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pH Logaritmo decimal da concentração de hidrogênio 

pNN50 Percentagem de intervalos R-R adjacentes com diferença de 

duração superior a 50ms 

RER Quociente respiratório 

rMSSD Raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre 

intervalos R-R normais adjacentes 

RPE Percepção subjetiva de esforço  

R-R Intervalo correspondente a diferença entre duas ondas R 

consecutivas de um eletrocardiograma 

s Segundos 

sd Desvio-padrão 
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SD1 Índice estatístico (desvio-padrão instantâneo dos intervalos R-

R) tradutor da modulação autonômica parassimpática (índice de 

análise temporal da VFC) 

SD1n Valores normalizados de SD1 propostos pelo segundo modelo 

de identificação do primeiro limiar de VFC 

SD1P Valores normalizados de SD1 propostos pelo terceiro modelo de 

identificação do primeiro limiar de VFC 

SD2 Índice estatístico (desvio-padrão a longo prazo dos intervalos R-

R) tradutor da modulação autonômica parassimpática e 

simpática (índice de análise temporal da VFC) 

SD2n Valores normalizados de SD2 propostos pelo segundo modelo 

de identificação do segundo limiar de VFC 

SD2P Valores normalizados de SD2 propostos pelo terceiro modelo de 

identificação do segundo limiar de VFC 

SDANN Desvio-padrão das médias dos intervalos R-R normais, a cada 5 

minutos, expressos em milissegundos 

SDNN Desvio-padrão de todos os intervalos R-R normais, expressos 

em milissegundos 

SDNNindex É a média do desvio-padrão dos intervalos R-R normais a cada 

5 minutos, expressos em milissegundos 

SNA Sistema nervoso autônomo  

SNC Sistema nervoso central 

SNP Sistema nervoso parassimpático 

SNS Sistema nervos simpático 

T1 Primeira vértebra torácica 

VCO2 Volume de dióxido de carbono 

VE Ventilação 

VE/VCO2 Equivalente ventilatório de dióxido de carbono 

VE/VO2 Equivalente ventilatório de oxigênio 
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Vel Velocidade 

VelMÁX Velocidade máxima 

VFC Variabilidade da frequência cardíaca 

VO2 Consumo de oxigênio 

VO2MÁX Consumo máximo de oxigênio 

VO2PICO Consumo de oxigênio de pico 

x Valores médios 

VLF Bandas de muita baixa frequência 

ULF Bandas de ultra-baixa-frequência 

r Coeficiente de correlação 

PSD Densidade da potência espectral 

w Watts 

% Percentagem 

[La] Concentrações de lactato sanguíneo 

µL Microlitro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xxi

LISTA DE ANEXOS 

 

Página 

ANEXO I -  Teste ParQ para identificação da necessidade de avaliação 

médica antes da prática de exercícios físicos.................................. 95 

ANEXO II - Questionário para identificação do risco de desenvolvimento de 

doenças coronarianas...................................................................... 96 

ANEXO III - Termo de consentimento informado................................................. 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xxii

RESUMO 

 

 

DETERMINAÇÃO DAS ZONAS DE TRANSIÇÃO METABÓLICA DURANTE A 

CORRIDA MEDIANTE OS LIMIARES DE VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA  

 

Autor: EDUARDO MARCEL FERNANDES NASCIMENTO 

Orientador: PROF. DR. RÔMULO CÁSSIO DE MORAES BERTUZZI 

 

O propósito do presente estudo foi obter evidências de validade e reprodutibilidade 

dos limiares de variabilidade da frequência cardíaca (VFC) durante a corrida. 

Dezenove sujeitos homens, saudáveis e praticantes de corrida (30,4 ± 4,1 anos; 

175,9 ± 6,4 cm; 74,3 ± 8,5 kg) foram submetidos a um teste progressivo máximo em 

esteira rolante com velocidade inicial 5 km.h-1 e incrementos de 1 km.h-1 a cada 3 

minutos (1% de inclinação constante) até exaustão voluntária. Todos os indivíduos 

realizaram o reteste em um intervalo de tempo entre 48 horas e uma semana. Foram 

realizadas as medidas das trocas gasosas, do lactato sanguíneo e da VFC (plotagem 

de Poincaré). Os limiares aeróbio (LAe) e anaeróbio (LAn) foram determinados pelos 

limares de lactato, ventilatórios e da VFC. Para a comparação entre os métodos foi 

uitlizada ANOVA para medidas repetidas, acompanhada de teste de post hoc de 

Bonferroni. A reprodutibilidade das variáveis analisadas foram verificadas pela 

plotagem de Bland-Altman e pelo coeficiente de correlação intraclasse (CCI). Os 

resultados do presente estudo demonstraram que a velocidade correspondente ao 

segundo e terceiro modelos utilizados para se determinar o LA pela VFC não eram 

significativamente diferentes (p > 0,05) do primeiro limiar de lactato e ventilatório. Em 

relação ao LAn, não foram observadas diferenças significativas nas velocidades 

correspondentes ao LAn detectado pelos diferentes métodos (p > 0,05). Os valores 

do CCI estavam entre 0,69 a 0,80 (p < 0,001). Conclui-se que o LAe e o LAn podem 

ser identificados pela análise da VFC, desde que se utilize os procedimentos 
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empregados na presente investigação.       

      

Palavras-chave: Limiar Aeróbio, Limiar Anaeróbio, Variabilidade da frequência 

cardíaca, lactato sanguineo, consumo de oxigênio, teste progressivo até a exaustão.
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ABSTRACT 
 

DETERMINATION OF TRANSITION METABOLIC ZONES DURING RUNNING 
USING HEART RATE VARIABILITY THRESHOLDS 

 
Author: EDUARDO MARCEL FERNANDES NASCIMENTO 

Adviser: PROF. DR. RÔMULO CÁSSIO DE MORAES BERTUZZI 
 
The aim of the present study was to obtain evidences of validity and reliability of the 
thresholds of heart rate variability (HRV). Nineteen male subjects, healthy and 
runners (30,4 ± 4,1 years; 175,9 ± 6,4 cm; 74,3 ± 8,5 kg) performed a progressive 
maximal test on a treadmill with initial velocity 5 km.h-1 e increases of 1 km.h-1 every  
3 minutes (1% slope) until voluntary exhaustion. All subjects performed the retest at 
an interval of time between 48 hours and one week. It was measured gas exchange, 
blood lactate and heart rate variability (Poincaré plot). The aerobic threshold (AT) and 
anaerobic (AnT) were determined by lactate, ventilatory and heart rate variability. 
ANOVA for repeated measures and post-hoc test of Bonferroni was used to compare 
the methods. To analyze the reproducibility of the variables were used the Bland-
Altman plots and intraclass correlation coefficient (ICC). The results of this study 
show that the velocity at the second and third models employed to determine the AT 
by HRV were not significantly different (p > 0.05) of the first lactate threshold and 
ventilatory. Similarly, there were no significant differences in the velocities 
corresponding to AnT detected by different methods (p> 0.05). The ICC values were 
between 0.69 to 0.80 (p < 0.001). We conclude that the AT and the AnT can be 
estimated by HRV analysis, since it utilizes the procedures employed in this study. 
 
Keywords: aerobic threshold, anaerobic threshold, heart rate variability, oxygen 
uptake, blood lactate, incremental test to exhaustion.  
 

 

 

 

 


