
Título: SUPRESSÃO DA REATIVAÇÃO VAGAL APÓS O EXERCÍCIO MÁXIMO 

Autor Principal: Raphael de Alvarenga Mattos - raphael.faefid@gmail.com 
Apresentador: Raphael de Alvarenga Mattos 
Co-Autores:  
Rhenan Bartels Ferreira 
Tiago Peçanha de Oliveira 
Élder Dutra de Souza 
Josiane Pereira da Silva 
Jorge Roberto Perrout de Lima 
 
Categoria: Ed. Física 
Forma de Apresentação: Oral 
 
Resumo  
Introdução: A queda da freqüência cardíaca (FC) logo após o exercício é mediada, 
predominantemente, pela reativação vagal. O estudo da variabilidade da FC (VFC) pós-
exercício permite um melhor entendimento da reativação vagal pós-exercício. O exercício 
máximo é caracterizado pela elevada participação do metabolismo anaeróbio, o que retarda a 
reativação vagal pós-exercício. Sabe-se sobre a dinâmica de recuperação da FC após o 
exercício máximo, porém é pouco estudada a dinâmica da VFC após esse tipo de exercício. 
Objetivos: Analisar a FC de recuperação (FCrec) e a VFC após o exercício máximo. Métodos: 
15 indivíduos (21,7±3,4 anos; 24,0±2,1 Kg/m²) do sexo masculino participaram do estudo. O 
protocolo experimental constou de realização de um teste de esforço máximo em 
cicloergômetro, com carga inicial de 50 watts e incrementos de 25 watts por minuto até a 
exaustão voluntaria máxima. Após o teste, registraram-se os intervalos R-R (iRR) de 
recuperação, durante 5 minutos. A partir da subtração dos valores de FC de pico pelos valores 
de FC após 5 minutos de recuperação, calculou-se a taxa de recuperação da FC, de 5 minutos. 
A VFC pós-exercício foi analisada a partir do cálculo do índice RMSSD (raiz média quadrática 
da diferença dos iRR sucessivos), em janelas de 30s (RMSSD30s) durante toda a recuperação. 
Para a comparação dos valores de RMSSD30s durante a recuperação foi realizada analise de 
variância para medidas repetidas e post-hoc de Tukey (p<0,05). Resultados: 5 minutos após o 
exercício máximo, a FC recuperou 75,5 (±6,1) bpm. Apesar disso o índice RMSSD30s 
manteve-se suprimido durante todo o período avaliado, sugerindo ausência de reativação 
vagal. 
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