comparado o período durante a realização das MVs em relação ao período pré-

MV durante o ortostatismo. Se compararmos a atividade elétrica entre os dois testes, 

verificamos que a atividade eletromiográfica foi maior durante AS que em HUT, exceto 

para os músculos EEd e EEe, que tiveram atividade maior em HUT que durante o AS. 

Estes dados concordam com nossa hipótese de que a participação muscular para 

cada um dos testes seria diferente. O AS possibilita que o paciente utilize livremente 

suas estratégias musculares de manutenção postural, contraindo a musculatura à medida 

em sinta necessidade de corrigir uma possível oscilação do corpo que possa levar à 

queda. Já durante o HUT, com o paciente atado à mesa ortostática, estas estratégias 

ficam comprometidas, limitando o paciente a se projetar para frente apenas, visto que 

ele possui um anteparo da parte posterior do corpo. Assim, durante o HUT verificamos 

exatamente isto, uma atividade eletromiográfica maior para os eretores da espinha do 

que durante o AS, possivelmente devido ao exposto acima. 

Tendo a musculatura esta participação no controle postural e retorno venoso, 

julgamos pertinente analisar a oscilação do centro de pressão por meio de uma 

plataforma de força para tentar entender quando as alterações cardiovasculares e a ação 

muscular frente a estas alterações hemodinâmicas repercutiriam na oscilação do corpo. 

O interessante de se ressaltar para o conjunto de dados das variáveis de deslocamento 

total e velocidade média total é a relevância estatística encontrada para os valores em 

torno da 2º MV, onde a oscilação apresentou valores de deslocamento e velocidade 

superiores em relação aos tempos anteriores.  

Dividindo o tempo total sobre a plataforma de força durante o AS em 3 partes, 

nomeadas como pré-MV, MV e após-MV, onde período MV corresponde à parte do 

tempo em que se realizou as três MVs, verificamos que o deslocamento total do centro 

de pressão sobre a plataforma e a velocidade média total foram significativamente 

maiores no período durante as MVs se comparado com o período pré-MV. Além disso, 

a velocidade média diminuiu significativamente no período após-MVs. 
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Gatev et al (1999) documentaram que, o músculo gastrocnemio, analisado por ele 

em sua porção lateral, apresentou atividade muscular positivamente relacionada com o 

deslocamento do CP. Ainda de acordo com Gatev et al., esta oscilação, principalmente 

antero-posterior provocada pelos gastrocnêmios, concorda com a teoria ―climbing hill‖ 

de manutenção do equilíbrio, cuja idéia é que um músculo contrai quando é tensionado 

e diminui sua atividade quando perde esta tensão(WALSH, 1963). Assim, para o 

tornozelo, com o deslocamento do centro de pressão aumentando ao longo do tempo, 

aumenta a atividade das musculaturas anteriores e posteriores ao tornozelo. 

  Em nosso contexto, o gastrocnêmio medial apresentou um aumento da atividade 

eletromiográfica concomitante a um aumento no deslocamento total e velocidade média 

de deslocamento total. Isto também ocorreu para o músculo tibial anterior, que, mesmo 

não sendo analisado o sentido do deslocamento pelo presente estudo, sugere que, tanto 

GM quanto TA podem seguir esta mesma tendência documentada por Gatev et al. 

(1999). 

Se levarmos em conta que as alterações cardiovasculares se deram com maior 

relevância também ao redor deste tempo, durante o período em que as MVs foram 

realizadas, podemos verificar assim uma relação sugerindo que esta MV pode ter 

produzido um stress não só hemodinâmico, mas com repercussão na oscilação do corpo, 

que pode resultar em incremento da atividade muscular com intuito de manter o 

equilibro ortostático e hemodinâmico, o que, em pessoas com síncope, onde a falha do 

da bomba de retorno venoso pode estar presente, a esta oscilação poderia ser ainda 

maior até surgirem ou sintomas pré-sincope ou mesmo a sincope propriamente dita.  

Claydon e Hainsworth (2006) verificaram que mudanças cardiovasculares causam 

uma perturbação ortostática que altera o movimento dos membros inferiores para 

adequada compensação, relatando que, pacientes com síncope postural, a falha muscular 

ao compensar o pobre controle reflexo da circulação, com o aumento balanço postural, 

pode contribuir para os episódios de desmaios, concordando com nossas ideias a 

respeito do papel muscular e sua relação com o deslocamento do centro de pressão do 

corpo. 

5.1 Limitações do estudo 

Pode-se atribuir à pesquisa algumas limitações. O número de participantes pode ter sido 

um fator limitante para que as alterações encontradas pudessem ter uma magnitude 

ainda maior. A raiz do problema quanto ao número de participantes está no desenho do 
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estudo relativamente complexo, que submetia o voluntário a duas sessões de testes com 

tempo de aproximadamente duas horas por teste, em dias diferentes.  

A avaliação da pressão arterial aferidas continuamente através do uso do Monitor de 

Pressão Arterial Finapress, marca Ohmeda, Denver, Colorado, seria interessante, pois 

este equipamento mede a pressão arterial e a freqüência cardíaca continuamente. O 

Finapress é um equipamento que afere a pressão arterial e a freqüência cardíaca, de 

modo não invasivo, através de um pequeno sensor, que é colocado ao redor do dedo 

médio da mão não dominante do participante, permitindo que a pressão reflita 

continuamente a pressão intra-arterial. Ao ser conectado ao computador, fornece a 

listagem das medidas registradas, fornecendo as médias de dez em dez segundos. 

Todavia, nosso equipamento Finapress por motivos técnicos ficou impossibilitado seu 

uso já durante as coletas-piloto, fazendo-nos trabalhar com outros dispositivos de 

análise. 

5.2 Dificuldades encontradas 

Durante a realização deste trabalho algumas dificuldades foram encontradas, dentre elas 

pode-se destacar a dificuldade relacionada à seleção da amostra, devido a dificuldade 

em se encontrar voluntários que se dispusessem a participar desta bateria de exames e 

testes. Outra dificuldade para se salientar não se relaciona nem tanto com o presente 

trabalho, mas sim para alertar futuros estudos que se habilitem a trabalhar com a 

eletromiografia de superfície. Tal instrumento requer um preparo e treinamento do 

examinador de forma precisa e criteriosa, já que, por se tratar de um dispositivo que 

capta o sinal elétrico emanado dos músculos e estes sinais não possuem uma 

característica peculiar como um sinal cardíaco, pode-se levar a confusões sobre que tipo 

de sinal está sendo captado e qual a origem deste sinal elétrico, já que não só os 

músculos abaixo dos eletrodos despolarizam e geram o sinal captado com a contração 

mas os músculos vizinhos ao de interesse também podem estar despolarizando e 

emanando sinais elétricos como o de interesse.  

Assim, experiência e preparo no manuseio do equipamento e colocação dos eletrodos é 

crucial. O aluno responsável por este trabalho possuía experiência desde o segundo ano 

da graduação no manuseio destes equipamentos, como iniciação científica de projetos 

com eletromiografia, foi bolsista de treinamento em laboratório para alunos de 

graduação – Projeto 4 da Pró-reitoria de pesquisa da USP, apoio técnico nível superior 

CNPq no Laboratório de Análise da Postura e do Movimento da FMRP-USP e trabalha 



47 

 

como fisioterapeuta da equipe coordenadora do Laboratório de Análise do Movimento 

do Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde lida com 

esses equipamentos e análises diariamente. 

5.3 Implicações clínicas e estudos futuros 

O presente estudo procura sedimentar uma proposta de testes para o diagnóstico da 

síncope neurocardiogênica que demandem um menor tempo de exposição do paciente 

ao exame, aumentando o número de pacientes que podem ser examinados por período, 

ao mesmo tempo em que analisa um teste que não necessite de mesa ortostática, visto 

que nem todas as clínicas cardiológicas possuem uma destas à sua disposição. Estudos 

que comparem estes protocolos ativo e passivo em indivíduos com sincope 

neurocardiogênica é o próximo passo essencial para entendermos se estas alterações 

encontradas em indivíduos saudáveis serão provocadoras da síncope, antes de 

oferecermos estes protocolos aqui analisados definitivamente como alternativa para 

estudo da SNC à comunidade profissional de interesse. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os resultados do trabalho, nas condições experimentais utilizadas, nos permitem 

concordar com nossas hipóteses iniciais, pois demonstramos que, durante a manobra 

postural ativa, a oscilação postural e a atividade elétrica dos músculos associados à 

manutenção da postura revelaram uma mudança progressiva do padrão de resposta das 

variáveis biomecânicas assim como das variáveis cardiovasculares, no decorrer do teste,  

amplificadas pelas manobras de Valsalva intervaladas, sendo que, para a manobra 

postural passiva, a participação qualitativa e quantitativa muscular foi  diferente.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

    DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

Departamento de Clínica Médica – Seção de Cardiologia 

 

(16)36330036 – (16)36022448 

TERMO DE CONCORDÂNCIA PARA OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Consentimento formal de participação no estudo intitulado: “RESPOSTAS 

CARDIOVASCULARES E BIOMECÂNICAS AOS EFEITOS DO TILT TEST 

ATIVO E PASSIVO EM INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS” 

Pós-Graduando responsável: Rogério Ferreira Liporaci. 

Orientador: Prof. Dr. Lourenço Gallo Júnior. 

 

Eu,____________________________________________________________________

___ 

portador do RG no: _________________, residente à 

______________________________ 

_________________________________, no __________, bairro 

_____________________Cidade: ________________ - _________, declaro que tenho 

_____ anos de idade e que concordo em participar, voluntariamente, na pesquisa 

conduzida pelo pós-graduando responsável e por seu respectivo orientador. 

 

Objetivo do Estudo: 

O objetivo deste trabalho será identificar e descrever as características das respostas 

musculares, cardíaca, da pressão arterial e postural por meio da realização de dois testes 

realizados em pé de maneira ativa, com o voluntário ficando de pé por conta própria, e 

de maneira passiva, com uma mesa colocando o voluntário em pé, sem nenhum esforço 

físico.  

Explicação do Procedimento: 
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Estou ciente que serei posicionado deitado em uma mesa, vestindo um avental 

hospitalar e descalço e que os responsáveis pela pesquisa farão marcações que 

desaparecem em contato com água, em diferentes áreas do meu corpo como pernas, 

barriga e costas, fixando pequenos aparelhos em cada ponto que irão captar o 

comportamento de meus músculos durante a pesquisa, além da fixação na região do 

tórax de adesivos captadores dos batimentos do coração e de um aparelho de medição 

da pressão arterial em meu braço, permanecendo deitado por 20 minutos em repouso e 

após esse tempo, serei colocado de pé por meio de uma mesa, sem realizar nenhum 

esforço físico, permanecendo de pé por 15 minutos sendo monitorado constantemente 

pelo Médico responsável e após este tempo, recolocado na posição deitado por mais 10 

minutos. Após esse repouso, serei novamente colocado em pé por meio da mesa por 

mais 15 minutos, realizando três manobras de assopro em uma peça bucal, com 

intervalo de descanso entre elas. Após ficar estes últimos 15 minutos de pé com ajuda 

da mesa, repetirei este procedimento no momento em que eu julgar ser o melhor, agora 

mudando da posição de deitado para de pé por conta própria, sem ajuda da mesa. 

Também estou ciente que nenhuma das etapas do procedimento causa qualquer tipo de 

dor e de que não serei submetido a nenhum tipo de tratamento sem estar ciente ou sem 

meu consentimento, e posso me desligar desta pesquisa a qualquer momento, me 

comprometendo somente a comunicar pelo menos um dos responsáveis por esta 

pesquisa. 

Possíveis Benefícios: 

Estou ciente que não existem benefícios diretos para minha pessoa devido à participação 

nesta pesquisa, pois como os voluntários convidados para a pesquisa passaram por 

consulta com um cardiologista experiente a fim de excluir a presença de qualquer 

doença para inclusão na pesquisa, o teste realizado não tem o objetivo de diagnóstico de 

qualquer doença, e que os dados obtidos pelos responsáveis auxiliarão no maior 

conhecimento a respeito das adaptações musculares, cardíacas, da pressão arterial e 

posturais destes procedimentos em indivíduos saudáveis e capazes de auxiliar 

futuramente o entendimento deste procedimento em indivíduos com hipotensão postural 

e desmaios. 

Desconforto e risco: 

Fui informado que durante o experimento, eventualmente, poderão ocorrer sensações 

tipo boca seca, tonteiras, suor, sendo estas sensações sem nenhum risco a minha saúde e 
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que, quando eu informar o aparecimento de qualquer uma destas sensações, 

imediatamente o experimento será interrompido e serei acompanhado pela equipe 

responsável até desaparecimento das sensações, não trazendo nenhum tipo de prejuízo 

em caso de qualquer futuro seguimento ou consulta no serviço por quaisquer membros 

da equipe e minha identidade e dados serão mantidas em sigilo absoluto. 

Seguro de Saúde ou de Vida: 

Eu entendo que não existe nenhum tipo de seguro de saúde ou de vida que possa vir a 

me beneficiar em função de minha participação neste estudo. 

Liberdade de Participação: 

A minha participação neste estudo é voluntária. É meu direito interromper minha 

participação a qualquer momento sem que isso incorra em qualquer penalidade ou 

prejuízo à minha pessoa. Também entendo que o pesquisador tem o direito de excluir 

meus dados deste estudo no caso de abandono do experimento, coleta incompleta ou 

conduta inadequada durante o período de coleta. 

Sigilo de Identidade: 

As informações obtidas nesta pesquisa não serão de maneira alguma associadas a minha 

identidade e não poderão ser consultadas por pessoas leigas sem minha autorização 

oficial. Estas informações poderão ser utilizadas para fins estatísticos ou científicos, 

desde que fiquem resguardados a minha total privacidade e meu anonimato. 

Para questões relacionadas a este estudo, contate: 

Prof. Dr. Lourenço Gallo Júnior 

Fone: (0XX16) 602-2782 e-mail: lgjunior@fmrp.usp.br 

Os responsáveis pelo estudo me explicaram todos os riscos envolvidos, a necessidade da 

pesquisa e se prontificaram a responder todas as minhas questões sobre o experimento. 

Eu aceitei participar deste estudo de livre e espontânea vontade. Entendo que é meu 

direito manter uma cópia deste consentimento. 

__________________________  ___________________________________ 

Assinatura do Voluntário                                                     Nome por extenso             

 

 

Ribeirão Preto, ______ de ____________ de 200_ 
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FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

    DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

Departamento de Clínica Médica – Seção de Cardiologia 

 

(16)36330036 – (16)36022448 

 

ESCLARECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: “RESPOSTAS CARDIOVASCULARES E BIOMECÂNICAS 

AOS EFEITOS DO TILT TEST ATIVO E PASSIVO EM INDIVÍDUOS 

SAUDÁVEIS” 

Pós-graduando responsável: Rogério Ferreira Liporaci. 

Orientador: Prof. Dr. Lourenço Gallo Júnior. 

 

Esclarecimento Geral 

Este estudo será realizado em pessoas saudáveis que concordem em realizar a mudança 

de postura de deitado para de pé por conta própria e também com a ajuda de uma mesa, 

sem realizar nenhum esforço físico. O estudo vai ser realizado por um professor 

responsável e um aluno de pós-graduação do Departamento de Clínica Médica da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. 

Objetivo do Estudo: 

Você esta sendo convidado a participar de um estudo que tem o objetivo de identificar e 

descrever as características das respostas musculares, cardíaca, da pressão arterial e 

postural por meio da realização de dois procedimentos realizados em pé de maneira 

ativa, ficando de pé por conta própria, e de maneira passiva, com uma mesa colocando 

você de pé, sem nenhum esforço físico. 

Explicação do Procedimento: 

Para realizar o procedimento, você será posicionado deitado em uma mesa, vestindo um 

avental hospitalar e descalço. Os responsáveis pela pesquisa farão marcações que 

desaparecem em contato com água, em diferentes áreas do seu corpo como pernas, 

barriga e costas, fixando pequenos aparelhos em cada ponto que irão captar o 
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comportamento de seus músculos durante a pesquisa, além da fixação na região do tórax 

de adesivos captadores dos seus batimentos do coração e de um aparelho de medir 

pressão arterial em seu braço, permanecendo deitado por 20 minutos em repouso e após 

esse tempo, você será colocado de pé por meio de uma mesa, sem realizar nenhum 

esforço físico, permanecendo de pé por 15 minutos sendo monitorado constantemente 

pelo Médico responsável e após este tempo, recolocado na posição deitado por mais 10 

minutos. Após esse repouso, você será novamente colocado em pé por meio da mesa 

por mais 15 minutos, realizando três manobras de assopro em uma peça bucal, com 

intervalo de descanso entre elas. Após você ficar estes últimos 15 minutos de pé com 

ajuda da mesa, você repetirá este procedimento no momento em que você achar ser o 

melhor, agora mudando da posição de deitado para de pé por conta própria, sem ajuda 

da mesa. Nenhuma das etapas do procedimento causa qualquer tipo de dor e você não 

receberá nenhum tipo de tratamento sem seu conhecimento e contra sua vontade. Além 

disso, você pode desistir de participar da pesquisa a qualquer momento. Pedimos apenas 

que caso você tome esta decisão, por favor, nos comunique através dos contatos 

disponíveis no fim deste material. 

 

 

Possíveis Benefícios: 

É importante que você compreenda que não existem benefícios diretos à sua pessoa 

caso concorde em participar deste estudo, pois você foi convidado para este 

experimento após passar por uma consulta médica que verificou que você não apresenta 

nenhum tipo de problema cardíaco, então o procedimento não servirá para diagnóstico 

de nenhuma doença e seus dados servirão para o maior conhecimento a respeito das 

adaptações musculares, cardíacas, da pressão arterial e posturais destes procedimentos 

em indivíduos saudáveis e assim ajudarão futuramente o entendimento deste 

procedimento em indivíduos com história de quedas por perda de consciência, 

desmaios. 

Desconforto e risco: 

As etapas do estudo, eventualmente, poderão causar sensações tipo boca seca, tonteiras, 

suor, sendo estas sensações sem nenhum risco à sua saúde e que, quando você informar 

o aparecimento de qualquer uma destas sensações, imediatamente o experimento será 

interrompido não trazendo nenhum tipo de prejuízo em caso de qualquer futuro 
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seguimento ou consulta no serviço com quaisquer membros da equipe e sua identidade e 

seus dados serão mantidos em sigilo absoluto. 

Seguro de Saúde ou de Vida: 

É importante você compreender que não existe nenhum tipo de seguro de saúde ou de 

vida associado a sua participação neste estudo. 

Liberdade de Participação: 

É importante que sua participação seja totalmente voluntária. Você tem o direito de 

desistir de sua participação, a qualquer momento, sem qualquer problema ou 

questionamento. Por outro lado, caso você desista de participar, os pesquisadores 

poderão excluir seus dados deste estudo, sem causar nenhum tipo de prejuízo para você 

ou para qualquer seguimento que você possa vir a ter no futuro com qualquer uma das 

pessoas envolvidas na pesquisa. 

Sigilo de Identidade: 

É importante que você saiba que as informações obtidas neste estudo não serão 

associadas ao seu nome ou imagem e não poderão ser consultadas por pessoas que não 

tenham informação ou interesse científico sobre elas. Mais uma vez, seu nome e sua 

vida pessoal não serão associados aos dados deste estudo. 

 

Para questões relacionadas a este estudo, contate: 

Prof. Dr. Lourenço Gallo Júnior 

Departamento de Clínica Médica – Cardiologia – Laboratório de Fisiologia do 

Exercício 

Fone: (0XX16) 602-2782 e-mail: lgjunior@fmrp.usp.br 

 

 

Sempre que necessário, converse com os responsáveis pelo estudo para saber mais 

informações sobre este estudo. Sua participação deve ser livre e espontânea. É seu 

direito manter uma cópia deste esclarecimento e do consentimento de participação. 
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Anexo 2                                   Ficha de Avaliação 

 

Identificação do Paciente: 

Data da Avaliação: ____ /____ /______ 
Código: ______________ 

Voluntário Número: ___________ 

Nome do Paciente: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Data de Nascimento: ____/____/ ______                                                          Idade: 
_________anos 

Fumante:       (   )sim        (   ) não 

Lado Dominante: _____________ 

 

 

Anamnese: 
Queixa em membros 

inferiores:_____________________________________________________________________ 

 

- História de Lesão ou Trauma:      (  ) Sim              (  ) Não 

              
Local:______________________________________ 

 

Faz uso de Medicamentos:      (  ) Sim               (  ) Não  

                            
Qual(is):______________________________________________________ 

 

Realiza atividade Física:          (   ) Sim              (   ) Não 
                  

Modalidade:__________________________________________________ 

       Freqüência: __________dias/semana 
Realizou alguma cirurgia:        (   ) Sim             (   ) Não 

 Local:____________________________________________

______ 

 
Realizou tratamento Fisioterapêutico:    (   ) Sim            (   ) Não 

                 

Local:______________________________________________ 
 

Possui implante metálico:                  (    ) Sim           (    ) Não 

                 
Local:______________________________________________ 

 

 

Exame físico: 
 

Avaliação Antropométrica: 

Peso: _______Kg                Altura: _______cm 
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Avaliação Postural – Observações mais relevantes: 

Vista Anterior: 

_____________________________________________________________________________ 

Vista Lateral: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Vista Posterior: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Decúbito Dorsal 

 

Medida de Comprimento Real de Membro Inferior : 

 MI Direito: ________________ cm 

 MI Esquerdo: ______________ cm 

 

 

 

Amplitude de Movimento 

 Flexão Extensão 

Joelho Direito   

Joelho Esquerdo   

 

 

 

 

 

 

Retração Muscular: 

 Membro Inferior Direito Membro Inferior Esquerdo 

Ísquiotibiais   

Teste de Thomas Uniart.  (   ) S      (   ) N 
Biart.    (   ) S       (   ) N 

Uniart.  (   ) S      (   ) N 
Biart.    (   ) S       (   ) N 

 Teste de Ober      (   ) S       (   ) N     (   ) S       (   ) N 
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Testes Especiais 

Tibiofemoral 

 Joelho Direito Joelho Esquerdo 

Stress Valgo (  ) S    (  ) N (  ) S    (  ) N 

Stress Varo (  ) S    (  ) N (  ) S    (  ) N 

Gaveta Anterior R. Neutra   (  ) S    (  ) N R. Neutra   (  ) S    (  ) N 

Gaveta Posterior R. Neutra   (  ) S    (  ) N R. Neutra   (  ) S    (  ) N 

Teste de Lackman (   ) S    (   ) N (   ) S    (   ) N 

 

Decúbito Ventral 

 
 

Em Pé 

 

Retração Muscular:  

 Membro Inferior Direito Membro Inferior Esquerdo 

Gastrocnêmios   

 

Torção Tibial Externa  

MI Direito: ______________________ 

MI Esquerdo: ____________________ 

 

 

Ângulo do Arco Longitudinal 

Direito: ____________________________ 

Esquerdo: __________________________ 

 

Teste Manual de Força 

 MI Direito MI Esquerdo 

Quadríceps   

Ísquiotibiais   

Flexores de Quadril   

Glúteo Médio   

Glúteo Máximo   

Teste de Trendelemburg 

Perna DIREITA: ___________________ 

Perna ESQUERDA: _________________ 

 

_____________________________________                        ____________________________ 

Assinatura voluntário                                                          R.G 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Certificado de apresentação World Congresso of Cardiology. 
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Figura 2: Capa dos anais do periódico Circulation 
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Figura 3: Contracapa periódico Circulation; descrição do evento. 
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Figura 4: Trabalho apresentado no Word Congresso of Cardiology. 
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Figura 5: Trabalho apresentado no Word Congresso of Cardiology (continuação). 
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Anexo 4 - Tabelas e figuras totais dos resultados 

Frequência Cardíaca, Pressão Arterial Diastólica e Sistólica 

Tabela 4.1 - Estatística descritiva para as variáveis FC (bpm), PAS e PAD (mmHg) 

durante AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA – Tilt Ativo, Tempo 1 a 13 – cada minuto ao longo do teste, MV1, MV2, MV3 – 

Manobras de Valsalva, n – número de sujeitos, IC – Intervalo de Confiança. 

AS 
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Tabela 4.2 - Estatística descritiva para as variáveis FC, PAS, PAD durante HUT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP – Tilt Passivo, Tempo 1 a 13 – cada minuto ao longo do teste, MV1, MV2, MV3 

– Manobras de Valsalva, n – número de sujeitos, IC – Intervalo de Confiança. 

HUT 



71 

 

 

As figuras e tabelas dispostas abaixo demonstram o comportamento da FC, PAD e 

PAS a cada minuto, comparado com o minuto anterior, ao longo do AS e HUT, e 

também entre os dois testes, a cada minuto. Verificamos uma relevância estatística para 

valores de FC durante AS até o minuto 8 em relação ao tempo 0 (repouso), da 1º MV 

(minuto 6) até o minuto 13 em relação ao minuto 1 e ao minuto 2, do minuto 7 ao 13 em 

relação ao minuto 3, da 1º MV (minuto 6) até o minuto 13 em relação ao minuto 4 e 5, 

da 2º MV até o minuto 13 em relação ao minuto 6 (1º MV) e ao minuto 7 (Tabela 4.3).  

Ao analisarmos a FC entre os tempos agora durante o HUT (Tabela 4.4),  verificamos 

diferenças estatisticamente significantes até o minuto 8 em relação ao inicio (0), da 2º 

MV (minuto 9) até o minuto 13 em relação ao minuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e em relação ao 

minuto 8 (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Box Plot para variável FC em cada teste para cada tempo. 
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AS – Active Standing, Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo do teste partindo de 

uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de Valsalva. P<0,05. 

 

Tabela 4.3 – Comparação entre tempos dentro do Teste AS para variável FC. 

TESTE            Tempo p-valor 

AS 0 1 <0,01 

AS 0 2 <0,01 

AS 0 3 <0,01 

AS 0 4 <0,01 

AS 0 5 <0,01 

AS 0 MV1 <0,01 

AS 0 7 <0,01 

AS 0 8 <0,01 

AS 0 MV2 0,08 

AS 0 10 0,40 

AS 0 11 0,76 

AS 0 MV3 0,85 

AS 0 13 0,98 

AS 1 2 0,86 

AS 1 3 0,59 

AS 1 4 0,93 

AS 1 5 0,82 

AS 1 MV1 <0,01 

AS 1 7 <0,01 

AS 1 8 <0,01 

AS 1 MV2 <0,01 

AS 1 10 <0,01 

AS 1 11 <0,01 

AS 1 MV3 <0,01 

AS 1 13 <0,01 

AS 2 3 0,71 

AS 2 4 0,94 

AS 2 5 0,96 

AS 2 MV1 <0,01 

AS 2 7 <0,01 

AS 2 8 <0,01 

AS 2 MV2 <0,01 

AS 2 10 <0,01 

AS 2 11 <0,01 

AS 2 MV3 <0,01 

AS 2 13 <0,01 
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AS – Active Standing, Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo do teste partindo de 

uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de Valsalva. P<0,05. 

 

 

 

Tabela 4.3 (continuação)–Comparação entre tempos dentro do Teste AS para FC. 

TESTE Tempo p-valor 

AS 3 4 0,65 

AS 3 5 0,75 

AS 3 MV1 0,00 

AS 3 7 <0,01 

AS 3 8 <0,01 

AS 3 MV2 <0,01 

AS 3 10 <0,01 

AS 3 11 <0,01 

AS 3 MV3 <0,01 

AS 3 13 <0,01 

AS 4 5 0,89 

AS 4 MV1 <0,01 

AS 4 7 <0,01 

AS 4 8 <0,01 

AS 4 MV2 <0,01 

AS 4 10 <0,01 

AS 4 11 <0,01 

AS 4 MV3 <0,01 

AS 4 13 <0,01 

AS 5 MV1 <0,01 

AS 5 7 <0,01 

AS 5 8 <0,01 

AS 5 MV2 <0,01 

AS 5 10 <0,01 

AS 5 11 <0,01 

AS 5 MV3 <0,01 

AS 5 13 <0,01 

AS MV1 7 0,57 

AS MV1 8 0,18 

AS MV1 MV2 <0,01 

AS MV1 10 <0,01 

AS MV1 11 <0,01 

AS MV1 MV3 <0,01 

AS MV1 13 <0,01 
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AS – Active Standing, Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo do teste partindo de 

uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de Valsalva. P<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.3 (continuação)–Comparação entre tempos dentro do Teste AS para FC. 

TESTE Tempo p-valor 

AS 7 8 0,44 

AS 7 MV2 <0,01 

AS 7 10 <0,01 

AS 7 11 <0,01 

AS 7 MV3 <0,01 

AS 7 13 <0,01 

AS 8 MV2 <0,01 

AS 8 10 <0,01 

AS 8 11 <0,01 

AS 8 MV3 <0,01 

AS 8 13 <0,01 

AS MV2 10 0,36 

AS MV2 11 0,15 

AS MV2 MV3 0,05 

AS MV2 13 0,07 

AS 10 11 0,59 

AS 10 MV3 0,30 

AS 10 13 0,38 

AS 11 MV3 0,62 

AS 11 13 0,74 

AS MV3 13 0,87 
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HUT – Head-Up Tilt, Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo do teste partindo de 

uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de Valsalva. P<0,05. 

 

Tabela 4.4 – Comparação entre tempos dentro do Teste HUT para variável FC. 

TESTE             Tempo  p-valor 

HUT 0 1 <0,01 

HUT 0 2 <0,01 

HUT 0 3 <0,01 

HUT 0 4 <0,01 

HUT 0 5 <0,01 

HUT 0 MV1 <0,01 

HUT 0 7 <0,01 

HUT 0 8 <0,01 

HUT 0 MV2 0,62 

HUT 0 10 0,90 

HUT 0 11 0,60 

HUT 0 MV3 0,61 

HUT 0 13 0,71 

HUT 1 2 0,48 

HUT 1 3 0,33 

HUT 1 4 0,49 

HUT 1 5 0,08 

HUT 1 MV1 0,94 

HUT 1 7 0,24 

HUT 1 8 0,67 

HUT 1 MV2 <0,01 

HUT 1 10 <0,01 

HUT 1 11 <0,01 

HUT 1 MV3 <0,01 

HUT 1 13 <0,01 

HUT 2 3 0,79 

HUT 2 4 0,98 

HUT 2 5 0,29 

HUT 2 MV1 0,53 

HUT 2 7 0,64 

HUT 2 8 0,78 

HUT 2 MV2 <0,01 

HUT 2 10 <0,01 

HUT 2 11 <0,01 

HUT 2 MV3 <0,01 

HUT 2 13 <0,01 
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HUT – Head-Up Tilt, Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo do teste partindo de 

uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de Valsalva. P<0,05. 

 

 

Tabela 4.4 (continuação)–Comparação entre tempos dentro do Teste HUT para FC 

TESTE Tempo p-valor 

HUT 3 4 0,77 

HUT 3 5 0,43 

HUT 3 MV1 0,38 

HUT 3 7 0,84 

HUT 3 8 0,59 

HUT 3 MV2 <0,01 

HUT 3 10 <0,01 

HUT 3 11 <0,01 

HUT 3 MV3 <0,01 

HUT 3 13 <0,01 

HUT 4 5 0,28 

HUT 4 MV1 0,55 

HUT 4 7 0,62 

HUT 4 8 0,80 

HUT 4 MV2 <0,01 

HUT 4 10 <0,01 

HUT 4 11 <0,01 

HUT 4 MV3 <0,01 

HUT 4 13 <0,01 

HUT 5 MV1 0,10 

HUT 5 7 0,56 

HUT 5 8 0,18 

HUT 5 MV2 <0,01 

HUT 5 10 <0,01 

HUT 5 11 <0,01 

HUT 5 MV3 <0,01 

HUT 5 13 <0,01 

HUT MV1 7 0,28 

HUT MV1 8 0,74 

HUT MV1 MV2 <0,01 

HUT MV1 10 <0,01 

HUT MV1 11 <0,01 

HUT MV1 MV3 <0,01 

HUT MV1 13 <0,01 



77 

 

 

 

 

 

 

HUT – Head-Up Tilt, Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo do teste partindo de 

uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de Valsalva. P<0,05. 

 

 

Quando analisamos a FC entre os testes TA e TP para cada tempo (Tabela 4.5), 

encontramos diferenças estatisticamente significante entre TP e TA durante a 1º MV 

(minuto 6), minuto 7 e minuto 8, onde os valores de FC durante TA foram 

estatisticamente superiores em relação ao TP (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.4 (continuação)–Comparação entre tempos dentro do Teste HUT para FC 

TESTE Tempo p-valor 

HUT 7 8 0,46 

HUT 7 MV2 <0,01 

HUT 7 10 <0,01 

HUT 7 11 <0,01 

HUT 7 MV3 <0,01 

HUT 7 13 <0,01 

HUT 8 MV2 <0,01 

HUT 8 10 <0,01 

HUT 8 11 <0,01 

HUT 8 MV3 <0,01 

HUT 8 13 <0,01 

HUT MV2 10 0,53 

HUT MV2 11 0,31 

HUT MV2 MV3 0,32 

HUT MV2 13 0,39 

HUT 10 11 0,69 

HUT 10 MV3 0,70 

HUT 10 13 0,81 

HUT 11 MV3 0,99 

HUT 11 13 0,88 

HUT MV3 13 0,89 
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Tabela 4.5  – Comparação entre testes dentro de cada tempo para variável FC. 

Tempo  Teste p-valor 

0 AS HUT 0,51 

1 AS HUT 0,41 

2 AS HUT 0,78 

3 AS HUT 0,70 

4 AS HUT 0,82 

5 AS HUT 0,47 

MV1 AS HUT <0,01 

7 AS HUT <0,01 

8 AS HUT <0,01 

MV2 AS HUT 0,56 

10 AS HUT 0,76 

11 AS HUT 0,86 

MV3 AS HUT 0,74 

13 AS HUT 0,76 

 

HUT – Head-Up Tilt,  AS – Active Standing, Tempo 0 a 13–cada minuto ao longo 

do teste partindo de uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de 

Valsalva. P<0,05. 

 

 

 

Ao analisarmos as respostas da PAD a cada minuto em relação ao minuto anterior, 

durante o AS (Tabela 4.6), verificamos uma relevância estatística para os valores de 

PAD do minuto 1 ao minuto 8 em relação ao inicio (0), da 1º MV (minuto 6) ao minuto 

13 em relação ao minuto 1, da 2º MV (minuto 9) ao minuto 13 em relação ao minuto 2, 

da 1º MV (minuto 6) até o minuto 13 em relação ao minuto 3, 4 e minuto 5, da 2º MV 

(minuto 9) até minuto 13 em relação a 1º MV (minuto 6) , 7 e minuto 8 (Figura 8). 
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AS – Active Standing, Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo do teste partindo de 

uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de Valsalva. P<0,05. 

 

 

 

Tabela 4.6 – Comparação entre tempos dentro do teste AS para variável PAD. 

TESTE Tempo p-valor 

AS 0 1 0,01 

AS 0 2 <0,01 

AS 0 3 0,01 

AS 0 4 0,01 

AS 0 5 0,01 

AS 0 MV1 <0,01 

AS 0 7 <0,01 

AS 0 8 <0,01 

AS 0 MV2 0,34 

AS 0 10 0,41 

AS 0 11 0,85 

AS 0 MV3 0,49 

AS 0 13 0,52 

AS 1 2 0,43 

AS 1 3 0,87 

AS 1 4 0,96 

AS 1 5 0,99 

AS 1 MV1 0,04 

AS 1 7 0,04 

AS 1 8 0,01 

AS 1 MV2 0,03 

AS 1 10 <0,01 

AS 1 11 0,01 

AS 1 MV3 0,01 

AS 1 13 0,01 

AS 2 3 0,34 

AS 2 4 0,46 

AS 2 5 0,43 

AS 2 MV1 0,22 

AS 2 7 0,22 

AS 2 8 0,10 

AS 2 MV2 0,01 

AS 2 10 <0,01 

AS 2 11 <0,01 

AS 2 MV3 <0,01 

AS 2 13 <0,01 
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AS – Active Standing, Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo do teste partindo de 

uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de Valsalva. P<0,05. 

 

 

 

 

Tabela 4.6 (continuação)–Comparação entre tempos dentro do Teste AS para 

PAD 

TESTE Tempo p-valor 

AS 3 4 0,83 

AS 3 5 0,87 

AS 3 MV1 0,03 

AS 3 7 0,03 

AS 3 8 0,01 

AS 3 MV2 0,04 

AS 3 10 0,01 

AS 3 11 0,01 

AS 3 MV3 0,01 

AS 3 13 0,01 

AS 4 5 0,96 

AS 4 MV1 0,05 

AS 4 7 0,05 

AS 4 8 0,02 

AS 4 MV2 0,03 

AS 4 10 <0,01 

AS 4 11 0,01 

AS 4 MV3 0,01 

AS 4 13 0,01 

AS 5 MV1 0,04 

AS 5 7 0,04 

AS 5 8 0,01 

AS 5 MV2 0,03 

AS 5 10 <0,01 

AS 5 11 0,01 

AS 5 MV3 0,01 

AS 5 13 0,01 

AS MV1 7 1,00 

AS MV1 8 0,67 

AS MV1 MV2 <0,01 

AS MV1 10 <0,01 

AS MV1 11 <0,01 

AS MV1 MV3 <0,01 

AS MV1 13 <0,01 
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AS – Active Standing, Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo do teste partindo de 

uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de Valsalva. P<0,05. 

 

 

 

Durante o HUT (Tabela 4.7), a PAD apresentou valores estatisticamente 

significantes do minuto 6 (1º MV) ao minuto 13 em relação ao minuto 1 e minuto2, 

durante 1º MV (minuto 6) e da 2º MV (minuto 9) até minuto 13 em relação ao minuto 3 

e 4,  do minuto 6 (1º MV) até o minuto 13 em relação ao minuto 5, do minuto 9 (2º MV) 

até minuto 13 em relação à 1º MV (minuto 6) e por fim diferença estatisticamente 

significante do minuto 9 (2º MV) até o minuto 13 em relação ao minuto 7 e minuto 8 

(Figura 8). 

 

 

 

 

 

Tabela 4.6 (continuação)–Comparação entre tempos dentro do Teste AS para 

PAD 

TESTE Tempo p-valor 

AS 7 8 0,67 

AS 7 MV2 <0,01 

AS 7 10 <0,01 

AS 7 11 <0,01 

AS 7 MV3 <0,01 

AS 7 13 <0,01 

AS 8 MV2 <0,01 

AS 8 10 <0,01 

AS 8 11 <0,01 

AS 8 MV3 <0,01 

AS 8 13 <0,01 

AS MV2 10 0,08 

AS MV2 11 0,25 

AS MV2 MV3 0,10 

AS MV2 13 0,11 

AS 10 11 0,52 

AS 10 MV3 0,89 

AS 10 13 0,85 

AS 11 MV3 0,61 

AS 11 13 0,65 

AS MV3 13 0,96 
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HUT – Head-Up Tilt, Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo do teste partindo de 

uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de Valsalva. P<0,05. 

 

 

Tabela 4.7 – Comparação entre tempos dentro do Teste HUT para variável 

PAD 

TESTE Tempo p-valor 

HUT 0 1 0,03 

HUT 0 2 0,04 

HUT 0 3 0,01 

HUT 0 4 0,01 

HUT 0 5 0,08 

HUT 0 MV1 <0,01 

HUT 0 7 <0,01 

HUT 0 8 <0,01 

HUT 0 MV2 0,63 

HUT 0 10 0,45 

HUT 0 11 0,80 

HUT 0 MV3 0,59 

HUT 0 13 0,88 

HUT 1 2 0,96 

HUT 1 3 0,40 

HUT 1 4 0,40 

HUT 1 5 0,71 

HUT 1 MV1 0,01 

HUT 1 7 0,05 

HUT 1 8 0,02 

HUT 1 MV2 0,01 

HUT 1 10 0,01 

HUT 1 11 0,02 

HUT 1 MV3 0,01 

HUT 1 13 0,02 

HUT 2 3 0,37 

HUT 2 4 0,37 

HUT 2 5 0,75 

HUT 2 MV1 0,01 

HUT 2 7 0,04 

HUT 2 8 0,02 

HUT 2 MV2 0,01 

HUT 2 10 0,01 

HUT 2 11 0,02 

HUT 2 MV3 0,01 

HUT 2 13 0,03 
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HUT – Head-Up Tilt, Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo do teste partindo de 

uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de Valsalva. P<0,05. 

 

 

Tabela 4.7 (continuação)–Comparação entre tempos dentro do Teste HUT para 

PAD 

TESTE Tempo p-valor 

HUT 3 4 0,99 

HUT 3 5 0,22 

HUT 3 MV1 0,03 

HUT 3 7 0,26 

HUT 3 8 0,13 

HUT 3 MV2 0,01 

HUT 3 10 0,01 

HUT 3 11 0,01 

HUT 3 MV3 0,01 

HUT 3 13 0,01 

HUT 4 5 0,22 

HUT 4 MV1 0,03 

HUT 4 7 0,26 

HUT 4 8 0,13 

HUT 4 MV2 0,01 

HUT 4 10 0,01 

HUT 4 11 0,01 

HUT 4 MV3 0,01 

HUT 4 13 0,01 

HUT 5 MV1 0,01 

HUT 5 7 0,02 

HUT 5 8 0,01 

HUT 5 MV2 0,03 

HUT 5 10 0,01 

HUT 5 11 0,05 

HUT 5 MV3 0,02 

HUT 5 13 0,06 

HUT MV1 7 0,30 

HUT MV1 8 0,51 

HUT MV1 MV2 <0,01 

HUT MV1 10 <0,01 

HUT MV1 11 <0,01 

HUT MV1 MV3 <0,01 

HUT MV1 13 <0,01 
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HUT – Head-UP Tilt, Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo do teste partindo de 

uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de Valsalva. P<0,05. 

 

 

Também  para os dados de PAD, em comparação entre os testes AS e HUT  para 

cada tempo (Tabela 4.8), encontramos relevância estatística entre estes dois testes 

durante 1º MV (minuto 6), minuto 7 e minuto 8, como encontrado para FC (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.7 (continuação)–Comparação entre tempos dentro do Teste HUT para 

PAD 

TESTE Tempo p-valor 

HUT 7 8 0,70 

HUT 7 MV2 <0,01 

HUT 7 10 <0,01 

HUT 7 11 <0,01 

HUT 7 MV3 <0,01 

HUT 7 13 <0,01 

HUT 8 MV2 <0,01 

HUT 8 10 <0,01 

HUT 8 11 <0,01 

HUT 8 MV3 <0,01 

HUT 8 13 <0,01 

HUT MV2 10 0,79 

HUT MV2 11 0,83 

HUT MV2 MV3 0,96 

HUT MV2 13 0,74 

HUT 10 11 0,62 

HUT 10 MV3 0,83 

HUT 10 13 0,55 

HUT 11 MV3 0,79 

HUT 11 13 0,91 

HUT MV3 13 0,70 
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Tabela 4.8  – Comparação entre testes dentro de cada tempo para variável PAD. 

Tempo Teste p-valor 

0 AS HUT 0,51 

1 AS HUT 0,41 

2 AS HUT 0,78 

3 AS HUT 0,70 

4 AS HUT 0,82 

5 AS HUT 0,47 

MV1 AS HUT <0,01 

7 AS HUT <0,01 

8 AS HUT <0,01 

MV2 AS HUT 0,56 

10 AS HUT 0,76 

11 AS HUT 0,86 

MV3 AS HUT 0,74 

13 AS HUT 0,76 

HUT – Head-Up Tilt, AS – Active Standing,Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo 

do teste partindo de uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de 

Valsalva. P<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Box Plot para variável PAD em cada teste para cada tempo. TA- 

Tilt Ativo ou AS. TP- HUT ou Tilt passivo. 
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Quando analisamos a PAS ao longo do tempo para cada um dos testes, foi 

demonstrado, durante o AS (Tabela 4.9), uma diferença estatisticamente significante do 

minuto 1 ao minuto 4 e da 1º MV (minuto 6) até minuto 8 em relação ao repouso (0), 

durante o minuto 7 e 8 e do minuto 10 ao 13 também encontramos relevância nos dados 

em relação ao minuto 1 do TA. Para o minuto 10 ao 13 em relação ao minuto 2 a 

diferença estatística também foi verificada, como do minuto 6 (1º MV) ao minuto 8 e no 

minuto 12 (3º MV) e 13 em relação ao minuto 3. Durante o minuto 7 até a 2º MV e no 

minuto 13 estas diferenças foram observadas em relação ao minuto 4 de ortostatismo 

durante o TA, como também  para o minuto 6 (1º MV) ao minuto 8 e para o minuto 12 e 

13  em relação ao minuto 5. Por fim, para a PAS durante AS, verificamos  relevância 

quando comparado o minuto 9 (2º MV) ao minuto 13 em relação ao minuto 6 (1º MV), 

do minuto 10 ao 13 em relação ao minuto 7, da 2º MV (minuto 9) ao minuto 13 em 

relação ao minuto 8 e durante o minuto 13 em relação ao minuto anterior, o minuto 12 

(3º MV) (Figura 9). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Box Plot para variável PAS em cada teste para cada tempo. TA- 

Tilt Ativo ou AS. TP- HUT ou Tilt passivo. 
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AS – Active Standing, Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo do teste partindo de 

uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de Valsalva. P<0,05. 

 

Tabela 4.9– Comparação entre tempos dentro do teste AS para variável PAS. 

TESTE Tempo p-valor 

AS 0 1 0,02 

AS 0 2 0,02 

AS 0 3 0,09 

AS 0 4 0,05 

AS 0 5 0,11 

AS 0 MV1 <0,01 

AS 0 7 <0,01 

AS 0 8 <0,01 

AS 0 MV2 0,24 

AS 0 10 0,77 

AS 0 11 0,93 

AS 0 MV3 0,74 

AS 0 13 0,40 

AS 1 2 0,97 

AS 1 3 0,53 

AS 1 4 0,71 

AS 1 5 0,45 

AS 1 MV1 0,09 

AS 1 7 0,01 

AS 1 8 0,01 

AS 1 MV2 0,24 

AS 1 10 0,04 

AS 1 11 0,02 

AS 1 MV3 0,01 

AS 1 13 0,01 

AS 2 3 0,56 

AS 2 4 0,74 

AS 2 5 0,48 

AS 2 MV1 0,08 

AS 2 7 0,01 

AS 2 8 0,01 

AS 2 MV2 0,26 

AS 2 10 0,05 

AS 2 11 0,03 

AS 2 MV3 0,01 

AS 2 13 0,01 
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AS – Active Standing, Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo do teste partindo de 

uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de Valsalva. P<0,05. 

 

Tabela 4.9 (continuação)–Comparação entre tempos dentro do Teste AS para 

PAS 

TESTE Tempo p-valor 

AS 3 4 0,80 

AS 3 5 0,90 

AS 3 MV1 0,02 

AS 3 7 0,01 

AS 3 8 0,01 

AS 3 MV2 0,59 

AS 3 10 0,16 

AS 3 11 0,10 

AS 3 MV3 0,04 

AS 3 13 0,01 

AS 4 5 0,71 

AS 4 MV1 0,04 

AS 4 7 0,01 

AS 4 8 0,01 

AS 4 MV2 0,43 

AS 4 10 0,09 

AS 4 11 0,06 

AS 4 MV3 0,02 

AS 4 13 0,01 

AS 5 MV1 0,01 

AS 5 7 0,01 

AS 5 8 0,01 

AS 5 MV2 0,68 

AS 5 10 0,19 

AS 5 11 0,13 

AS 5 MV3 0,05 

AS 5 13 0,02 

AS MV1 7 0,32 

AS MV1 8 0,19 

AS MV1 MV2 0,01 

AS MV1 10 0,01 

AS MV1 11 <0,01 

AS MV1 MV3 <0,01 

AS MV1 13 <0,01 
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AS – Active Standing, Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo do teste partindo de 

uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de Valsalva. P<0,05. 

 

 

Já durante o HUT, a PAS apresentou diferença estatisticamente significante 

durante a 1º MV (minuto 6) até o minuto 8, se comparado ao repouso ( início – 0), 

minuto 1, minuto 2, minuto 3, minuto 4 e ao minuto 5. Foram encontrados valores com 

relevância estatística para PAS também durante o minuto 9 (2º MV)  até o minuto 13 

em relação ao minuto 6 (1º MV), minuto 7 e ao minuto 8 (Tabela 4.10). 

Ao comparar ambos testes AS e HUT dentro de cada minuto, verificamos para a 

PAS uma diferença significante entre AS e HUT do minuto 1 ao minuto 5 e do minuto 8 

ao minuto 10, sendo os valores de AS maiores significativamente em relação ao HUT 

(Figura 9, Tabela 4.11). 

 

Tabela 4.9 (continuação)–Comparação entre tempos dentro do Teste AS para 

PAS 

TESTE Tempo p-valor 

AS 7 8 0,77 

AS 7 MV2 0,01 

AS 7 10 <0,01 

AS 7 11 <0,01 

AS 7 MV3 <0,01 

AS 7 13 <0,01 

AS 8 MV2 <0,01 

AS 8 10 <0,01 

AS 8 11 <0,01 

AS 8 MV3 <0,01 

AS 8 13 <0,01 

AS MV2 10 0,38 

AS MV2 11 0,28 

AS MV2 MV3 0,13 

AS MV2 13 0,05 

AS 10 11 0,83 

AS 10 MV3 0,53 

AS 10 13 0,26 

AS 11 MV3 0,68 

AS 11 13 0,36 

AS MV3 13 0,62 
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HUT – Head-Up Tilt, Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo do teste partindo de 

uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de Valsalva. P<0,05. 

Tabela 4.10 – Comparação entre tempos dentro do Teste HUT para variável 

PAS 

TESTE Tempo p-valor 

HUT 0 1 0,40 

HUT 0 2 0,99 

HUT 0 3 0,49 

HUT 0 4 0,63 

HUT 0 5 0,82 

HUT 0 MV1 <0,01 

HUT 0 7 <0,01 

HUT 0 8 0,01 

HUT 0 MV2 0,97 

HUT 0 10 0,56 

HUT 0 11 0,70 

HUT 0 MV3 0,38 

HUT 0 13 0,24 

HUT 1 2 0,40 

HUT 1 3 0,88 

HUT 1 4 0,72 

HUT 1 5 0,54 

HUT 1 MV1 <0,01 

HUT 1 7 0,01 

HUT 1 8 0,01 

HUT 1 MV2 0,39 

HUT 1 10 0,16 

HUT 1 11 0,23 

HUT 1 MV3 0,09 

HUT 1 13 0,06 

HUT 2 3 0,49 

HUT 2 4 0,63 

HUT 2 5 0,82 

HUT 2 MV1 <0,01 

HUT 2 7 <0,01 

HUT 2 8 0,01 

HUT 2 MV2 0,97 

HUT 2 10 0,56 

HUT 2 11 0,70 

HUT 2 MV3 0,38 

HUT 2 13 0,24 
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HUT – Head-Up Tilt, Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo do teste partindo de 

uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de Valsalva. P<0,05. 

 

Tabela 4.10 (continuação)–Comparação entre tempos dentro do Teste HUT para 

PAS 

TESTE Tempo p-valor 

HUT 3 4 0,83 

HUT 3 5 0,65 

HUT 3 MV1 <0,01 

HUT 3 7 0,01 

HUT 3 8 0,01 

HUT 3 MV2 0,47 

HUT 3 10 0,21 

HUT 3 11 0,29 

HUT 3 MV3 0,12 

HUT 3 13 0,06 

HUT 4 5 0,80 

HUT 4 MV1 <0,01 

HUT 4 7 <0,01 

HUT 4 8 0,01 

HUT 4 MV2 0,61 

HUT 4 10 0,29 

HUT 4 11 0,39 

HUT 4 MV3 0,17 

HUT 4 13 0,10 

HUT 5 MV1 <0,01 

HUT 5 7 <0,01 

HUT 5 8 0,01 

HUT 5 MV2 0,79 

HUT 5 10 0,42 

HUT 5 11 0,54 

HUT 5 MV3 0,27 

HUT 5 13 0,16 

HUT MV1 7 0,72 

HUT MV1 8 0,30 

HUT MV1 MV2 <0,01 

HUT MV1 10 <0,01 

HUT MV1 11 <0,01 

HUT MV1 MV3 <0,01 

HUT MV1 13 <0,01 
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HUT – Head-Up Tilt, Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo do teste partindo de 

uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de Valsalva. P<0,05. 

 

Tabela 4.11 – Comparação entre testes dentro de cada tempo para variável PAS 

Tempo Teste p-valor 

0 AS HUT 0,21 

1 AS HUT 0,01 

2 AS HUT 0,01 

3 AS HUT 0,02 

4 AS HUT 0,01 

5 AS HUT 0,01 

MV1 AS HUT 0,67 

7 AS HUT 0,07 

8 AS HUT 0,01 

MV2 AS HUT 0,02 

10 AS HUT 0,04 

11 AS HUT 0,09 

MV3 AS HUT 0,07 

13 AS HUT 0,11 

HUT – Head-Up Tilt, AS-Active Standing. Tempo 0 a 13 – cada minuto ao longo 

do teste partindo de uma coleta em repouso (0), MV1, MV2, MV3 – Manobras de 

Valsalva. P<0,05. 

Tabela 4.10 (continuação)–Comparação entre tempos dentro do Teste HUT para 

PAS. 

TESTE Tempo p-valor 

HUT 7 8 0,51 

HUT 7 MV2 <0,01 

HUT 7 10 <0,01 

HUT 7 11 <0,01 

HUT 7 MV3 <0,01 

HUT 7 13 <0,01 

HUT 8 MV2 0,01 

HUT 8 10 <0,01 

HUT 8 11 <0,01 

HUT 8 MV3 <0,01 

HUT 8 13 <0,01 

HUT MV2 10 0,59 

HUT MV2 11 0,73 

HUT MV2 MV3 0,40 

HUT MV2 13 0,26 

HUT 10 11 0,85 

HUT 10 MV3 0,76 

HUT 10 13 0,55 

HUT 11 MV3 0,62 

HUT 11 13 0,43 

HUT MV3 13 0,76 
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Deslocamento total (Dt) e Velocidade Média Total (Vmedt) sobre a plataforma 

de força durante o teste de mudança postural ativa (AS) 

 

 

Tabela 4.12 - Estatística descritiva para as variáveis Dt (cm) e VMedt (m/s) 

durante AS. 

Tempo Variável Média DP IC (95%) Mín Mediana Máx 

1 Dt 0,303 0,071 0,273 0,334 0,203 0,302 0,519 

 VMedt 0,031 0,007 0,028 0,034 0,02 0,031 0,052 

2 Dt 0,312 0,048 0,291 0,332 0,218 0,301 0,392 

 VMedt 0,031 0,006 0,029 0,033 0,022 0,03 0,04 

3 Dt 0,35 0,112 0,302 0,399 0,207 0,303 0,611 

 VMedt 0,033 0,01 0,029 0,037 0,021 0,03 0,056 

4 Dt 0,338 0,101 0,294 0,381 0,201 0,311 0,639 

 VMedt 0,035 0,012 0,03 0,041 0,021 0,031 0,07 

5 Dt 0,338 0,078 0,305 0,372 0,237 0,329 0,497 

 VMedt 0,033 0,01 0,029 0,038 0,02 0,034 0,066 

VM1 Dt 0,361 0,101 0,317 0,404 0,236 0,329 0,605 

 VMedt 0,036 0,011 0,031 0,041 0,022 0,033 0,062 

7 Dt 0,374 0,122 0,321 0,426 0,242 0,323 0,73 

 VMedt 0,035 0,011 0,03 0,039 0,024 0,032 0,073 

8 Dt 0,334 0,111 0,286 0,382 0,225 0,307 0,7 

 VMedt 0,032 0,011 0,028 0,037 0,023 0,031 0,07 

VM2 Dt 0,421 0,13 0,365 0,478 0,293 0,365 0,674 

 VMedt 0,043 0,012 0,038 0,049 0,029 0,039 0,066 

10 Dt 0,333 0,064 0,306 0,361 0,198 0,327 0,443 

 VMedt 0,033 0,007 0,03 0,037 0,02 0,032 0,053 

11 Dt 0,341 0,09 0,302 0,38 0,216 0,307 0,619 

 VMedt 0,033 0,006 0,03 0,036 0,025 0,031 0,05 

VM3 Dt 0,347 0,063 0,32 0,375 0,261 0,354 0,476 

 VMedt 0,034 0,007 0,031 0,037 0,026 0,033 0,048 

13 Dt 0,331 0,081 0,296 0,366 0,203 0,305 0,506 

 VMedt 0,031 0,008 0,027 0,034 0,019 0,031 0,051 

14 Dt 0,359 0,094 0,318 0,4 0,209 0,322 0,595 

 VMedt 0,034 0,009 0,03 0,038 0,021 0,031 0,06 

Tempo 1 a 14 – cada minuto ao longo do teste AS, MV1, MV2, MV3 – Manobras 

de Valsalva, DP – desvio padrão, IC – Intervalo de confiança, Min – mínimo, Max 

– Maximo. 
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Quando analisamos o ortostatismo durante o AS sobre a plataforma de força, 

verificamos para a variável Dt, relevância estatística durante o minuto 3, minuto 6 (1º 

MV), minuto 7, minuto 9 (2º MV), minuto 12 (3º MV) e minuto 14 em relação ao 

minuto 1 de ortostatismo. Também foram encontradas diferenças significantes durante o 

minuto 7, minuto 9 (2º MV) e minuto 14 em relação ao minuto 2, durante a 2º MV 

(minuto 6) em relação ao minuto 3, 4, 5,  minuto 6 (2º MV), 7 e minuto 8. Por fim 

observamos do minuto 10 ao 13 valores estatisticamente significantes em relação ao 

minuto 9 (2º MV) (Figura 10, Tabela 4.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10  – Box Plot para variável Dt  em cada tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Tabela 4.13 - Comparação entre tempos para variável Dt. 

 

Tempo  P-valor 

1 2 0,4913 

1 3 0,0343 

1 4 0,1057 

1 5 0,0597 

1 MV1 0,0047 

1 7 0,0012 

1 8 0,1599 

1 MV2 <0,0001 

1 10 0,0855 

1 11 0,0552 

1 MV3 0,0135 

1 13 0,1412 

1 14 0,0058 

2 3 0,1517 

2 4 0,3511 

2 5 0,2307 

2 MV1 0,0317 

2 7 0,0103 

2 8 0,4722 

2 MV2 <0,0001 

2 10 0,3008 

2 11 0,2175 

2 MV3 0,0734 

2 13 0,4323 

2 14 0,0377 

3 4 0,6151 

3 5 0,8135 

3 MV1 0,4711 

3 7 0,2532 

3 8 0,4736 

3 MV2 0,0013 

3 10 0,6888 

3 11 0,8405 

3 MV3 0,7192 

3 13 0,5156 

3 14 0,5158 

 

Tempo 1 a 14 – cada minuto ao longo do teste TA, MV1, MV2, MV3 – Manobras 

de Valsalva. P<0,05. 
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Tabela 4.13 (continuação) - Comparação entre tempos para variável Dt. 

 

 

Tempo P-valor 

4 5 0,7894 

4 MV1 0,2215 

4 7 0,1004 

4 8 0,8306 

4 MV2 0,0002 

4 10 0,9184 

4 11 0,7629 

4 MV3 0,3887 

4 13 0,8828 

4 14 0,2494 

5 MV1 0,3390 

5 7 0,1683 

5 8 0,6306 

5 MV2 0,0006 

5 10 0,8693 

5 11 0,9724 

5 MV3 0,5517 

5 13 0,6786 

5 14 0,3759 

MV1 7 0,6724 

MV1 8 0,1512 

MV1 MV2 0,0120 

MV1 10 0,2626 

MV1 11 0,3567 

MV1 MV3 0,7177 

MV1 13 0,1709 

MV1 14 0,9434 

7 8 0,0636 

7 MV2 0,0362 

7 10 0,1232 

7 11 0,1792 

7 MV3 0,4330 

7 13 0,0736 

7 14 0,6214 

 

Tempo 1 a 14 – cada minuto ao longo do teste TA, MV1, MV2, MV3 – Manobras 

de Valsalva. P<0,05. 
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Tabela 4.13 (continuação) - Comparação entre tempos para variável Dt. 

 

Tempo P-valor 

8 MV2 <0,0001 

8 10 0,7517 

8 11 0,6062 

8 MV3 0,2822 

8 13 0,9470 

8 14 0,1723 

MV2 10 0,0003 

MV2 11 0,0006 

MV2 MV3 0,0042 

MV2 13 0,0001 

MV2 14 0,0098 

10 11 0,8421 

10 MV3 0,4475 

10 13 0,8027 

10 14 0,2939 

11 MV3 0,5750 

11 13 0,6534 

11 14 0,3949 

MV3 13 0,3130 

MV3 14 0,7714 

13 14 0,1941 

Tempo 1 a 14 – cada minuto ao longo do teste TA, MV1, MV2, MV3 – Manobras 

de Valsalva. P<0,05. 

 

Se observarmos a Vmedt, encontramos relevância estatística para os valores 

aferidos durante 1º MV (minuto 6), 2º MV (minuto 9) em relação ao minuto 1. Também 

foi observada esta relevância durante 2º MV em relação ao minuto 2 ao 8 e do minuto 

10 ao 14 em  relação à 2º MV (Tabela 4.14, Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Box Plot para variável VMedt  em cada tempo. 
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Tabela 4.14  - Comparação entre tempos para variável VMedt. 

 

Tempo P-valor 

1 2 0,7962 

1 3 0,4120 

1 4 0,1606 

1 5 0,2508 

1 MV1 0,0336 

1 7 0,0733 

1 8 0,5535 

1 MV2 <0,0001 

1 10 0,1798 

1 11 0,1989 

1 MV3 0,0684 

1 13 0,8982 

1 14 0,1725 

2 3 0,5739 

2 4 0,1052 

2 5 0,3730 

2 MV1 0,0616 

2 7 0,1249 

2 8 0,7381 

2 MV2 <0,0001 

2 10 0,2783 

2 11 0,3043 

2 MV3 0,1173 

2 13 0,6994 

2 14 0,2684 

3 4 0,2890 

3 5 0,7422 

3 MV1 0,1900 

3 7 0,3299 

3 8 0,8196 

3 MV2 <0,0001 

3 10 0,6012 

3 11 0,6415 

3 MV3 0,3144 

3 13 0,3431 

3 14 0,5855 

 

Tempo 1 a 14 – cada minuto ao longo do teste TA, MV1, MV2, MV3 – Manobras 

de Valsalva. P<0,05. 
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Tabela 4.14 (continuação)  - Comparação entre tempos para variável VMedt. 

 

Tempo P-valor 

4 5 0,4641 

4 MV1 0,8017 

4 7 0,9313 

4 8 0,1979 

4 MV2 0,0006 

4 10 0,5902 

4 11 0,5515 

4 MV3 0,9566 

4 13 0,0452 

4 14 0,6060 

5 MV1 0,3257 

5 7 0,5183 

5 8 0,5776 

5 MV2 <0,0001 

5 10 0,8464 

5 11 0,8912 

5 MV3 0,4980 

5 13 0,2020 

5 14 0,8286 

MV1 7 0,7358 

MV1 8 0,1242 

MV1 MV2 0,0014 

MV1 10 0,4299 

MV1 11 0,3974 

MV1 MV3 0,7599 

MV1 13 0,0244 

MV1 14 0,4433 

7 8 0,2295 

7 MV2 0,0004 

7 10 0,6510 

7 11 0,6105 

7 MV3 0,9747 

7 13 0,1552 

7 14 0,6675 

 

Tempo 1 a 14 – cada minuto ao longo do teste TA, MV1, MV2, MV3 – Manobras 

de Valsalva. P<0,05. 
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Tabela 4.14 (continuação)  - Comparação entre tempos para variável VMedt. 

 

Tempo P-valor 

8 MV2 <0,0001 

8 10 0,4530 

8 11 0,4880 

8 MV3 0,2174 

8 13 0,4713 

8 14 0,4394 

MV2 10 <0,0001 

MV2 11 <0,0001 

MV2 MV3 0,0005 

MV2 13 <0,0001 

MV2 14 <0,0001 

10 11 0,9545 

10 MV3 0,6283 

10 13 0,1419 

10 14 0,9819 

11 MV3 0,5885 

11 13 0,1580 

11 14 0,9364 

MV3 13 0,1513 

MV3 14 0,6446 

13 14 0,1359 

 

Tempo 1 a 14 – cada minuto ao longo do teste TA, MV1, MV2, MV3 – Manobras 

de Valsalva. P<0,05. 

 

 

 

Quando dividimos o tempo total do teste AS em 3 partes: pré-MV, VM e pós MV 

e  comparamos cada variável Dt e Vmedt entre estes tempos, encontramos diferenças 

estatisticamente significativas entre o período durante MV em relação ao período pré-

MV, em ambas as variáveis, sendo que, para Vmedt, foi verificado também diferença 

entre o período pós-MV em relação ao período imediatamente anterior, o período MV, 

conforme podemos verificar ilustrativamente nas figuras 12 e 13 e nas tabelas 4.15,  

4.16 e 4.17. 
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Tabela 4.15 – Estatística descritiva para as variáveis Dt (cm) e VMedt (m/s) 

durante o AS. 

Período do 
Ortostatismo 

Variáveis Média Desvio 
Padrão 

IC (95%) Min Mediana Max 

Pré-MV Dt 0,328 0,086 0,312 0,344 0,201 0,306 0,639 

VMedt 0,033 0,009 0,031 0,034 0,020 0,030 0,070 

MV Dt 0,367 0,110 0,347 0,388 0,225 0,334 0,730 

VMedt 0,036 0,011 0,034 0,038 0,022 0,033 0,073 

Pós-MV Dt 0,341 0,083 0,324 0,358 0,198 0,316 0,619 

VMedt 0,033 0,008 0,031 0,034 0,019 0,031 0,060 

Pré-MV- período inicial do AS. MV- período durante as MVs. Pós-VM- período 

posterior à realização das manobras. IC- intervalo de confiança. Min-mínimo. 

Max- Máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Box Plot para variável Dt em cada tempo. 
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Figura  13 – Box Plot para variável  VMedt em cada tempo. 

Tabela 4.16– Comparação entre tempos 

para variável Dt. 

 

Comparação de tempo p-valor 

(1-2) <0,0001 

(1-3) 0,1448 

(2-3) 0,0239 

1- período pré-MV, 2 – período durante 

MV, 3- período pós-MV. P<0,05. 

 

 

 

Tabela 4.17– Comparação entre tempos 

para variável VMedt. 

 

Comparação de tempo p-valor 

(1-2) 0,0012 

(1-3) 0,7682 

(2-3) 0,0055 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV,  

3- período pós-MV. P<0,05. 

 

 

Eletromiografia de superfície durante AS e HUT divididos em 3 partes: pré MV, 

MV e pós-MV. 

 

Na análise eletromiográfica dos grupos musculares superficiais propostos, ao  

avaliarmos as atividades elétricas dos mesmos, dividindo-se o tempo total dos testes AS 

e HUT em três períodos, pré-MV, MV e pós-MV, encontramos diferenças 

estatisticamente significativas, durante o AS, entre o período MV em relação ao período 

pré-MV para os todos os grupos musculares avaliados, EEd, EEe, GMd, GMe, RAe, 

TAd, TAe, exceto para o músculo Rad. Já para o período pós-MV em relação ao 

período pré-MV, encontramos relevância estatística nos dados para EEd, EEe, GMd, 

GMe, RAe, TAd. Por fim, ainda durante o AS, entre o período pós-MV em relação ao 

período durante MV, encontramos diferenças estatisticamente significante para os 

músculos GMd, GMe, RAe, TAd e TAe (Tabela 4.18 e 4.20 a 4.43; Figuras 14 a 21). 

Na avaliação destes períodos pré-MV, MV e pós-MV durante o HUT, verificamos 

uma relevância estatística para os dados do período MV em relação ao período pré-MV 
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para os músculos EEd, EEe, GMe, RAd, RAe, TAd, TAe. Na comparação entre o 

período pós-MV e pré- MV, verificamos diferença significativa para EEe, GMd, GMe, 

RAd, TAd, TAe. Por fim, na comparação entre período pós-MV e durante MV, 

diferenças relevantes estatisticamente ocorreram para os músculos EEd, EEe, RAd, 

RAe, TAd (Tabela 4.19 e 4.20 a 4.43; Figuras 14 a 21). 

 

 

Tabela 4.18 – Estatística descritiva para eletromiografia (em mV) durante AS. 

 
Teste Tempo Variável Média DP IC (95%) Mín Mediana Máx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS 

 

 

 

 

 

1 

EEd 0,064 0,0059 0,061 0,066 0,057 0,063 0,074 

EEe 0,067 0,0079 0,063 0,07 0,053 0,069 0,076 

GMd 0,06 0,0107 0,055 0,065 0,047 0,052 0,079 

GMe 0,053 0,0128 0,047 0,058 0,031 0,05 0,077 

RAd 0,064 0,0059 0,061 0,067 0,057 0,064 0,074 

RAe 0,067 0,0071 0,064 0,07 0,053 0,069 0,081 

TAd 0,055 0,02 0,046 0,064 0,015 0,063 0,082 

TAe 0,066 0,0066 0,064 0,069 0,053 0,069 0,074 

 

 

 

 

2 

EEd 0,087 0,0295 0,074 0,099 0,057 0,079 0,168 

EEe 0,079 0,0258 0,068 0,09 0,044 0,074 0,157 

GMd 0,133 0,0489 0,111 0,154 0,077 0,108 0,223 

GMe 0,126 0,0558 0,102 0,15 0,068 0,106 0,325 

RAd 0,207 0,0724 0,175 0,238 0,086 0,189 0,376 

RAe 0,197 0,0658 0,168 0,225 0,087 0,182 0,328 

TAd 0,132 0,0692 0,102 0,162 0,075 0,101 0,378 

TAe 0,138 0,0488 0,117 0,159 0,09 0,12 0,229 

 

 

 

 

3 

EEd 0,089 0,0139 0,083 0,095 0,063 0,096 0,11 

EEe 0,081 0,0235 0,071 0,091 0,052 0,079 0,152 

GMd 0,078 0,0182 0,07 0,086 0,052 0,076 0,1 

GMe 0,067 0,0096 0,063 0,071 0,044 0,07 0,084 

RAd 0,07 0,0127 0,064 0,075 0,044 0,073 0,094 

RAe 0,079 0,0127 0,073 0,084 0,057 0,079 0,1 

TAd 0,069 0,0104 0,065 0,074 0,052 0,067 0,089 

TAe 0,075 0,0181 0,067 0,083 0,048 0,07 0,1 

 

EEd- músculo eretor da espinha direito, EEe- músculo eretor da espinha esquerdo, 

GMd- gastrocnêmio medial direito, GMe- gastrocnêmio medial esquerdo, RAd- 

reto abdominal direito, RAe- reto abdominal esquerdo, TAd- tibial anterior 

direito, TAe- tibial anterior esquerdo, DP- desvio padrão, IC – intervalo de 

confiança, Min- mínimo, Max- máximo. 
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Tabela 4.19 – Estatística descritiva para eletromiografia (em mV) durante HUT. 

 

Teste Tempo Variável Média DP IC (95%) Mín Mediana Máx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUT 

 

 

 

 

 

1 

EEd 0,067 0,0143 0,061 0,073 0,049 0,07 0,086 

EEe 0,061 0,006 0,058 0,064 0,053 0,063 0,07 

GMd 0,062 0,0199 0,054 0,071 0,024 0,065 0,1 

GMe 0,042 0,0146 0,035 0,048 0,02 0,041 0,073 

RAd 0,032 0,0103 0,028 0,037 0,02 0,029 0,061 

RAe 0,064 0,0112 0,059 0,069 0,048 0,065 0,086 

TAd 0,032 0,0102 0,028 0,037 0,02 0,029 0,061 

TAe 0,043 0,0083 0,04 0,047 0,022 0,045 0,054 

 

 

 

 

2 

EEd 0,091 0,0098 0,086 0,095 0,072 0,09 0,12 

EEe 0,092 0,0228 0,082 0,102 0,068 0,085 0,173 

GMd 0,089 0,0123 0,083 0,094 0,061 0,092 0,1 

GMe 0,069 0,0085 0,065 0,072 0,059 0,064 0,086 

RAd 0,078 0,0176 0,071 0,086 0,053 0,075 0,113 

RAe 0,087 0,0134 0,081 0,093 0,066 0,089 0,116 

TAd 0,089 0,0123 0,083 0,094 0,061 0,092 0,1 

TAe 0,072 0,0174 0,064 0,08 0,048 0,069 0,1 

 

 

 

 

3 

EEd 0,064 0,0136 0,058 0,07 0,053 0,063 0,111 

EEe 0,054 0,015 0,048 0,061 0,031 0,05 0,089 

GMd 0,069 0,0109 0,065 0,074 0,054 0,066 0,089 

GMe 0,071 0,013 0,065 0,076 0,048 0,071 0,094 

RAd 0,066 0,0088 0,062 0,07 0,051 0,07 0,081 

RAe 0,063 0,0087 0,059 0,067 0,048 0,061 0,089 

TAd 0,062 0,0061 0,059 0,065 0,054 0,0602 0,0762 

TAe 0,068 0,0116 0,063 0,073 0,048 0,066 0,089 

 

EEd- músculo eretor da espinha direito, EEe- músculo eretor da espinha esquerdo, 

GMd- gastrocnêmio medial direito, GMe- gastrocnêmio medial esquerdo, RAd- 

reto abdominal direito, RAe- reto abdominal esquerdo, TAd- tibial anterior 

direito, TAe- tibial anterior esquerdo, DP- desvio padrão, IC – intervalo de 

confiança, Min- mínimo, Max- máximo. 
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Figura 14 – Box Plot da variável EEd em cada teste para cada tempo. TA- Tilt 

Ativo ou AS. TP- HUT ou Tilt passivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Box Plot da variável EEe em cada teste para cada tempo. TA- Tilt 

Ativo ou AS. TP- HUT ou Tilt passivo. 
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Figura 16 – Box Plot da variável GMd em cada teste para cada tempo. TA- 

Tilt Ativo ou AS. TP- HUT ou Tilt passivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Box Plot da variável GMe em cada teste para cada tempo. TA- Tilt 

Ativo ou AS. TP- HUT ou Tilt passivo. 
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Figura 18 – Box Plot da variável RAd em cada teste para cada tempo. TA- Tilt 

Ativo ou AS. TP- HUT ou Tilt passivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Box Plot da variável RAe em cada teste para cada tempo. TA- Tilt 

Ativo ou AS. TP- HUT ou Tilt passivo. 
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Figura 20 – Box Plot da variável TAd em cada teste para cada tempo. TA- Tilt 

Ativo ou AS. TP- HUT ou Tilt passivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Box Plot da variável TAe em cada teste para cada tempo. TA- Tilt 

Ativo ou AS. TP- HUT ou Tilt passivo. 
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Tabela 4.20 – Comparação entre tempos no teste AS para variável EEd. 

 
Teste Tempo p-valor 

AS 1 2 <0,0001 

AS 1 3 <0,0001 

AS 2 3 0,2325 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- período 

pós-MV. P<0,05. 

 

 

 

 

 

Tabela 4.21 – Comparação entre tempos no teste HUT para variável EEd. 
Teste Tempo p-valor 

HUT 1 2 <0,0001 

HUT 1 3 0,4286 

HUT 2 3 <0,0001 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- período 

pós-MV. P<0,05. 

 

 

 

 

 

Tabela 4.22 – Comparação entre tempos no teste AS para variável EEe. 
Teste Tempo p-valor 

AS 1 2 0,0420 

AS 1 3 0,0124 

AS 2 3 0,6299 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- período 

pós-MV. P<0,05. 

 

 

 

 

 

Tabela 4.23 – Comparação entre tempos no teste HUT para variável EEe. 
Teste Tempo p-valor 

HUT 1 2 <0,0001 

HUT 1 3 0,0238 

HUT 2 3 <0,0001 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- período 

pós-MV. P<0,05. 
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Tabela 4.24 – Comparação entre tempos no teste AS para variável GMd. 
Teste Tempo p-valor 

AS 1 2 <0,0001 

AS 1 3 0,0013 

AS 2 3 <0,0001 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- período 

pós-MV. P<0,05. 

 

 

 

 

 

Tabela 4.25 – Comparação entre tempos no teste HUT para variável GMd. 
Teste Tempo p-valor 

HUT 1 2 -0,2464 

HUT 1 3 0,0022 

HUT 2 3 0,3962 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- período 

pós-MV. P<0,05. 

 

 

 

 

 

Tabela 4.26 – Comparação entre tempos no teste AS para variável GMe. 
Teste Tempo p-valor 

AS 1 2 <0,0001 

AS 1 3 0,0009 

AS 2 3 <0,0001 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- período 

pós-MV. P<0,05. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.27 – Comparação entre tempos no teste HUT para variável GMe. 
Teste Tempo p-valor 

HUT 1 2 <0,0001 

HUT 1 3 <0,0001 

HUT 2 3 0,7908 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- período 

pós-MV. P<0,05. 
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Tabela 4.28 – Comparação entre tempos no teste AS para variável RAd. 
Teste Tempo p-valor 

AS 1 2 -0,9786 

AS 1 3 0,0661 

AS 2 3 1,1817 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- período 

pós-MV. P<0,05. 

 

 

 

 

Tabela 4.29 – Comparação entre tempos no teste HUT para variável Rad. 
Teste Tempo p-valor 

HUT 1 2 <0,0001 

HUT 1 3 <0,0001 

HUT 2 3 0,0267 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- período 

pós-MV. P<0,05. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.30 – Comparação entre tempos no teste AS para variável RAe. 
Teste Tempo p-valor 

AS 1 2 <0,0001 

AS 1 3 0,0085 

AS 2 3 <0,0001 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- período 

pós-MV. P<0,05. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.31 – Comparação entre tempos no teste HUT para variável RAe. 
Teste Tempo p-valor 

HUT 1 2 <0,0001 

HUT 1 3 0,9192 

HUT 2 3 <0,0001 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- período 

pós-MV. P<0,05. 
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Tabela 4.32 - Comparação entre tempos no teste AS para variável TAd. 
Teste Tempo p-valor 

AS 1 2 <0,0001 

AS 1 3 0,0007 

AS 2 3 <0,0001 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- período 

pós-MV. P<0,05. 

 

 

 

 

Tabela 4.33 - Comparação entre tempos no teste HUT para variável TAd. 

 
Teste Tempo p-valor 

HUT 1 2 <0,0001 

HUT 1 3 <0,0001 

HUT 2 3 <0,0001 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- período 

pós-MV. P<0,05. 

 

 

 

 

 

Tabela 4.34 - Comparação entre tempos no teste AS para variável TAe. 

 
Teste Tempo p-valor 

AS 1 2 <0,0001 

AS 1 3 0,1317 

AS 2 3 <0,0001 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- período 

pós-MV. P<0,05. 

 

 

 

 

 

Tabela 4.35 - Comparação entre tempos no teste HUT para variável TAe. 
Teste Tempo p-valor 

HUT 1 2 <0,0001 

HUT 1 3 <0,0001 

HUT 2 3 0,4918 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- período 

pós-MV. P<0,05. 
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Se compararmos entre os testes AS e HUT para cada um dos períodos (pré-MV, 

MV e pós-MV), encontramos uma relevância estatística nos dados para o período MV 

entre AS e HUT para todos os grupos musculares , onde a atividade elétrica dos 

músculos foi maior em AS que em HUT, exceto para eretores da espinha D e E, cuja 

atividade eletromiográfica é significativamente maior em HUT que em relação a AS 

(Figuras 14 a 21; Tabelas 4.35 a 4.42). 

 

Tabela 4.36 – Comparação entre testes em cada tempo para variável EEd. 
Tempo Teste p-valor 

1 AS HUT 0,5522 

2 AS HUT 0,1217 

3 AS HUT <0,001 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- período 

pós-MV. P<0,05. 

 

 

 

 

Tabela 4.37 – Comparação entre testes em cada tempo para variável EEe. 

 

Tempo Teste p-valor 

1 AS HUT 0,1712 

2 AS HUT 0,0097 

3 AS HUT <0,0001 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- período 

pós-MV. P<0,05. 

 

 

 

 

 

Tabela 4.38 – Comparação entre testes em cada tempo para variável GMd. 

Tempo Teste p-valor 

1 AS HUT 0,9951 

2 AS HUT <0,0001 

3 AS HUT 0,1793 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- 

período pós-MV. P<0,05. 
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Tabela 4.39 – Comparação entre testes em cada tempo para variável GMe. 

Tempo Teste p-valor 

1 AS HUT 0,0007 

2 AS HUT <0,0001 

3 AS HUT 0,5741 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- 

período pós-MV. P<0,05. 

 

 

 

 

Tabela 4.40 – Comparação entre testes em cada tempo para variável RAd. 

Tempo Teste p-valor 

1 AS HUT <0,0001 

2 AS HUT <0,0001 

3 AS HUT 0,5026 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- 

período pós-MV. P<0,05. 

 

 

 

 

Tabela 4.41 – Comparação entre testes em cada tempo para variável RAe. 

 

Tempo Teste p-valor 

1 AS HUT 0,3694 

2 AS HUT <0,0001 

3 AS HUT 0,0004 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- 

período pós-MV. P<0,05. 

 

 

 

 

Tabela 4.42 - Comparação entre testes em cada tempo para variável TAd. 

 

Tempo Teste p-valor 

1 AS HUT <0,0001 

2 AS HUT 0,0005 

3 AS HUT 0,2354 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- 

período pós-MV. P<0,05. 
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Tabela 4.43 - Comparação entre testes em cada tempo para variável TAe. 

 

Tempo Teste p-valor 

1 AS HUT <0,0001 

2 AS HUT <0,0001 

3 AS HUT 0,1805 

1- período pré-MV, 2 – período durante MV, 3- 

período pós-MV. P<0,05. 

 




