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Este é um modelo alternativo de dissertação e contempla a pesquisa 

intitulada: “Modulação autonômica da frequência cardíaca na recuperação 

após exercício aeróbio submáximo em diferentes valores de pressão arterial 

e frequência cardíaca de repouso” realizada no Centro de Estudos do Sistema 

Nervoso Autônomo da Faculdade de Filosofia e Ciências - FFC/UNESP Campus 

Marília. 

Em concordância com as normas do modelo alternativo do Programa 

de Pós-graduação em Fisioterapia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, a presente dissertação 

está dividida da seguinte forma: 

 Introdução, contendo a contextualização do tema pesquisado; 

 Artigo I: Oliveira LS, Valenti VE, Vanderlei FM. “Modulação  

autonômica da frequência cardíaca na recuperação após exercício 

aeróbio submáximo em diferentes valores de pressão arterial em 

normotensos”, que será submetido para análise ao periódico: 

Scientific Reports; 

 Artigo II: Oliveira LS, Valenti VE, Vanderlei FM. “Modulação  

autonômica da frequência cardíaca na recuperação após exercício 

aeróbio submáximo em diferentes valores de frequência cardíaca 

de repouso”, que será submetido para análise ao periódico: Plos One; 

 Conclusões, obtidas por meio da pesquisa realizada; 

 Referências, para apresentação das fontes utilizadas na redação da 

introdução;  

 Anexos, contendo as normas do periódico. 

Ressalta-se que os artigos estão formatados e apresentados conforme 

as normas para apresentação da dissertação, porém serão submetidos de acordo 

com as normas do periódico. 
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Resumo
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Introdução: A pressão arterial (PA) e a frequência cardíaca (FC) de repouso 

são importantes parâmetros cardiovasculares que fornecem informações 
relevantes na recuperação do exercício. Não está claro na literatura, se 
normotensos e indivíduos fisicamente ativos com diferentes valores de FC de 
repouso podem apresentar diferentes respostas na recuperação do exercício. 
Objetivo: Analisar a recuperação após exercício aeróbio submáximo em 
indivíduos saudáveis fisicamente ativos com diferentes valores de PA e 
diferentes FC de repouso. Métodos: O estudo foi realizado com 47 jovens 
saudáveis do sexo masculino com idade entre 18 e 30 anos, em dois grupos 
sendo G1 para indivíduos com menores valores de PA ou FC em repouso e G2 
para indivíduos com maiores valores de PA ou FC em repouso. Os grupos 
realizaram um protocolo de exercício aeróbio com velocidade de 60% da 
velocidade máxima atingida em teste de esforço máximo conforme limiar de 
Conconi. Foram analisados os índices de variabilidade da frequência cardíaca 
(SDNN, rMSSD, pNN50, HF, LF em ms² e nu, RRtri, TINN, SD1, SD2, 
SD1/SD2) e os parâmetros cardiorrespiratórios (PA sistólica e diastólica – PAS 
e PAD, FC e frequência respiratória – FR). Resultados: Houve significância 

nos momentos nos índices SDNN, rMSSD, pNN50, HF, LF(ms²) e (nu), RRtri, 
TINN, SD1, SD2, SD1/SD2 (p=0,001) e nas variáveis FC, FR, PAS e PAD 
(p=0,001) nos indivíduos normotensos. O G2 apresentou maiores valores de 
FC, PAS e PAD, retorno mais lento da FC e FR, apresentou 
predominantemente menores médias na modulação global, parassimpática e 
maiores médias na modulação simpática, retorno lento na recuperação da 
modulação global, parassimpática e simpática aos valores em repouso 
comparado ao G1. Houve significância nos momentos nos índices rMSSD 
(p=0,0001), HF ms² e nu (p=0,0001), SD1 (p=0,0001) e nas variáveis FC 
(p<0,0001), FR (p=0,0001), PAS (p=0,0001) e PAD (p=0,0001) nos indivíduos 
com diferentes valores de FC de repouso. G1 apresentou predominantemente 
maiores médias e retorno lento da modulação parassimpática, apresentou 
predominantemente menores valores de FC, FR, PAD, retorno lento da FC e 
PAS aos valores em repouso comparado ao G2. Conclusões: Sujeitos com 

maior PA em repouso mostraram recuperação mais lenta do controle 
autonômico da FC e das variáveis cardiorrespiratórias após exercício aeróbio 
submáximo comparado a menor PA em indivíduos normotensos.  E sujeitos 
com maior FC de repouso mostraram recuperação mais rápida do controle 
autonômico da FC e das variáveis cardiorrespiratórias após exercício aeróbio 
submáximo comparado a menor FC de repouso em indivíduos saudáveis 
fisicamente ativos. 
 

Palavras-chave: Sistema nervoso autônomo; Pressão Arterial; Frequência 

Cardíaca, Exercício. 
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Introduction: Blood pressure (BP) and resting heart rate (HR) are important 

cardiovascular parameters and provide information that influences autonomic 

heart rate modulation in exercise recovery. It is unclear in the literature whether 

normotensive individuals and physically actives individuals with different HR 

values at rest may present different responses in exercise recovery. Objective:  
To analyze the recovery after submaximal aerobic exercise in healthy physically 

active individuals with different BP values and different HRs at rest. Methods: 

The study was conducted with 47 healthy young males aged 18 to 30 years, in 

two groups being G1 for individuals with lower BP or resting HR values and G2 

for individuals with higher BP and resting HR values. The groups performed an 

aerobic exercise protocol with a velocity of 60% of the maximum velocity 

reached in the maximal stress test according to the Conconi threshold. The 

heart rate variability indices  were analyzed (SDNN, rMSSD, pNN50, HF, LF, in 

ms² and nu, RRtri, TINN, SD1, SD2, SD1/SD2) and cardiorespiratory 

parameters (systolic and diastolic BP - SBP and DBP, FC and respiratory rate - 

RR). Results: There were significant differences in the SDNN, rMSSD, pNN50, 

HF, LF (ms²) and (nu), RRtri, TINN, SD1, SD2, SD1 / SD2 and p <0.001. p = 

0.001) in normotensive individuals. G2 presented higher values of HR, SBP and 

DBP, slower HR and RR regression, presented predominantly lower mean in 

global modulation, parasympathetic and higher means in sympathetic 

modulation, slow return in global modulation recovery, parasympathetic and 

sympathetic to baseline values compared to G1. There was significant 

significance at the time points in the rMSSD (p = 0.0001), HF ms² and nu (p = 

0.0001), SD1 (p = 0.0001) , RR (p = 0.0001), SBP (p = 0.0001) and DBP (p = 

0.0001) in individuals with different HR values at rest. G1 presented 

predominantly higher mean values and slow return of the parasympathetic 

modulation, presented predominantly lower values of HR, RR, DBP, slow HR 

and SBP return to baseline values compared to G2.  Conclusions: Subjects 

with higher BP at rest showed slower recovery of the autonomic control of HR 

and of cardiorespiratory variables after aerobic submaximal exercise compared 

to lower BP in normotensive individuals. And subjects with higher resting HR 

showed a faster recovery of the autonomic control of HR and of 

cardiorespiratory variables after aerobic submaximal exercise compared to 

lower resting HR in physically active healthy individuals. 

 

Keywords: Autonomic nervous system; Blood pressure; Heart Rate, Exercise. 
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Introdução 
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As doenças cardiovasculares são as maiores causas de mortalidade 

no Brasil e no mundo1,2. Além disso, também tem relação com a morbidade, 

refletindo em custos elevados de internações e cuidados médicos3 e 

consequentemente aumento dos gastos públicos. No Brasil, só em 2015, o 

custo foi de 37,1 bilhões de reais, cerca de 0,7% do Produto Interno Bruto, 

sendo 61% para custos com mortalidade, 22% para cuidados médicos e 15% 

representam perda da produtividade4.  

Entre condições de morbidade, destaca-se a hipertensão arterial, 

considerada um dos principais fatores de risco modificáveis para doenças 

cardiovasculares, e possui prevalência entre 22,3% e 43,9% na população3, 

indicando alta prevalência e baixo controle dos níveis pressóricos podendo 

assim ser considerada um dos grandes problemas de saúde pública5.  

Outro fator de risco relacionado com as doenças cardiovasculares é 

a disfunção autonômica cardíaca6,7,8 que implica em um pior prognóstico para 

os indivíduos, acarretando em aumento do risco de parada cardíaca, infarto e 

morte súbita em diversas condições. 

Nesse contexto, criou-se o Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil 2011-2022, 

como medidas de promoção e atenção à saúde para esses distúrbios 

cardiovasculares incluindo ações como disponibilizar medicamentos, estimular 

a mudança nos hábitos alimentares e, principalmente, o incentivo a prática de 

exercícios físicos9,10. 

 Dentre as modalidades de exercício físico, o exercício aeróbio é 

amplamente estudado na literatura para reabilitação cardíaca, com evidência 

de benefícios no condicionamento físico, na redução do risco de doenças 
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cardiovasculares, inclusive na redução da hipertensão arterial e 

mortalidade11,12,13,14.  

Os benefícios descritos acima têm relação com os efeitos desta 

modalidade de exercício sobre o sistema cardiovascular sendo mediados pelo 

sistema nervoso autônomo. Durante o exercício aeróbio, ocorre a retirada 

vagal, e posteriormente, com o aumento da intensidade do exercício, ativação 

simpática associada a ação de catecolaminas. No período imediatamente após, 

com a cessação do exercício, ocorre a reentrada vagal, seguida por retirada 

simpática, e assim restauração da modulação autonômica15,16,17. 

A restauração da modulação autonômica é crucial para a saúde 

cardiovascular, uma vez que o atraso na reativação vagal e a persistência da 

ativação simpática podem aumentar a atividade cardíaca no período após o 

exercício, aumentando os riscos de doenças cardiovasculares como 

insuficiência cardíaca18, doença arterial coronariana19,20 e até a morte súbita21.  

Deste modo, a modulação autonômica pode ser avaliada por meio 

da variabilidade da frequência cardíaca (VFC), que é considerada uma 

importante ferramenta para a avaliação do risco de doenças cardiovasculares, 

uma vez que reflete as disfunções do sistema nervoso autônomo22,23,24,25.  

De forma mais detalhada, a VFC pode ser definida como um método 

de avaliação não invasivo, de fácil aplicabilidade e eficaz que avalia a 

modulação autonômica cardíaca. A VFC descreve as variações entre os 

intervalos de batimentos cardíacos consecutivos (intervalos RR) que estão 

relacionados com a influência do sistema nervoso autônomo sobre o nodo 

sinusal26,27. Em repouso, alta VFC é um indicador de boa adaptação, como nos 
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atletas, enquanto a redução da VFC pode indicar comprometimento 

cardíaco28,29.  

Um parâmetro cardiovascular amplamente explorado pela literatura e 

que interfere na recuperação após exercício é a pressão arterial (PA) em 

repouso30,31,32, sua disfunção é um forte indicador de mortalidade, doença 

arterial coronariana e hipertensão33,34. 

Sobre a PA, sabe-se que, durante o exercício aeróbio ocorre 

aumento no débito cardíaco, redistribuição no fluxo sanguíneo e elevação da 

perfusão circulatória para os músculos em trabalho. A PA sistólica (PAS) 

aumenta em proporção direta com a intensidade do exercício conforme o 

aumento do debito cardíaco. Já a PA diastólica (PAD) varia pouco, refletindo a 

eficiência dos mecanismos vasodilatadores locais dos músculos em atividade35.  

Após a realização do exercício, ocorre redução na resistência 

vascular periférica, com aumento da condutância vascular sistêmica. Isso leva 

à significativa redução nos níveis de PA de variável duração, caracterizando 

assim, a hipotensão pós-exercício (HPE) 36,37. 

Há uma gama de estudos que se propuseram investigar a HPE no 

exercício aeróbio em população normotensa38,39,40.  Já foi observado ausência 

da HPE39, assim como evidências da presença da HPE em indivíduos 

normotensos fisicamente ativos37,38,40,41,42 . 

Uma revisão sistemática43 com meta-análise de estudos publicados 

até maio de 2014, recuperados dos principais bancos de dados na literatura, 

incluiu estudos paralelos de intervenções de atividade física na população 

adulta no Brasil com uma descrição da PA antes e após a intervenção nos 

grupos de controle e de intervenção.   
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Apenas 8  estudos  com  493  participantes  foram  incluídos  na  

meta-análise43  e mostraram que exercícios aeróbios e resistidos propiciaram 

nesses indivíduos a redução significativa de  10,09 mmHg  na PAS  e  7,47 

mmHg  na PAD  após  exercício.  Assim, a população brasileira mostrou 

redução na PAS e PAD após exercício aeróbio ou anaeróbio.  

No entanto, a força dos estudos e qualidade metodológica era baixa 

ou regular carecendo de estudos mais robustos. Não é amplamente explorado 

na literatura o momento que leva o indivíduo de um estado normotenso ao 

estado de pré-hipertensão43. 

Outro estudo8 investigou a PAS, PAD e a VFC, em mudança 

postural ativa em homens saudáveis, divididos em 3 grupos: normotensos e 

com índice de massa corpórea (IMC) normal, pré-hipertensos com IMC normal 

e pré-hipertensos com maior IMC. Observou-se que dentre os pré-hipertensos 

com maior IMC, que tiveram uma atividade vagal reduzida juntamente com o 

desequilíbrio simpatovagal e menor VFC, estão mais propensos ao risco de 

desenvolvimento de hipertensão.  

Outro indicador da condição cardiovascular é a frequência cardíaca 

de repouso (FC de repouso). É um parâmetro cardiovascular com forte 

capacidade preditiva de insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, doença 

arterial coronariana e doenças cerebrovasculares44,45,46,47 , consequentemente 

relacionado com aumento de morbidade e mortalidade cardiovascular48,49.   

Estudos epidemiológicos envolvendo mais de 100 mil indivíduos 

demonstraram que a FC de repouso está associada com a sobrevida na 

população em geral 50.  
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Um estudo prospectivo47 acompanhou 4.768 homens e mulheres 

com média de idade de 68 anos, sem doenças cardiovasculares, durante 14 

anos. Os pesquisadores notaram que dentre os 656 participantes que 

desenvolveram insuficiência cardíaca, o risco foi maior em homens com maior 

FC de repouso. 

Considera-se uma FC de repouso adequada para valores inferiores 

a 70 bpm, em homens, e abaixo de 80 bpm, em mulheres51,52. Sujeitos 

fisicamente ativos podem reduzir até 30 bpm em repouso51.  

Diante do exposto acima, sabe-se que a recuperação após exercício 

fornece informações importantes em relação ao ajuste autonômico sobre os 

parâmetros cardiorrespiratórios53, porém, mais estudos relacionando diferentes 

grupos de normotensos e em relação a recuperação após exercício são 

necessários. Ademais, não há uma recomendação estabelecida para valores 

de FC de repouso em adultos saudáveis em relação ao nível de atividade 

física47,51. 

Nesse contexto, compreende-se a relevância de se investigar 

valores de parâmetros cardiovasculares dentro da normalidade mesmo em 

indivíduos saudáveis.  

Estudos desenvolvidos com indivíduos saudáveis poderiam auxiliar 

na identificação de possíveis fatores de risco de doenças cardiovasculares53 e 

contribuir no desenvolvimento de programas voltados para a prevenção e 

redução desses fatores43.  

Nesse contexto, a presente dissertação teve como objetivo analisar 

a recuperação da modulação autonômica da frequência cardíaca após 

exercício aeróbio submáximo em indivíduos saudáveis fisicamente ativos com 
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diferentes valores de PA em repouso e diferentes valores de FC de repouso. 

Dessa forma, irei apresentar a seguir, dois artigos referentes a essa temática. 
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Conclusões 
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Conclui-se, a partir dos achados que: 

I. Indivíduos com maior PA em repouso mostraram recuperação mais lenta do 

controle autonômico da FC e das variáveis cardiorrespiratórias após exercício 

aeróbio submáximo comparado a menor PA em indivíduos saudáveis e 

considerados normotensos. 

II. Indivíduos saudáveis com maior FC de repouso mostraram recuperação 

mais rápida do controle autonômico da FC e das variáveis cardiorrespiratórias 

após exercício aeróbio submáximo comparado a menor FC em indivíduos 

saudáveis fisicamente ativos. 
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