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INTRODUÇÃO:
A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) tem sido utilizada como um recurso para a detecção de alterações
no componente autonômico de modulação fisiológica. Atualmente, diferentes estudos indicam que crianças obesas e
diabéticas, apresentam baixa VFC, por outro lado, diferentes estudos têm indicado que uma alta VFC, parece caracterizar
crianças mais saudáveis e um sistema autônomo eficiente. No entanto, os interesses acadêmicos sobre os efeitos de
cargas de exercícios sobre esta modulação vêm crescendo e alguns dos resultados têm apontado que o estresse físico
pode diminuir a VFC, em até 40 minutos após o treinamento. Como a VFC é uma medida não invasiva e fácil de ser
aferida, pode-se acompanhar com relativa robustez o balanço simpato-vagal, podendo contribuir como uma alternativa
a mais no controle de cargas de treinamento na infância

OBJETIVO:
Investigar a magnitude de alteração da variabilidade da frequência cardíaca em crianças frente a uma sessão de natação

METODOLOGIA:
O estudo foi composto por 6 crianças de ambos os gêneros, todas praticantes de um programa de natação a mais de
dois anos e com frequência semanal de três vezes. Para a coleta os voluntários permaneceram em repouso deitado em
decúbito dorsal, durante 10 minutos, utilizando o frequencímetro da marca Polar® modelo Rs800cx. As coletas foram
realizadas em na área próxima à piscina de treinamento. Após as coletas os dados foram analisados no programa Kubios
3.0.2 utilizando o fator de correção médio para diminuir as possíveis interferências. Neste experimento as seguintes
variáveis foram analisadas: RR; SDNN; RMSSD; SD1; LFnu; HFnu; LF/HF. Analise estatística: Após a não confirmação da
normalidade dos dados optou- se pelo teste de Wilcoxon para comparação entre os dois momentos (pré e pós) da sessão
de treinamento.

RESULTADOS:

CONCLUSÃO:
Apesar de não haver diferença significativa entre os momentos da coleta, deve-se ressaltar que no momento pré o sistema
parassimpático apresentava-se mais ativo que o simpático, e após a atividade esta relação apresentou comportamento
inverso, indicando nível de ativação alterado, especificamente na proporção entre os dois sistemas que foi de 36%. Estudos
futuros podem indicar se estas magnitudes de alteração não representam sobrecargas negativas ao sistema.

