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Introdução. O câncer de mama é decorrente do crescimento de massa tumoral nas células do tecido epitelial da 
mama, e dentre as formas de tratamento a quimioterapia é a mais utilizada, onde as substâncias químicas atacam 
células de rápida divisão celular, não diferenciando assim células cancerígenas de células saudáveis. Dessa forma 
determinadas complicações, como a neurotoxicidade, entram em desarranjo com o Sistema Nervoso Autônomo res-
ponsável pela modulação autonômica cardíaca, determinando desta forma a importância da análise da variabilidade 
da frequência cardíaca (VFC), oferecendo índices para o entendimento de condições normais ou patológicas, os quais 
podem ser correlacionados ao aumento da mortalidade em diversas doenças Objetivos. Analisar a comparação da 
Variabilidade da Frequência Cardíaca entre mulheres com câncer de mama e mulheres saudáveis. Método. O estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Participaram do estudo 33 mulheres de Dezembro de 2015 à Maio 
de 2016, de 25 a 75 anos, sendo 14 saudáveis e 19 com câncer de mama internadas no Hospital Ophir Loyola (HOL), 
com o aceite do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido o procedimento de permanecer deitada por 10 minutos 
com o aparelho de coleta, um monitor de frequência cardíaca da marca POLAR® modelo RS800cx, em seguida os 
dados foram transferidos para o programa Polar Trainer e transformados em formato .txt para análise em uma rotina 
matemática no programa Kubios HRV 2.2. Os dados foram analisados no pragrama BioEstat 5.2®, utilizando o Teste 
de Shapiro-Wilk para análise da normalidade seguidos do Teste t de student, utilizando como significância p≤ 0,05. 
Resultados. Os resultados no domínio tempo apresentaram significância nos índices SDNN (0,03) e TINN (0,05) as-
sim como entre as análises de domínios não-lineares onde se apresentou significância nas variáveis SD1 (0,04) e SD2 
(0,01). Dentro do domínio da analise linear, o domínio de frequência, não apresentou nenhuma variável com relevância 
científica LF (0,62), HF (0,62), LF/HF (0,21), assim como, RR (0,82), RMSSD (0,06), pNN50 (0,16) pertencentes ao 
domínio do tempo. Conclusão. O presente estudo apresentou resultados de grande importância, concluindo que 
a quimioterapia realizada em mulheres com câncer de mama altera a variabilidade da frequência cardíaca em com-
paração à mulheres saudáveis.
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