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RESUMO 

 

 

A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é um método não-invasivo que avalia a atividade do 

sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático (vagal) sobre o coração. A saída vagal 

durante o exercício físico e o seu retorno pós-exercício representam boa flexibilidade vagal, que é 

correlacionada com indicadores de saúde. O objetivo do presente estudo foi investigar a influência 

do nível de treinamento físico, estresse psicológico, antropometria e sexo na reatividade e 

recuperação de componentes vagais da VFC em indivíduos expostos a um teste cardiorrespiratório 

submáximo. Participaram 50 professores universitários (28 homens e 22 mulheres) com 

42,14±9,04 anos. Foram observados: 1) nível de treinamento físico: tempo de prática de 

exercícios físicos, frequência semanal, duração da sessão, frequência cardíaca (FC) de repouso, 

FC máxima de teste e FC de recuperação; 2) estresse psicológico: Inventário de Sintomas de 

Estresse para adultos de Lipp (ultimas 24 horas, última semana e último mês), Estresse no 

Trabalho (demanda, controle e apoio), Eventos vitais e Estresse percebido; 3) variáveis 

antropométricas: massa corporal, estatura, índice de massa corporal (IMC), circunferência da 

cintura (CC), relação cintura quadril (RCQ) e percentual de gordura. Utilizou-se um 

cardiofrequencímetro da marca Polar RS800 para a coleta da VFC (RMSSD e SD1) antes, durante 

e após um teste físico, que consistia em subir e descer de um degrau de 30 cm de altura durante 3 

min. Os resultados mostraram que FC máxima de teste, FC de recuperação, estresse percebido, 

sintomas de estresse (última semana, último mês) e percentual de gordura foram menores nos 

homens do que nas mulheres, enquanto massa corporal, estatura, CC e RCQ foram maiores nos 

homens do que nas mulheres. Não houve nenhuma diferença de sexo para as variáveis da VFC. A 

RMSSD e SD1 reduziram durante o teste físico e aumentaram logo após o seu término, 

demonstrando flexibilidade vagal para ambos os sexos. O 1º modelo de regressão mostrou que 

maiores FC recuperação associam-se a menor saída vagal no exercício físico. E menor FC 

recuperação a maior entrada vagal pós-exercício. O 2º modelo de regressão são mostrou que 

quanto maior o controle das atividades laborais, maiores os sintomas de estresse da última semana 

e menores os sintomas de estresse de último mês dos homens, assim como maior estresse 

percebido para ambos os sexos se associa a menor saída vagal no exercício físico. Já o menor 

sintoma de estresse da última semana, menor sintoma de estresse do último mês, menor controle 

das atividades de trabalhos dos homens e menor demanda das mulheres associaram-se ao aumento 

vagal pós-exercício. O 3º modelo mostrou que maior CC e menor RCQ dos homens associaram-se 

a menor saída vagal no exercício físico e menor aumento vagal pós-exercício. O menor percentual 

de gordura também se associou a maior recuperação vagal. Conclui-se que dentre as variáveis de 

treinamento físico, estresse psicológico e antropometria apenas as listas acima se associam 

significativamente a flexibilidade vagal ao exercício físico dos indivíduos; tais constatações 

podem auxiliar no desenvolvimento de estratégias não invasivas que beneficiarão a saúde dos 

indivíduos. 

 

Palavras-chave: flexibilidade vagal, variabilidade da frequência cardíaca, sexo, treinamento físico, 

antropometria, estresse.  
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ABSTRACT 

 

 

Heart rate variability (HRV), which has been used to noninvasively evaluate cardiac autonomic 

nervous system activity, is directly related to health indicators. Vagal output during exercise and 

its post-exercise return represent good vagal flexibility, which is correlated with health indicators. 

The aim of the present study was to assess the effects of physical training level, psychological 

stress, anthropometric variables and sex on the reactivity and recovery of HRV vagal components 

in individuals exposed to a submaximal cardiorespiratory test. In total, 50 university professors 

(28 men and 22 women) aged 42,14±9,04 years participated in the study. The following 

parameters were collected and analysed: 1) level of physical training: time of physical exercise 

practice, weekly frequency, workout length, resting heart rate (HR), maximum HR and recovery 

HR; 2) psychological stress: Lipp Stress Symptoms Inventory for Adults (LSSI; previous 24 

hours, previous week and previous month), work stress (demand, control and support), vital 

events and perceived stress scales; and 3) anthropometric variables: body mass, height, body mass 

index (BMI), waist circumference (WC), waist-hip ratio (WHR) and fat percentage. A Polar 

RS800 HR monitor was used to measure the HRV (root mean square of successive differences 

(RMSSD) and standard deviation 1 (SD1)), before, during and after a physical test, which 

consisted of stepping up and down on a 30-cm-high step. The physical training level results 

showed that the maximum HR and recovery HR were lower in men than in women. The 

psychological stress results showed that perceived stress and stress symptoms (previous week and 

previous month) were lower in men than in women. Almostall measured anthropometric variables 

differed between sexes, with fat percentage being lower in men than in women and all other 

variables being higher in men. There was no sex difference in HRV variables. RMSSD and SD1 

decreased during the physical test and increased immediately after the test ended, indicating vagal 

flexibility for both sexes. Finally, the regressions showed the following results: The 1rdregression 

model showed that increased recovery explained the decreased vagal output during physical 

exercise and that decreased recovery HR explained the increased post-exercise vagal input. The 

2stregressionshowed that higher control, higher stress symptoms of the last week and higher stress 

symptoms in the previous weekof men and the higher the perceived stress for both sexes, the 

lower vagal output during physical exercise. On the other hand, the lower stress symptom of the 

last week, lower stress symptom of the last month, lower control of the work activities of the men 

and lower demand of the women explained the post-exercise vagal increase. The 3ndregression 

model showed that the increased WC and decreased WHR of men explained the lower vagal 

output during physical exercise and the lower post-exercise vagal increase. The lower percentage 

of fat also explained the greater vagal recovery. We conclude that there are specific variables 

among the variables of physical training, psychological stress and anthropometry that more are 

associated with the vagal flexibility to the physical exercise of the individuals, and that such 

findings can help in the development of non-invasive strategies that will benefit the health of the 

subjects. 

 

Keywords: vagal flexibility, heart rate variability, sex, physical training, anthropometry, stress 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Mens sana in corpore sano” ("uma mente sã num corpo são"); assim foi por muito 

tempo entendida a saúde: algo como ausência de doenças físicas e mentais (GUALANO e 

TINUCCI, 2011) (tradução livre): 

“Deve-se pedir em oração que a mente seja sã num corpo são. Peça uma 

alma corajosa que careça do temor da morte, que ponha a longevidade em 

último lugar entre as bênçãos da natureza, que suporte qualquer tipo de 

labores, desconheça a ira, nada cobice e creia mais nos labores selvagens 

de Hércules do que nas satisfações, nos banquetes e camas de plumas de 

um rei oriental. Revelarei aquilo que podes dar a ti próprio; certamente, o 

único caminho de uma vida tranquila passa pela virtude”. 

Acredita-se que a intenção de Juvenal foi difundir, dentre os cidadãos, o que ele 

considerava importante pedir numa oração, que era saúde física e espiritual. Ao passar dos 

anos, a frase passou a ter uma gama de sentidos. Dentre eles a afirmação de que somente um 

corpo são pode produzir ou sustentar uma mente sã. Ideia essa que também é muito refutada, 

uma vez que se interpretada dessa forma, pessoas com limitações físicas, por exemplo, não 

seriam saudáveis. Contudo, seu uso mais generalizado expressa o conceito de um equilíbrio 

saudável no modo de vida de um ser (GALVÁN e AMIRALIAN, 2009). 

Já é consenso na literatura que uma alimentação balanceada, a prática regular de 

exercícios físicos e o bem-estar emocional são fatores determinantes para um estado de saúde 

equilibrado (ARAÚJO e ARAÚJO, 2000). Por outro lado, muitas pessoas inevitavelmente 

estão expostas a condições que afetam a manutenção ou o estabelecimento de uma vida 

saudável, tais como: falta de saneamento básico (água, limpeza, esgotos, etc.), assistência 

médica adequada, alimentação e água de qualidade, condições adequadas de trabalho, 

exposição contínua a situações estressantes, bons relacionamentos na sociedade, sedentarismo 

etc... (SAUDE, 2002). 

Uma forma utilizada mais recentemente para avaliar o estado de saúde do indivíduo é 

a análise da variabilidade da frequência cárdica (VFC) (TASK FORCE, 1996). Essa é uma 

medida não invasiva, segura e barata de avaliar a influência do sistema nervoso autônomo sob 

o coração (GUYTON et al., 2006). A VFC pode ser obtida através de dispositivos que 

mensurem e registrem o conjunto de oscilações periódicas e não-periódicas, normais e 
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esperadas, dos batimentos cardíacos, utilizando um cardiógrafo ou um frequencímetro (TASK 

FORCE, 1996). 

A VFC pode ser influenciada por diferentes fatores, tais como: idade (CHOI et al., 

2006), raça (CHOI et al., 2006), doenças (GUZZETTI et al., 2004), postura corporal 

(VUKSANOVIĆ e GAL, 2005), fármacos (PITZALIS et al., 1998), ritmo circadiano (BILAN 

et al., 2005), sexo (ANTELMI et al., 2004), estresse (LANGEWITZ et al., 1994), 

características antropométricas (VALLEJO et al., 2005), condicionamento físico (TULPPO, 

MÄKIKALLIO, SEPPÄNEN, LAUKKANEN, et al., 1998). Dentre esses possíveis 

influenciadores, em nosso trabalho, buscamos controlar, através da adoção de critérios de 

inclusão/exclusão, a idade, a existência de doenças, e o uso de fármacos. Padronizamos ainda 

a postura corporal e o horário das coletas. Como variáveis de investigação analisamos o 

estresse psicológico, as características antropométricas e o nível de condicionamento físico, e 

a possível influência do sexo. 

Acreditamos com base no estudo de Pater Salmon (2001) que alterações negativas do  

estado psicológico, também compromete o desejo e a buscas por melhores condições de 

saúde, como por exemplo, cuidados alimentares, exercícios físicos e manutenção das 

características antropométricas em padrões saudáveis (SALMON, 2001), tornando, portanto, 

importante a investigação dessas características numa amostra de professores universitários.  



 

19 
 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Variabilidade da Frequência Cardíaca 

O sistema nervoso autônomo (SNA) é capaz de modular o coração, assim como 

regular seu ritmo intrinsecamente, promover condução dos estímulos intra-cardíacos e ter 

contratilidade (SZTAJZEL, 2004). A comunicação entre o SNA e o coração depende de 

informações que partem de mecanorreceptores (receptores cardiopulmonares e 

barorreceptores), quimiorreceptores (carotídeos, aórticos e ventriculares), essas derivadas dos 

sistemas respiratório, vasomotor, renina-angiotensina-aldosterona, termorregulador e de 

centros superiores como amígdala e hipotálamo. Todas estas informações alcançam os centros 

bulbares cardiovasculares, os quais modulam a via simpática e a via parassimpática (vagal) 

que atuarão sobre o coração (BERNTSON et al., 2007). 

As vias parassimpáticas são formadas por fibras pré-ganglionares e pós-ganglionares. 

As fibras pré-ganglionares cardíacas são fibras vagais que se originam em núcleos bulbares, 

atingindo, após realizarem sinapse com as fibras pós-ganglionares, os nódulos sinusal e 

atrioventricular (KOEPPEN e STANTON, 2009). Com a estimulação do SNA 

Parassimpático, ocorre liberação de acetilcolina, a qual reduz a frequência de disparo do nodo 

sinusal, levando a uma diminuição do débito cardíaco e, consequentemente, uma diminuição 

da pressão arterial. Geralmente esse tipo de estimulação é predominante em situações de 

repouso ou durante a recuperação após um exercício físico, por exemplo (BROWNLEY et al., 

2000). 

As vias simpáticas também são formadas por dois tipos de fibras, sendo que as fibras 

pré-ganglionares simpáticas cardíacas se originam da medula espinhal torácica, atingindo, 

após realizarem sinapse com as fibras pós-ganglionares nos gânglios paravertebrais. Com a 

estimulação do SNA Simpático, ocorre liberação de norepinefrina, elevando a frequência de 

disparo do nodo sinusal, a velocidade de condução elétrica, a excitabilidade e a força de 

contração em todas as porções do coração. Com isso, o débito cardíaco e a pressão de ejeção 

aumentam, contribuindo para um aumento da pressão arterial (KOEPPEN e STANTON, 

2009). Para uma visão geral da anatomia das vias simpática e parassimpática, ver figura 1. 

Os mecanismos de sinalização dos ramos simpático e parassimpáticos são diversos, 

assim como os cursos temporais. A influência simpática sobre o coração possui um curso 
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lento de ação. Mudanças na frequência cardíaca (FC) decorrentes da ativação simpática, como 

por exemplo pelo exercício físico, ocorrem lentamente com pico do efeito observado após 

cerca de 4s e retorno à linha de base ocorrendo após cerca de 20s. Por outro lado, a 

modulação parassimpática sobre o coração tem latência de resposta muito curta, com pico do 

efeito dentro de 0,5s e retorno à linha de base dentro de 1s. Desta forma, as variações da FC 

são determinadas pela integração entre a modulação lenta e rápida (PUMPRLA et al., 2002; 

FRONCHETTI, 2007; CAMBRI et al., 2008; FERREIRA et al., 2010). 

 

 
Figura 1: Adaptado de Shaffer et al. (2014). As vias de comunicação neural - interação entre o encéfalo e o coração são 

responsáveis pela VFC. Sendo, nodo SA (nodo sinusal) e nodo AV (nodo atrioventricular) 

 

A estimulação oriunda das modulações simpáticas e parassimpáticas chegam ao 

coração, e nele desencadeiam uma série de eventos, relacionados a despolarização e 

repolarização atrial e ventricular (Figura 2A). Em U, inicia-se a despolarização atrial, em P 

ocorre a despolarização completa do átrio, em Q ocorre a repolarização atrial e início da 

despolarização ventricular, em R ocorre a despolarização completa do ventrículo,em S ocorre 

o início da repolarização ventrícular e em T finaliza essa repolarização (SHAFFER et al., 

2014). O resultando desses eventos pode ser visualizado no gráfico do eletrocardiograma 

(Figura 2B). 
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Figura 2: Adaptado de Shaffer et al. (2014). (A) Despolarização e repolarização cardíaca; (B) Eletrocardiograma. Sendo P o 

início da despolarização atrial, Q despolarização completa atrial, R início da despolarização ventricular e repolarização atrial, 

S despolarização completa ventricular, T início da repolarização e U completa repolarização. 

 

Em resumo, o registro do eletrocardiograma é representado pelas ondas U, P, Q, R, S e 

T. A excitação cardíaca inicia-se com um impulso gerado no nodo sinusal, o qual é distribuído 

pelo sincício atrial, resultando na despolarização dos átrios, representada pela onda P. Este 

impulso segue pelas vias, atingindo o nodo atrioventricular. A condução do nodo 

atrioventricular para os ventrículos é feita pelo feixe atrioventricular e pelas fibras de 

Purkinje, resultando na despolarização ventricular, a qual é representada pelas ondas Q, R e S, 

formando o complexo QRS. A repolarização ventricular é representada pela onda T. 

Denomina-se intervalo RR (Figura 3A) o intervalo entre duas despolarizações ventriculares 

que se originam a partir dos batimentos cardíacos (GUYTON et al., 2006). A partir da 

distâncias entre duas ondas R, em milissegundos, pode-se construir uma série temporal 

(Figura 3B) sobre o coração  (SZTAJZEL, 2004). 

Essa variação entre os intervalos RR acontece visto que o coração não funciona como 

um metrônomo, ou seja, os intervalos entre as ondas R não são regulares (SHAFFER et al., 

2014). Esse fenômeno de irregularidade nas ondas R é bom, e realmente esperado. Segundo 

Shaffer et al. (2014), quanto maiores as diferenças entres esses intervalos, maiores são os 

indicativos de boa saúde do indivíduo, e o contrário também é verdadeiro.  
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A)  Intervalo RR 

 

   

B) Série Temporal por intervalos RR 

Figura 3: Exemplo de intervalo entre duas ondas R do eletrocardiograma (A). Sendo U o início da despolarização atrial, P 

despolarização completa atrial, Q início da despolarização ventricular e repolarização atrial, R despolarização completa 

ventricular, S início da repolarização e T completa repolarização. Em (B) série temporal utilizada para análise da VFC. 

Fonte: Ferreira et al., 2010. 

A variação desses intervalos é conhecida como variabilidade da frequência cardíaca 

(VFC). Ela pode ser medida através do registro do eletrocardiograma (ECG), obtido a partir 

de um eletrocardiógrafo ou um cardiofrequencímetro. Apesar de nos remeter ao sistema 

cardiovascular, a análise da VFC é um método não invasivo e eficiente para avaliar a 

atividade autonômica cardíaca, que compreende os ramos simpático e parassimpático que 

chegam ao coração. Existem basicamente dois métodos para se analisar a VFC, sendo eles: 

Método Não linear e Método Linear (TASK FORCE, 1996). 

 O método não linear é composto por diferentes formas de se avaliar a VFC. Dentre 

essas formas destacam-se algumas, mostradas no quadro 1 (FERREIRA et al., 2010): 
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Quadro 1: Quadros com as principais formas de análise da VFC através do método não linear. 

ANÁLISE  SIGLA UNIDADE SIGNIFICADO 
P

O
IN

C
A

R
É

 SD1 MS Desvio padrão dos intervalos RR instantâneos. 

SD2 MS Desvio padrão dos intervalos RR a longo prazo 

SD1/SD2  Razão entre as variações curtas e longas dos 

intervalos RR. 

A
p

E
n

 -  Entropia Aproximada 

S
a
m

p
E

n
 -  Entropia de amostra 

C
o

rr
el

a
ti

o
n

 

d
im

en
si

o
n

 

D
2
 

-  Dimensão de correlação 

D
F

A
 

α1 -  Flutuações de tempo curto da VFC 

α2 -  Flutuações de tempo longo da VFC 

R
E

C
U

R
R

E
N

C
E

 

Lmean Batimentos Comprimento médio da linha diagonal da 

plotagem de recorrência (PR) 

Lmax Batimentos Comprimento máximo da linha diagonal em PR 

REC % Razão de recorrência 

DET % Determinismo 

ShanEn - Entropia de Shannon 

Nota. SD = desvio padrão; MS = milissegundos; ApEn = Entropia Aproximada; SampEn = Entropia de amostra; DFA = 

análise das flutuações depuradas de tendências; Lmean = Comprimento médio da linha diagonal da plotagem de recorrência; 

Lmax = Comprimento máximo da linha diagonal em plotagem de recorrência; PR = plotagem de recorrência; REC = razão de 

recorrência; DET = Determinismo; ShanEn = entropia de Shannon. 

 

 Dentre todos os métodos apresentados acima, detalhamos melhor o método de 

plotagem de Poincaré ou plot de Poincaré. Trata-se da análise de um gráfico de dispersão de 

RRnvs. RRn+1 onde RRn é o tempo entre dois picos R sucessivos e RRn+1 é o tempo entre os 
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dois picos R sucessivos seguintes. Quando a plotagem é ajustada pelo método de ajuste por 

elipses, a análise fornece três índices: o desvio-padrão da variabilidade instantânea do 

intervalo batimento a batimento (SD1), a variabilidade de longo prazo dos intervalos RR 

contínuos (SD2), e a razão SD1/SD2. Na plotagem de Poincaré, SD1 é a largura, SD2 o 

comprimento da elipse e a área da elipse imaginária (S) com os eixos de comprimentos (S = 

SD1 × SD2) (figura 4) (WOO et al., 1992; GUZIK et al., 2007). 

 
Figura 4: Exemplo da plotagem de Poincaré. Na qual cada ponto corresponde à correlação do intervalo RR atual (RRn na 

abcissa) com seu anterior (RRn+1 na ordenada). O índice SD1 mostra a dispersão perpendicular à linha de identidade 

(registro instantâneo) e equivale a variação da frequência cardíaca no curto prazo e, SD2 mostra a dispersão ao longo da linha 

de identidade (indicando variação da frequência no longo prazo). ms=milissegundos 

  

O gráfico da Plotagem de Poincaré pode ser analisado de formaqualitativa ou 

quantitativa. Qualitativamente, a análise é feita através da observação do formato da nuvem 

de pontos. Gráfico com a nuvem de pontos mais concentrada pode ser um indicativo de que o 

indivíduo apresente alguma patologia (figura 5B); em contraponto, maiores dispersões em 

série temporal podem indicar boa saúde (figura 5A) (LERMA, 2003; KITLAS et al., 2005; 

ACHARYA et al., 2006). 
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A) Indivíduo saudável     B)   Indivíduo com possível patologia 

Figura 5: Plotagem de Poincaré de indivíduos saudáveis (A) e com possível patologia (B). Na qual cada ponto corresponde à 

correlação do intervalo RR atual (RRn na abcissa) com seu anterior (RRn+1 na ordenada). ms=milissegundos 

 

 

Para a análise quantitativa da Plotagem de Poincaré, calcula-se o desvio padrão 1 

(SD1), que reflete a variabilidade instantânea de batimento-a-batimento da frequência 

cardíaca e representa a atividade parassimpática; e o desvio padrão 2 (SD2), que reflete a 

variabilidade contínua de batimento-a-batimento e representa a variabilidade da frequência 

cardíaca global (WAGNER e PERSSON, 1998; LOMBARDI, 2000; ACHARYA et al., 

2006). 

 Durante o exercício a análise da VFC é dificultada pela influência do aumento da 

atividade respiratória e do estado desbalanceado do organismo. Tulppo et al., (1998) ainda 

apontam que a redução dos intervalos RR durante o exercício é decorrente do aumento da FC. 

Dessa forma acredita-se que a análise de potência espectral, assim como os métodos 

tradicionais de análise da VFC, durante o exercício não sejam as melhores escolhas. Pensando 

nisso, Fronchetti (2007) e Tulppo et al. (1996) apontam que a plotagem de Poincaré permite 

calcular as alterações dinâmicas do coração, mesmo com a tendência de redução da 

variabilidade da frequência cardíaca referente à elevação da FC. 

De acordo com a Sociedade Europeia de Cardiologia e a Sociedade Norte Americana 

de Eletrofisiologia (TASK FORCE, 1996), a análise da VFC através do método Linear pode 

ser realizada a partir do domínio do tempo e do domínio da frequência.  

A análise através do domínio da frequência (análise espectral) é capaz de decompor o 

espectro de potência em vários componentes, sendo eles: 
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• Componente de Alta Frequência (High Frequency – HF); variação de alta frequência 

(0,15 a 0,4 Hz) no ritmo cardíaco, que corresponde à modulação respiratória e indica a 

atuação do SNA parassimpático no coração (TASK FORCE, 1996).  

• Componente de Baixa Frequência (Low Frequency – LF); variação de baixa 

frequência (0,04 a 0,15 Hz) no ritmo cardíaco. A interpretação desse parâmetro é 

controversa. Alguns autores defendem a ideia de que ele é uma mistura da atividade  

parassimpática e função barorreflexa (MOAK et al., 2007; RAHMAN et al., 2011). 

Outros sugerem ser o LF a representação da atividade simpática, parassimpática e 

função do barorreflexo (GOLDSTEIN et al., 2011; REYES DEL PASO et al., 2013) e 

há também aqueles que sugerem refletir a atividade simpática e parassimpática, com 

maior atuação da simpática (ALYAN et al., 2008; CHEN et al., 2008). 

• Componentes de Muito Baixa Frequência (Very Low Frequency – VLF); variação de 

muito baixa frequência (0,003 a 0,04 Hz) no ritmo cardíaco. É um componente muito 

pouco estudado e parece representar os ciclos termo regulatórios ou atividade do 

sistema renina- angiotensina (TASK FORCE, 1996). 

• Componente de Ultrabaixa Frequência (Ultra Low Frequency – ULF); variação 

extremamente lenta (menor que 0,0003 Hz) no ritmo cardíaco. Também é um 

componente muito pouco estudado. Surge apenas em registros de longa duração e 

parece refletir os ritmos neuroendócrinos e circadianos (TASK FORCE, 1996).  

 

As bandas de frequência citadas podem ser calculadas em unidades absolutas 

(geralmente em ms²) ou unidades normalizadas (n.u.). Em unidades normalizadas, as bandas 

LF e HF são calculadas como a porcentagem da potência total, desconsiderando a potência 

VLF, ou seja: 

 

Esta normalização faz com que os efeitos das alterações na faixa de VLF sobre as 

outras duas de frequências mais rápidas (LF e HF) sejam minimizados (TASK FORCE, 

1996). 
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Quanto à análise da VFC através do domínio do tempo, é assim denominada por 

expressar os resultados em unidade de tempo (milissegundos). Mede-se cada intervalo RR 

normal (batimentos sinusais) durante determinado intervalo de tempo e, a partir daí, com base 

em métodos estatísticos ou geométricos (média, desvio padrão e índices derivados do 

histograma ou do mapa de coordenadas cartesianas dos intervalos RR), calculam-se os índices 

tradutores de flutuações na duração dos ciclos cardíacos, fornecendo os seguintes parâmetros 

(TASK FORCE, 1996): 

• SDNN – desvio padrão (em milissegundos - ms) de todos os intervalos entre as ondas 

RR do eletrocardiograma. É um índice que representa a variabilidade geral da VFC. 

Reflete todos os componentes de longa duração e ritmos circadianos (TASK FORCE, 

1996). 

• RMSSD – raiz quadrada da média dos quadrados das diferenças entre os intervalos RR 

adjacentes em um intervalo de tempo. É um componente de curta duração da VFC, 

que representa a atividade do SNA parassimpático no coração (TASK FORCE, 1996). 

• SDNNi – média dos desvios padrões dos segmentos de 5min calculados ao longo de 

várias horas. Reflete a variação dos ciclos mais curtos que 5min. Representa a 

atividade do SNA simpático e parassimpático (TASK FORCE, 1996). 

• SDANN – desvio padrão das médias dos intervalos RR de cada segmento de 5min 

calculados ao longo de várias horas. Reflete as variações devido a ciclos mais longos 

que 5min. Representa a atividade do SNA simpático e parassimpático (TASK 

FORCE, 1996). 

• NN50 – número de diferenças sucessivas entre os intervalos RR que são >50ms 

(TASK FORCE, 1996). 

• pNN50 – percentagem das diferenças sucessivas entre os intervalos RR que são 

>50ms. Representa a atividade do SNA parassimpático (BITTENCOURT et al., 

2005). 

• HRV triangular índex – Integral do intervalo RR do histograma dividido pela altura do 

histograma (TASK FORCE, 1996). 
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• TINN – Linha base da largura dos intervalos RR no histograma (TASK FORCE, 

1996). 

 

Influência do nível de treinamento físico sobre a variabilidade da frequência cardíaca 

 

É inegável o efeito cardioprotetor do exercício físico. Entretanto, de forma aguda, e 

principalmente quando em altas intensidades, ele passa a ser considerado um estímulo 

estressor que aumenta os riscos de arritmias letais (MITTLEMAN e SISCOVICK, 1996; 

ALBERT et al., 2000). Assim, as alterações autonômicas cardíacas tais como redução 

parassimpática (vagal) e aumento simpático, que ocorrem durante o exercício físico, 

produzem uma situação propícia ao desenvolvimento de atividades ectópicas ventriculares, 

que podem culminar na parada cardíaca ou morte súbita de um indivíduo (BUCH et al., 

2002). Com base nisto, Albert et al. (2000) propuseram o modelo esquemático de “janela de 

exposição” a riscos cardiovasculares (figura 6). De acordo com esses autores, devido ao 

estado autonômico desfavorável durante e alguns minutos imediatamente após o exercício 

físico, o praticante fica exposto a maiores riscos cardiovasculares, e esses somente cessam 

quando os parâmetros autonômicos são reestabelecidos aos valores de repouso. Apesar disso, 

a prática regular de exercícios físicos é uma das formas de se melhorar a flexibilidade vagal, a 

qual é definida como a capacidade de resposta do SNA a um determinado estímulo 

(BILLMAN, 2002). 

 

Figura 6: Adaptado de Albert et al (2000). Modelo esquemático de “janela de exposição” a riscos cardiovasculares. 
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Apesar de o nome nos remeter ao sistema cardiovascular, a VFC é um eficiente 

método de avaliação autonômica (TASK FORCE, 1996). Embora a VFC em repouso seja 

bem estudada, a sua avaliação durante o exercício ainda não é completamente compreendida, 

principalmente pelos resultados inconsistentes da VFC durante o exercício, como por 

exemplo a não retirada vagal durante um teste físico. Tais condições podem ser devido à 

variedade de métodos e protocolos (de esforço máximo e submáximo) utilizados  (KAMATH 

et al., 1991; YAMAMOTO et al., 1991; TULPPO et al., 1996; MOUROT et al., 2004), ou 

nível de aptidão física, resistência, composição corporal e as diferenças de sexo (TULPPO, 

MÄKIKALLIO, SEPPÄNEN, AIRAKSINEN, et al., 1998; MICHAEL et al., 2016). 

De um modo geral, o esperado é que durante o exercício físico, a VFC diminua, em 

relação ao repouso, e que retorne aos valores basais, durante a recuperação (figura 7A). Além 

disso, durante o exercício há uma diminuição gradual da atividade parassimpática e um 

acréscimo, também progressivo da estimulação simpática, que podem estar relacionados ao 

aumento da intensidade do exercício (figura 7B). 

         A) Comportamento da VFC               B) Controle autonômico 

Figura 7: Alterações autonômicas e exercício (A)Adaptado de Michael et al., (2016). Comportamento da VFC nos estados de 

repouso, exercício e recuperação. (B) Controle autonômico da Frequência Cardíaca no repouso e no exercício submáximo e 

máximo. A atividade parassimpática diminui com o aumento da intensidade do exercício, enquanto o contrário ocorre com a 

atividade simpática. Fonte: Almeida e Araújo, 2003. 

 

Dentre estes possíveis influenciadores da VFC ressalta-se que indivíduos com baixos 

níveis de aptidão física possuem uma maior atividade simpática e menor atividade 

parassimpática durante o repouso, que é um efeito ruim, principalmente quando avaliado 
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sobre influência do exercício físico (TULPPO, MÄKIKALLIO, SEPPÄNEN, AIRAKSINEN, 

et al., 1998). A VFC de repouso desses indivíduos é menor, e a “janela de exposição” a riscos 

cardiovasculares é maior, ou seja, demoram mais tempo para se recuperarem do exercício 

(figura 6). 

Durante o exercício, a intensidade pode produzir respostas diferentes, variando de 

acordo com o nível de esforço e o sexo. Em geral, a atividade vagal decresce 

progressivamente até sua retirada completa em aproximadamente 50 – 60% do VO2 pico, 

para protocolos máximos, e essa resposta diferenciada pela intensidade se estende durante 

mais de dez minutos após o término do exercício (TULPPO, MÄKIKALLIO, SEPPÄNEN, 

LAUKKANEN, et al., 1998; MICHAEL et al., 2016). 

 

 

Influência do estresse psicológico sobre a variabilidade da frequência cardíaca 

 

O SNA é um sistema sensível a alterações psicológicas, ou seja, durante situações 

estressantes há diminuição da VFC (aumento da atividade simpática), e na recuperação desse 

estresse espera-se que a VFC aumente (retomada da predominância da atividade vagal). 

Corroborando com essa ideia, Langewitz et al., (1994) mostraram o efeito do estresse 

psicológico no SNA, por meio da análise de componentes da VFC. Nesse estudo, conforme 

esperado, os autores apontaram que durante o estresse mental há uma redução dos 

componentes vagais da VFC. 

Dentre os estressores psicológicos, vê-se que algumas profissões estão se destacando, 

dentre elas a docência (SAKURAGI, 2017). Pensando nesse estresse laboral, Seegers e Van 

Elderen (1996) apresentaram o Modelo de Michigan, que propõe explicar como o estresse no 

trabalho pode afetar as pessoas. Segundo eles, o estresse laboral é resultado da percepção das 

exigências das tarefas do trabalho e da capacidade pessoal em cumpri-las. Tais capacidades 

são individuais, visto que algumas pessoas, quando expostas a uma determinada demanda, 

podem reagir positivamente dedicando-se a cumpri-las, enquanto outras podem percebê-las 

como ameaçadoras e, dessa forma, tal situação desencadearia um estresse negativo e 

desmotivador (SEEGERS e VAN ELDEREN, 1996). 

As situações estressantes de trabalho percebidas (THEORELL e KARASEK, 1996; 

DE MELLO ALVES et al., 2004a) (demanda de trabalho e controle das tarefas de trabalho) 



 

31 
 

podem produzir reações de tensão e estresse (LIPP, 2000). A continuidade desses estressores 

pode produzir reações de estresse psicológico, físico e de conduta e, desta maneira, conduzir 

eventualmente a doenças. Fatores como as características individuais, sexo e apoio social 

podem minimizar ou exacerbar as reações de estresse e, por sua vez, as doenças provocadas 

por esse (SEEGERS e VAN ELDEREN, 1996; KINNER et al., 2014). 

Em 1956 Hans Selye percebeu que a utilização da terminologia, estresse, estava sendo, 

algumas vezes, aplicada de forma equívoca – o que ainda hoje pode persistir, principalmente 

na grande massa. Assim sendo, optou-se por definir o estresse, neste momento, com um 

conceito do que não é estresse. “O termo stress tem sido aplicado de formas tão diversas e tem 

sido definido de forma tão confusa que creio que seria mais fácil e instrutivo começar por 

estabelecer claramente o que ele não é" (SELYE, 1956). 

“O estresse não é tensão nervosa, estímulo e descarga hormonal das 

glândulas supra-renais, que se restringem apenas às consequências de 

lesões no corpo, alteração da homeostase, reação de alarme, agente de 

estresse ou estressor e reação específica ou não específica do organismo. 

O estresse é um estado caracterizado por uma síndrome específica de 

fatos biológicos. Ocorrem modificações pontuais no sistema biológico 

que são causadas por uma grande variedade de agentes, mas deve-se 

considerar o estresse como sendo inespecificamente induzido. Dessa 

forma, ele é a resposta inespecífica do corpo a exigências às quais está 

sendo submetido”. (PEREIRA E ZILLE, 2010) 

 

Estudos mostraram que animais, quando submetidos a variados estímulos estressantes, 

tais como: exposição ao frio, ruídos intensos, exercícios excessivos, injeção de substâncias 

nocivas e traumas físicos, apresentavam as mesmas reações fisiológicas, que ocorriam 

independentemente do tipo de estímulo. Assim, concluiu-se que esse fenômeno tratava de 

uma Síndrome de Adaptação Geral, estado esse que apresentava certas características, como o 

desenvolvimento de úlceras gastrointestinais, a atrofia do timo, a atrofia das estruturas 

linfáticas e o aumento das glândulas adrenais. Isso fez com que Selye (1956) considerasse, 

portanto, o estresse como um fenômeno não-específico, representando a interposição de 

diversos sintomas.  

Mason (1968) relacionou o aumento de hormônios presentes no organismo, pela 

ativação neuroendócrina do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, com as condições de estresse. 
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Consequentemente, de forma contrária às afirmações de Selye (1956) de que os fatores 

determinantes do estresse eram específicos e que poderiam ser potencialmente previstos e 

medidos (MASON, 1971). 

Considerando tudo isso, dos Santos Alves e Baptista (2006), dizem que, no estado de 

homeostase, o organismo se encontra com as funções fisiológicas equilibradas. Contudo, na 

ocorrência de um evento, que culmine na alteração dessa homeostase (sendo esse evento de 

ordem positiva ou negativa), o corpo produz uma resposta fisiológica na tentativa de adaptar-

se a este novo estado. Assim, o evento causador dessa reação é definido como estressor, e a 

resposta do organismo ao estímulo é chamada de estresse. Dentre alguns dos eventos capazes 

de gerar estresse estariam o trabalho, o casamento, as férias, as dívidas financeiras, as 

discussões em família, as dificuldades sexuais, as atividades escolares, as perdas pessoais, o 

exercício físico (HOLMES e RAHE, 1967). Essas podem desencadear uma série de reações 

fisiológicas, psicológicas e emocionais e, nessa condição, o organismo ficaria sujeito ao 

desgaste excessivo, envelhecimento precoce e acometimento de doenças. 

 

 

Influência da antropometria sobre a variabilidade da frequência cardíaca 

 

A antropometria compreende um método de medição sistematizada que é utilizado 

para a obtenção de dados quanto à forma, tamanho, proporção e composição corporal, 

representando uma vasta fonte de informações a respeito do ser humano (COSTA, 1996). É 

um método de fácil registro e de baixo custo. O registro de tais condições pode ser aplicado 

de diferentes formas, que vão desde o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do 

homem, até a construção de mobiliário, roupas, maquinário, ambientes de trabalho, 

transportes (ROEBUCK et al., 1975). Além disso, também há indicação de que o aumento das 

variáveis antropométricas está relacionado ao aumento dos fatores de riscos cardiovasculares 

(KAIKKONEN et al., 2014; MONTEZE et al., 2015). 

Estudos epidemiológicos têm mostrado uma relação entre variáveis antropométricas - 

aumento na massa corporal, Índice de Massa Corporal (IMC), circunferência da cintura (CC) 

e quadril (CQ) e relação cintura / quadril (RCQ), e os fatores de riscos cardiovasculares 

(OLIVEIRA et al., 2010; OUYANG et al., 2015). Um estudo mostrou que a idade, CC, área 

de gordura visceral e pressão arterial sistólica estão negativamente associadas aos 
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componentes da VFC (MONTEZE et al., 2015), ou seja, quanto maiores essas variáveis, 

menor a VFC, em especial os componentes parassimpáticos.  Outro estudo mostrou que 

indivíduos com maiores IMCs apresentavam piores valores de pNN50, que é um dos 

componentes que representa a atividade parassimpática, ou seja, os resultados apontaram uma 

associação negativa entre IMC e pNN50 (KOENIG et al., 2014). Alterações antropométricas, 

como aumento de massa corporal, IMC, CC, RCQ e percentual de gordura foram associadas a 

baixos níveis de condicionamento físico, baixos valores de atividade vagal e altos níveis de 

estresse, sendo todos esses associados a morbidades cardíacas (FOLSOM et al., 1998; 

KAIKKONEN et al., 2014; MONTEZE et al., 2015). 
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OBJETIVO 

 

 

Objetivo geral 

Investigar a influência do nível de treinamento físico, estresse psicológico, antropometria e 

sexo na reatividade e recuperação de componentes vagais da VFC em indivíduos expostos a 

um teste cardiorrespiratório submáximo. 

Estratégias 

(i) Investigar se há diferença entre os sexos para o nível de treinamento físico, estresse 

psicológico, variáveis antropométricas e componentes vagais da VFC (SD1 e RMSSD); 

(ii) Verificar se existe associação entre os componentes vagais da VFC (SD1 e RMSSD) em 

repouso, durante o exercício e durante a recuperação; 

(iii) Investigar a resposta dos componentes vagais da VFC antes, durante e depois do 

exercício físico (flexibilidade vagal) e se há influência do sexo; 

(iv) Identificar dentre o conjunto de variáveis estudadas, quais as que causam um maior 

impacto na associação com a flexibilidade vagal. 
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RELEVÂNCIA CIENTÍFICO-SOCIAL  

 

 

A busca pela longevidade, assim como estratégias para a obtenção de melhores 

condições de saúde vêm aumentando nas últimas décadas. Contrapondo a isso, o estilo de 

vida da atualidade não auxilia os indivíduos para que obtenham tais resultados. Observa-se na 

população de um modo geral um crescente aumento nos níveis de estresse psicológico, 

sedentarismo e obesidade (GUIMARÃES, 2001). 

Estima-se, segundo o Instituto de Coalizão de Saúde, que até 2030 o governo 

brasileiro terá que investir de 20 a 25% do Produto Interno Bruno nos programas de saúde 

(preventiva e corretiva). Contudo, na prática, pouco se vê em investimento em programas de 

saúde preventiva, como, por exemplo, programas de incentivo à prática de exercício físico e 

adoção de uma alimentação saudável.  

O trabalho pode ser muitas vezes uma fonte de desgaste para o indivíduo, sendo esse 

de cunho físico e psicológico (CODO e VASQUES-MENEZES, 2000; JIMÉNEZ et al., 

2000). A profissão de docente, por exemplo, pode causar um estado de exaustão 

emocionalmente e física, devido a fatores como: desmotivação dos alunos, baixos salários, 

turmas excessivamente grandes, conflitos com colegas e superiores, falta de oportunidade de 

ascensão na carreira, dentre outros (MOURA, 2000). Devido a fatores como esses, o estresse 

psicológico tem sido muito recorrente em trabalhadores, e concomitantemente a isso, pode 

ocorrer a adoção de maus estilos de vida, como por exemplo, o sedentarismo e descuidos com 

a alimentação (os quais podem levar à obesidade). Todos esses fatores podem contribuir para 

o surgimento de diversas alterações relacionadas ao sistema nervoso autônomo e cardíaco.  

Assim, compreender melhor as respostas das flutuações autonômicas antes, durante e 

após o exercício físico, bem como quais fatores dentre os citados acima (treinamento, estresse 

psicológico e antropometria) mais influenciam o sistema nervoso autônomo e cardíaco. 

Acreditamos que essas informações poderão auxiliar no desenvolvimento de estratégias que 

beneficiem a saúde. Além disso, nenhum dos métodos utilizados, no presente trabalho, é 

invasivo, todavia, são seguros e confiáveis indicadores de saúde, e por isso podem auxiliar 

principalmente na prevenção e/ou controle de doenças que mais comprometem o sistema 

cardiovascular. 
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HIPÓTESES 

 

 

(i) Haveria diferença de sexo para o nível de treinamento físico, estresse, variáveis 

antropométricas e componentes vagais da VFC (SD1 e RMSSD);  

(ii) Haveria forte correlação positiva entre os componentes vagais da VFC (SD1 e RMSSD) 

de repouso, durante o exercício e durante a recuperação, já que ambos representam a 

atividade parassimpática; 

(iii) Os componentes vagais da VFC iriam reduzir durante a prática do teste 

cardiorrespiratório e aumentar após o seu término, conforme dados já publicados na 

literatura em outras amostras;  

(iv) Dentre o conjunto de variáveis estudadas (nível de treinamento físico, estresse, variáveis 

antropométricas e sexo), haveria diferenças entre o impacto da associação das mesmas 

sobre a reatividade e recuperação, com algumas variáveis sendo mais relevantes para a 

flexibilidade vagal. 
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METODOLOGIA 

 

 

Amostra 

 

Inicialmente foram convidados, através de carta (apêndice 1), 261 voluntários de 11 

departamentos da Universidade Federal de Ouro Preto, sendo: Centro Desportivo (n=16), 

Alimentos (n=16), Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente (n=15), Ciências Biológicas 

(n=37), Computação (n=30), Direito (n=21), Estatística (n=13), Física (n=28), Matemática 

(n=37), Nutrição (n=14) e Química (n=34). Desse total de professores convidados, 84 

aceitaram participar da pesquisa, porém 34 foram excluídos (por não atender a algum dos 

critérios de inclusão ou por problemas no registro da VFC). 

A amostra foi constituída, portanto de 50 professores universitários, sendo 28 homens 

e 22 mulheres, com idade média de 42,14±9,04 anos. Os critérios de inclusão adotados foram: 

(i) ter idade entre 25 e 65 anos; (ii) ser professor efetivo da universidade; (iii) não ter 

diagnóstico de doença psiquiátrica, psicológica, cardíaca ou músculo-esquelética. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Ouro Preto - CAAE: 

32882614.3.0000.5150 (anexo 1). Todos os participantes assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido -TCLE (apêndice 2) e seguiram as seguintes recomendações antes dos 

experimentos: (i) não realizar exercícios físicos intensos nas últimas 48 horas; (ii) não 

consumir álcool nas últimas 24 horas, e (iii) não ingerir cafeína nas últimas 12 horas. 

 

Procedimentos 

 

Os voluntários foram convidados por cartas, e após o aceite, agendaram um horário 

para a realização dos experimentos no laboratório. Todas as avaliações foram feitas no 

laboratório de psicofisiologia da UFOP, no ICEB III, subsolo, sala 25B, entre o período de 8 

da manhã às 16 horas da tarde. Ao chegar ao laboratório, o voluntário lia, e se concordasse, 

assinava o TCLE, e posteriormente respondia o questionário quanto a prática de exercício 

físico, e também o Questionário de Estratificação do Risco Cardiovascular – QERC (anexo 2) 

e Physical Activity Readiness Questionnarie – PARQ (anexo 3). Esses dois últimos foram 

usados para garantir a segurança dos voluntários durante o teste físico. Aferiam-se as 

variáveis antropométrica, seguida pelo preenchimento dos questionários de estresse, e por 
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fim, o registro da VFC (antes, durante e após o teste cardiorrespiratório). O tempo total do 

procedimento foi de aproximadamente 40 minutos. Ver fluxograma descrevendo os 

procedimentos na figura 8. 

 

Figura 8: Fluxograma dos procedimentos do estudo. 

 

Medidas antropométricas 

 

Inicialmente foram aferidas a massa corporal e a estatura, e delas calculado o Índice de 

Massa Corporal (IMC). Posteriormente, foram aferidas as circunferências da cintura e do 

quadril, e então calculada a relação cintura quadril (RCQ). Por fim foi calculado o percentual 

de gordura a partir das medidas de três dobras cutâneas. Abaixo, segue detalhamento de cada 

medida.  

 

Massa Corporal 

A massa corporal foi obtida utilizando uma balança Glicomed® modelo BALGL3C, 

com capacidade de 150 kg e precisão de 100 g. O indivíduo permaneceu em pé, com os pés 

afastados, no centro da plataforma, em posição anatômica, postura ereta e com o olhar num 

ponto fixo a sua frente, com o mínimo de roupas possível (FONTANIVE et al., 2007). A 
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massa corporal, juntamente com a estatura, foi utilizada para cálculo do Índice de Massa 

Corporal (IMC). 

 

Estatura 

A estatura foi mensurada por estadiômetro fixo em parede, compacto e com campo de 

medição de 0 a 2,1m, modelo 210- Wiso, com precisão de 1 mm. A mensuração foi realizada 

com o indivíduo descalço em posição ereta, pés unidos, glúteos, ombros e calcanhares 

encostados no aparelho e braços soltos ao longo do corpo. A cabeça do indivíduo foi 

posicionada de modo que a parte inferior da órbita ocular estivesse no mesmo plano do 

orifício externo do ouvido (plano de Frankfurt) (FONTANIVE et al., 2007). A leitura foi feita 

no milímetro mais próximo no momento em que o esquadro móvel que acompanha a haste 

vertical encostou na cabeça do indivíduo em inspiração e apneia forçada. 

 

Índice de Massa Corporal (IMC) 

Através dos dados do peso (kg) e altura (m), foi calculado o IMC, pela fórmula: 

peso/altura². Este foi classificado segundo os critérios da World Health Organization (WHO, 

2000) (quadro 2). 

 

Quadro 2: Classificação do Índice de Massa Corporal (IMC). 

Condição IMC em Mulheres IMC em Homens 

Peso baixo < 19,1 < 20,7 

Peso normal 19,1 - 25,8 20,7 - 26,4 

Marginalmente acima do peso 25,8 - 27,3 26,4 - 27,8 

Sobrepeso 27,3 - 32,3 27,8 - 31,1 

Obeso > 32,3 > 31,1 

Fonte: Adaptado da World Health Organization (2000).   

 

Circunferência da cintura (CC) 

A CC foi aferida no ponto médio entre o último arco costal e a crista ilíaca. Essa 

medida foi mensurada com o indivíduo em posição ereta, abdome relaxado, braços estendidos 

lateralmente ao corpo, pés um pouco afastados e peso igualmente distribuído para os dois 

membros inferiores. Foi utilizada fita métrica flexível e não extensível comum com precisão 

de 1 mm (WHO, 2000). 
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Circunferência do quadril (CQ) 

A circunferência do quadril foi aferida ao nível de maior protuberância posterior dos 

glúteos (WHO, 2000). Essa medida foi mensurada com o indivíduo em posição ereta, abdome 

relaxado, braços estendidos lateralmente ao corpo, pés um pouco afastados e peso igualmente 

distribuído para os dois membros inferiores. Foi utilizada fita métrica flexível e não extensível 

comum com precisão de 1 mm (WHO, 2000).  

 

Relação cintura/quadril (RCQ) 

Os valores da circunferência da cintura e do quadril foram utilizados para cálculo da 

relação cintura/quadril (RCQ) e sua classificação seguiu os pontos de corte da World Health 

Organization (2000).  

 

Quadro 3: Classificação da Relação cintura/ quadril (RCQ) 

Idade 

Mulheres Homens 

Baixo Moderado Alto Muito alto Baixo Moderado Alto Muito alto 

20 a 29 anos < 0.71 0.71 a 0.77 0.78 a 0.82 > 0.82 < 0.83 0.83 a 0.88 0.89 a 0.94 > 0.94 

30 a 39 anos < 0.71 0.72 a 0.78 0.79 a 0.84 > 0.84 < 0.84 0.84 a 0.91 0.92 a 0.96 > 0.96 

40 a 49 anos < 0.73 0.73 a 0.74 0.80 a 0.87 > 0.87 < 0.88 0.88 a 0.95 0.96 a 1.00 > 1.00 

50 a 59 anos < 0.74 0.74 a 0.81 0.82 a 0.88 > 0.88 < 0.90 0.90 a 0.96 0.97 a 1.02 > 1.02 

60 a 69 anos < 0.76 0.76 a 0.83 0.84 a 0.90 > 0.90 < 0.91 0.91 a 0.98 0.99 a 1.03 > 1.03 

 Fonte: Adaptado da World Health Organization (2000).   

 

Gordura corporal  

O cálculo da gordura corporal foi realizado através das medidas de três dobras 

cutâneas (subescapular, supra-íliaca e coxa) das mulheres (figura 9) e de três dobras cutâneas 

(tríceps, supra-ilíaca e abdominal) dos homens (figura 10) (PITANGA, 2008).  
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Figura 9: Dobras cutâneas – Mulheres, onde SB = subescapular; SI = supra-ilíaca; CX = coxa. Foto do arquivo pessoal do 

pesquisador. 

 

 

Figura 10: Dobras cutâneas – Homens, onde TR = tríceps; SI = supra-ilíaca; AB = abdominal. Foto do arquivo pessoal do 

pesquisador. 

 

Para isso inicialmente, calculou-se densidade corporal,  [densidade corporal das 

mulheres = 1,1665-(0,0706*LOG (Σ das dobras cutâneas) ] ou [densidade corporal dos 

homens = 1,1714 – 0,0671*LOG (Σ das dobras cutâneas) ] e posteriormente, o percentual de 

gordura, através da formula de SIRI, em que [percentual de gordura = (4,95/densidade 

corporal) – 4,5 x 100] (GUEDES e GUEDES, 1998) 
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Quadro 4: Classificação do Percentual de Gordura 

Classificação 

 Mulheres    Homens   

26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 

Muito baixo < 8 < 10 < 12 < 13 < 14 < 16 < 17 < 18 

Excelente 8 a 11 10 a 14 12 a 16 13 a 18 14 a 16 16 a 19 17 a 21 18 a 22 

Muito bom 12 a 15 15 a 18 17 a 20 19 a 21 17 a 20 20 a 23 22 a 25 23 a 26 

Bom 16 a 18 19 a 21 21 a 23 22 a 23 21 a 23 24 a 26 26 a 28 27 a 29 

Adequado 19 a 20 22 a 23 24 a 25 24 a 25 24 a 25 27 a 29 29 a 31 30 a 32 

Moderadamente alto 21 a 24 24 a 25 26 a 27 26 a 27 26 a 29 30 a 32 32 a 34 33 a 35 

Alto 25 a 27 26 a 29 28 a 30 28 a 30 30 a 33 33 a 36 35 a 38 36 a 38 

Muito alto > 27 > 29 > 30 > 30 > 33 > 36 > 39 > 38 

Fonte: Adaptado de Pollock e Wilmore, 1993. 

 

Questionários de estresse 

 

Foram utilizados os seguintes questionários de estresse: 

Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp (ISSL) (LIPP, 2000). Esse 

questionário fornece uma medida objetiva da sintomatologia do estresse em jovens acima de 

15 anos e adultos. Além disso, divide o estresse em três fases de acordo com os sintomas 

físicos e psicológicos experimentados dentro de um intervalo de tempo: 1) fase de alarme 

(últimas 24 horas) composta por 15 questões, 2) fase de resistência (última semana) composta 

por 15 questões e 3) fase de exaustão (último mês) composta por 23 questões (anexo 4). Cada 

sintoma assinalado equivale a 1 ponto e os somatórios de cada sub-escala implicam na 

classificação em uma das fases de estresse. Se a pontuação na escala de sintomas de estresse 

nas últimas 24h for: < 7: sem estresse, ≥ 7: fase de alerta; Se a pontuação na escala de 

sintomas de estresse na última semana for: ≥ 4: fase de resistência, ≥ 10: fase de quase 

exaustão; Se a pontuação na escala de sintomas de estresse no último mês for ≥ 9: fase de 

exaustão). 

Para Lipp (2000), a fase de alerta ou alarme é a fase de contato com a fonte de 

estresse, que provoca sensações típicas no qual o organismo perde o seu equilíbrio e se 

prepara para enfrentar a situação estabelecida em função de sua adaptação. São sensações 
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desagradáveis, fornecendo condições para reação a estas, sendo fundamentais para a 

sobrevivência do indivíduo. A fase de resistência ou luta - fase intermediária em que o 

organismo procura o retorno ao equilíbrio. O indivíduo apresenta-se desgastado, com 

esquecimento, cansado e duvidoso. Pode ocorrer nesta fase a adaptação ou eliminação dos 

agentes estressantes e consequente reequilíbrio e harmonia ou evolução para a próxima fase, 

em consequência da não adaptação e/ou eliminação da fonte de estresse. A fase de exaustão 

ou esgotamento, fase "crítica e perigosa", corresponde a uma espécie de retorno à primeira 

fase, porém agravada e com comprometimentos físicos e mentais em formas de doenças. 

Questionário de estresse no trabalho de Theorell e Karasek (1996), traduzido e 

validado para o português por De Mello Alves et al. (2004a). Esse questionário, composto por 

16 questões, mede o estresse em decorrência do trabalho e possui as seguintes dimensões: 1) 

demanda: refere-se às pressões de natureza psicológica que ocorrem no trabalho, e 

corresponde às 5 primeiras questões. A pontuação nessa dimensão pode variar de 5 a 20, 

sendo que maiores valores representam uma maior demanda de trabalho. Não há um ponto de 

corte; 2) controle: é a possibilidade do trabalhador em utilizar suas habilidades intelectuais 

para a realização de seu trabalho, bem como possuir autoridade suficiente para tomar decisões 

sobre a forma de realizá-lo. As questões que correspondem a essa subescala vão da 6ª à 11ª. A 

pontuação nessa dimensão pode variar de 6 a 24, sendo que menores valores representam um 

menor controle do trabalhador em relação às suas funções no trabalho. Não há um ponto de 

corte; e 3) apoio social: é definida como os níveis de interação social existentes no trabalho, 

tanto com os colegas quanto com os chefes, e corresponde às 6 últimas questões. A pontuação 

nessa dimensão pode variar de 6 a 24, sendo que menores valores indicam menor apoio social 

no ambiente de trabalho. Para se chegar a pontuação de cada uma das sub-escalas, soma-se os 

valores das respostas, que podem variar de 1 a 4, seguindo respectivamente as gradações de 

respostas de nunca ou quase nunca ou discordo totalmente a frequentemente ou concordo 

totalmente. Não há um ponto de corte (anexo 5). 

Escala de Eventos Vitais (SAVOIA, 1999). É uma escala com 26 itens que avaliam 

quais eventos vitais a pessoa experimentou no último ano. Esses eventos podem ser 

categorizados tendo em vista a fonte estressante em: trabalho, perda de suporte social, família, 

mudanças no ambiente, dificuldades pessoais e finanças. Essa escala se baseia na proposição 

de que o esforço exigido para que o indivíduo se reajuste à sociedade, depois de mudanças 

significativas em sua vida, cria um desgaste que pode levar a doenças sérias. A pontuação 
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pode variar de 0 a 26, sendo que, a cada evento vivenciado e assinalado equivale um ponto. 

Maiores valores indicam que a pessoa vivenciou mais eventos vitais ao longo do último ano. 

Não há um ponto de corte (anexo 6). 

Questionário de Estresse Percebido (LUFT et al., 2007). Mede o grau no qual os 

indivíduos perceberam as situações como estressantes durante o último mês. Os itens foram 

designados para verificar o quão imprevisível, incontrolável e sobrecarregada os respondentes 

avaliam suas vidas. Esses três fatores são considerados componentes centrais na experiência 

de estresse. A pontuação pode variar de 0 a 56, sendo que maiores valores indicam que a 

pessoa está se sentido mais estressada. Para se chegar a essa pontuação, somam-se os valores 

das respostas de cada questão, que podem variar de 0 a 4, seguindo respectivamente 

asgradações de respostas de nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre e sempre. Não há um 

ponto de corte (anexo 7). 

 

Variabilidade da Frequência Cardíaca 

 

Foi utilizado um cardiofrequencímetro (Polar RS800; Polar Electro Ou) para o registro 

da VFC. As unidades de tempo foram fixadas em 1 milissegundo e as amostras dos intervalos 

RR foram coletadas a uma frequência de amostragem de 1000 Hz.  

A análise da VFC no domínio do tempo mede as mudanças nos intervalos RR normais 

sucessivos ao longo do tempo; o parâmetro utilizado neste estudo foi a raiz quadrada da média 

das diferenças sucessivas nos intervalos RR (RMSSD). A análise da plotagem de Poincaré 

corresponde a um método não linear que, através de uma análise de dispersão, faz a plotagem 

de cada intervalo RR em função do intervalo seguinte e calcula o desvio-padrão da 

variabilidade instantânea batimento-a-batimento (SD1). Tanto o RMSSD quanto o SD1 

explicam as alterações parassimpáticas no sistema nervoso autônomo (TASK FORCE, 1996; 

GUZIK et al., 2007; MICHAEL et al., 2016). 

Os dados obtidos pelo cardiofrequencímetro foram transferidos para um computador 

usando o software Polar Pro Trainer5, por meio de uma interface com um dispositivo de 

infravermelho. Em seguida, esse banco de dados foi exportado como texto, e os sinais dos 

intervalos RR processados para calcular a VFC usando o Kubios HRV Analysis software 

(MATLAB, version 2 beta, Kuopio, Finland).  
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Os componentes usados na avaliação da VFC se referem a três momentos distintos: 3 

minutos de repouso, 3 minutos de teste cardiorrespiratório submáximo e 3 minutos de 

recuperação pós-teste.  A partir desses dados, foram definidos: 

Índices de reatividade = Componentes VFC durante o teste − VFC durante o repouso 

➢ Índice de reatividade RMSSD = RMSSD exercício – RMSSD repouso 

➢ Índice de reatividade SD1 = SD1 exercício – SD1 repouso 

Índices de recuperação = Componentes VFC durante a recuperação − VFC durante o teste  

➢ Índice de recuperação RMSSD = RMSSD recuperação – RMSSD exercício 

➢ Índice de recuperação SD1 = SD1 recuperação – SD1 exercício 

 

Condicionamento cardiorrespiratório 

 

O condicionamento cardiorrespiratório foi obtido por meio da curva de recuperação da 

FC, utilizando-se o teste de Kash, que é um teste submáximo que mensura a capacidade 

aeróbica dos voluntários. O protocolo consistiu em subir 24 vezes por minuto (metrônomo em 

98 bpm) em um banco de 30 cm de altura durante três minutos sem que nenhum estímulo, 

verbal ou não verbal, fosse dado. O nível de condicionamento aeróbio é dado através da FC  

um minuto após o término do exercício (FC recuperação – 1 minuto) (LEITE, 2000). Ver 

figura 11. 

 

 

Figura 11: Teste de banco. Foto do arquivo pessoal do pesquisador. 
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Foi questionado também aos voluntários quanto à prática regular de exercício físico, a 

fim de constatar se eram ou não sedentários. Se fisicamente ativos, questionou-se que tipo de 

exercício faziam, há quanto tempo (anos de prática), qual a frequência semanal (dias) e 

também a duração (minutos) de cada sessão de exercícios (apêndice 3). Esse questionário foi 

construído pela própria equipe deste estudo, e as respostas deles foram agrupadas dentre as 

variáveis que indicavam o nível de treinamento físico. Além disso, foram aplicados os 

seguintes questionários: Questionário de Estratificação do Risco Cardiovascular – QERC 

(anexo 2) e Physical Activity Readiness Questionnarie – PARQ (anexo 3), apenas para 

aumentar a segurança na aplicação do teste cardiorrespiratório. Se assinalassem, no total dos 

questionários, mais de 3 questões que pudessem aumentar a exposição a risco cardiovascular 

durante o teste cardiorrespiratório, o teste não era realizado e o voluntário era dispensado. 

 

Análise estatística 

 

Inicialmente foi testada a normalidade dos dados pelo teste de Shapiro Wilk. Depois, 

foi feita uma descrição, utilizando a média e o desvio padrão para as variáveis consideradas 

normais, e a mediana e os percentis 25 e 75 para as variáveis não-normais. Em seguida, com o 

objetivo de verificar se há diferenças entre os sexos para cada uma das variáveis coletadas, foi 

aplicado o teste t (variáveis normais) e o teste de Mann-Whitney (variáveis não-normais). 

A resposta de ativação/inibição parassimpática antes, durante e após o teste físico e a 

influência do sexo foram avaliados através de uma ANOVA de medidas repetidas 

considerando os três momentos ou tempos repouso, exercício e recuperação, além do 

fatorsexo e da interação tempo*sexo. Em caso de violação da pressuposição da esfericidade, 

foi utilizada a correção de Greenhouse–Geisser para os números de graus de liberdade do 

teste F. Em seguida, foi realizado o teste post hoc de Tukey para os resultados significativos. 

Calculou-se o coeficiente de correlação de Spearman entre as variáveis SD1 e RMSSD 

em cada um dos três tempos, com o objetivo de quantificar a associação entre essas duas 

variáveis que representam a atividade vagal. Em cada tempo, estes coeficientes foram 

testados, para verificar se seriam estatisticamente diferentes de zero. 

Para descrever a influência das variáveis de interesse (nível de treinamento, 

antropometria e estresse psicológico), do sexo, e da interação entre estas e o sexo nos índices 
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de reatividade e de recuperação foram utilizadas análises de regressão com o método de 

seleção de variáveis backward (DRAPER e SMITH, 2014). Para cada classe de variáveis (por 

exemplo, variáveis de nível de treinamento), o modelo inicial utilizado neste método continha 

todas as variáveis, mais uma variável dummy (DRAPER e SMITH, 2014) para discriminar os 

sexos, e os produtos desta com cada uma das variáveis. A variável dummy foi definida 

assumindo o valor 1, caso o participante fosse homem, e 0 se mulher. A título de ilustração, 

considere-se uma classe com três variáveis X1, X2, e X3, e a variável dummy expressa como Z. 

Assim, para um índice Y de reatividade ou recuperação, o modelo inicial (desconsiderando o 

resíduo) seria: 

Y = 0 + ZX1X2X3X1*ZX2*Z X3*Z 

Suponha que, após a aplicação do método backward, o seguinte modelo final tenha sido 

obtido: 

Y = 0 + ZX3X1*ZX3*Z 

Dessa forma, para as mulheres temos: 

 Y = 0 + X3 

e para os homens temos: 

 Y = (0 + )X1(4 + )X3 

Numa situação como essaconcluiríamos que X1 foi significativa para os homens e X3 foi 

significativa para as mulheres. Para verificar se X3 foi significativa para os homens, é preciso 

fazer o teste t da hipótese (4 + ) = 0. 

Para todos os testes realizados, o nível de significância adotado foi 0,05. Os softwares 

utilizados nas análises foram: Statistica 7.0 e o SAS. 
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RESULTADOS 

 

 

Diferença entre sexos para o nível de treinamento físico, estresse psicológico, 

antropometria e componentes vagais da VFC 

 

A fim de caracterizar e verificar as diferenças e semelhanças entre homens e mulheres, 

realizou-se o teste t, para as variáveis normais ou o teste de Mann-Whitney para as variáveis 

não-normais (tabela 1). Não foram encontradas diferenças significativas entre sexos para a 

idade (homens= 38,50 anos e mulheres = 43,95 anos; p = 0,19) e tempo de docência na 

instituição (homens = 4,5 anos e mulheres = 7 anos, p = 0,28). 

Para o nível de treinamento físico observou-se que a prática regular de exercícios 

físicos (frequência semanal, duração da sessão, e tempo de prática) foi igual para ambos os 

sexos, embora a FC máxima de teste e a FC de recuperação (1 minuto após o término do teste) 

tenham sido maiores para as mulheres. Em relação às variáveis de estresse psicológico, as 

mulheres apresentaram maior estresse percebido e maiores valores nas duas subescalas de 

Lipp (sintomas de estresse da última semana e último mês). Quanto às variáveis 

antropométricas, homens e mulheres diferiram entre quase todos os componentes, sendo que a 

massa corporal, estatura, circunferência da cintura e RCQ foram maiores nos homens, 

enquanto o percentual de gordura foi maior nas mulheres. Em relação aos índices de 

reatividade e recuperação da VFC não houve diferença entre homens e mulheres. 
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Tabela 1: Variáveis descritivas e diferenças entre homens e mulheres 

Variáveis 
Homens (N=28) Mulheres (N=22) 

Valor p 
Média ± DP/Mediana (P25 / P75) Média ± DP/Mediana (P25-P75) 

Variáveis de nível de treinamento físico 

Frequência de exercício (dias) 2 0 / 3,5 2 0 / 3 0,28 

Duração do exercício (minutos por 

sessão) 
60 0 / 90 45 0 / 50 0,09 

Tempo de prática de exercício (anos) 0,6 0 / 4,5 0,5 0 / 2 0,59 

FC de repouso (bpm) 71 ±10,8 76 ±9,1 0,13 

FC máxima de teste (bpm) 137 ±15,6 154 ±13,8 0,0001* 

FC recuperação - 1 minuto (bpm) 91 ±16,9 110 ±21,9 0,001* 

Variáveis de estresse psicológico 

Estresse no trabalho      

   Demanda 14,5 12,5 / 15,5 15 13,5 / 18 0,17 

   Controle 20 19 / 21 20 19 / 21 0,32 

   Apoio social 18 ±3,3 17,4 ±3,5 0,52 

Estresse percebido 21 ±8,7 29,1 ±7,1 0,001* 

Eventos vitais 2 2 / 3,5 3 2 / 5 0,22 

Sintomas de estresse      

    24h 1 0 / 2 2 1 / 3 0,09 

    Última semana 1,5 0 / 3,5 3 1 / 5 0,02* 

    Último mês 2 1 / 3,5 4,5 2,5 / 6,5 0,004* 

Variáveis antropométricas 

Massa corporal (kg) 79,6 ±13,4 61,4 ±8,1 0,000001* 

Estatura (m) 1,7 ±0,1 1,6 ±0,0 0,000000* 

IMC (kg/m²) 25,5 ±3,6 23,7 ±3,1 0,07 

CC (cm) 87,4 ±9,0 74,9 ±7,6 0,000004* 

RCQ 0,8 ±0,0 0,7 ±0,0 0,000000* 

Porcentagem de Gordura (%) 20,1 ±5,8 27,9 ±3,6 0,000002* 

Variáveis da VFC 

RMSSD repouso 29,2 21,2 / 39,6 26,6 22,3 / 35 0,71 

SD1 repouso 20,7 14,9 / 28,1 18,8 15,8 / 24,8 0,93 

RMSSD exercício 8,2 4,6 / 11,1 5,6 4,2 / 12,6 0,38 

SD1 exercício 5,7 3,1 / 7,7 3,6 2,9 / 4,6 0,20 

RMSSD recuperação 32,3 17,2 / 42,9 16,2 10,3 / 37,2 0,10 

SD1 recuperação 22,6 12,2 / 30,4 11,4 8,9 / 26,4 0,11 

RMSSD exe-rep -18,5 -32,9 / -12,2 -18,0 -26,0 / -11,5 0,79 

SD1 exe-rep -15,3 -20,9 / -1,0 -14,5 -18,8 / -10,7 0,93 

RMSSD rec-exe 24,0 ±23,2 15,2 ±18,4 0,15 

SD1 rec-exe 17,1 ±13,2 11,9 ±12,3 0,15 

Nota. Kg = Quilograma; IMC = Índice de Massa Corporal; m = Metros; Kg/m2 = Quilograma por Metro ao Quadrado; C.C. = 

Circunferência da Cintura; RCQ = Relação Cintura Quadril; FC = Frequência Cardíaca; bpm = Batimentos por Minuto; 

RMSSD = Raiz Quadrada das Médias dos Quadrados das Diferenças entre os Intervalos RR; SD1= Desvio Padrão 1; exe-

rep= Exercício menos Recuperação (reatividade); rec-exe = Recuperação menos Exercício (recuperação); * indicativo de 

diferença significativa entre os sexo (< 0,05). 
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Investigação da existência de correlação entre os componentes vagais antes, durante e 

após o teste cardiorrespiratório 

 

 Para verificar a existência de correlação entre as duas variáveis vagais estudadas 

realizou-se o teste de correlação de Spearman. A partir dele foi identificada uma alta 

associação entre os componentes vagais RMSSD e SD1 durante o repouso (rho=1,00), o 

exercício (rho=0,60) e a recuperação (rho=1,00) (Figura 12). 

 

A) B) C)         

 

Figura 12: Gráficos de dispersão entre o RMSSD (em milissegundos) e o SD1 (em milissegundos) durante o repouso (A), o 

exercício (B) e a recuperação (C), todos com correlações de Spearman significativas entre as duas variáveis (p< 0,05). 
 

 

Investigação da modulação dos componentes vagais antes, durante e após o teste 

cardiorrespiratório e a influência do sexo 

 

Para saber se ocorreu modulação dos componentes vagais antes, durante e após o teste 

cardiorrespiratório, ou seja, flexibilidade vagal, foram realizadas ANOVAs. Para a variável 

RMSSD houve um efeito principal de tempo (F(2,104) = 34.54, p< 0.0001, = 0.86). O pós-teste 

mostrou uma redução do RMSSD do repouso para o exercício e um aumento do exercício 

para a recuperação (p = 0.0001 para ambas as comparações). Não houve efeito principal de 

sexo (F(1,52) = 1.67, p = 0.2) e nem interação entre momentos e sexo (F(2,104) = 1.04, p = 0.3, = 

0.86) (Figura 13). 
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Figura 13: Valores do RMSSD (em milissegundos) durante o repouso, exercício e recuperação em homens e mulheres. * 

diferença significativa entre os momentos, sem influência do sexo (< 0,05). 
 

 

A ANOVA para o SD1 revelou um efeito principal de tempo (F(2,104) = 42.99, p< 

0.0001, = 0.85). O pós-teste mostrou uma redução do SD1 do repouso para o exercício e um 

aumento do exercício para a recuperação (p = 0.0001 para ambas as comparações). Não houve 

efeito principal de sexo (F(1,52) = 1.60, p = 0.2)e nem interação entre momentos e sexo (F(2,104) 

= 0.85, p = 0.4, = 0.85) (Figura 14). 

 

 
Figura 14: Valores do SD1 (em milissegundos) durante o repouso, exercício e recuperação dos homens e mulheres. * 

diferença significativa entre os momentos, sem influência de sexo (< 0,05). 

 



 

52 
 

Investigação da relação entre as variáveis de treinamento físico e o sexo sobre os índices 

de flexibilidade vagal ao teste cardiorrespiratório. 

 

Para investigar se as variáveis de treinamento físico e o sexo poderiam explicar 

umamaior retirada ou entrada vagal,foram realizados modelos de regressão backward com: as 

variáveis de nível de treinamento físico (Frequência de exercício, duração do exercício, tempo 

de prática de exercício, FC de repouso, FC máxima de teste, FC recuperação - 1 minuto), o 

sexo e cada uma das variáveis de nível de treinamento*sexo.Todos elas usadas conjuntamente 

como variáveis independentes, e os índices de reatividade e de recuperação usados como 

variáveis dependentes em modelos diferentes. Portanto, o método backward iniciava sempre 

com 13 variáveis independentes candidatas. Foi encontrado que maiores frequências cardíacas 

de recuperação estariam associadas a menores retiradas vagais durante o exercício (maiores 

RMSSD exe-rep), conforme se pode verificar pelo sinal do coeficiente de regressão (tabela 2). 

Além disso, menores frequências cardíacas de recuperação estariam associadasa maiores 

entradas vagais após o término do exercício (maiores RMSSD rec-exe e SD1 rec-exe). Não 

houve influência de sexo nesse modelo de regressão. Ver tabela 2. 

 

Investigação da relação entre as variáveis de estresse psicológico eo sexo sobre os índices 

de flexibilidade vagal ao teste cardiorrespiratório 

 

Para investigar se as variáveis de estresse psicológico e o sexo poderiam explicar uma 

maior retirada ou entrada vagal, foram realizados modelos de regressão backward com: as 

variáveis de estresse psicológico (Demanda, controle, apoio social, estresse percebido, 

eventos vitais, sintomas de estresse 24h, sintomas de estresse da última semana, sintomas de 

estresse do último mês), o sexo e cada uma das variáveis de estresse psicológico*sexo. Todos 

elas usadas conjuntamente como variáveis independentes, e os índices de reatividade e de 

recuperação usados como variáveis dependentes em modelos diferentes. Portanto, o método 

backward iniciava sempre com 17 variáveis independentes candidatas. Os resultados 

mostraram que os índices de reatividade e recuperação, se associam ao sexo. Observando-se 

os sinais dos coeficientes de regressão múltipla, verifica-se que, mantidas constantes as 

demais variáveis do modelo ajustado, aumentos no controle das atividades laborais, no 

estresse percebido e nos sintomas de estresse na última semana estão associados a menor 

retirada vagal durante o exercício (maior índice RMSSD exe-rep e SD1 exe-rep) para os 
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homens. Por outro lado, diminuições de sintomas de estresse no último mês (mantidas as 

demais variáveis constantes) estão associadas a menor retirada vagal (maior RMSSD exe-rep 

e SD1 exe-rep) para os homens. Menores sintomas de estresse na última semana dos homens, 

maiores os sintomas de estresse no último mês também dos homens e menores demandas das 

mulheres1 estariam associadas uma maior entrada vagal após o exercício (maior RMSSD rec-

exee SD1 rec-exe). Além disso, menor controle de trabalho dos homens associou-se a maior 

entrada vagal após o exercício (maior SD1 rec-exe). Ver tabela 2. 

 

Investigação da relação entre a antropometria eo sexo sobre os índices de flexibilidade 

vagal ao teste cardiorrespiratório 

 

Para investigar se as variáveis antropométricas e o sexo poderiam explicar uma maior 

retirada ou entrada vagal, foram realizados modelos de regressão backward com: as variáveis 

antropométricas (IMC, CC, RCQ, porcentagem de gordura), o sexo e cada uma das variáveis 

de antropometria*sexo. Todos elas usadas conjuntamente como variáveis independentes, e os 

índices de reatividade e de recuperação usados como variáveis dependentes em modelos 

diferentes. Portanto, o método backward iniciava sempre com 9 variáveis independentes 

candidatas. Notando-se os sinais dos coeficientes de regressão múltipla, verifica-se que, 

mantidas constantes as demais variáveis do modelo ajustado, maiores circunferências de 

cintura dos homens, estariam associadas uma menor retirada vagal durante o exercício (maior 

índice RMSSD exe-rep e SD1 exe-rep), e um menor entrada vagal durante a recuperação 

(menor índice RMSSD rec-exe e SD1 rec-exe).  A RCQ quando reduzida nos homens 

estariam associadas a menor retirada vagal ao exercício (maior índice RMSSD exe-rep e SD1 

exe-rep), e seu aumento a maior entrada vagal na recuperação (maior índice RMSSD rec-exe). 

A recuperação do componente SD1 (maior índice SD1 rec-exe) também pode se associar a 

maior RCQ e menor percentual de gordura, independente do sexo. Ver tabela 2. 

 

                                                           
1Para verificar se a demanda foi significativa para os homens, realizou-se o teste t. O resultado aponto para um 
efeito apenas para o sexo feminino.  
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Tabela 2: Resultados das análises de regressão backward – relação entre as variáveis antropométricas, de treinamento físico e de estresse 

psicológico com os índices da VFC que avaliaram a reatividade e recuperação vagal. 

 Variáveis 
Modelo 1: 

Treinamento físico 
Β R2 Modelo 2: Estresse Psicológico Β R2 Modelo 3: Antropometria β R2 

R
E

A
T

IV
ID

A
D

E
 

RMSSD exe-rep FC de recuperação 0,3968 0,1159 Z  -122,0918 0,4413 Circunferência da cintura*Z  1.9409 0,1904 

    Controle*Z 6,4640  RCQ*Z -199.0476  

    Estresse percebido 1,2391      
    Sintomas última semana*Z 12,4345      

    Sintomas último mês*Z -12,1427      

          

SD1 exe-rep     Z  -81,0581 0,4158 Circunferência da cintura*Z 1.0737 0,1300 

    Controle*Z 4,3806   RCQ*Z -110.2779  

    Estresse percebido 0,8069      
    Sintomas última semana*Z 6,13     

    Sintomas último mês*Z -8,4507     

R
E

C
U

P
E

R
A

Ç
Ã

O
 

          

RMSSD rec-exe FC de recuperação -0,6498 0,4154 Z  72,2213 0,2461 Circunferência da cintura*Z -1.7238 0,0839 

    Sintomas última semana*Z -4,4386   RCQ*Z 181.2200  

    Sintomas último mês*Z 6,5614     

    Demanda 3,1534     

    Demanda*Z -3,9841     

          

SD1 rec-exe FC de recuperação -0,3757 0,3811 Z 99,8430 0,3359 Circunferência da cintura*Z -0.1622 0,2851 

    Controle*Z -2,8425  RCQ 76.8599  

    Sintomas última semana*Z -5,8383  Percentagem de gordura -1.2513  

    Sintomas último mês*Z 4,4578     

    Demanda  2,0380      

    Demanda*Z -2,3898      

Nota. RCQ = Relação Cintura Quadril; % de gordura = Percentual de gordura; FC= Frequência Cardíaca; RMSSD = Raiz Quadrada das Médias dos Quadrados das Diferenças entre os intervalos 

RR; SD1= desvio Padrão 1; SD2= desvio padrão 2; exe-rep= Exercício menos recuperação (reatividade); rec-exe = Recuperação menos Exercício (recuperação); Z= variável dummy assumindo 

valor 1 para homens e 0 para mulheres. 
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DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados das análises das diferenças de sexo mostraram que a FC máxima de teste 

e a FC de recuperação foram menores nos homens do que nas mulheres, apesar de não haver 

diferença entre o relato de prática de exercício físico. Sabe-se que a FC é um dos métodos 

mais acessíveis e difundidos para o monitoramento cardíaco; além disso, seu aumento durante 

o esforço físico e sua redução pós-exercício são bons marcadores autonômicos (MORISE, 

2004). Por outro lado, um aumento exacerbado, a um esforço submáximo, pode indicar um 

baixo condicionamento cardiovascular, ou ainda, predizer doenças cardiovasculares. 

Morshedi-Meibodi et al. (2002); Jouven et al. (2005); Myers et al.  (2007) e Yanovich et al. 

(2008) corroboraram com os resultados deste trabalho, evidenciando que as mulheres 

possuem FC máxima e de recuperação maior do que os homens, quando expostas a um 

mesmo esforço físico máximo.  

O teste de banco de Kash utilizado no presente estudo é considerado um teste 

submáximo para avaliar o condicionamento cardiorrespiratório. Contudo, ao analisar a FC 

máxima do teste na presente amostra, observa-se que o percentual em relação à média da FC 

máxima estimada (FC estimada =220-idade) (POLICARPO e FERNANDES FILHO, 2008) 

para as mulheres foi de 66 a 102%, diferindo significativamente (p=0,0003) do percentual dos 

homens, que foi de 58 a 98% da FC máxima estimada. Esses percentuais, além de indicarem 

uma diferença entre os sexos na FC máxima atingida, mostraram também que o teste, apesar 

de ter sido classificado e validado na literatura como submáximo, para a presente amostra 

houve uma variação muito grande, inclusive ultrapassando os valores máximos de FC 

estimados.  

Em relação à FC de recuperação medida nos primeiros instantes pós-exercício, pode-

se dizer que é uma forma eficiente de avaliação da reativação vagal cardíaca, visto que após o 

término do exercício físico o nervo vago começa a ativar novamente o nodo sinoatrial, 

fazendo com que a FC diminua (IMAI et al., 1994; BUCHHEIT e GINDRE, 2006). Em 

outras palavras, em relação ao comportamento dos mecanismos de controle cardiovascular, 

pós-exercício, a literatura tem demonstrado que ao cessar os “inputs” oriundos do comando 

central e dos mecanorreceptores presentes na musculatura esquelética ocorre a reativação do 

tônus vagal, produzindo queda rápida da FC (CARTER et al., 1999; OGOH et al., 2002). 
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Além disso, fazendo uma analogia ao termo usado por Albert et al. (2000), três minutos pós 

exercício foi capaz de fechar a “janela de exposição” ao risco cardiovascular, aberta durante o 

teste físico. Modelo esse apresentado na figura 6,e que se baseia na premissa de que o 

exercício físico é um fator que desencadeira alterações físiológicas intensas, e que tal fato 

implica em uma  maior exposição à riscos cardiovasculares. 

Em relação ao estresse psicológico, os resultados das análises das diferenças de sexo 

mostraram que o estresse percebido e os sintomas de estresse (última semana e último mês) 

foram menores nos homens do que nas mulheres. De modo geral, para Verma et al. (2011), a 

resposta ao estresse está associada a manifestações de vários distúrbios psicossomáticos e 

psiquiátricos. Eles ressaltam que homens e mulheres tendem a reagir de forma diferente ao 

estresse, tanto psicológica quanto biologicamente. Kinner et al. (2014)  observaram que as 

mulheres eram mais estressadas do que os homens, e que o estresse as afetava negativamente. 

Ainda mencionam que o estresse agudo pode influenciar diferentes processos de regulação 

emocional e esses são diferentes entre os sexos. Em relação aos voluntários do presente 

trabalho, foram observadas diferenças entre os sexos apenas no estresse percebido e nos 

sintomas de estresse, ou seja, para as outras escalas, homens e mulheres se comportaram de 

forma similar. 

Os resultados das análises das diferenças de sexo mostraram que o percentual de 

gordura foi menor nos homens do que nas mulheres, enquanto a massa corporal, estatura, CC 

e RCQ foram maiores nos homens do que nas mulheres. Corroborando com estes achados, 

Oliveira et al. (2010) identificaram que homens e mulheres diferem em algumas variáveis 

antropométricas, tais como circunferência da cintura e RCQ, sendo tais valores maiores para 

os homens, e o percentual de gordura maior para as mulheres. Apesar dessas diferenças entre 

os sexos, os participantes do presente estudo não apresentaram valores de IMC, circunferência 

da cintura, RCQ ou percentual de gordura considerados prejudiciais para a saúde (FOLSOM 

et al., 1998; OLIVEIRA et al., 2010; PATIL et al., 2011). 

Os resultados do presente estudo não evidenciaram diferença entre sexos para as 

variáveis da VFC. A VFC é uma representação da resposta integrada do coração ao sistema 

nervoso autônomo.  Estudos como o de Voss et al.  (2015) mostraram que, em repouso, o 

sexo e a idade podem influenciar possíveis diferenças na VFC. Observaram que em 

indivíduos mais jovens a diferença entre os sexos pode ser devida às diferenças hormonais. 
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Essas levariam a uma maior atividade simpática nos homens, quando comparados às 

mulheres. Os autores sugerem que essa diferença pode desaparecer com o envelhecimento, 

possivelmente pela redução de liberação de estrógeno e progesterona, causada pela 

menopausa nas mulheres. Esses achados vão contra os resultados deste estudo, uma vez que 

não foram encontradas diferença entre sexos, apesar de ter sido utilizada uma amostra de 

adultos, não idosos de ambos os sexos.  

Guzik, et al. (2007) demonstraram a associação entre componentes da VFC, como por 

exemplo o SD1 associando-se fortemente com RMSSD, SDNN e HF. Tal trabalho 

correlacionou as variáveis autonômicas durante o estado de repouso dos voluntários. No 

presente estudo, verificou-se que o RMSSD e o SD1 se correlacionam em repouso, mas essa 

correlação também permanece forte durante o exercício e a recuperação, confirmando que 

existe forte associação positiva entre essas duas variáveis, já descrita na literatura. Tal fato era 

esperado, tendo em vista que ambas as variáveis representam a atividade parassimpática 

(FRONCHETTI, et al. 2007; TASK FORCE, 1996).  

Outro resultado do presente estudo foi que a RMSSD e o SD1 reduziram durante o 

teste físico e aumentaram logo após o seu término em ambos os sexos, demonstrando que a 

flexibilidade vagal foi independente do sexo. Corroborando estes achados, Tulppo et al. 

(2011) e Michael et al. (2016) encontraram uma retirada vagal já nos segundos iniciais do 

exercício o que, de acordo com o tempo e a intensidade do exercício, permaneceu reduzindo 

ao longo da realização do exercício. O retorno parassimpático também se reiniciou nos 

primeiros instantes após o término do exercício, mas diferente do encontrado por Michael et 

al. (2016), que evidenciaram esse retorno apenas em exercício de baixa intensidade. No 

presente estudo, três minutos foram suficientes para a retomada dos valores de RMSSD e do 

SD1 aos mesmos níveis de repouso. De forma interessante, diversos autores mostraram que os 

indivíduos que se recuperam mais rapidamente ao esforço físico têm uma “janela de 

exposição” a acometimentos cardiovasculares reduzida  (ALBERT et al., 2000; COLE et al., 

2000). Os resultados deste estudo indicam que a amostra de professores que participaram do 

presente estudo teve uma janela de exposição reduzida e se recuperou adequadamente do teste 

cardiorrespiratório. Em outras palavras três minutos de exercício foram capazes de abrir a 

“janela de exposição” a risco cardiovasculares, uma vez que houve diferença significativa 

entre repouso e exercício, mas três minutos de recuperação também foram capazes de fechá-

la, uma vez que não houve diferença entre repouso e recuperação.   
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O 1º modelo de regressão mostrou que maiores FC de recuperação estariam 

associadasa menor saída vagal no exercício físico. Menor FC de recuperação também se 

associou a maior entrada vagal pós-exercício. Diversos estudos corroboram estes resultados, 

mostrando que, quanto melhor o nível de condicionamento aeróbio dos indivíduos, menor a 

saída vagal ao se submeterem ao exercício físico, e mais rápida a volta aos valores de 

repousoapós o término do exercício (TULPPO, MÄKIKALLIO, SEPPÄNEN, 

AIRAKSINEN, et al., 1998; TULPPO, MÄKIKALLIO, SEPPÄNEN, LAUKKANEN, et al., 

1998; STANLEY et al., 2013; KAIKKONEN et al., 2014). Javorka et al. (2002) verificaram 

uma correlação entre valores de FC de recuperação um minuto após o fim de um exercício 

físico, com alguns componentes da VFC que representam a atividade parassimpática. 

Contrapondo ao que se acreditava, acerca de somente a FC de repouso ser um importante 

preditor de condicionamento físico e flexibilidade vagal (CLAUSEN, 1977; GREENLAND et 

al., 1999; AUBERT et al., 2000), os resultados aqui apresentados sugerem também uma 

importante função da FC de recuperação.  

O 2º modelo de regressãomostrou que o maior controle das atividades laborais, do 

estresse percebido, dos sintomas de estresse da última semana e menor sintoma de estresse no 

último mês dos homens se associou a menor saída vagal no exercício físico. Uma possível 

interpretação desses resultados se dá pelo fato que as pessoas mais estressadas apresentam 

uma baixa VFC de repouso (CHANDOLA et al., 2008; CLAYS et al., 2011; ELLER et al., 

2011; UUSITALO et al., 2011; LINDHOLM et al., 2012). Dado que a VFC dessas pessoas 

estressadas já era baixa, a redução decorrente do exercício, nesse caso, não poderia mais ser 

tão grande, o que é chamado na literatura de “efeito chão”. Com o passar do tempo, é possível 

que alguns indivíduos se adaptem ao estresse, de modo que estes passem a sofrer menos tanto 

psicologicamente (relatando menos sintomas de estresse), quanto fisiologicamente 

(apresentando menor saída vagal ao exercício). Essa interpretação poderia explicar o porquê 

dos homens com menos sintomas de estresse no último mês apresentarem menor saída vagal 

ao exercício.  

O 2º modelo de regressão também mostrou que o menor controle das atividades 

laborais e sintomas de estresse na última semana e maiores sintomas de estresse no último 

mês dos homens e menor demanda das mulheres associaram-se ao aumento vagal pós-

exercício. Inicialmente essa resposta pode causar estranhamento, mas talvez ela possa ter 

ocorrido, devido a questões adaptativas. O fato de o indivíduo não ter que suportar altas 
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demandas diárias de trabalho pode fazer com que ele desenvolva uma maior capacidade de 

recuperação vagal. Seegers e Van Elderen (1996) apresentaram o Modelo de Michigan, 

inicialmente aplicado em diretores de bancos, com o objetivo de analisar o estresse desses, 

mas que também poderia se aplicar à profissão de docente. O modelo de Michigan tenta 

mostrar que o estresse laboral é resultado de uma deficiência de ajuste entre o trabalhador e as 

exigências da organização ou do emprego. Essas podem agir como estressores e podem 

conduzir reações de tensão e estresse. A persistência desse estressor pode conduzir o 

indivíduo eventualmente a alguma doença e ao absentismo. Fazendo uma estrapolação a essas 

ideias, pode-se pensar que um maior controle das atividades de trabalho pode gerar um maior 

custo emocional para os indivíduos, e que a pouca demanda de trabalho é benéfica à saúde 

dos mesmos, sendo que as características pessoais poderiam auxiliar em um menor estresse 

percebido e possivelmente menores sintomas de estresse (SEEGERS e VAN ELDEREN, 

1996; LIPP, 2000; DE MELLO ALVES et al., 2004b; LUFT et al., 2007). 

Finalmente, o 3º modelo de regressão mostrou que maior CC e menor RCQ dos 

homens explicaram menor saída vagal no exercício físico e menor aumento vagal pós-

exercício (exceto na recuperação do SD1, que acontece independente do sexo). O menor 

percentual de gordura explicou também a maior recuperação do SD1 pós-exercício. Alguns 

autores mostraram associações entre o aumento das medidas antropométricas e a redução dos 

componentes da VFC de predomínio vagal durante o repouso (KAIKKONEN et al., 2014; 

MONTEZE et al., 2015). No presente estudo, esse resultado foi replicado e expandido 

mostrando que de fato, o aumento dos parâmetros antropométricos pode influenciar 

negativamente na flexibilidade vagal ao exercício. Tais aspectos são esperados tendo em vista 

que diversos estudos epidemiológicos mostram que variáveis antropométricas são claramente 

correlacionadas com fatores de risco coronariano, assim como redução de componentes 

vagais (OLIVEIRA et al., 2010; PATIL et al., 2011). De acordo com essa perspectiva, 

observa-se que além do prejuízo cardiovascular que o aumento das  medidas antropométricas 

traz aos indivíduos, apontamos que elas também influenciaram negativamente na “janela de 

exposição” a riscos cardiovasculares (ALBERT et al., 2000). 

Tento em vista todo o exposto, acreditamos que essas informações auxiliam na 

compreensão das respostas das flutuações autonômicas antes, durante e após o exercício 

físico. Além disso, apontamos também fatores dentre os citados acima (treinamento, estresse 

psicológico e antropometria) que parecem mais se associarem com a resposta de inibição e 
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ativação ao exercício das vias parassimpáticas. E por fim, esperamos que tais achados 

auxiliem em estratégias que busquem melhorar o condicionamento físico, controle das 

variáveis antropométricas e estresse psicológico.  

O presente estudo apresentou algumas limitações: (i) o protocolo de percentual de 

gordura utilizado não foi validado para a faixa etária total dos voluntários; (ii) o teste 

cardiorrespiratório utilizado não tinha validação do cálculo do VO2 máximo, o que impediu 

de calculá-lo; (iii) o período do ciclo menstrualdas mulheres não foi controlado; e (iv) houve 

uma variação muito grande de idade. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Observou-se na presente amostra que FC máxima de teste, FC de recuperação, estresse 

percebido, sintomas de estresse (última semana e último mês) e percentual de gordura foram 

menores nos homens do que nas mulheres, enquanto massa corporal, estatura, CC e RCQ foram 

maiores nos homens do que nas mulheres. Não houve nenhuma diferença de sexo para as 

variáveis da VFC. Evidenciou-se ainda que o SD1 e a RMSSD, indicadores de atividade vagal, 

são altamente correlacionados em repouso, durante o exercício e durante a recuperação. Além 

disso, o SD1 e a RMSSD reduziram durante o teste físico e aumentaram logo após o seu 

término, demonstrando que houve flexibilidade vagal para ambos os sexos.  

Por fim, maior FC de recuperação em ambos os sexos, assim como, maior controle das 

atividades laborais, do estresse percebido, dos sintomas de estresse da última semana e da CC, 

emenor RCQ e sintomas de estresse do último mês dos homens explicaram uma menor saída 

vagal durante o exercício físico.  Já a recuperação vagal pós-exercício pode ser explicada pela 

menor FC de recuperação e percentual de gordura para ambos os sexos; menor controle das 

atividades laborais, sintomas de estresse da última semana e CC, e maiores sintomas de 

estresse do último mês e RCQ dos homens; e menor demanda de trabalho das mulheres. Desta 

forma, as variáveis com maior efeito sobre a flexibilidade vagal devem ser priorizadas em 

pesquisas que abordem essa temática e nos programas de treinamento físico.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: APROVADO PELO COMITÊ DE ÉTICA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE OURO PRETO 
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ANEXO 2: QUESTIONÁRIODE ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO 

CARDIOVASCULAR – QERC 

Este questionário tem objetivo de identificar suas condições para a realização do teste de 

cardiorrespiratório (teste de banco). 

1) IDADE: Homem acima de 45 anos ou mulher acima de 55 anos? 

  sim    não 

2) COLESTEROL - Acima de 240 mg/l ou desconhecida (não sabe) 

  sim    não 

3) PRESSÃO ARTERIAL -Acima de 140/90 mmHg, desconhecida ou usa medicamento 

para a pressão 

  sim    não 

4) TABAGISMO - Fuma? 

  sim    não 

5) DIABETES - Tem diabetes de qualquer tipo? 

  sim    não 

6) HISTÓRIA FAMILIAR DE ATAQUE CARDÍACO - Pai ou irmão antes de 55 anos 

ou mãe ou irmã antes dos 65 anos 

  sim    não 

7) SEDENTARISMO - Atividade profissional sedentária e menos de 30 minutos de 

atividade física pelo menos 3 vezes por semana 

  sim    não 

8) OBESIDADE - Mais de 10 kg de excesso de peso (não sabe) 

  sim    não 

Declaração de Responsabilidade 

Assumo a veracidade das informações prestadas no questionário “QERC” e afirmo estar 

liberado(a) pelo meu médico para participação em atividades físicas. 

Nome do(a) participante: 
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ANEXO 3: PHYSICAL ACTIVITY READINESS QUESTIONNARIE – PARQ 

Este questionário tem objetivo de identificar suas condições para a realização do teste de 

cardiorrespiratório (teste de banco). 

1. Alguma vez seu médico disse que você possui algum problema cardíaco e recomendou 

que você só praticasse atividade física sob prescrição médica? 

  sim    não 

2. Você sente dor no tórax quando pratica uma atividade física? 

  sim    não 

3. No último mês você sentiu dor torácica quando não estava praticando atividade física? 

  sim    não 

4. Você perdeu o equilíbrio em virtude de tonturas ou perdeu a consciência quando estava 

praticando atividade física? 

  sim    não 

5. Você tem algum problema ósseo ou articular que poderia ser agravado com a prática de 

atividades físicas? 

  sim    não 

6. Seu médico já recomendou o uso de medicamentos para controle da sua pressão arterial 

ou condição cardiovascular? 

  sim    não 

7. Você tem conhecimento de alguma outra razão física que o impeça de participar de 

atividades físicas? 

  sim    não 

Declaração de Responsabilidade 

Assumo a veracidade das informações prestadas no questionário “PARQ” e afirmo estar 

liberado (a) pelo meu médico para participação em atividades físicas. 

Nome do (a) participante: 

 

 



  

77 
 

ANEXO 4: INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE ESTRESSE PARA ADULTOS DE 

LIPP 

 

Quadro 1:  

Marque com um X os sintomas que tem experimentado nas últimas 24 horas.  

(   ) 1. Mãos e pés frios  

(   ) 2. Boca seca  

(   ) 3. Nó no estomago  

(   ) 4. Aumento de sudorese  

(   ) 5. Tensão muscular  

(   ) 6. Aperto da mandíbula / Ranger os dentes 

(   ) 7. Diarreia passageira  

(   ) 8. Insônia  

(   ) 9. Taquicardia  

(   ) 10. Hiperventilação 

(   ) 11. Hipertensão arterial súbita e passageira  

(   ) 12. Mudança de apetite  

(   ) 13. Aumento súbito de motivação  

(   ) 14. Entusiasmo súbito  

(   ) 15. Vontade súbita de iniciar novos projetos  

 

Quadro 2:  

Marque com um X os sintomas que tem experimentado na última semana.  

(    ) 1. Problemas com a memória  

(    ) 2. Mal-estar generalizado, sem causa especifica  

(    ) 3. Formigamento nas extremidades  

(    ) 4. Sensação de desgaste físico constante  

(    ) 5. Mudança de apetite  

(    ) 6. Aparecimento de problemas dermatológicos  

(    ) 7. Hipertensão arterial  

(    ) 8. Cansaço constante  

(    ) 9. Aparecimento de ulcera  

(    ) 10. Tontura / sensação de estar flutuando  

( ) 11. Sensibilidade emotiva excessiva  

( ) 12. Duvida quanto a si próprio  

( ) 13. Pensar constantemente um só assunto  

( ) 14. Irritabilidade excessiva  

( ) 15. Diminuição da libido (desejo sexual)  
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Quadro 3:  

Marque com um X os sintomas que tem experimentado no último mês.  

(    ) 1. Diarreia frequente  

(    ) 2. Dificuldades sexuais  

(    ) 3. Insônia  

(    ) 4. Náuseas  

(    ) 5. Tiques  

(    ) 6. Hipertensão arterial continuada  

(    ) 7. Problemas dermatológicos prolongados 

(    ) 8. Mudança extrema de apetite  

(    ) 9. Excesso de gases  

(    ) 10. Tontura frequente  

(    ) 11. Ulcera  

(    ) 12. Enfarte  

(    ) 13. Impossibilidade de trabalhar  

(    ) 14. Pesadelos  

(    ) 15. Sensação de incompetência em todas as áreas  

(    ) 16. Vontade de fugir de tudo  

(    ) 17. Apatia, depressão ou raiva prolongada 

(    ) 18. Cansaço excessivo  

(    ) 19. Pensar / falar constantemente em um só assunto  

(    ) 20. Irritabilidade sem causa aparente  

(    ) 21. Angustia / ansiedade diária  

(    ) 22. Hipersensibilidade emotiva  

(    ) 23. Perda do senso de humor  
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ANEXO 5: QUESTIONÁRIO DE ESTRESSE NO TRABALHO 

 

“Agora, temos algumas perguntas sobre as características de seu trabalho...”.  

Marque a resposta que julgar mais adequada.  

 Frequentemente Às vezes Raramente Nunca ou quase 

nunca 

1. Com que frequência você tem que fazer 

suas tarefas de trabalho com muita rapidez? 

    

2. Com que frequência você tem que 

trabalhar intensamente (isto é, produzir 

muito em pouco tempo)? 

    

3. Seu trabalho exige demais de você?     

4. Você tem tempo suficiente para cumprir 

todas as tarefas de seu trabalho? 

    

5. O seu trabalho costuma apresentar 

exigências contraditórias ou discordantes? 

    

6. Você tem possibilidade de aprender 

coisas novas em seu trabalho? 

    

7. Seu trabalho exige muita habilidade ou 

conhecimentos especializados? 

    

8. Seu trabalho exige que você tome 

iniciativas? 

    

9. No seu trabalho, você tem que repetir 

muitas vezes as mesmas tarefas? 

    

10. Você pode escolher COMO fazer o seu 

trabalho? 

    

11. Você pode escolher O QUE fazer no seu 

trabalho? 

    

 

 Concordo 

totalmente 

Concordo mais 

que discordo 

Discordo mais 

que concordo 

Discordo 

totalmente 

 

1. Existe um ambiente calmo e agradável 

onde trabalho. 

    

2. No trabalho, nos relacionamos bem uns 

com os outros. 

    

3. Eu posso contar com o apoio dos meus 

colegas de trabalho. 

    

4. Se eu não estiver num bom dia, meus 

colegas compreendem. 

    

5. No trabalho, eu me relaciono bem com 

meus chefes. 

 

 

   

6. Eu gosto de trabalhar com meus colegas.  
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ANEXO 6: ESCALA DE EVENTOS VITAIS 

 

Assinale os eventos que lhe ocorreram no último ano: 

 

1. (     )   morte do cônjuge 

2. (     )   separação 

3. (     )   casamento 

4. (     )   morte de alguém da família 

5. (     )   gravidez 

6. (     )   doença na família 

7. (     )   acréscimo ou diminuição do número de pessoas morando em sua casa 

8. (     )   nascimento na família 

9. (     )   mudança de casa 

10. (     )   mudança de escola 

11. (     )   reconciliação matrimonial 

12. (     )   aposentadoria 

13. (     )   perda de emprego 

14. (     )   mudança de trabalho (favorável ou desfavorável) 

15. (     )   dificuldades com a chefia 

16. (     )   reconhecimento profissional 

17. (     )   acidentes 

18. (     )   perdas financeiras 

19. (     )   dificuldades sexuais 

20. (     )   problemas de saúde 

21. (     )   morte de um amigo 

22. (     )   dívidas 

23. (     )   mudanças de hábitos pessoais 

24. (     )   mudanças de atividades recreativas 

25. (     )   mudanças de atividades religiosas 

26. (     )   mudanças de atividades sociais 
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ANEXO 7: QUESTIONÁRIO DE ESTRESSE PERCEBIDO 

As questões nesta escala perguntam sobre seus sentimentos e pensamentos durante o último 

mês. Em cada caso, será pedido para você indicar o quão frequentemente você tem se sentido 

de uma determinada maneira. Embora algumas das perguntas sejam similares, há diferenças 

entre elas e você deve analisar cada uma como uma pergunta separada. A melhor abordagem 

é responder a cada pergunta razoavelmente rápido. Istoé, não tente contar o número de vezes 

que você se sentiu de uma maneira particular, mas indique a alternativa que lhe pareça como 

uma estimativa razoável. Para cada pergunta, escolha as seguintes alternativas: 

0= nunca    3= quase sempre 

 1= quase nunca    4= sempre 

2= às vezes 

Neste último mês, com que frequência... 

1. Você tem ficado triste por causa de algo que aconteceu 

inesperadamente? 

0 1 2 3 4 

2. Você tem se sentido incapaz de controlar as coisas 

importantes em sua vida? 

0 1 2 3 4 

3. Você tem se sentido nervoso e “estressado”? 0 1 2 3 4 

4. Você tem tratado com sucesso dos problemas difíceis da 

vida? 

0 1 2 3 4 

5. Você tem sentido que está lidando bem asmudanças 

importantes que estão ocorrendo em sua vida? 

0 1 2 3 4 

6. Você tem se sentido confiante na sua habilidade de resolver 

problemas pessoais? 

0 1 2 3 4 

7. Você tem sentido que as coisas estão acontecendo de acordo 

com a sua vontade? 

0 1 2 3 4 

8. Você tem achado que não conseguiria lidar com todas as 

coisas que você tem que fazer? 

0 1 2 3 4 

9. Você tem conseguido controlar as irritações em sua vida? 0 1 2 3 4 

10. Você tem sentido que as coisas estão sob o seu 

controle? 

0 1 2 3 4 

11. Você tem ficado irritado porque as coisas que 

acontecem estão fora do seu controle? 

0 1 2 3 4 

12. Você tem se encontrado pensando sobre as coisas que 

deve fazer? 

0 1 2 3 4 

13. Você tem conseguido controlar a maneira como gasta 

seu tempo? 

0 1 2 3 4 

14. Você tem sentido que as dificuldades se acumulam a 

ponto de você acreditar que não pode superá-las? 

0 1 2 3 4 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1: CARTA CONVITE 

 

Ouro Preto, ___ de _________ de ______. 

Prezado Professor(a), 

Temos a satisfação em convidá-lo(a) para participar da pesquisa intitulada “Avaliação dos Níveis de 

Estresse em Professores Universitários e Treinamento com Biofeedback Cardiovascular”, aprovada pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da UFOP e conduzida pela Profª Drª Gabriela Guerra Leal de Souza do 

Departamento de Ciências Biológicas (DECBI)/UFOP e pelo Prof. Kelerson Kelerson Mauro de Castro Pinto do 

Centro Desportivo da UFOP (CEDUFOP). 

Este estudo será realizado no Laboratório de Psicofisiologia, localizado na sala 25B, no ICEB III – 

subsolo, no Campus Morro do Cruzeiro da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) em dia e horário que lhe 

for mais conveniente. 

A pesquisa será realizada em duas etapas. A 1ª etapa tem como principal objetivo avaliar os níveis de 

estresse, obesidade, pressão arterial, condicionamento cardiorrespiratório, e a frequência cardíaca dos 

professores da Universidade Federal de Ouro Preto. Já na 2ª etapa, iremos convidar os professores com maiores 

índices de estresse para realizarem um treinamento com Biofeedback cardiovascular visando a redução do 

estresse e melhora da qualidade de vida. A participação na 1ª etapa da pesquisa não implica que você terá que 

participar da 2ª etapa. 

Os resultados desse estudo assumem fundamental importância para se conhecer o perfil dos professores 

da UFOP em relação aos níveis de estresse, obesidade e sedentarismo. Além disso, iremos fornecer um 

tratamento não invasivo e altamente moderno com Biofeedback cardiovascular, visando a redução do estresse e, 

consequentemente a um aumento do bem-estar físico e psicológico.  

Espero contar com sua valiosa contribuição. Em breve, o(a) Sr.(a) será contatado(a) pessoalmente por 

um dos membros de nossa equipe para informar maiores detalhes da pesquisa e convidá-lo a participar da 

mesma.  

Estamos à disposição para qualquer outro esclarecimento que se fizer necessário. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Prof. KelersonKelerson Mauro de Castro Pinto 

Centro Desportivo da UFOP  

e-mail: kelerson2@yahoo.com.br 

 

 

Profª. Gabriela Guerra Leal de Souza 

Departamento de Ciências Biológicas 

e-mail: souzaggl@gmail.com 
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APENDICE 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Título:Avaliação dos níveis de estresse em professores universitários e treinamento com biofeedback 

cardiovascular 

 

Convidamos você a participar como voluntário de um estudo que propõe avaliar os níveis de estresse, 

obesidade, pressão arterial, condicionamento físico, e a frequência cardíaca dos professores da Universidade 

Federal de Ouro Preto. Este estudo será realizado no Laboratório de Psicofisiologia, localizado na sala 25B, no 

ICEB III – subsolo, no Campus Morro do Cruzeiro da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), e está sendo 

coordenado pela Profª Drª Gabriela Guerra Leal de Souza do Departamento de Ciências Biológicas 

(DECBI)/UFOP.  

Inicialmente, você deverá responder a uma ficha pessoal e um questionário que mede a sua prontidão 

para a prática de atividade física. Caso você esteja apto, continuaremos a avaliação, caso contrário, para 

preservar a sua saúde, infelizmente você não poderá continuar. Em seguida serão coletados seu peso, altura, 

circunferência de cintura, circunferência de quadril e dobras cutâneas. Posteriormente, serão colocadas uma faixa 

ao redor do seu tórax para medir os seus batimentos cardíacos e um aparelho ao redor do seu braço esquerdo 

para medir a sua pressão arterial. Você deverá ficar em repouso relativo durante 5 min, e nesse tempo deverá 

preencher alguns questionários que avaliarão seus níveis de estresse. Posteriormente faremos 3 aferições da sua 

pressão arterial com intervalos de 1 min entre elas e um registro dos seus batimentos cardíacos por 5 min, ambos 

em  repouso absoluto. Finalmente, você fará um teste de banco para medir seu condicionamento 

cardiorrespiratório. Nesse teste você vai subir e descer em um degrau 24 vezes/min durante 3 min enquanto os 

seus batimentos cardíacos são monitorados. A duração total dos procedimentos será de aproximadamente 40 

min.  

Visto que o estudo se trata de uma pesquisa com seres humanos, inconvenientes durante (suor 

excessivo, queda, etc...) ou depois (dores musculares, etc...) da realização do teste de banco, constrangimento no 

preenchimento dos questionários e na aferição das medidas corporais, defeitos ou falhas nos equipamentos 

poderão vir a ocorrer, sendo considerados os critérios para que os pesquisadores realizem a suspensão do 

participante e/ou interrupção da pesquisa. Entretanto, toda a equipe envolvida no projeto tentará minimizar ao 

máximo esses inconvenientes.  Todos os seus questionários e  dados fisiológicos ficarão respectivamente, 

armazenados em armários trancados e computadores com senha no Laboratório de Psicofisiologia, 

inviabilizando assim, o acesso de terceiros aos seus dados e garatindo o anonimato e a confidencialidade. Seus 

dados ficarão armazenados durante todo o período de duração da pesquisa até a publicação dos resultados, sob 

responsabilidade da professora Gabriela Guerra Leal de Souza.  

Sua participação na pesquisa é voluntária e você estará livre para interrompê-la a qualquer momento, 

sem que isto lhe prejudique. Em qualquer etapa do estudo você poderá ter acesso à professora e pesquisadora 

responsável pelo projeto, por telefone (31) 3559-1282, e-mail: souzaggl@gmail.com ou ainda pessoalmente no 

ICEB III, sala 01 (subsolo), no Campus do Morro do Cruzeiro da Universidade Federal de Ouro Preto. Se você 

tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética desta pesquisa, poderá entrar em contato pessoalmente com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), localizado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP), ICEB II, 
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Campus do Morro do Cruzeiro, Universidade Federal de Ouro Preto, por telefone (31) 3559-1368 ou e-mail: 

cep@propp.ufop.br. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do estudo acima citado. Ficou claro para mim 

quais serão os procedimentos a serem realizados e garantia de proteção e sigilo dos meus dados individuais. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e concedo para fins científicos, os direitos sobre os meus 

dados coletados. Poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidade ou prejuízos de qualquer espécie.  

Ouro Preto, ____ de _____________ de 20____. 

 Voluntário Pesquisador 

Nome:  Gabriela Guerra Leal de Souza 

Assinatura:  
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APÊNDICE 3: QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO E RELATO DE PRÁTICAS 

DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 

 

 

 

 

 

Data: ____/____/__________     Sexo:   Feminino   Masculino         Idade: ______  

 

Nome: ________________________________________tel: ____________________ 

 

Email: _____________________  Departamento em que trabalha:_________________ 

 

1) Você está fazendo uso de medicamentos? Especifique a via de administração de acordo 

com os códigos: via oral (o), injetável (i), tópico (t), spray (s).  Medicamentos: 

Anticoncepcional      Sim      Não   Qual?_____________________  Via: (  ) 

Antigripal                  Sim      Não   Qual?_____________________  Via: (  ) 

Antialérgico              Sim      Não   Qual?_____________________  Via: (  ) 

Calmante                  Sim      Não   Qual?_____________________  Via: (  ) 

Outros                       Sim      Não   Qual?_____________________  Via: (  ) 

Nenhum                     

 

2) Você tem ou teve alguma dessas doenças diagnosticadas por um médico? 

  Depressão. Quando?__________    

 Ansiedade generalizada. Quando?__________ 

 Pânico. Quando?__________ 

 Outros transtornos mental (qual?_______________________). Quando?__________ 

 Nenhum 

 

3) No caso de ser do sexo feminino, favor escrever a data da última menstruação.  

____/____/_______.              

 

4) Pratica esportes regularmente?              sim    não 

Qual a frequência semanal? ___________________________ 

Qual a duração de cada uma das sessões? ______________ 

Há quanto tempo pratica?_____________________________  

 

5) Exercitou-se hoje?        sim    não 

Que exercício você fez? __________________________________________ 

Por quanto tempo?____________ _ Que horas realizou esse exercício? _____________ 

 

6) Fez ingestão de cafeína hoje (café, cappuccino, mate, coca-cola e etc...)?   sim    não 

       Que horas fez a ingestão? ___________________ 

 

7) Fez ingestão de álcool nas últimas 24 h?  sim    não 

 

Código do Participante: _________ 
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APÊNDICE 4: SUBMISSÃO DO MANUSCRITO PARA O JOURNAL OF 

PREVENTIVE MEDICINE 

 

Elsevier Editorial System(tm) for American  
Journal of Preventive Medicine  
                                  Manuscript Draft  

 

 
Manuscript Number: 17-0706-0828  

 
Title: VAGAL FLEXIBILITY DURING PHYSICAL EXERCISE: PHYSICAL 

TRAINING,  
ANTHROPOMETRY, PSYCHOLOGICAL STRESS AND SEX   

 
Article Type: Research Manuscript  

 
CorrespondingAuthor: Professor Gabriela Guerra Leal Souza, Ph.D.  

 
CorrespondingAuthor'sInstitution: Universidade Federal de Ouro 

Preto   
FirstAuthor: Perciliany M Souza  

 
OrderofAuthors: Perciliany M Souza; Nacha S Rosário; Poliana E 

Assunção; Kelerson M Pinto, Ph.D.; Fernando L Oliveira, Ph.D.; 

Eduardo Bearzoti, Ph.D.; Gabriela Guerra Leal Souza, Ph.D.  

 
Abstract: Introduction: Vagal output during exercise and its 

postexercise return represent good vagal flexibility, which is 

correlated with health indicators  
Methods: Professors (N = 54) were evaluated using: 1) physical 

training: time of physical exercise practice, weekly frequency, 

workout length, resting heart rate (HR), maximum HR and recovery 

HR; 2) psychological stress: Stress Symptoms (previous 24 hours, 

week and month), work stress (demand, control and social support), 

vital events and perceived stress; 3) anthropometry: body mass 

index (BMI), waist circumference (WC), waisthip ratio (WHR) and 

fat percentage and 4) HRV: root mean square of successive 

differences (RMSSD) and standard deviation 1 (SD1) before, during 

and after the test. Data were collected during 2015 and were 

analyzed during 2016.    
Results: RMSSD and SD1 decreased during and increased immediately 

after the test. The regression model showed that increased 

recovery explained the decreased vagal output during physical 

exercise and that decreased recovery HR explained the increased 

post-exercise vagal input. Showed that higher control, higher 

stress symptoms of the last week and higher stress symptoms in the 

previous week of men and the higher the perceived stress for both 

sexes, the lower vagal output during physical exercise. On the 

other hand, the lower stress symptom of the last week, lower 

stress symptom of the last month, lower control of the work 

activities of the men and lower demand of the women explained the 

post-exercise vagal increase. And finally showed that the 
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increased WC and decreased WHR of men explained the lower vagal 

output during physical exercise and the lower post-exercise vagal 

increase. The lower percentage of fat also explained the greater 

recovery.  
Conclusions: The variables with the strongest effect on vagal 

flexibility during physical exercise should be a focus in disease 

prevention.  

 

 

*Cover Letter  (Original Submission) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO  
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  
 

 
September 11th, 2017.  

 

Dear Boulton,  
 

Please find attached the manuscript entitled “Vagal flexibility during physical exercise: physical 

training, anthropometry, psychological stress and sex” to be submitted as a research manuscript 

to American Journal of Preventive Medicine  by Perciliany Martins de Souza, NachaSamadi Andrade 

Rosário, Poliana Elisa Assunção, Kelerson Mauro de Castro Pinto, Fernando Luiz Pereira de Oliveira, 

Eduardo Bearzoti and Gabriela Guerra Leal Souza..  

 

We believe our findings would appeal to a broad audience, such as the readership of American 

Journal of Preventive Medicine because of their relevance. The objective of this study was to assess 
whether physical training level, stress, anthropometry and sex affect the reactivity and recovery of 
Heart Rate Variability vagal components of university professors underwent a submaximal 
cardiorespiratory test. Professors (N = 54) were evaluated using: 1) physical training: time of physical 
exercise practice, weekly frequency, workout length, resting heart rate (HR), maximum HR and 
recovery HR; 2) psychological stress: Stress Symptoms (previous 24 hours, week and month), work 
stress (demand, control and social support), vital events and perceived stress; 3) anthropometry: 
body mass index (BMI), waist circumference (WC), waist-hip ratio (WHR) and fat percentage and 4) 
HRV: root mean square of successive differences (RMSSD) and standard deviation 1 (SD1) before, 
during and after the test. Data were collected during 2015 and were analyzed during 2016. The 
results showed that RMSSD and SD1 decreased during and increased immediately after the test. The 
regression model showed that increased recovery explained the decreased vagal output during 
physical exercise and that decreased recovery HR explained the increased post-exercise vagal input. 
Showed that higher control, higher stress symptoms of the last week and higher stress symptoms in 
the previous week of men and the higher the perceived stress for both sexes, the lower vagal output 
during physical exercise. On the other hand, the lower stress symptom of the last week, lower stress 
symptom of the last month, lower control of the work activities of the men and lower demand of the 
women explained the post-exercise vagal increase. And finally showed that the increased WC and 
decreased WHR of men explained the lower vagal output during physical exercise and the lower 
postexercise vagal increase. The lower percentage of fat also explained the greater recovery. We 
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concluded that the variables with the strongest effect on vagal flexibility during physical exercise 
should be a focus in disease prevention.  

 

A written consent was obtained from all subjects and the study was approved by the Ethics 

Institutional Review Board of the Federal University of Ouro Preto. The undersigned warrants that 

the article is original, does not infringe upon any copyright or other proprietary right of any third 

party, is not under consideration by another journal, and has not been previously published. The 
authors have reviewed and approved the final version of the manuscript and there weren’t conflicts 

of interest.  
 

 

Sincerely,  

 
Gabriela Guerra Leal Souza, Ph.D.  

Federal University of Ouro Preto  

Departament of Biological Sciences  

Ouro Preto, MG, Brazil 

_____________________________________________________________________  

Campus Morro do Cruzeiro – Ouro Preto, Minas Gerais – Brasil. CEP 35400-000  
Fone: +55 (31) 3559-1672 – FAX: +55 (31) 3559-1633  
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*Manuscript (text, refs, fig legend) 1 
Click here to view linked References 2 

VAGAL FLEXIBILITY DURING PHYSICAL EXERCISE: PHYSICAL TRAINING, 3 

ANTHROPOMETRY, PSYCHOLOGICAL STRESS AND SEX   4 

1.INTRODUCTION  5 

Heart rate variability (HRV) is notable among the ANS assessment methods. HRV is a 6 

noninvasive method that reflects the continuous RR interval oscillations due to sympathetic and 7 

parasympathetic function in the sinoatrial node and has been used to assess changes in autonomic 8 

function1. Although resting HRV is well studied, its assessment during exercise is not yet fully 9 

understood, mainly due to inconsistent results from HRV during exercise2-9 10 

Cardiac autonomic changes, including the parasympathetic (vagal) decrease and sympathetic 11 

increase, inherent to physical exercise, create a situation conducive to ventricular ectopic activities, 12 

which may culminate in cardiac arrest or sudden death 10. Therefore, Albert et al.11 proposed the 13 

schematic model of “window of exposure” to cardiovascular risks. According to those authors, due to 14 

the unfavorable autonomic state during and a few minutes after physical exercise, physical activity 15 

increases exposure to cardiovascular risks, which only cease when the autonomic parameters are 16 

reestablished at resting values. Billman12 points out that regular physical exercise is a non-17 

pharmacological way of improving autonomic balance. The concept of vagal flexibility has been used 18 

to explain a high autonomic reactivity to a specific stimulus and the return of this response to baseline 19 

quickly afterwards13.   20 

Among the possible effects on HRV, individuals with low fitness levels noticeably have a 21 

stronger ANS response, which is an adverse effect, especially when assessing physical exercise effects 22 
8. The resting HRV of those individuals is lower, and the “window of exposure” to cardiovascular 23 

risks is larger, that is, these individuals take longer to recover and consequently have less vagal 24 

flexibility.  25 

Epidemiological studies have shown a relationship between anthropometric variables – 26 

increased body mass, body mass index (BMI), waist circumference (WC), hip circumference (HC) 27 

and waist-hip ratio (WHR) – and cardiovascular risk factors14,15. Anthropometric changes, including 28 

increased body mass, BMI, WC, WHR or fat percentage, were associated with low fitness levels, low 29 

levels of vagal activity or high levels of stress, all of which are associated with cardiac morbidity 16-18.  30 

HRV may also be affected by psychosocial stress, which is a key factor in the development of 31 

cardiovascular diseases and affects autonomic recovery. Some jobs are notable for psychosocial 32 

stressors, including teaching 19. Analyzing work stress, Seegers and Van Elderen20 introduced the 33 

Michigan model, which attempts to explain how work stress can affect people. According to these 34 

authors, work stress results from the perception of the demands of work tasks and the personal 35 

capacity to meet them. Factors, including individual characteristics, sex and social support, may 36 

minimize or exacerbate stress reactions and, in turn, the diseases caused by stress 20.  37 

Thus, the objective of this study was to assess whether physical training level, stress, 38 

anthropometry and sex affect the reactivity and recovery of HRV vagal components of university 39 

professors underwent a submaximal cardiorespiratory test.  40 

http://ees.elsevier.com/ajpm/viewRCResults.aspx?pdf=1&docID=25966&rev=0&fileID=422030&msid=%7bD0B23C27-F931-49C5-8097-23275C8F0FE8%7d
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   41 

2.METHODS  42 

 43 

2.1 Sample 44 

The study was conducted during 2015 with 50 university professors, including 28 men and 22 45 

women, with an average age of 42,14±9,04 years. The study was approved by the Ethics Committee 46 

of the Federal University of Ouro Preto (CAAE: 32882614.3.0000.5150).  47 

 48 

2.2 Cardiorespiratory test  49 

We performed the Fred &Kash test (1968), which is a submaximal test that measures the 50 

aerobic capacity of volunteers. The protocol consisted of stepping up onto a 30-cm-high bench 24 51 

times per minute (metronome at 98 beats per minute) for 3 minutes. No verbal or nonverbal stimulus 52 

was given during the test21. We used the HR 1 minute after the end of the test as an index of 53 

cardiorespiratory fitness. 54 

 55 

 2.3 Questionnaires 56 

The Lipp Stress Symptoms Inventory for Adults (LSSI)22 is a questionnaire that provides an 57 

objective measure of stress symptomatology and divides stress into 3 phases: alarm phase (previous 58 

24 hours), resistance phase (previous week) and exhaustion phase (previous month). Work stress 59 

questionnaire 23, translated into and validated for Portuguese by 24 is a questionnaire that measures the 60 

following dimensions: work demand, work control, and work social support. Vital Events Scale 25 is a 61 

26-item scale assessing which vital events people have experienced in the previous year. Perceived 62 

Stress Questionnaire (PSQ) 26 measures the degree to which individuals perceive situations as stressful 63 

during the previous month.   64 

The volunteers were also asked about their practice of physical exercise to assess whether they 65 

were sedentary. Volunteers who were physically active were asked about the type exercise, the length 66 

(years of practice), the weekly frequency (days), and the duration (minutes) of each workout session.  67 

 68 

2.4 Anthropometric measurements 69 

Body mass was assessed using a Glicomed®scale, model BALGL3C, with a capacity of 150kg 70 

and accuracy of 100 g. Height was measured using a metal stadiometer attached to the wall that was 71 

accurate to 1 mm (Fontaniveet al.) 27. BMI was calculated using the formula: body mass/height² 28.  72 

WC and HC were also measured, and WHR was calculated. Their classification followed the 73 

cut-off points according to sex28. As measured by the percentage of fat using the SIRI (1961) formula 74 

adapted by Lohman (1986)29.   75 

 76 

2.5 HRV 77 

A HR monitor Polar RS800CX (Polar Electro Oy, Kempele, Finland) was used to record the 78 

HRV. Time units were set at 1 millisecond, and the RR interval samples were collected at a sampling 79 

frequency of 1000 Hz. (American Heart Association1). Assessment was between 8 a.m. and 6 p.m.  80 

HRV analysis in the time domain measures changes in successive, normal RR intervals over 81 

time; the parameter used in this study was the root mean square of the successive differences 82 

(RMSSD) in RR intervals. Poincaré plot analysis is a nonlinear method in which dispersion analysis is 83 



  

91 
 

used to plot each RR interval as a function of the following interval and shows the standard deviation 84 

data of the instantaneous beat-to-beat variability (SD1). Both components explain the parasympathetic 85 

activity in the ANS1,9,30.  86 

The data collected was transferred using the software Polar Pro Trainer 5., and the RR 87 

interval signals were processed to calculate the HRV using the Kubios HRV Analysis software 88 

(MATLAB, version 2 beta, Kuopio, Finland).   89 

The components used in the HRV assessment refer to 3 different times: 3 minutes at rest, 3 90 

minutes during the submaximal cardiorespiratory test and 3 minutes of post-test recovery. Reactivity 91 

(HRV during the test – HRV during rest) and recovery (HRV during recovery – HRV during the test) 92 

indices were calculated using those data. 93 

 94 

2.6 Procedures  95 

The teachers were invited by letter and later scheduled a time to perform the laboratory 96 

experiments. After arriving at the research laboratory and signed the free and informed consent form, 97 

body weight, Height, WC, HC, fat percentage were measured. Subsequently, they completed the 98 

questionnaires and then the ECG electrodes were placed on the thorax in lead II to extract the HRV 99 

components. Participants were instructed to relax for 3 minutes, had to step up a bench 30 cm high 24 100 

times a minute for 3 min (cardiorespiratory test) and finally had to relax again for 3 minutes. All 101 

evaluations were conducted from 8:00 am to 4:00 p.m. The total procedure time was approximately 40 102 

minutes.  103 

 104 

2.7 Statistical analysis 105 

Data were analyzed during 2016. Initially, data normality was tested using the Shapiro-Wilk 106 

test. The mean and standard deviation were calculated for parametric variables, and the median and 107 

the 25th–75th percentile were calculated for nonparametric variables. We applied the t test and the 108 

Mann-Whitney test to assess whether there were differences between sexes for each variable 109 

collected. The parasympathetic activation/inhibition behavior before, during and after the physical test 110 

and the sex effects were evaluated by repeated-measures analysis of variance (ANOVA) with the 111 

times as within variables (rest, exercise and recovery) and sex as the between variable (man and 112 

woman), with Greenhouse–Geisser correction. Tukey post hoc test was performed for significant 113 

results.   114 

Stepwise regression analysis with backward elimination of variables was used to describe the 115 

effect of the variables of interest (level of training, anthropometry and stress), sex and the interaction 116 

between them and sex on the reactivity and recovery indices 31.   117 

For all tests performed, the level of significance adopted was 0.05.  118 

 119 

3. RESULTS  120 

3.1 Sex differences in the level of physical training, stress, anthropometry and HRV vagal 121 

components  122 

No significant differences were found as a function of sex regarding age (men=38.5 years and 123 

women=43.9 years; p=0.19) and teaching time at the institution (men=4.5 years and women=7 years, 124 
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p=0.28). Table 1 outlines the results.The table below presents all the differences between sexes of the 125 

variables of interest.  126 

 127 

INSERT TABLE 1 ABOUT HERE 128 
 129 

3.2 Assessment of HRV vagal components before, during and after the cardiorespiratory test 130 

and relationship with sex  131 

The ANOVA for RMSSD showed a principal effect of time F(2,104) = 34.54, p< 0.0001, = 132 

0.86). The posttest showed a decrease in RMSSD from rest to exercise and an increase from exercise 133 

to recovery (p=0.0001 for both comparisons; Figure 1A). No principal effect of sex (F(1,52) = 1.67, p = 134 

0.2) or interaction between times and sex (F(2,104) = 1.04, p = 0.3, = 0.86) occurred.  135 

The ANOVA for SD1 showed a principal effect of time (F(2,104) = 42.99, p< 0.0001, = 0.85). 136 

The posttest showed a reduction in SD1 from rest to exercise and an increase from exercise to 137 

recovery (p=0.0001 for both comparisons; Figure 1B). No principal effect of sex (F(1,52) = 1.60, p = 138 

0.2)  or interaction between times and sex (F(2,104) = 0.85, p = 0.4, =  0.85) occurred.  139 

 140 

INSERT FIGURE 1 ABOUT HERE 141 

 142 

3.3 Assessment of the relationship between the physical training, sex and vagal flexibility during 143 

the cardiorespiratory test  144 

Regression models were constructed (model 1) to examine the relationship between the 145 

physical training variables and each vagal reactivity and recovery indices. In this model, no sex effect 146 

occurred at any time. Higher recovery explained the significantly lower vagal withdrawal during 147 

exercise (higher RMSSD exe-rep and higher SD1 exe-rep). Furthermore, lower recovery HR 148 

explained higher vagal inputs after the exercise ended (increased RMSSD rec-exe and SD1 rec-exe). 149 

See Table 2.   150 

3.4 Assessment of the relationship between the stress, sex and vagal flexibility during the 151 

cardiorespiratory test  152 

Regression models (model 2) were constructed to examine the relationship between stress 153 

variables and each vagal reactivity and recovery indices. The RMSSD and SD1 reactivity was only 154 

affected in men, and all significant stress variables that affected such behavior were equal for both 155 

analyzed HRV components. Thus, the results showed that higher work control corresponds to higher 156 

perceived stress and stress symptoms in the previous week and to lower vagal withdrawal during 157 

exercise (higher RMSSD exerep and SD1 exe-rep). Conversely, fewer stress symptoms in the 158 

previous month correspond to lower vagal withdrawal (higher RMSSD and SD1 exe-rep). Less 159 

control of the work activities of men explained the increase in vagal input after exercise (higher 160 

RMSSD and SD1 rec-exe). For women, lower work demands explained the increase in vagal input 161 

after exercise (SD1 rec-exe; Table 2).  162 

The results showed that greater control of work activities, greater perceived stress and greater 163 

stress symptoms in the last week and lower stress symptoms in the last month would be associated 164 
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with lower vagal withdrawal during exercise (higher RMSSD exe-rep index and SD1 exe-rep index) 165 

for men. Lower stress symptoms in the last week and higher stress symptoms in the last month for 166 

men and lower demands of women would be associated with greater vagal input after exercise (higher 167 

RMSSD rec-exe and SD1 rec-exe). In addition, lower control of work for men was associated with 168 

greater vagal entry after exercise (higher SD1 rec-exe). 169 

 170 

3.5 Assessment of the relationship between anthropometric indices, sex and vagal flexibility 171 

during the cardiorespiratory test  172 

The results showed that higher waist circumferences for men was associated with a lower 173 

vagal withdrawal during exercise (higher RMSSD exe-rep index and SD1 exe-rep), and a lower vagal 174 

entry during recovery (lower rate of RMSSD rec-exe and SD1 rec-exe). The reduced WHR in men 175 

was associated with lower vagal withdrawal to the exercise (higher RMSSD exe-rep and SD1 exe-176 

rep), and its increase was associated with the greater vagal intake on recovery (higher RMSSD rec-exe 177 

index). Recovery of the SD1 component (higher SD1 rec-exe index) was associated with a higher 178 

WHR and lower percentage of fat, regardless of sex. 179 

 180 

INSERT TABLE 2 ABOUT HERE 181 

 182 

4.DISCUSSION  183 

As expected, men and women differed in various aspects regarding the set of study variables. 184 

In line with our findings, 14 found that men and women differ in some anthropometric variables, 185 

including WC and WHR, and that such values are higher in men, whereas women have a higher fat 186 

percentage. Notably, despite these differences between sexes, the mean of all results matched 187 

reference values 28,32 this is, neither the men nor the women had WC, WHR or fat percentage values 188 

that are considered harmful to health. This finding is favorable because those variables may be 189 

associated with cardiovascular risk 14,16,33.  190 

The recovery HR measured during the first minute post-exercise is an efficient way to assess 191 

cardiac vagal reactivation 34,35. Presently, the literature on the cardiovascular control mechanisms has 192 

demonstrated that cessation of the central command and mechanoreceptor inputs present in skeletal 193 

muscles allows vagal tone reactivation, producing a rapid drop in HR 36,37. In the present study, we 194 

also found a drop in HR 1 minute after the exercise ended, indicating the occurrence of vagal recovery 195 

after the exercise.  196 

The response to stress is associated with manifestations of several psychosomatic and 197 

psychiatric disorders, according to 38. The authors emphasize that men and women tend to react 198 

differently to stress, both psychologically and biologically. Kinner et al.39 observed that women were 199 

more stressed than men and that stress adversely affects them, also suggesting that acute stress may 200 

affect different emotional regulation processes, which are different between sexes.  201 

HRV represents the integrated response of the cardiovascular system to the ANS. Studies, 202 

including the study by 40, showed that at rest, sex and age may contribute to possible differences in 203 

HRV, and that difference could be caused by hormonal factors, thereby leading to increased 204 

sympathetic activity and decreased parasympathetic tone in older people in comparison with younger 205 

and men in comparison with women. However, we found no sex differences to reactivity and recovery 206 
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indices. As reported by Tulppoet al.41 and Michael et al.9, vagal withdrawal occurs already in the 207 

initial seconds of exercise, which remains increased in accordance with exercise time and intensity. 208 

Parasympathetic recovery also restarts in the first moments after the exercise ended, although in 209 

contrast to the findings by Michael et al. 9, in the present study, 3 minutes were sufficed for a return to 210 

resting levels of RMSSD and SD1. Thus, various authors showed that individuals who recover more 211 

rapidly from physical exercise have a small window of exposure to cardiovascular complications 11,42. 212 

Our results indicate that the sample of professors who participated in the present study had a small 213 

window of exposure and adequately recovered from the cardiorespiratory test.  214 

After observing the changes in HR vagal components resulting from exercise, we sought to 215 

identify those that contributed to the occurrence of this vagal flexibility using regression models. 216 

Regarding the level of training, we observed that higher recovery HR would explain a lower vagal 217 

withdrawal during exercise. Similarly, lower recovery HRs explained the higher vagal input after the 218 

exercise ended; these changes occurred without a sex effect. Corroborating our findings, Javorkaet al. 219 
43 found a correlation between recovery values 1 minute after ending physical exercise and HRV 220 

components. Conversely, our findings also suggest a key role of recovery HR, perhaps because the 221 

recovery HR is also an important component that affects the “window of exposure” to cardiovascular 222 

risk, as suggested by Albert et al. 11. This result contrasts with previous reports indicating that only the 223 

resting HR was a key predictor of physical fitness and vagal flexibility 44-46.  224 

Our findings to the stress variables showed that higher control, higher stress symptoms of the 225 

last week and higher stress symptoms in the previous week of men and the higher the perceived stress 226 

for both sexes, the lower vagal output during physical exercise. On the other hand, the lower stress 227 

symptom of the last week, lower stress symptom of the last month, lower control of the work activities 228 

of the men and lower demand of the women explained the post-exercise vagal increase. Further 229 

expanding on the concept of the Michigan model, our results suggest that increased control of work 230 

activities may require more sacrifice from individuals, that a low work demand is beneficial to their 231 

health and that personal characteristics could contribute to lower perceived stress and possibly fewer 232 

stress symptoms 20,22,24,26.  233 

The anthropometric characteristics that affected vagal flexibility were increased WC and 234 

decreased WHR of men explained the lower vagal output during physical exercise and the lower post-235 

exercise vagal increase. The lower percentage of fat also explained the greater recovery. Some authors 236 

showed associations between an increase in anthropometric measurements and the decrease in 237 

predominantly vagal components of HRV in resting 17,18. In the present study, this result was 238 

replicated and expanded, thus showing that an increase in anthropometric parameters may indeed 239 

adversely affect vagal flexibility during exercise. Accordingly, the results showed that in addition to 240 

the cardiovascular impairment of individuals resulting from the increase in those measurements, these 241 

increases also adversely affected the “window of exposure” to cardiovascular risks 11.   242 

This study has some limitations (i) the sample included only university professors; (ii) the 243 

physical text was a submaximal test; (iii) the sample was relatively small; (iv) volunteers were not at 244 

high levels of stress and severe anthropometric negative changes.   245 
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 246 

5. CONCLUSION  247 

Thus, we observed sex differences in the level of physical training, (maximum and recovery 248 

HR), stress (perceived stress and stress symptoms from the previous week and month) and almost all 249 

anthropometric variables. However, we observed no sex difference between HRV components. The 250 

submaximal cardiorespiratory test was able to promote changes in vagal components, independently 251 

of sex. Finally, we suggest the variables with the strongest effect on vagal flexibility during physical 252 

exercise should be a focus in disease prevention and physical training plans.   253 
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330 FIGURE TITLE  

331 Figure 1: A) RMSSD values (in milliseconds) during rest, exercise and recoveryin men and women; B) SD1  

332 values (in milliseconds) during rest, exercise and recovery of men and women. * Significant difference 333 

between times (<0.05).  

334    
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Table 1: Descriptive variables and differences between men and women 334 

Variable 

Men (N=28) Women (N=22) 

p Value 
Mean ± SD/Median (P25/P75) Mean ± SD/Median (P25–P75) 

Level of physical training variables 

Exercise frequency (days) 2 0 / 3,5 2 0 / 3 0,28 

Workout duration (minutes per 

workout) 

60 0 / 90 45 0 / 50 0,09 

Exercise time (years) 0,66 0 / 4,5 0,50 0 / 2 0,59 

Resting HR (bpm) 71,76 ±10,88 76,11 ±9,14 0,13 

Maximum HR (bpm) 137,42 ±15,66 154,68 ±13,84 0,0001* 

Recovery HR - 1 minute (bpm) 91,21 ±16,92 110,22 ±21,92 0,001* 

Stress variables 

Work stress      

   Demand 14,50 12,5 / 15,5 15,31 ±2,83 0,17 

   Control 20,03 ±1,75 20 19 / 21 0,32 

Social support 18,07 ±3,31 17,45 ±3,54 0,52 

Perceived stress 21,07 ±8,77 29,09 ±7,17 0,001* 

Vital events 2 2 / 3,5 3 2 / 5 0,22 

Stress symptoms      

    24hours 1 0 / 2 2 1 / 3 0,09 

Previous week 1,5 0 / 3,5 3 1 / 5 0,02* 

Previous month 2 1 / 3,5 4,18 ±2,38 0,004* 

Anthropometric variables 

BMI (kg/m²) 79,61 ±13,40 61,48 ±8,12 0,000001* 

WC (cm) 1,76 ±0,07 1,6 ±0,05 0,000000* 

WHR 25,56 ±3,59 23,78 ±3,18 0,07 

Fat percentage (%) 87,39 ±9,02 74,95 ±7,64 0,000004* 

HRV variables 

RMSSD exe-rep -18,52 -32,90 / -12,18 -21,11 ±13,52 0,79 

SD1 exe-rep -15,33 -20,98 / -1,03 -14,53 -18,85 / -10,69 0,93 

RMSSD rec-exe 24,02 ±23,23 15,26 ±18,42 0,15 

SD1 rec-exe 17,18 ±13,21 11,94 ±12,34 0,15 

Note. kg=Kilogram; BMI=Body mass index; m=Meters; kg/m2=Kilogram per square meter; WC=Waist circumference; 335 
WHR=Waist-hip ratio; HR=Heart rate; bpm=Beats per minute; RMSSD=Root mean square of the successive 336 



  

100 

 

differences between RR intervals; SD1=Standard deviation 1; exe-rep=Exercise minus recovery (reactivity); rec-337 
exe=Recovery minus exercise (recovery); * indicative of a significant difference between sexes (<0.05).  338 
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341 Table 2: Results of regression analysis–relationship between anthropometric, physical training and stress 342 variables 

and HRV indices that assess reactivity and recovery 

 Variable Model 1: Physical 

training  

β  R2 Model 2: Stress  β  R2 Model 3: Anthropometry β  R2 

 

RMSSD exe-rep  

 

 

 

 

 

SD1 exe-rep   

Recovery HR  

 

 

 

 

 

 

0,3968  

 

 

 

 

 

 

0,1159 Z  

  Control*Z  

  Perceived stress  

  Previous-week symptoms*Z  

  Previous-month symptoms*Z  

  

  Z  

-122,0918  

6,4640    

1,2391    

12,4345    

-12,1427    

  

-81,0581  

0,4413  

0,4158  

Waist circumference*Z   

WHR*Z  

 

 

 

 

Waist circumference*Z  

1.9409  

-199.0476   

  

  

  

  

1.0737  

0,1904  

0,1300  

      Control*Z  4,3806     WHR*Z  -110.2779    

      Perceived stress  0,8069         

      Previous-weeksymptoms*Z  6,13         

  

 

 

 

 

 

  Previous-monthsymptoms*Z  

  

-8,4507    

  

  

 

  

  

 

 

RMSSD rec-exe  

 

 

 

 

 

SD1 rec-exe  

Recovery HR  

 

 

 

 

 

Recovery HR  

-0,6498  

 

 

 

 

 

-0,3757  

0,4154 Z  

  Previous-week symptoms*Z  

  Previous-month symptoms*Z  

  Demand 

  Demand*Z  

  

0,3811 Z  

72,2213  

-4,4386    

6,5614   

3,1534   

-3,9841   

  

99,8430  

0,2461  

0,3359  

Waist circumference*Z  

WHR*Z  

 

 

 

 

Waist circumference*Z  

-1.7238  

181.2200   

  

  

  

  

-0.1622  

0,0839  

0,2851  
      Control*Z  -2,8425    WHR  76.8599    

     Previous-weeksymptoms*Z  -5,8383    Fat percentage -1.2513    

     Previous-monthsymptoms*Z  4,4578        

     Demand 2,0380         

     Demand*Z  -2,3898         

343  Note. WHR=Waist-hip ratio; % fat=Fat percentage; HR=Heart rate; RMSSD=Root mean square of the 344 

 successive differences between RR intervals; SD1=Standard deviation 1; SD2=Standard deviation 2; exe345 

 rep=Exercise minus recovery (reactivity); rec-exe=Recovery minus exercise (recovery); Z=interactions with 346  sex. 
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 32 

ABSTRACT 33 

Introduction: Vagal output during exercise and its post-exercise return represent good vagal flexibility, which is 34 
correlated with health indicators  35 

Methods: Professors (N = 54) were evaluated using: 1) physical training: time of physical exercise practice, weekly 36 
frequency, workout length, resting heart rate (HR), maximum HR and recovery HR; 2) psychological stress: Stress 37 
Symptoms (previous 24 hours, week and month), work stress (demand, control and social support), vital events and 38 
perceived stress; 3) anthropometry: body mass index (BMI), waist circumference (WC), waist-hip ratio (WHR) and fat 39 
percentage and 4) HRV: root mean square of successive differences (RMSSD) and standard deviation 1 (SD1) before, 40 
during and after the test. Data were collected during 2015 and were analyzed during 2016.    41 

Results: RMSSD and SD1 decreased during and increased immediately after the test. The regression model showed 42 
that increased recovery explained the decreased vagal output during physical exercise and that decreased recovery 43 
HR explained the increased post-exercise vagal input. Showed that higher control, higher stress symptoms of the last 44 
week and higher stress symptoms in the previous week of men and the higher the perceived stress for both sexes, 45 
the lower vagal output during physical exercise. On the other hand, the lower stress symptom of the last week, lower 46 
stress symptom of the last month, lower control of the work activities of the men and lower demand of the women 47 
explained the post-exercise vagal increase. And finally showed that the increased WC and decreased WHR of men 48 
explained the lower vagal output during physical exercise and the lower post-exercise vagal increase. The lower 49 
percentage of fat also explained the greater recovery.  50 

Conclusions: The variables with the strongest effect on vagal flexibility during physical exercise should be a focus in 51 
disease prevention.  52 

Keywords: vagal flexibility, heart rate variability, sex, physical training, anthropometry, stress.  53 
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