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RESUMO 

Contextualização: O sistema nervoso autônomo (SNA) é o responsável pela modulação do 

ritmo cardíaco, uma vez que a ação dos ramos simpático e parassimpático sobre as células 

marcapasso do nodo sinusal promove aumento e diminuição, respectivamente, da frequência 

cardíaca (FC). A variação da FC na transição repouso-exercício pode indicar como se 

comporta o sistema nervoso parassimpático nos segundos iniciais da contração muscular, já 

que ocorre inibição da modulação vagal sobre o nodo sinusal como resposta inicial da FC ao 

exercício. Uma variabilidade da frequência cardíaca (VFC) reduzida na condição de repouso 

pode ser indício de adaptação anormal do SNA, indicando um mau funcionamento 

fisiológico. Em indivíduos portadores de fatores de risco para doenças cardiovasculares, as 

respostas da FC durante o exercício e na sua recuperação levam mais tempo para atingir os 

valores ideais, o que pode ser atribuído à modulação parassimpática ineficaz no início do 

esforço, maior atividade simpática e estresse cardíaco pós-esforço. Objetivo: Avaliar a 

magnitude das respostas da FC durante o esforço máximo através do teste de uma repetição 

máxima (1RM), verificar a relação da magnitude destas respostas com o comportamento da 

VFC em repouso e investigar o comportamento da FC e VFC no período de recuperação do 

teste em indivíduos portadores de fatores de risco para doenças cardiovasculares. Método: A 

amostra foi constituída por treze indivíduos, homens e mulheres, com idades entre 50 e 71 

anos, portadores de fatores de risco para doenças cardiovasculares. Foram realizados exames 

laboratoriais, anamneses, avaliações antropométricas e registrados os valores de FC e dos 

intervalos RR (iR-R) na condição de repouso e em protocolo de teste de 1RM nos momentos 

que antecederam o esforço, durante o esforço e nos três minutos de recuperação após o 

esforço. A partir dos dados obtidos de FC e dos iR-R, foram calculados a variação da FC 

repouso/exercício, a variação da FC exercício/recuperação os índices SD1 e RMSSD da VFC 

na condição de repouso e durante a recuperação do teste. Resultados: Não foram encontradas 

diferenças significativas nos valores dos índices da VFC durante protocolo de teste de 1RM. 

Por outro lado, foram encontradas diferenças significativas da FC no pico do esforço com a 

FC de repouso pré-esforço, assim como com a FC em todos os momentos observados na 

recuperação pós-esforço. Além disso, foi encontrada uma forte correlação positiva entre a 

variação da FC repouso-exercício e índices da VFC na condição basal. Conclusão: 

Indivíduos com melhor modulação vagal em repouso apresentam maior variação da FC ao 

exercício resistido máximo, e tanto a FC quanto a modulação vagal retorna aos valores basais 

no primeiro minuto da recuperação, independente das diferenças observadas em repouso. 

Palavras-chave: Sistema nervoso autônomo. Frequência cardíaca. Exercício resistido. 



ABSTRACT 

Background: The Autonomic Nervous System (ANS) is responsible for cardiac rhythm 

modulation, since the action of the sympathetic and parasympathetic branches on the 

pacemaker cells of the sinus node causes increase and decrease, respectively, of heart rate 

(HR). A variation of HR in the rest to exercise transition may indicate how the 

parasympathetic nervous system behaves in the first seconds of muscle contraction, because 

an inhibition of vagal modulation on the sinus node occurs as an initial response of HR to 

exercise. A reduced heart rate variability (HRV) in rest condition may indicate abnormal 

adaptation of the ANS, which suggests poor physiological functioning. In individuals that 

have risk factors for cardiovascular disease, HR response during exercise and recovery take 

longer to reach ideal values, which may be attributed to inefficient parasympathetic 

modulation at the start of physical effort, greater sympathetic activity and after- exercise 

cardiac stress.  Objective: To evaluate the magnitude of HR responses during effort using the 

one maximum repetition test (1RM), verify the relation between the magnitude of these 

responses and the behavior of HRV during rest condition, and investigate the behavior of HR 

and HRV during the recovery period of the test in individuals with risk factors for 

cardiovascular disease. Method: Our sample was made up of thirteen people, both men and 

women, aged 50-71, with risk factors for cardiovascular disease. Laboratory tests were made, 

we carried out anamneses, anthropometric evaluations, and recorded values of HR and RR 

intervals (iR-R) in rest condition and in moments prior to effort, during the effort, and in the 

3-minute recovery after effort in the 1RM test protocol. Based on the HR and iR-R data we 

calculated the rest/exercise HR variation, the rest/recovery HR variation, the SD1 and 

RMSSD indexes of HRV in rest condition and during recovery. Results: We did not find 

significant differences in index values of HRV during 1RM test protocols. On the other hand, 

we found significant differences between HR at maximum effort and HR in rest condition 

before effort, as well as between HR at maximum effort and at all times in the after-effort 

recovery period. Besides, we found a strong positive correlation between rest/exercise HR 

variation and HRV indexes in basal condition. Conclusion: Individuals with better vagal 

modulation in rest condition show greater variation of HR under maximum resistance 

exercise, and HR as well as vagal modulation return to the baseline in the first minute of 

recovery, independently of differences observed in rest condition. 

 

 

Key words: Autonomic nervous system. Heart rate. Resistance exercise. 
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1. INTRODUÇÃO 

A disautonomia (alteração na função autonômica) contribui para agravos 

cardiovasculares que afetam adversamente a saúde (DE ANGELIS et al, 2004). Sabendo que 

o sistema nervoso autônomo (SNA) é o responsável pela modulação do ritmo cardíaco, uma 

vez que a ação dos ramos simpático e parassimpático sobre as células marcapasso do nodo 

sinusal promove aumento e diminuição, respectivamente, da frequência cardíaca (FC), a 

medida das alterações no ritmo do miocárdio torna-se importante para o estudo da modulação 

autonômica da FC (MALIK & CAMM, 1996). 

A variabilidade da frequência cardíaca (VFC), que pode ser definida como as 

mudanças no intervalo de tempo entre os batimentos cardíacos também é um indicador da 

modulação autonômica cardíaca (TASK FORCE, 1996). Uma VFC reduzida na condição de 

repouso pode ser indício de adaptação anormal e ineficaz do SNA, sinalizando um mau 

funcionamento fisiológico no indivíduo (RAJENDRA ACHARYA et al, 2006; VANDERLEI 

et al, 2009). 

A variação da FC na transição repouso-exercício pode trazer relevantes 

informações sobre como se comporta o sistema nervoso parassimpático nos segundos iniciais 

da contração muscular, já que ocorre inibição da modulação vagal sobre o nodo sinusal como 

resposta inicial da FC ao exercício. Quanto mais rápido ocorrer o aumento da FC nesta fase, 

maior a preservação do componente autonômico vagal (QUITÉRIO et al, 2007; QUITÉRIO et 

al, 2011; MITCHELL, 2012). 

Indivíduos portadores de fatores de risco para doenças cardiovascluares, pela 

baixa capacidade de ajustar-se aos estímulos do exercício, tendem a sofrer uma maior 

sobrecarga ao aparelho circulatório e as respostas da FC durante o exercício e da sua 

variabilidade na recuperação levam mais tempo para atingir os valores ideais (MOREIRA et 

al, 2007; TIBANA et al, 2013), indicando modulação parassimpática insuficiente no início do 

esforço, maior atividade simpática e estresse cardíaco pós-esforço. Essas repercussões 

configuram-se como fortes preditores de risco cardiovascular, evidenciando a importância do 

estudo da FC e da sua variabilidade para uma prescrição de exercícios mais segura e adequada 

para esta população (CAMBRI et al, 2008). 

Diversos autores (STEIN et al, 1999; QUITÉRIO et al, 2006; MADDEN et al, 

2006) têm demonstrado a relação entre a prática de exercício aeróbio e o aumento da VFC em 

repouso, relacionada a uma maior atuação vagal (parassimpática) sobre o nodo sinusal, o que 

reflete em menores índices de morbidade e mortalidade advindos de agravos cardiovasculares. 

Em contrapartida, permanecem ainda inconclusivos os resultados do efeito agudo do exercício 
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resistido sobre a modulação autonômica cardíaca (LOPES et al, 2007). Entender como os 

fatores de riscos interferem nas respostas cardiovasculares durante o exercício resistido de 

curta duração é importante para um melhor ajuste da prescrição de exercícios desta 

modalidade. Assim sendo, torna-se necessário investigar, em indivíduos portadores de fatores 

de risco para doenças cardiovasculares, as respostas da FC durante a contração muscular 

voluntária máxima e o comportamento da VFC na recuperação do esforço máximo. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Modulação autonômica cardíaca em indivíduos com fatores de risco para doenças 

cardiovasculares 

O sistema cardiovascular é controlado, em parte, pelo SNA que, através das 

ramificações simpáticas para todo o coração e parassimpáticas para região do nódulo sinusal, 

miocardio atrial e nódulo atrioventricular (AUBERT et al 2003), influencia diretamente a FC. 

As informações aferentes são integradas na área cardiovascular e respostas simpáticas e 

parassimpáticas são enviadas ao coração para regular a FC, adaptando-se às necessidades de 

cada momento. Em condições fisiológicas, o incremento da FC ocorre em função do aumento 

da atividade simpática e diminuição parassimpártica, enquanto que, um predomínio 

parassimpático é basicamente o motivo na redução da FC (AUBERT et al, 2003; 

PASCHOAL et al, 2003; RAJENDRA ACHARYA et al, 2006; ROLIM et al, 2008). 

A presença de fatores de risco para doenças cardiovasculares repercutem na 

modulação autonômica cardíaca (TIBANA et al, 2013). No caso do diabetes, por exemplo, 

uma complicação comum e grave é a neuropatia autonômica (VINIK et al, 2003). Embora 

essa possa afetar qualquer sistema orgânico, geralmente se inicia pelo sistema neurovascular 

cutâneo e cardiovascular (ROLIM et al, 2008), sendo caracterizada pela presença de lesões 

das fibras autonômicas periféricas (simpático e parassimpático) relacionadas ao sistema 

cardiovascular. A prevalência da neuropatia autonômica cardiovascular em diabéticos está 

proporcionalmente relacionada ao aumento da idade, da duração da diabetes e ao mau 

controle glicêmico (VINIK & ZIEGLER, 2007). 

Em indivíduos hipertensos, a capacidade moduladora do SNA também é 

prejudicada (THAYER et al, 2010). Os níveis de pressão arterial oscilam em decorrência das 

variações do débito cardíaco determinadas pelos movimentos respiratórios (TAYLOR & 

ECKBERG, 1996). Em condições fisiológicas, as variações da pressão arterial são percebidas 
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pelos pressorreceptores que modificam, momento a momento, os potenciais sensitivos 

direcionados ao centro vasomotor pelos nervos depressores aórtico e carotídeo. As 

informações processadas no centro vasomotor são enviadas por vias eferentes simpático-

vagais em direção ao coração e vasos, determinando, respectivamente, variações da FC e da 

resistência periférica arterial, compensando as variações do débito cardíaco e evitando 

grandes flutuações da pressão arterial (BARBOSA et al, 2002). O controle mediado pelos 

pressorreceptores sofre uma reciclagem (MICHELINI, 2000), tornando-se menos sensíveis e 

os reflexos passam a ter seu ganho reduzido, ou seja, há menos potenciais de ação nos nervos 

depressores da pressão arterial, reduzindo a capacidade moduladora reflexa do sistema 

parassimpático sobre o coração e aumentando a simpática sobre os vasos arteriais 

(MICHELINI, 2000; BARBOSA et al, 2002). 

O excesso de gordura corporal tende a se relacionar inversamente com a atividade 

parassimpática (RISSANEN et al, 2001; CAMBRI et al, 2008) e com os níveis de 

catecolaminas, consequentemente hiperatividade simpática crônica são observadas em obesos 

(LAEDERACH-HOFMANN et al, 2000). Por sua vez, a hiperatividade simpática exercerá 

papel importante no aumento da resistência à insulina, hipertensão, taquicardia, complicações 

em órgaos-alvos e morte súbita, impactanto, portanto, na estrutura e função de todo o sistema 

orgânico (LOPES & EGAN, 2006). 

Alterações no perfil lipídico como elevações nos níveis de colesterol total, 

triglicerídeos, lipoproteínas de baixa densidade (LDL), assim como a redução nos níveis de 

lipoproteínas de alta densidade (HDL) parecem não ter associação isolada com a modulação 

autonômica cardíaca, no entanto, quando combinadas com outros fatores de risco 

cardiovasculares como obesidade e diabetes, apresentaram associação inversa com a VFC, 

indicando disfunção autonômica nestas condições (LIAO et al, 1998; KIMURA et al, 2006).  

 

2.2 Ajustes da frequência cardíaca ao exercício resistido máximo 

Durante o exercício físico, com o aumento das demandas energéticas dos 

músculos em atividade, os mecanismos de controle do sistema nervoso central, reflexo neural 

e cardiovascular agem juntos (ROWELL, 1992) para garantir os níveis necessários de 

oxigênio e nutrientes para o metabolismo, bem como a remoção dos produtos catabólicos. O 

comando central, através de centros motores do cérebro, ativa paralelamente o sistema motor 

e o SNA, enquanto que o comando periférico, mecanismo neural reflexo originado a partir das 
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terminações nervosas das fibras aferentes dos grupos III e IV atua enviando informações 

relacionadas com as atividades mecânicas e metabólicas dos músculos em contração, para o 

sistema nervoso central (MITCHELL et al, 1983; WILLIAMSON et al, 2006). Ambos os 

comandos, central e periférico, interagem entre si na área de controle cardiovascular, 

localizada no bulbo, e determinam mudanças nos níveis de atividade autonômica do coração e 

vasos sanguíneos (MITCHELL, 1990; FREITAS, 2000; QUITÉRIO et al 2011; MITCHELL 

2012). 

Nos segundos iniciais da contração muscular, observa-se o aumento rápido da FC 

atribuído à inibição da modulação vagal sobre o nodo sinusal. Quanto mais rápido ocorrer o 

aumento da FC nessa fase, maior a preservação do componente autonômico vagal 

(QUITÉRIO et al, 2007; QUITÉRIO et al, 2011; MITCHELL, 2012). 

Prosseguindo o exercício, ocorre a retomada vagal e, de forma mais lenta e 

dependente da intensidade e duração da contração muscular, ocorrem os ajustes do sistema 

nervoso simpático (TAKAHASHI et al, 2009; LEITE et al, 2010). Assim, tem sido constatado 

que durante o exercício físico ocorre aumento da FC, inicialmente por inibição vagal e, em 

seguida por predomínio da modulação simpática, dependendo da intensidade e duração da 

contração muscular (TAKAHASHI et al, 2009). 

Portanto, o aumento das respostas cardiovasculares durante o exercício resistido é 

regulado tanto pela redução da atividade parassimpática quanto pelo aumento da modulação 

simpática e depende do tamanho da massa do grupo muscular solicitado, da duração da ação 

muscular (número de repetições) e da intensidade de tensão máxima (percentual da carga 

máxima) (WILLIAMS et al, 2007).  

Em um teste de esforço máximo, como o teste de 1 Repetição Máxima (1RM), a  

variação da FC em relação aos valores em repouso pode indicar a eficácia do controle 

autonômico parassimpático, já que o esforço normalmente não persiste por mais de dez 

segundos, desta forma, indivíduos com modulação vagal prejudicada tendem a ter variação da 

FC reduzida neste tipo de esforço (ALMEIDA et al, 2005; DA PASCHOA et al, 2006, 

MITCHELL, 2012). 

O exercício físico resistido tem sido estudado quanto a sua mecânica, estático ou 

dinâmico, e os tipos de tensão muscular, isométrica, concêntrica ou excêntrica, com o intuito 

de evidenciar melhores estratégias para o aumento de força, resistência muscular, adaptações 

cardiorrespiratórias e recuperação tecidual (SEGER & THORSTENSSON, 2005; MELO et 

al, 2008; GOIS et al, 2014).  
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A alternância das fases concêntricas e excêntricas da contração muscular que 

ocorre no exercício dinâmico permite maior fluxo sanguíneo comparado ao exercício estático 

(DANIELS et al, 2000), entretanto, quando se trata de um exercício de curta duração, como 

ocorre no teste de 1RM, a energia a ser utilizada já está estocada no músculo, ou seja, o 

estresse é exclusivamente mecânico, sem influência metabólica (WILLIAMS et al, 2007).  

Portanto o teste de 1RM se mostra uma boa alternativa para avaliação da 

modulação vagal durante o esforço em indivíduos portadores de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares, já que a duração do esforço é pequena e a execução do exercício 

compreende tanto ações musculares concêntricas como excêntricas. 

A idade é outro fator que deve ser considerado ao avaliar as respostas da FC 

durante o exercício resistido. Está bem estabelecido que ocorre declíneo da modulação vagal 

com o avanço da idade (LOPES et al, 2007; DE MEERSMAN & STEIN, 2007). Além disso, 

Simões et al (2013) observaram mudanças significativas na função autonômica durante teste 

de 1RM, com uma retirada vagal seguida de ativação simpática, sendo que estas respostas 

foram menores em idosos comparados a indivíduos jovens. 

Ao avaliar o sistema cardiovascular em um teste de força de contração voluntária 

máxima, devemos considerar se os indivíduos realmente conseguem executar os movimentos 

sem influência de fatores limitantes, como dores, incômodos ou complicações ósteo-

articulares. Desordens como diabetes e obesidade podem causar alterações vasculares, 

posturais e dores músculo-esqueléticas, afetando principalmente membros inferiores (ADA, 

2003; BRANDALIZE & LEITE, 2010). Desta forma, realizar o teste de 1RM para esta 

população com exercícios de membros superiores se torna uma boa alternativa para 

possibilitar a participação de indivíduos acometidos por tais desordens, minimizando as 

interferências de condições limitadoras da força. 

As respostas cardiovasculares agudas ao exercício físico podem ser 

compreendidas como uma série de complexos ajustes para fornecer aos músculos solicitados 

um suprimento adequado de sangue, dissipação de calor apropriada e manutenção de um 

aporte de nutrientes necessários para o organismo. O aumento da FC durante o esforço 

mediado pelo SNA pode fornecer informações importantes que não são observadas em 

repouso, como a integridade do ramo parassimpático nos segundos iniciais do esforço, onde 

ocorre a retirada vagal e consequente ajustes cardiovasculares oriundos essencialmente da 

modulação parassimpática (POLITO & FARINATTI, 2003).  

Desta forma, pressupõe-se que as respostas da FC nos segundos iniciais do 

esforço são menores nos indivíduos que apresentam baixa VFC em repouso, indicando 
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atividade vagal prejudicada nestes indivíduos. Assim, era esperada uma relação positiva entre 

a magnitude da variação da FC no teste de 1RM e a VFC em repouso. 

 

2.3 Frequência cardíaca e modulação autonômica na fase de recuperação após exercício 

fisico  

A temática da recuperação pós-exercício de força máxima ainda é pouco 

discutida, mas aparentemente, há uma participação conjunta dos ramos simpático e 

parassimpático na modulação autonômica da FC após o esforço físico (RICARDO et al, 2005; 

DA PASCHOA et al, 2006), onde na transição do exercício-recuperação ocorre uma retomada 

vagal e queda brusca da FC, que gradativamente retorna aos valores de repouso devido aos 

ajustes cardíacos pós-exercício (DA PASCHOA et al, 2006; BUCHHEIT et al, 2009). 

Os valores de FC e a VFC analisadas no período de recuperação, são variáveis que 

permitem uma avaliação da modulação parassimpática (BORRESEN & LAMBERT, 2008). O 

índice RMSSD calculado em trechos consecutivos de 30 segundos e o índice SD1 calculado 

pela plotagem de Poincaré parecem ser bons indicativos da modulação vagal da FC durante a 

recuperação após exercício, já que minimizam a influência de tendências não estacionárias, 

como a redução da FC (TULPPO et al, 1996; GOLDBERGER et al, 2006). 

Rezk et al (2006) constataram que na fase de recuperação do exercício resistido, 

independente da intensidade, a FC está acima dos valores basais em virtude da maior 

atividade simpática e menor parassimpática verificada nessa fase. 

Gois et al (2014) ao analisar o efeito agudo do exercício resistido dinâmico sobre 

a modulação autonômica cardíaca após teste de 1 RM, demonstraram aumentos nas variáveis 

que refletem a modulação vagal (RMSSD, SD1 e AF) durante o período de recuperação, 

concluindo que o esforço máximo e de curta duração, provoca uma retomada vagal e 

consequente aumento na modulação parassimpática pós-exercício em relação à sua condição 

basal. 

Portanto, a duração do esforço parece ser um fator determinante na modulação 

autonômica cardíaca durante a recuperação de um exercício resistido, sendo esperado que na 

recuperação do teste de 1RM, os valores de FC retornem rapidamente aos valores basais. A 

recuperação mais lenta neste tipo de esforço pode indicar desordens na retomada vagal, ou 

seja, disfunção autonômica parassimpática (BORRESEN & LAMBERT, 2008). 

Uma particularidade da recuperação do exercício resistido de alta intensidade que 

pode influenciar sobre a FC e sua variabilidade é o atraso na recuperação do barorreflexo, que 
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é regulada pela interação da retirada vagal e um provável aumento no tônus simpático 

(NIEMELÄ et al, 2008). 

A presença de fatores de risco para doenças cardiovasculares, como hipertensão, 

diabetes, obesidade, deslipidemia e síndrome metabólica estão associadas a anormalidades na 

estrutura e função cardiovascular (BRAITH & STEWART, 2006). Consequentemente a 

hipótese desse estudo é que os ajustes cardiovasculares na recuperação ocorram de forma 

mais lenta, devido à adaptação prejudicada dos sistemas aos estímulos causados pelo esforço 

muscular, causando maior sobrecarga ao aparelho circulatório (MOREIRA et al, 2007). Desta 

forma, Davrath et al (2006) e Borresen & Lambert (2008) associam a demora na recuperação 

da FC com risco de mortalidade, decorrência de um atraso na retomada vagal e excitação 

simpática prolongada, caracterizando uma disfunção autonômica. 

A hipótese do presente estudo é que os indivíduos portadores de fatores de risco 

com menor modulação parassimpática e menores valores da VFC em repouso apresentassem 

uma menor variação da FC na transição repouso-exercício durante um teste máximo de 

exercício resistido (teste de 1 RM), indicando atividade vagal menos eficiente, além de uma 

recuperação mais lenta dos valores de FC e VFC após o esforço. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a modulação autonômica cardíaca, através da 

análise dos ajustes da FC durante o teste de 1RM e da sua variabilidade após o esforço em 

indivíduos com idades entre 50 e 71 anos, portadores de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares e, verificar se existe relação da modulação autonômica cardíaca durante o 

esforço resistido máximo com o comportamento da VFC na condição basal.  

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Aspectos éticos 

O projeto (nª1106/2014) foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo seres Humanos da Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília, 

UNESP, de acordo com a Resolução 196/96 e suas Complementares do Conselho Nacional de 

Saúde. 

Todos os voluntários foram informados sobre os procedimentos experimentais e o 

caráter não invasivo dos testes, bem como do fato desses não afetarem sua saúde. Foram 

esclarecidos também quanto ao sigilo das informações coletadas e o sigilo das identidades dos 
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mesmos. Após terem lido e concordado, assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

4.2 Local do estudo 

Os testes e procedimentos experimentais foram realizados no Centro de Estudos 

em Educação e Saúde (CEES) da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” – 

UNESP, Campus de Marilia. 

 

4.3 Amostra 

Para os cálculos do tamanho da amostra tomou-se como referência os valores de 

RMSSD do estudo de Simões et al (2010), onde foi observada uma diferença máxima entre as 

médias de 17 milissegundos (ms) e desvio padrão de 14 milissegundos (ms). Ao determinar 

um nível de significância de 5% e poder do teste de 80%, a amostra deveria ser constituída de 

11 elementos amostrais por grupo. Considerando uma possível perda amostral de 20% foram 

selecionados 13 elementos amotrais. Desta forma, a amostra foi constituída por 13 

voluntários, de ambos os sexos, com idades entre 50 e 71 anos, portadores de fatores de risco 

para doenças cardiovasculares, sendo que os critérios para inclusão no estudo foram: 

obesidade = IMC > que 30 kg/m2; baixo nível de atividade física = classificados como 

sedentários ou irregularmente ativos segundo o questionário IPAQ (MATSUDO et al, 2001); 

diabetes = glicemia > 100 mg/dL (SBD, 2009); Colesterol Total (CT) > 200 mg/dL; 

Colesterol-Lipoproteína de Alta Densidade (HDL-c) < 60 mg/dL; Colesterol-Lipoproteína de 

Alta Densidade (LDL-c) > 130 mg/dL; Triglicérides (TG) > 150 mg/dL (SBC, 2013); pressão 

arterial sistêmica sistólica > 140 mmHg; pressão arterial sistêmica diastólica > 90 mmHg 

(SBC/SBH/SBN, 2010).  

Não foram incluídos aqueles com: limitações motoras que comprometessem a 

execução dos testes físicos; distúrbios respiratórios; distúrbios endócrinos; grávidas; 

praticantes de exercícios resistidos nos últimos 6 meses; irregularidade menstrual. 

Os sujeitos foram submetidos ao teste de 1RM no aparelho supino vertical, que 

tinha como objetivo determinar a força máxima dos indivíduos para o exercício de adução 

horizontal do ombro.  
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4.4 Exames laboratoriais 

Os exames laboratoriais realizados foram: hemograma, glicemia, colesterol total e 

frações, triglicérides, ácido úrico e creatinina, e tiveram finalidade diagnóstica, sendo 

responsáveis pela inclusão daqueles que apresentaram algum tipo de alteração. 

 

4.5 Procedimentos gerais 

Os experimentos foram realizados sempre no mesmo período do dia (tarde), para 

padronizar as influências das variações circadianas sobre o organismo. Os voluntários 

executaram o teste com roupas confortáveis, não ingeriram bebidas alcoólicas e/ou 

estimulantes e nem realizaram atividades físicas extenuantes 24 horas antes do teste e fizeram 

uma refeição leve pelo menos 2 horas antes do teste. No dia da realização dos testes, as 

condições relacionadas ao estado de saúde do voluntário foram observadas, para verificar a 

ocorrência de uma noite de sono regular e para confirmar se as variáveis FC e PA estavam 

dentro dos limites de normalidade. 

Para reduzir a ansiedade e expectativa por parte dos voluntários, foram feitos 

procedimentos de familiarização dos mesmos com o protocolo de teste, com o pessoal técnico 

e com equipamentos. 

A sala experimental foi mantida em 24+2oC e a umidade relativa do ar em 

50+10%; 

O protocolo de teste foi aplicado em dois dias, com intervalo entre eles de 48 

horas: 

Dia 1: Anamnese, antropometria e composição corporal, medida dos sinais vitais e 

registro da FC e dos intervalos RR (iR-R) na condição de repouso. Familiarização dos 

voluntários com o protocolo de teste de esforço. 

Dia 2): Teste de 1RM. 

 
4.6 Anamnese 

A avaliação inicial foi composta por coleta dos dados pessoais, história pregressa 

e atual, hábitos de vida e questionário referente ao nível de atividade física (MATSUDO et al, 

2001), sendo que, para serem considerados irregularmente ativos ou sedentários, os 

indivíduos não deveriam acumular 150 minutos de atividade física moderada ou 60 minutos 

de atividade física vigorosa por semana.   
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4.7 Antropometria e composição corporal 

A massa corporal foi medida utilizando-se de uma balança antropométrica (Lider, 

Brasil), a qual possui classe 3 de exatidão. No momento da pesagem, os participantes estavam 

descalços, vestindo apenas roupas leves (camisetas e bermudas). Para a verificação da estatura 

foi utilizado um estadiômetro e os participantes estavam descalços e com a cabeça em posição 

ortostática. A partir desses dados foi calculado o Índice de Massa Corpórea (IMC) através da 

fórmula: massa corporal (kg)/altura2 (m) e classificados como: baixo peso = < 18,5; eutróficos 

= 18,5 a 24,9; sobrepeso = 25 a 29,9; obesidade I = 30 a 34,9; obesidade II = 35 a 39,9; 

obesidade III = > 40 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000). 

 

4.8 Sinais vitais  

O voluntário foi posicionado na postura sentada e após estabilização da FC foram 

feitas as medidas da FC, pressão arterial e a frequência respiratória.  

 

4.9 Registro da frequência cardíaca em repouso e análise da sua variabilidade. 

A FC e os iR-R instantâneos foram gravados durante o protocolo por um sistema 

digital de telemetria que consiste de um transmissor posicionado na altura do processo xifóide 

do sujeito e um monitor / receptor (Polar RS800 CX, Polar Electro Oy, Kempele, Finland). O 

sistema detecta a despolarização ventricular, que corresponde a onda R do eletrocardiograma, 

com frequência amostral de 1000 Hz e resolução temporal de um ms, sendo validado 

previamente (LOIMAALA et al, 1999; GAMELIN et al, 2006; REZENDE BARBOSA et al, 

2014).  

Inicialmente o sujeito foi posicionado na postura sentado e permaneceu em 

repouso, com o mínimo de movimentos e sem conversar, até que as variáveis fisiológicas se 

estabilizassem. Na sequência foi feito o registro da FC durante 20 (vinte) minutos com 

ventilação espontânea.  

Os dados foram transmitidos para um computador e filtrados utilizando-se o 

software Polar Precision Performance (versão 3.02.007). Em seguida, os dados foram 

analisados no Software Kubios HRV (versão 2.0, University of Kuopio, Finland). 

No domínio do tempo foram feitos os seguintes cálculos estatísticos: média e 

desvio padrão dos valores instantâneos de frequência cardíaca (FC e SDHR) em batimentos 

por minuto (bpm); média e desvio padrão dos intervalos R-R (iR-R e SDNN) em 

milissegundos (ms); desvio padrão da frequência cardíaca raiz quadrada da média dos 

quadrados das diferenças entre os intervalos normais sucessivos (RMSSD), expresso em ms; 
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representativo da modulação parassimpática (TASK FORCE, 1996; RAJENDRA ACHARYA 

et al, 2006; VANDERLEI et al, 2009).  

A análise das propriedades não lineares da VFC foi feita através da análise do plot 

de Poincaré, que é um mapa de pontos em coordenadas cartesianas, onde cada ponto é 

representado, no eixo horizontal X (abcissa), pelo intervalo RR normal precedente e, no eixo 

vertical Y (ordenada), pelo iR-R seguinte. O desvio padrão dos pontos perpendiculares e ao 

longo da linha de identidade dá origem aos índices SD1 e SD2, respectivamente. O índice 

SD1, que mede o desvio-padrão das distâncias dos pontos à diagonal y = x, e está relacionado 

com variabilidade em curto prazo, sendo influenciado pela arritmia sinusal respiratória e 

representando a atividade parassimpática (BRENNAN et al, 2001) foi utilizado na análise não 

linear dos resultados. 

 

4.10 Testes de 1 repetição máxima (1RM) 

O teste de 1RM foi realizado para o grupo muscular adutor horizontal do ombro, 

onde o voluntário permaneceu sentado na máquina de adução horizontal do ombro (supino 

vertical), com quadril e joelho em 90º de flexão, ombro em 90° de flexão e cotovelo estendido 

com o membro superior em pronação. Sentado e bem posicionado, costas apoiadas no 

encosto, com pegada pronada, na fase excêntrica o voluntário cedia à resistência, para na fase 

concêntrica realizar a adução horizontal do ombro até a extensão total dos cotovelos, 

retornando a posição inicial do exercício. 

Previamente foi realizado um aquecimento constituído por: a) 5 minutos de um 

exercício aeróbio em cicloergômetro (ou esteira ergométrica) com intensidade em 50% da FC 

de reserva. b) 2 séries de 15 segundos de alongamento leve para o grupo muscular a ser 

testado. c) 10 repetições do exercício sem carga. O teste foi iniciado cinco minutos após o 

aquecimento. 

O teste de 1RM foi sempre iniciado na fase excêntrica do exercício, mesmo que 

houvesse necessidade de auxílio do avaliador para manutenção do aparelho na posição inicial, 

não foi permitida uma pausa maior que um segundo entre as fases excêntrica e concêntrica.  

Para se encontrar a carga máxima para uma repetição, a resistência era aumentada 

progressivamente em 2 a 10 kg até que o voluntário não conseguisse mais completar a 

tentativa subsequente, e quando isso ocorria, era subtraído 50% da carga acrescida na última 

tentativa. A carga inicial foi estimada de acordo com a carga utilizada no procedimento de 

familiarização. Foram realizadas, no máximo, cinco tentativas por sessão (dia), e entre as 

tentativas eram concedidos intervalos recuperativos até que a FC retornasse aos valores 
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iniciais, caso não fosse possível constatar a carga máxima para uma repetição nas cinco 

tentativas, o indivíduo deveria voltar após 48 horas para realizar o teste novamente (FLECK 

& KRAEMER, 2006; ACSM, 2010). 

Inicialmente os indivíduos permaneceram em repouso na postura do teste até que 

FC se estabilizasse. Em seguida, a FC e os iR-R foram registrados durante 65 s em repouso 

pré-contração, durante as contrações musculares e por 180 s após a contração (período de 

recuperação), utilizando-se um sistema digital de telemetria validado previamente 

(LOIMAALA et al, 1999; GAMELIN et al, 2006; REZENDE BARBOSA et al, 2014) 

descrito acima. Durante o teste foi mantida a ventilação espontânea, sem apneia. 

A partir dos dados de FC e dos iR-R foram calculados: 

� FC de repouso: média da FC obtida nos 30 s de repouso precedentes ao teste; 

� Variação da FC repouso/exercício: diferença entre o maior valor de FC obtido 

durante o esforço e a FC de repouso; 

� Variação da FC exercício/recuperação: diferença entre o maior valor de FC no 

final do exercício e a média da FC obtida nos últimos 30s de cada minuto após 

a interrupção da contração muscular. 

� Índice SD1 e RMSSD: últimos 30s de repouso pré-esforço e a segunda metade 

(30s) de cada minuto da fase de recuperação.  

 

5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram organizados sob a forma de estatística descritiva, com valores de 

média e desvio padrão (DP). As variáveis categóricas foram descritas sob a forma de 

distribuição de frequência relativa e absoluta. A distribuição de normalidade foi verificada 

pelo teste de Shapiro-wilk com correção de Lillifors. Para analisar o comportamento das 

variáveis FC, RMSSD e SD1 em função do tempo (repouso, pico e recuperação) foi 

construída uma ANOVA para medidas repetidas. O teste de Levene foi utilizado para testar a 

homogeneidade das variâncias. O teste de Mauchly’s foi utilizado para testar a hipótese de 

esfericidade. No caso de rejeição da hipótese de esfericidade, as análises foram baseadas no 

teste multivariado de Greenhouse-Geisser. Quando o efeito do tempo foi significativo, foi 

realizado o teste de comparação múltipla de Tukey para localizar as diferenças. Para analisar a 

relação entre a variação da FC e valores dos índices de VFC foi realizado o teste de correlação 

de Pearson, sendo que quando o coeficiente de correlação de Pearson fosse menor que 0,30 

indicava fraca correlação, de 0,30 a 0,70 correlação moderada e maior que 0,70 forte 
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correlação. O nível de significância adotado foi de 5%. Os dados foram analisados no 

software SPSS, versão 20.0 para Windows. 

 

6. RESULTADOS 

Os dados referentes às características dos voluntários estão expostos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Caracateristicas demográficas, antropométricas, fatores de risco e medicamentos da 
amostra estudada. 
 Amostra 

Número de indivíduos (N) 13 

Idade (anos) 61,62 ±7,29 

Massa corporal (kg) 74,95 ±21,45 

Índice de Massa corporal (kg/m2) 29,45 ±7,28 

Fatores de risco 

� Diabéticos 

� Hipertensos 

� Obesos 

� Dislipidêmicos 

� Sedentários 

N (%) 

5 (38,46) 

9 (69,23) 

5 (38,46) 

9 (69,23) 

3 (23,08) 

Medicamentos 

� Hipoglicemiantes 

� Vasodilatadores 

� Betabloqueadores 

� Diuréticos 

� Anticoagulantes 

� Antilipêmicos 

N (%) 

3 (23,08) 

9 (69,23) 

4 (30,77) 

2 (15,38) 

6 (46,15) 

7 (53,85) 

Nota: kg = quilograma; m² = metros ao quadrado; ± = desvio padrão. 
 

Os dados de FC obtidos na condição de repouso, no pico do esforço do teste de 

1RM e no período de recuperação são apresentados na Figura 1. Foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) da FC de repouso pré-esforço com a FC no pico do 

esforço. Também foi verificada diferença significativa da FC no pico do esforço com a FC em 

todos os trechos observados no período de recuperação.  

Os dados dos índices de VFC, RMSSD e SD1, obtidos em repouso pré-esforço e 

no período de recuperação são apresentados nas Figuras 2 e 3. Não houve diferença 

estatisticamente significativa (p>0,05), tanto para o índice RMSSD, como para o índice SD1 
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da VFC, entre o trecho de 30s que precedeu o esforço e os intervalos de tempo 30-60s, 90-

120s e 150-180s do período de recuperação. 

 

 
Figura 1. Frequência cardíaca no repouso pré-esforço, no pico do esforço e dos intervalos de 
tempo 30-60s, 90-120s e 150-180s do período de recuperação. 
 

 
Figura 2. Índice RMSSD de repouso pré-esforço e dos intervalos de tempo 30-60s, 90-120s e 
150-180s do período de recuperação. 
 

* 
  Legenda:  * = diferença estatística 
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Figura 3. Índice SD1 de repouso pré-esforço e dos intervalos de tempo 30-60s, 90-120s e 
150-180s do período de recuperação. 

  
Foi encontrada uma forte correlação positiva entre a variação da FC repouso-

exercício e índices da VFC na condição basal, que tiveram valores médios de 19,8 ms para 

RMSSD e 14,0 para SD1. Estes dados são demonstrados nas Figuras 4 e 5. 

 
Figura 4. Dados da análise de correlação entre os ajustes da FC no esforço e RMSSD na 
condição basal 

Pearson = 0,745** 

  Legenda:  
          ** = forte correlação 

        R² = coeficiente de determinação 
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Figura 5. Dados da análise de correlação entre os ajustes da FC no esforço e SD1 na condição 
basal. 
 

7. DISCUSSÃO 

Os principais achados do presente estudo referem-se à variação da FC verificada 

na transição repouso-exercício no teste de 1RM em supino vertical em indivíduos com fatores 

de risco para doenças cardiovasculares estar associada com a modulação parassimpática de 

repouso e que a FC e a modulação autonômica parassimpática retornam aos seus valores de 

repouso no primeiro minuto de recuperação. 

Na condição de repouso, o valor médio da FC da amostra foi de 81 bpm, o que 

está dentro das faixas esperadas para a idade adulta, que vai de 50 bpm a 100 bpm (SBC, 

2009).  

Em relação aos índices de VFC representativos da modulação parassimpática, 

Freeman et al (2006) estabeleceram como normal para RMSSD na condição basal o valor de 

27 ms (±12 ms), o que está acima do valor obtido neste estudo, que foi de 19,8 ms. Não são 

encontrados na literatura valores de normalidade para o índice SD1. A provável causa dos 

baixos valores de VFC em repouso é a presença de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares na amostra, já que é bem evidenciada a ocorrência de disfunção autonômica 

e consequente redução no componente vagal cardíaco nesta população (SEVRE et al, 2001; 

THAYER et al, 2010; TIBANA et al, 2013). 

Pearson = 0,745** 

  Legenda:  
** = forte correlação 

R² = coeficiente de determinação 
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Para avaliação das respostas da FC ao esforço máximo, utilizamos o teste de 

1RM, que teve um esforço com duração média de 10 segundos, caracterizando um estímulo 

dependente essencialmente da inibição do sistema parassimpático sobre o nódulo sinusal 

(FREEMAN et al, 2006; QUITÉRIO et al, 2007; QUITÉRIO et al, 2011; MITCHELL, 2012). 

Os voluntários apresentaram uma variação de 21,1 bpm na transição repouso-exercício 

durante teste de 1RM, onde a FC que no repouso pré-esforço era de 81 bpm atingiu 102,1 

bpm no pico do esforço.  

Estes resultados são semelhantes aos achados do estudo de Farinatti & Assis 

(2000), que ao avaliar jovens de ambos os sexos, encontraram uma variação de 22,1 bpm, 

sendo que a FC variou de 74,9 bpm na condição de repouso para 97 bpm no pico do esforço. 

Por outro lado, se diferenciam dos achados de Beltrame et al (2012), que observaram em 

indivíduos de meia idade, uma variação de 11 bpm nos 10 segundos iniciais de exercício 

intenso em cicloergômetro, enquanto que em jovens a variação foi de 19 bpm. 

Com base nos estudos acima, não é possível afirmar que a idade por si só está 

relacionada com menores variações da FC no início do esforço, tampouco que a presença de 

fatores de risco para doenças cardiovasculares causam redução na magnitude da resposta da 

FC. No entanto, nos estudos que investigaram as respostas da FC no exercício resistido, os 

resultados foram bastante similares, podendo ser o tipo de exercício, um fator determinante 

nos ajustes da FC na transição repouso-exercício. 

Analisando o processo de recuperação após o esforço máximo, a modulação 

parassimpática, representada pelos índices RMSSD e SD1 da VFC, merece atenção. No 

presente estudo, a FC e os índices parassimpáticos retornaram aos valores basais, no primeiro 

minuto após a interrupção da contração muscular, provavelmente, pela curta duração do 

esforço, uma vez que o estresse é apenas mecânico e dependente predominantemente das 

atividades de controle do sistema nervoso central e não do reflexo neural (MATSUKAWA et 

al, 2007; QUITÉRIO et al, 2011). 

No presente estudo não foram realizadas análises metabólicas, porém, do ponto de 

vista energético, especula-se que a rápida recuperação deve estar relacionada com o 

predomínio do sistema ATP-CP na produção de energia, uma vez que não há sobrecarga 

metabólica no esforço de curta duração, e neste caso, a ressíntese dos substratos energéticos 

utilizados ocorre mais rapidamente (BOGDANIS et al, 1998). 

Há uma dificuldade na comparação dos achados referentes à recuperação, deste 

estudo com os da literatura, principalmente porque os estudos encontrados em levantamento 

bibliográfico investigaram o processo de adaptação da VFC ao treinamento (COOKE & 
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CARTER, 2003; MELO et al, 2008) e não o comportamento da VFC como marcador da 

recuperação de um determinado tipo de exercício. 

Lovell et al (2011) observaram, em idosos saudáveis, alterações significativas da 

FC durante teste de 1RM em relação aos valores de repouso, além de recuperação mais rápida 

da FC quando comparado com esforço de maior duração. Estes resultados vão de encontro 

com os achados do presente estudo, sugerindo menor sobrecarga cardiovascular na prescrição 

de exercícios resistidos de alta intensidade para portadores de fatores de risco, quando a 

duração do esforço for curta, já que é notada maior modulação simpática após o exercício 

resistido de alta intensidade com maiores durações, quando a necessidade metabólica aumenta 

e influencia nos ajustes da FC (REZK et al, 2006; HEFFERNAN et al, 2006; WILLIAMS et 

al, 2007; LIMA et al, 2011). 

Um dos principais resultados deste estudo foi a forte correlação positiva entre os 

índices RMSSD e SD1 da VFC em repouso e a variação da FC durante o exercício, ou seja, 

indivíduos com função vagal prejudicada apresentaram menor variação da FC no esforço 

resistido máximo de curta duração, explicada por uma retirada vagal menos eficiente. 

Não há na literatura estudo que fez o mesmo tipo de análise entre essas duas 

variáveis, para este tipo de exercício. No entanto, Ricardo et al (2005) mostraram em 

protocolo de teste com exercício em cicloergômetro, maiores respostas da FC na transição 

repouso-exercício em indivíduos melhores condicionados aerobiamente, o que indiretamente 

indica maior eficiência vagal entre os indivíduos mais condicionados. Os autores ainda 

complementaram, sugerindo que a variação da FC na transição repouso-exercício pode 

fornecer um relevante indicador prognóstico, relativo à integridade vagal cardíaca. Apesar da 

importante afinidade entre os resultados, deve-se ressaltar que o estudo citado acima utilizou 

um cicloergômetro no protocolo de teste, diferenciando-se do teste de 1RM utilizado neste 

estudo. 

O presente estudo apresenta algumas limitações, como a ausência de um grupo 

controle, não homogeneidade da amostra em relação ao uso de medicamentos e aos fatores de 

risco presentes, o que provavelmente influencia nas respostas da FC durante o esforço 

(ICHIHARA et al, 2004; MIGUEL et al, 2012; TIBANA et al, 2013). Devido às interações de 

causa e efeito entre os fatores de risco para doenças cardiovasculares, eles geralmente são 

concomitantes (FERREIRA et al, 2010; PETERSEN et al, 2011), dificultando a formação de 

um grupo homogêneo, isto é, com apenas um fator de risco, ou que utiliza apenas um tipo de 

medicamento.  
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A contribuição do estudo está em avaliar as respostas cardiovasculares ao 

exercício físico em uma população com diferentes tipos de fatores de risco e que usavam 

diversas combinações de medicamentos, ou seja, condições reais encontradas em centros de 

prescrição de exercício resistido, como academias, clubes e clínicas. Desta forma, este estudo 

buscou compreender melhor o efeito agudo do exercício resistido máximo de curta duração 

sobre a FC e sua variabilidade durante o esforço e sua recuperação, e facilitar a prescrição 

deste tipo de exercício para essa população. 

 

8. CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos neste estudo com indivíduos portadores de fatores 

de risco para doenças cardivasculares, conclui-se que a variação da FC ao exercício resistido 

máximo está diretamente relacionada com modulação parassimpática de repouso, ou seja, 

indivíduos com melhor modulação vagal apresentam maior variação da FC. Entretanto, no 

primeiro minuto da fase de recuperação, tanto a FC quanto a modulação vagal retorna aos 

valores basais, independente das diferenças observadas em repouso.  
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