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Resumo  
Introdução: Evidências demonstram que atletas de ex ercícios predominantemente 
aeróbicos apresentam uma maior atividade vagal card íaca (AVC). Entretanto esta parece 
variar conforme a periodização do treinamento, pode ndo ser revertida após um período de 
destreinamento de quatro semanas. Objetivo: Compara r a AVC de jogadores de futebol após 
um período de férias com a de indivíduos jovens sau dáveis não-atletas. Metodologia: Foram 
avaliados 50 homens aparentemente saudáveis dividid os em dois grupos, sendo 30 no 
grupo 1 – jovens saudáveis não atletas (G1) e 20 no  grupo 2 – atletas de futebol profissional 
(G2), com idade 22 ± 6 e 24 ± 9, respectivamente. A mbos os grupos foram submetidos aos 
testes da Variabilidade da Freqüência Cardíaca (VFC ) e ao Teste do Exercício dos 4 
Segundos (T4s) com o objetivo de avaliar a AVC. Uti lizamos o teste t de Student não 
pareado para comparar a AVC dos dois grupos, consid erando um nível de significância de 
5%. Resultados: Não houve diferença significativa e ntre os dois grupos em relação ao índice 
vagal cardíaco obtido através do T4s (p=0,71), à fr eqüência cardíaca média (p=0,65), à 
densidade de potencia espectral na alta freqüência em valores absolutos (p=0,35) e em 
unidades normalizadas (p=0,86), obtidos com o teste  de VFC. Conclusão: Após um período 
de férias de 25 dias, os jogadores de futebol apres entaram uma AVC semelhante à de 
indivíduos não atletas, o que sugere um destreiname nto da função autonômica. 
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