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RESUMO

Desde os estudos clássicos do grupo de Wasserman, a determinação do limiar anaeróbio (LA) e pico de consumo de oxigênio (VO2pico) são 
ferramentas cruciais para identificação da capacidade cardiorrespiratória e tem sido usada para determinar a intensidade do exercício no 
treinamento aeróbico. Estudos prévios mostraram que a cinética da frequência cardíaca (FC) segue um padrão similar ao do VO2 durante 
diferentes modos de exercício e intensidades. Em exercícios realizados em intensidades abaixo do LA, a cinética da FC apresenta um 
comportamento monoexponencial, já em intensidades de exercício acima do LA, a FC seria melhor descrita por modelos bi ou triexponenciais, 
com aumento adicional lento e ausência de fase estacionária (steady-state). Este estudo teve como objetivo determinar um limiar de 
desempenho baseado na cinética da frequência cardíaca durante o exercício máximo graduado. Vinte e seis jogadores de futebol do sexo 
masculino realizaram um teste de exercício máximo (protocolo de Bruce) em uma esteira rolante (InbramedTM 10200, Porto Alegre, RS, Brazil). O 
VO2 e a FC foram monitorados (VO2000, Medical GraphicsTM, St. Paul, MN, USA e PolarTM RS800, Kempele, Finland), registrados e reamostrados 
a 3,5Hz. Os limiares ventilatórios (LV1 e LV2), os pontos de deflexão da frequência cardíaca (DFFC1 e DFFC2) e o limiar da cinética da frequência 
cardíaca (LFC) foram determinados por métodos computadorizados desenvolvidos no MATLAB R2018a (MathworksTM, El Segundo, CA, USA). A 
variabilidade da frequência cardíaca (VFC) foi avaliada no domínio da frequência. A média do LFC foi de 89,9 ± 1,2% do pico. O LFC mostrou 
correlações e diferenças significativas em relação ao DFFC1 (r = 0,46) e ao LV1 (r = 0,51), mas não foi diferente e altamente correlacionado com 
DFFC2 (0,98) e LV2 (0,90). Os gráficos de Bland Altman mostraram todos os atletas em 95% dos limites de concordância (LOA), e o coeficiente de 
correlação intraclasse apresentou boas concordâncias entre os pontos obtidos com o LFC em comparação com o DFFC2 (0,97) e LV2 (0,89). O 
componente de baixa frequência normalizado (LF n.u) da VFC diminuiu (19%) após a LFC, enquanto o componente de Alta Frequência 
normalizado (HF n.u) aumentou (81%) após a LFC. O LFC foi altamente correlacionada com a DFFC2 e LV2, sugerindo que poderia ser um 
marcador de fadiga cardiorrespiratória e uma excelente ferramenta para prescrição de treinamento.
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