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RESUMO 
 

WALESKO, Francisco. Análise do comportamento dos intervalos R-R em 
praticantes de Jiu Jitsu Brasileiro na condição de repouso. Trabalho de conclusão 
de curso (Graduação) - Bacharelado em Educação Física. Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 
 
 
O objetivo do presente estudo foi descrever o comportamento dos intervalos R-R 
obtidos pela variabilidade da frequência cardíaca (VFC) no domínio do tempo em 
atletas de Jiu Jitsu Brasileiro no estado de repouso. A amostra foi composta por 17 
atletas com idade média de 18±35 anos,  com experiência mínima de dois anos na 
prática específica da modalidade. Para a obtenção dos dados foi realizado o 
monitoramento da variabilidade da frequência cardíaca. As mensurações foram 
realizadas a partir de um sensor de frequência cardíaca da marca Polar® e o 
equipamento WCS Pulse conectado a um notebook com transmissão em tempo 
real. O cardiofrequencímetro foi fixado na linha do processo xifoide do avaliado, 
e o mesmo permaneceu na posição supino por cinco minutos. Os dados foram 
filtrados e analisados no software Kubios HRV® 2.1. Como resultados, os atletas 
mostraram uma média de 845±120 ms para os intervalos R-R e para o desvio 
padrão (SDNN) dos valores R-R, 77±27 ms. Nesta pesquisa, os valores médios dos 
intervalos R-R se mostraram abaixo quando comparados com outros estudos, já 
o desvio padrão convergiu com os valores encontrados na literatura. Alguns 
achados sugerem, que isso pode ser consequência de estresse físico ou 
psicológico ainda atuante no organismo destes indivíduos. Tendo em vista que não 
houveram especificações de repouso nos dias anteriores as avaliações, esta 
explicação parece pertinente. 
 
 
Palavras chave: Frequência Cardíaca. Sistema Nervoso Autônomo. Atletas.  



 

 
 

ABSTRACT 
 

WALESKO, Francisco. Analysis of the behavior of R-R intervals in Jiu Jitsu Brazilian 
practice at the rest condition. Trabalho de conclusão de curso (Graduação) - 
Bacharelado em Educação Física. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Curitiba, 2017. 
 
 
The aim of the study was to describe the R-R intervals behavior obtained by the time 
domain heart rate variability (HRV) in Brazilian Jiu Jitsu athletes while at rest. The 
sample was composed of 17 athletes with mean age of 18±35yrs amd a minimum 
experience of two years within the sport. Heart rate variability was collected In order 
to gather the data. Measurements were taken with a Polar® heart rate monitor and a 
WCS Pulse® device connected to a laptop with real time data transmission. The 
heart rate monitor belt was placed at the xiphoid process of the subject who stayed 
still at the supine position for a period of five minutes. Data were filtered and 
analyzed through Kubios HRV® 2.1 software. Results showed mean values of 
845±120 ms to R-R intervals and standard deviation (SDNN) of 77±27 ms. These 
findings represent lower mean figures and similar standard deviation values when 
compared to similar studies in the literature. Some findings suggest that this could be 
a consequence of physical or physiological stress still acting in the subject's 
organism. Given the fact that no resting guidelines were given to the days preceeding 
the tests, such hypothesis could be relevant. 
 
 
Key Words: Hart Rate. Autonomic Nervous System. Ahtletes. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Originalmente criadas como métodos de defesa pessoal Daniels; Thornton 

(1992), as artes marciais, vem ganhando notoriedade e importância em diversos 

países, contribuindo com o processo educacional e esportivo destas populações 

(COX, 1993; KO; KIM; VALACICH, 2010). Tais modalidades de lutas podem ser 

vistas como um fenômeno relevante, pois as tais atividades de combate fazem parte 

do patrimônio cultural da humanidade. (PAIVA, 2015). 

Entende-se que as práticas destas modalidades, em muito têm aumentado 

de maneira substancial, devido à busca da boa forma e saúde dos indivíduos. Em 

se tratando da demanda social pela prática dos esportes combates, estas podem ser 

evidenciadas tanto no âmbito da cultura escolar, como na esfera social mais 

abrangente não escolar (WINKLE; OZMUN, 2003). 

Em relação ao Jiu Jitsu Brasileiro, o mesmo em nosso país pode ser praticado 

em mais de 1500 locais e possui, conforme a Confederação Brasileira de Jiu Jitsu, 

aproximadamente 350 mil praticantes desta modalidade de luta (DA COSTA, 2009). 

Sobre as características fisiológicas a modalidade, apresenta-se como sendo 

intermitente, em que a relação esforço: pausa é de 11:1 segundos (DEL VECCHIO 

et al., 2007; ANDREATO et al., 2014). Em relação ao metabolismo energético, o 

mesmo mostra ser glicolítico, de cunho oxidativo (ANDREATO et al., 2015). 

Controlar as capacidades biomotoras que envolvem a modalidade, passa a 

ter um papel fundamental, sendo utilizados a fim de proporcionar cargas e 

densidades de cargas ótimas na busca da melhora de desempenho (BARA FILHO et 

al., 2013; FREITAS et al., 2015; DA SILVA et al, 2014). 

A respeito da VFC, esta tem se mostrado uma ferramenta interessante 

para a investigação clínica da saúde cardiovascular, bem como, das funções 

autonômicas do sistema nervoso. Além disso, evidências na literatura sugerem que 

a utilização deste parâmetro como método de controle e elaboração de carga de 

treinamento pode ser interessante (VANDERLEI et al, 2009). 

Para o mesmo autor, A VFC é mensurada, de maneira geral, por meios 

não invasivos, tais como, os instrumentos eletrocardiógrafos, conversores 

analógicos digitais e cardiofrequencímetros. Os dados obtidos com essa avaliação 

descrevem as oscilações entre os intervalos R-R do ciclo cardíaco. Tais 
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informações podem ser úteis no auxílio da prescrição de programas de treinamento 

eficientes, capazes de induzir adaptações específicas requeridas nas modalidades 

de combate e, consequentemente aprimorar o desempenho esportivo dos atletas. 

Tendo em vista as informações supracitadas o presente estudo teve como 

objetivo descrever o comportamento dos intervalos R-R atletas de Jiu Jitsu 

Brasileiro em repouso. Assim o estudo se torna relevante ao contribuir para a 

literatura acadêmica, instigando novas perspectivas de exploração na área 

proposta. 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

Será que o comportamento dos intervalos R-R em atletas de Jiu Jitsu 

Brasileiro poder ser um marcador sensível para determinar o nível de recuperação 

desta população? 

 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

 

 Descrever o comportamento dos intervalos R-R obtidos pela VFC no domínio 

do tempo em atletas de Jiu Jitsu Brasileiro na condição de repouso. 

 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 

 Analisar a média e desvio padrão (SDNN) dos intervalos R-R obtidos pela 

VFC no domínio do tempo em atletas de Jiu Jitsu Brasileiros e compará-los. 

 Correlacionar os resultados das médias dos intervalos R-R obtidos pela VFC no 

domínio do tempo dos atletas de Jiu Jitsu do presente estudo com a literatura. 

 Comparar os resultados dos desvios padrões (SDNN) dos intervalos R-R 

obtidos pela VFC no domínio do tempo dos atletas de Jiu Jitsu do presente 

estudo com a literatura. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 AS LUTAS, ARTES MARCIAIS E O JIU JITSU 

 

 

As lutas estão presentes desde a pré-história, quando o homem antigo era 

obrigado a lutar contra as condições hostis do ambiente, seja com a finalidade 

de caça, defesa pessoal ou de suas terras, disputas territoriais e políticas ou pela 

busca da conquista da figura feminina (acasalamento). Destacando as lutas entre 

tribos, os homens começaram a se dedicar ao treinamento para o combate durante 

os tempos de paz, surgindo assim às diversas formas de artes marciais 

(WINKLE; OZMUN, 2003; PAIVA, 2015). 

Com o passar dos anos e o desenvolvimento de outras estratégias e 

tecnologias de combate, as artes marciais deixaram de ser utilizadas para a guerra 

passando a ter um valor de caráter esportivo, ganhando então o nome de 

“Modalidades Esportivas de Combate” (MEC) e caminhando junto com o 

desenvolvimento da comunicação, passando a ser produto de consumo, seja ele em 

grandes eventos, mídia televisionada, internet, etc (PAIVA, 2009; PAIVA, 2015). 

Em se tratando do Jiu Jitsu, este teve origem na Índia de onde migrou 

para o Japão, onde ficou muito popular. No Brasil a arte foi disseminada por 

Misuyio Esai Maeda, que se instalou na cidade de Belém no estado do Pará em 

1916. Carlos Gracie, aluno de Misuyio Esai Maeda, após mudar-se do Pará, em 

1920 abriu a primeira academia de Jiu Jitsu no Rio de Janeiro. Liderados por 

Carlos, os Gracie tinham como objetivo demonstrar a superioridade da modalidade 

em relação a outras artes marciais e modalidades de combate. Após vencer 

várias lutas utilizando suas técnicas o Jiu Jitsu ganhou popularidade. Em seguida 

Carlos modificou as regras internacionais do Jiu Jitsu Japonês, mudando a 

nacionalidade da modalidade, sendo conhecida agora como Jiu Jitsu Brasileiro 

(PAIVA, 2009; KORDI et al., 2009). 

Atualmente, as artes marciais têm ganhando destaque tendo em vista sua 

eficácia na melhoria dos parâmetros de saúde, tanto físico como mentais, bem 

como sua utilização em terapias (BU et al., 2010; BURKE; ADAWI; AUDETTE, 

2007). 
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2.2 DEMANDAS FISOLÓGICAS DO JIU JITSU BRASILEIRO 

 

 

O Jiu Jitsu Brasileiro exige capacidades físicas específicas durante sua 

prática, assim, uma série de adaptações fisiológicas ocorre para que o exercício 

seja mantido. Esta modalidade apresenta uma característica intermitente de 

combate, com uma relação esforço:pausa de 11:1(s). O comportamento da 

frequência cardíaca durante a prática é caracterizado por um aumento não regular, 

provavelmente devido sua característica acíclica (DEL VECCHIO et al., 2007; 

ANDREATO et al., 2014). 

Segundo Andreato et al. (2014), em um combate de Jiu Jitsu Brasileiro, as 

concentrações de glicose, lactato sanguíneo e cortisol salivar aumentam 

significativamente, indicando a substancial participação do sistema glicolítico na 

produção de energia. Dell Vecchio et al. (2007) analisaram o comportamento do 

lactato sanguíneo no estado de repouso, imediatamente após o término do combate 

em intervalos de dois minutos até o décimo segundo minuto. As concentrações 

de lactato após o combate aumentaram significativamente quando comparado com 

o estado repouso, demonstrando uma alta demanda metabólica. 

Para Da Silva et al. (2014) atletas de Jiu Jitsu devem apresentar níveis 

ótimos de força e potência devido a característica da modalidade. Paiva (2009) 

afirma que estes atletas deverão estar fisiologicamente preparados para tolerar altos 

níveis de acidose metabólica. Além disso, Marinho et al. (2015) reporta que a 

melhoria da composição corporal, força máxima absoluta, flexibilidade e resistência 

abdominal podem contribuir para o desempenho esportivo na modalidade. 

 

 

2.3 VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA 

 

 

O ciclo cardíaco pode ser definido como o padrão de repetições das 

fases de contração (sístole) e relaxamento (diástole) do coração. Este padrão é 

regulado pela atividade elétrica espontânea do nodo sinoatrial, que funciona como 

um marcapasso, localizado no átrio direito (POWERS E HOWLEY, 2005). Segundo 

Marães (2010), as investigações nas alterações dos padrões no ciclo cardíaco 
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regulado pelo sistema nervoso autônomo (SNA) e suas implicações na 

Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC), iniciaram-se no ano de 1965. 

A VFC é um método simples e não invasivo da medida dos impulsos 

autonômicos. Esta mensuração descreve as oscilações no intervalo entre batimentos 

cardíacos consecutivos (intervalos R-R) representado pela figura 1, sendo utilizada na 

investigação da modulação do SNA sob as mais variadas condições fisiológicas, como 

condições patológicas, estado de vigília, sono, exercício físico, etc (VANDERLEI et 

al., 2009). 

Neste sentido, Nunes et al. (2007) afirma que a VFC ajuda a avaliar de 

forma não invasiva a modulação autonômica, determinando as influências do sistema 

simpático e parassimpático sobre o coração pela quantificação das ondas de alta 

frequência (HF) e baixa frequência (LF) dos intervalos R-R. Assim, a VFC é 

considerada como um marcador promissor, por ser de fácil acesso e 

manipulação (TASK FORCE, 1996). 

 

 

  
Figura 1 - Representação das ondas R-R do eletrocardiograma. 
Fonte: Aubert et al. (2003) 

 

 

Os índices referentes à VFC podem ser obtidos por meio de 

instrumentos como eletrocardiógrafo, conversores analógicos e digitais e 

cardiofrequencímetros, a partir de sensores externos, que captam o sinal elétrico 

posicionados em pontos específicos do corpo. Dentre os equipamentos supracitados, 

os cardiofrequencímetros parecem ser uma boa opção, tendo em vista o seu 

baixo custo e sua confiabilidade comparados com o equipamento de 

eletrocardiograma (KINGSLEY et al., 2005; VANDERLEI et al., 2008, 2009). 

A descrição da Variabilidade da Frequência Cardíaca pode ser realizada 

a partir de vários métodos, sendo eles lineares, no domínio da frequência e 

domínio do tempo, ou não lineares. Dentre estes métodos o domínio do tempo 
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parece ser a medida mais simples de se executar (TASK FORCE, 1996; 

VANDERLEI et al., 2009; MARÃES, 2010; RIBEIRO e MORAES FILHO, 2005). 

Os registros relacionados à avaliação da VFC podem ser de curta (5 a 30 

minutos) ou longa duração (24h), podendo ser mensuradas durante o repouso ou 

estímulo. As análises dos métodos lineares, necessitam de 256 intervalos R-R, já os 

métodos não-lineares demandam por volta de 1000 intervalos R-R (MARÃES, 

2010). 

Assim a alta VFC indica boa adaptação autonômica, caracterizando um 

indivíduo saudável (mecanismos autonômicos eficientes), já a baixa VFC é um 

indicador de adaptação anormal ou insuficiente dos mecanismos autonômicos. Com 

essas informações a VFC pode ser utilizada como um indicador clínico de diversas 

doenças, bem como na área das atividades físicas e esportes, permitindo o 

reconhecimento da magnitude das adaptações autonômicas dos praticantes 

(VANDERLEI et al., 2009; NUNES et al., 2007). 

 

2.3.1 Variabilidade da Frequência Cardíaca no domínio do tempo 

 

Segundo Task Force, (1996), há vários métodos de análise da VFC, talvez 

a mais simples de ser utilizada é análise no domínio do tempo. Este método baseia-

se em cálculos estatísticos simples referentes a análise individual de consecutivos 

intervalos R-R (MARÃES, 2010). As análises no domínio do tempo são realizadas 

a partir dos resultados obtidos em uma unidade de tempo (milissegundos), que 

corresponde a medida de cada intervalo R-R normal mensurado em um determinado 

período de tempo. Esses dados podem ser analisados por meio de índices 

estatísticos ou geométricos (VANDERLEI et al., 2009). 

Na análise por meios de índices estatísticos, os resultados são calculados 

utilizando os intervalos R-R normais sendo desprezados todos os artefatos e as 

ectopias. Nesse sentido os índices mais utilizados têm abreviações utilizadas 

mundialmente, dentre elas: o desvio padrão da totalidade dos intervalos R-R normais 

(SDNN); média dos intervalos R-R normais a cada 5 minutos de análise 

(SDNNi); raiz quadrada da diferença da média dos intervalos R-R normais adjacentes 

(RMSSD); percentagem de diferenças entre os intervalos R-R normais 

adjacentes que ultrapassarem o valor de 50 milissegundos (PNN50) (RIBEIRO 

E MORAES FILHO, 2005). 
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Segundo Aubert et al. (2003), os métodos geométricos apresentam uma 

utilização prática limitada e não é muito explorada na literatura. Vanderlei et al. 

(2009) afirma que os métodos geométricos mais utilizados no domínio do tempo são, 

o índice triangular e a plotagem de Lorenz (ou Plot de Poincaré). A vantagem de se 

utilizar os métodos geométricos está em sua relativa insensibilidade à quantidade 

analítica da série de intervalos R-R normais, já a principal desvantagem, é a 

necessidade de uma grande quantidade de gravações para constituir um padrão 

geométrico (no mínimo 20 minutos de gravação, sendo o ideal para esta análise, 24 

horas), sendo inapropriadas em análises de curta duração (TASK FORCE, 1996). 

Apesar de a análise da VFC no domínio do tempo apresentar a possibilidade 

de utilização em investigações de curta duração, em geral, este método é ideal para 

análise em gravações de longa duração (com pelo menos 18 horas de dados) (TASK 

FORCE, 1996). 

 

2.3.2 Variabilidade da Frequência Cardíaca no domínio da frequência 

 

Segundo Kawaguchi et al. (2007) as variações no ciclo cardíaco são 

dependentes de moduladores biológicos, como SNA que regula a atividade simpática 

e parassimpática (vagal) no sistema, assim, essas variações dos momentos R-R 

constituem a VFC, cujo objetivo é mensurar a variação entre cada batimento sinusal 

sucessivo. Para Ribeiro e Moraes Filho (2005), a análise espectral é o método do 

domínio da frequência mais utilizado. Este método identifica os componentes 

oscilatórios fundamentais, sendo os principais apresentados como: 

• Componentes de alta frequência (HF): Varia entre 0,15 e 0,4Hz. Indicador da 

ação do nervo vago. 

• Componentes de baixa frequência (LF): Varia entre 0,04 e 0,15Hz. Indicador 

da ação conjunta simpato-vagal, com predominância do sistema simpático. 

• Componentes de muito baixa frequência (VLF): Varia entre 0,003 e 0,04Hz. 

Índices menos utilizados que parecem estar relacionados com o sistema 

renina-angiotensina-aldosterona, a termorregulação e ao tônus vagal. (TASK 

FORCE, 1996; GOMES et al., 2014; VANDERLEI et al., 2008; MARÃES, 

2010). 

Para a obtenção do dado referente à densidade espectral de potência, é 

necessário as gravações tenham interpretações matemáticas, dentre elas, destaca- 
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se a transformada rápida de Fourier, que é de fácil aplicação, contém uma boa 

apresentação gráfica e viabiliza comparações entre os estudos (VANDERLEI et al, 

2009; MARÃES, 2010). 

 

2.3.3 Variabilidade da Frequência Cardíaca por análise não linear 

 

A não linearidade está presente nos seres vivos devido a comportamentos 

irregulares que não são identificados corretamente a partir de métodos lineares 

(estatísticas convencionais) (VANDERLEI et al., 2009; RIBEIRO e MORAES 

FILHO, 2005). As análises não lineares referentes à VFC são determinadas por 

interações complexas de variáveis hemodinâmicas, eletrofísicas, humorais e do 

sistema nervoso autônomo e central. Neste sentido, as informações geradas a partir 

desta análise, podem ajudar nas interpretações fisiológicas da VFC, bem como, o 

risco de morte súbita de um indivíduo (TASK FORCE, 1996). 

Diferentemente das análises lineares em que são necessárias em média 256 

intervalos R-R, para as análises não lineares é recomendado um número de 

aproximadamente 1000 intervalos R-R (MARÃES, 2010). Apesar de parecer uma 

ferramenta promissora, o método não linear ainda necessita de aprimoramentos 

tecnológicos e de interpretação para a larga utilização em estudos fisiológicos ou 

clínicos (TASK FORCE, 1996). 

 

2.3.4 Variabilidade da Frequência Cardíaca e fatores associados  

 

A VFC vem sendo largamente investigada das mais variadas formas, 

Gomes et al. (2014) verificaram estudos que investigaram a aplicação da técnica 

como biofeedback em sua revisão. Dentre eles estavam, análises em indivíduos 

com transtornos de ansiedade, asma, depressão, fibromialgia, doenças coronarianas 

e cardíacas, hipertensão, efeito barorreflexo e ressonância cardiovascular, saúde 

mental em escolares, dor, desempenho no trabalho, transtorno de estresse pós-

traumático, qualidade do sono, esportes, estresse e vômito cíclico. 

Visto o grande interesse das análises em patologias específicas, Task 

Force, (1996) sustenta que há a tendência da diminuição significativa da VFC em 

doenças cardiológicas e não cardiológicas, tais como, infarto do miocárdio, 
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neuropatia diabética, indivíduos submetidos a transplantes cardíacos, disfunção 

miocárdica e tetraplegia. 

No sentido de que vários tipos de intervenção farmacológica alteram a 

atividade do SNA, muitos estudos investigam a interação com a VFC em diferentes 

condições clínicas (RIBEIRO e MORAES FILHO, 2005). Boemeke et al. (2011), 

obtiveram em sua pesquisa, resultados que corroboram com o descrito na literatura 

sobre diminuição da VFC e envelhecimento. Ao comparar a VFC de dois grupos, 

sendo eles, adultos jovens (de 20 a 40 anos) e idosos (acima de 60 anos), foram 

encontrados padrões mais baixos da VFC no grupo de idosos. 

Outra linha de investigação está relacionada aos efeitos do exercício 

físico na VFC. Marães (2010) assegura que o ajuste inicial da frequência cardíaca 

durante o exercício físico é dependente da retirada do tônus vagal. Enquanto o 

acréscimo posterior está relacionado com um aumento na atividade dos nervos 

simpáticos. Alonso et al. (1998), descreveu o comportamento da VFC durante um 

exercício físico progressivo, encontrando um padrão de aumento na FC simultâneo ao 

consumo de oxigênio e de potência relativa, assim como, um decréscimo na 

VFC até o limiar aeróbio, 60% do consumo máximo de oxigênio (VO2máx) e 45-60% 

da potência máxima (Wmáx). A partir desta intensidade se manteve inalterada. 

Ribeiro e Moraes Filho (2005) certificam que atletas condicionados 

aerobiamente tendem a apresentar VFC, em repouso e em exercício com cargas 

submáximas, mais baixas. Kawaguchi et al. (2007), ao analisar indivíduos atletas e 

sedentários, encontraram resultados que corroboram com a literatura, apresentando 

valores da VFC de repouso mais alta em atletas quando comparados com 

sedentários. Durante a pesquisa os participantes realizaram a manobra de Valsalva, 

como resultado os indivíduos atletas demonstraram um menor tempo para a 

recuperação do estado autonômico de repouso do que os sedentários. 

Neste sentido, Oliveira et al. (2012) em uma pesquisa experimental com 

jogadores de futebol, descreve que atletas com maior capacidade de modulação 

autonômica são mais responsivos ao treinamento físico. Estudos utilizando a VFC 

como meio de biofeedback para controle de carga de treinamento vem sendo 

sugeridos na literatura. Manso (2013), destaca que as aplicações da VFC em 

estudos relacionados à atividade física, pode sugerir a utilidade prática na detecção 

de alterações funcionais, compreensão das cargas de treinamento, prevenção de 

estados de supertreinamento (ALVES, COSTA e SAMULSKI, 2006), avaliação 
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funcional de esportistas, ajustes de cargas de treinamento e resposta aguda ao 

exercício.
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 

O presente estudo faz parte de um projeto guarda-chuva desenvolvido no 

Grupo de Pesquisa em Lutas e Rendimento Esportivo. Caracterizado como um 

estudo descritivo (THOMAS & NELSON, 2008), foi realizado em atletas ativos de 

Jiu Jitsu Brasileiro com no mínimo dois anos de experiência prática específica na 

modalidade. Assim como respeita a Resolução 466/12 de pesquisa em seres 

humanos, do Conselho Nacional de Saúde foi submetido ao Comitê de Ética e 

Pesquisa e aprovado com parecer número 953.500. Além disso todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1). 

 

 

3.2 AMOSTRA 

 

 

A amostra foi constituída por 17 indivíduos atletas ativos de Jiu Jitsu 

Brasileiro, do sexo masculino, com faixa etária entre 18 e 40 anos, de uma academia 

Gracie Barra de Curitiba-PR, sendo todos os participantes com experiência mínima 

de dois anos de prática específica da modalidade. A academia proposta foi 

escolhida pelo sistema de treinamento padronizado e utilizado mundialmente pelas 

academias Gracie.  

 

3.2.1 Critérios de Inclusão 

 

a) Atletas de Jiu Jitsu Brasileiro do sexo masculino com no mínimo dois anos de 

experiência específica na modalidade; 

b) Atletas que se preparem para competições de Jiu Jitsu Brasileiro. 

 

 

3.2.2 Critérios de Exclusão 
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a) Atletas que não assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido; 

b) Atletas que no decorrer do estudo, decidiram sair do presente estudo. 

 

 

3.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

 

 

A mensuração e o monitoramento da frequência cardíaca ocorreram por 

meio de um sensor de frequência cardíaca e do aparelho WCS Pulse validado por 

Farah (FARAH et al., 2017). Foram avaliados dezessete atletas, sendo dois por 

dia de coleta, nos quais foram avisados das datas e horários de suas avaliações. 

As coletas antecederam a um treino de Jiu Jitsu Brasileiro, realizadas no local de 

treinamento. 

Os avaliados tiveram seus batimentos cardíacos monitorados dez minutos 

consecutivos, sendo o primeiro e o último minuto de gravação descartados. As 

gravações ocorreram na posição de decúbito dorsal, em condição de repouso, 

com transmissão em tempo real da frequência cardíaca e dos intervalos R-R para 

um notebook por meio de um sensor da marca Polar® modelo t-31, para que os 

dados pudessem ser gravados de forma individual. Para a conversão dos intervalos 

R-R gravados e realizar a análise da VFC foi utilizado o software Kubios HRV® 

versão 2.1. 

 

 

3.4 RISCOS E BENEFÍCIOS 

 

 

3.4.1 Riscos 

 

Os desconfortos no presente estudo estão relacionados ao fato de os atletas 

utilizarem o monitor não invasivo de Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) 

fixados na linha do processo xifoide exercendo uma leve pressão torácica. 

 

3.4.2 Benefícios 
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Por meio deste estudo espera-se contribuir com a literatura acerca do 

comportamento dos intervalos R-R nos atletas de lutas, artes marciais e esportes de 

combate em repouso, especificamente nas modalidades de combate de domínio, 

possibilitando um parâmetro comparativo para profissionais interessados a utilizar a 

VFC como ferramenta de biofeedback e controle de treinamento. Os benefícios para 

os atletas participantes da pesquisa foi a análise da condição autonômica cardíaca 

com parecer dado pelos pesquisadores. Além disso, o estudo fomenta a 

possibilidade de pesquisas futuras com análises em diferentes momentos do 

treinamento dos atletas desta modalidade. 

 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os dados foram filtrados manualmente e em seguida analisados por meio 

do software BioStat 5.3, ano 2007. Para apresentar os dados referentes aos 

intervalos RR, o desvio padrão dos intervalos RR, foi utilizado à estatística 

descritiva e os valores foram apresentados no formato de média, desvio padrão. O 

teste D’Agostino foi aplicado para determinar a normalidade da amostra. Já para a 

comparação com a literatura foi utilizado o percentual de variação entre os resultados. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

O proposto estudo analisou o comportamento dos intervalos R-R do ciclo 

cardíaco no domínio do tempo, em 17 atletas de Jiu Jitsu Brasileiro na condição de 

repouso. Os dados são apresentados a partir da média e desvio padrão (SDNN) dos 

intervalos R-R. 

Os valores da média (Mean) e desvio padrão (SDNN) dos intervalos R-R, 

representados em milissegundos (ms), de 17 atletas de Jiu Jitsu Brasileiro são 

apresentados nos quadros 1 e 2. Os dados foram submetidos ao teste de 

normalidade D’Agostino através do software BioStat 5.3. 

 

 
Média dos intervalos R-R normais (ms) (Mean R-R) 

Avaliados Fase de treinamento Média Desvio padrão 
17 Período preparatório 845 ms 120 ms 

Quadro 1 - Valores dos intervalos R-R (ms) da media e desvio padrão na condição 
de repouso. 
Fonte: Do autor. 
 

 
Desvio padrão (SDNN) dos intervalos R-R normais (ms) 

Avaliados Fase de treinamento Média Desvio padrão 
17 Período preparatório 77 ms 27 ms 

Quadro 2 - Valores do desvio padrão (sdnn) dos intervalos R-R (ms) na condição de 
repouso. 
Fonte: Do autor. 
 

 

Relativo aos métodos de monitoramento de carga e densidade de carga, 

temos alguns marcadores, como lactato sanguíneo ( VIVEIROS et al. 2011; 

COUTTS et al.2007; BARROS et al. 2004) e a percepção subjetiva de esforço 

(PSE) ( BARA FILHO et al. 2013; FREITAS et al. 2015; MILOSKI et al. 2011). 

A utilização da VFC como método de investigação do SNA vem ganhando 

evidência na literatura acadêmica, podendo ser avaliada sob diferentes condições 

(repouso, durante o exercício, após o exercício). O exercício físico pode promover 
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alterações na VFC de curto e longo prazo nos parâmetros espectrais, sendo o SNA 

passivo de adaptações (TASK FORCE, 1996). Neste sentido, vem surgindo o 

interesse da utilização dessa ferramenta como controle de carga de treinamento em 

atletas (BUCHHEIT, 2014). 

Os valores obtidos referente aos intervalos R-R no estado de repouso 

descritos neste estudo, divergem dos valores encontrados por Rezende et al. (2013), 

no qual avaliaram sete atletas de Jiu Jitsu do sexo masculino em diferentes fases de 

treinamento. As médias dos intervalos R-R descritos variaram em 970±90 ms (Fase 

Preparatória), 990±150 ms (Fase Competitiva) 1060±150 ms (Fase Transitória). Os 

valores de SDNN variaram em 41±15 ms (Fase Preparatória), 45±13 ms (Fase 

Competitiva) 49±21 ms (Fase Transitória) sendo em todos os períodos de análise, 

superiores aos achados no presente estudo.  

Andreato et al. (2015), avaliou o estado autonômico de sete atletas de Jiu 

Jitsu antes de quatro simulações de luta no mesmo dia, com intervalos de 20 

minutos entre cada uma. Os valores referentes as médias dos intervalos R-R 

relatado pelos autores foram de 874±149 ms, 575±48 ms, 562±48 ms e 605±57 ms, 

e os desvios padrões de 69±28 ms, 41±40 ms, 32±20 ms e 58±59 ms 

respectivamente. A primeira média encontrada se mostrou semelhante ao presente 

estudo com queda dos valores nas simulações subsequentes, já o SDNN 

encontrado foi inferior em todas as situações. 

Abad et al. (2014), analisaram atletas de atletismo de velocidade/potência 

(200m, 400m, 400m com barreira e salto em distância) e de fundo (10, 21 e 42km). 

Os valores médios dos intervalos R-R de ambos os grupos foram superiores aos 

encontrados no presente estudo, sendo 1031±98 ms para os atletas de 

velocidade/potência e 1265±126 ms para os atletas de fundo. Quanto SDNN, o 

grupo de velocidade/potência demonstrou o valor médio de 51,75±17,22 ms, já o 

grupo dos fundistas obtiveram a média de 60,81±33,58 ms, sendo então, valores 

abaixo dos encontrados nesta pesquisa.  

Podstawski et al. (2014), analisaram a VFC nos períodos pré-competitivos e 

competitivos de atletas de voleibol masculino, com idades entre 20 e 23 anos. Como 

resultado, encontraram uma média de intervalos R-R consecutivos de 

1027,6±168,92 ms para o período pré-competitivo e 944,5±103,20 ms para o período 

competitivo. Ambos os valores apresentados estão acima dos encontrados no 

presente estudo. 
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Aubert, Beckers e Ramaeckers (2001), avaliaram o estado autonômico de 

sujeitos treinados na condição aeróbia, na condição anaeróbia e em atletas e rugby 

no estado de repouso. Os resultados referentes as médias dos intervalos R-R foram 

de 1103±158 ms (aeróbio), 842±65 ms (anaeróbio) e 840±204 ms (rugby), sendo os 

dois últimos valores semelhantes aos encontrados no presente estudo. Já os valores 

de SDNN se mostraram mais baixos variando em 97±15 ms (aeróbio), 60±20 ms 

(Anaeróbio) e 55±24 (rugby). 

Para uma análise comparativa entre os achados na literatura e o presente 

estudo, foi desenvolvido um quadro (Quadro 3) com os resultados e percentuais de 

variação descritos abaixo. 

 

 
Autor Sujeitos/ 

Modalidade 
Fase de 

Treinamento 
Média 
R-R 

*% de 
variaçã
o Média 

R-R 

SDNN R-R *% de 
variação 
SDNN R-

R 
Rezende 

et al. 
(2014) 

7 Atletas de 
Jiu Jitsu 

Fase 
preparatória 

970 ms 12,8% 41 ms 87,8% 

Fase 
competitiva 

990 ms 14,6% 45 ms 71,1% 

Fase transitória 1060 
ms 

20,2% 49 ms 57,1% 

Andreato 
et al. 

(2015) 

7 Atletas de 
Jiu Jitsu 

Simulação de 
competição 1 

874 ms 3,3% 69 ms 11,5% 

Simulação de 
competição 2 

575 ms 46,9% 41 ms 87,8% 

Simulação de 
competição 3 

562 ms 50,3% 32 ms 140,6% 

Simulação de 
competição 4 

605 ms 39,6% 58 ms 32,7% 

Abbad et 
al. (2014) 

10 Atletas de 
Atletismo 

Sprint 

** 1331 
ms 

36,5% 51 ms 50,9% 

10 Atletas de 
Atletismo 

Endurance 

1265 
ms 

33,2% 60 ms 28,3% 

Podstawsk
i et al. 
(2014) 

8 Atletas de 
Voleibol 

Fase pré-
competitiva 

1027 
ms 

17,7% ** ** 

Fase 
competitiva 

944 ms 10,4% ** ** 

Aubert; 
Beckers; 

Ramaecke
rs (2001) 

10 Indivíduos 
treinados 
(aeróbio) 

** 1103 
ms 

23,3% 97 ms 20,6% 

7 Indivíduos 
treinados 

(anaeróbio) 

** 842 ms 0,3% 60 ms 28,3% 

7 Atletas de 
Rugby 

** 840 ms 0,5% 55 ms 40% 

*: % de variação das Médias e SDNN R-R encontradas na literatura quando comparadas com o 
presente estudo. 
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**: Informações não descritas pelos autores. 
Quadro 3 – Quadro comparativo entre os achados analisados e o presente estudo. 
Fonte: Do autor. 
 

 

Sabe-se que uma alta VFC é sinal de boa adaptação autonômica, 

caracterizando um indivíduo saudável, enquanto que a baixa VFC considera-se um 

indicador de adaptação anormal e insuficiente do sistema nervoso autônomo 

(VANDERLEI et al, 2009). Apesar de muitos autores sugerirem que o exercício físico 

promove adaptações autonômicas e que sua prática regular pode promover um 

aumento dos valores da VFC no domínio do tempo (como a média e desvio padrão), 

que por sua vez, pode ser um indicativo de uma regulação autonômica cardíaca 

saudável, a baixa média dos intervalos R-R obtidos neste estudo, vão de encontro 

com as bases descritas na literatura. Porém as alterações no estado autonômico de 

um indivíduo pode ser resultante de diversas situações, sendo sugerido que o 

estado psicológico, fase de treinamento, treinamento prévio, entre outros, podem 

causar alterações nos parâmetros da VFC (FORCE et al, 1996; AUBERT et al, 2003; 

VANDERLEI et al, 2009; MARÃES, 2010). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O presente estudo descreveu o comportamento dos intervalos R-R, na 

condição de repouso de atletas da modalidade de Jiu Jitsu Brasileiro. Vale 

ressaltar a escassez literária, com relação a análises no domínio do tempo em 

gravações de curta duração em atletas, assim como o uso desta ferramenta na 

população praticante de modalidades esportivas de combate na determinação de 

estado autonômico cardíaco para o ajuste das cargas de treinamento. 

Apesar de as bases literárias afirmarem que indivíduos treinados tendem 

a apresentar uma maior VFC, indicando bom estado de saúde na regulação 

autonômica cardíaca, no presente estudo, foi verificado que os atletas de Jiu Jitsu 

da presente amostra, tiveram baixos valores com relação à média dos intervalos R-R 

quando comparados com estudos realizados com atletas. Alguns achados 

sugerem, que isso pode ser consequência de estresse físico ou psicológico 

ainda atuante no organismo destes indivíduos. Tendo em vista que não houveram 

especificações de repouso nos dias anteriores as avaliações, esta explicação parece 

pertinente. Já os valores referentes ao desvio padrão (SDNN) dos intervalos R-R 

se mostraram semelhantes ao descrito na literatura demonstrando uma regulação 

autonômica condizente para este tipo de população. 

A partir desta e outras pesquisas da mesma característica, é possível 

observar o comportamento dos intervalos R-R deste tipo de população, facilitando o 

entendimento e uso desta ferramenta para o monitoramento do estado de saúde 

autonômica e a identificação de estresse físico ou psicológico do atleta. Para 

pesquisas futuras com este tipo de população, seria oportuno observar com cautela 

o controle de variáveis que antecedem as gravações, tais como, o exercício 

físico e a ingestão de substâncias estimulantes, bem como as variáveis durante a 

realização das mensurações, como, temperatura ambiente, humidade relativa, 

luminosidade e interação sonora. 
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ANEXO 1 - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 
 

 
Titulo da pesquisa: VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO PARA VARIABILIDADE DA 
FREQUÊNCIA CARDÍACA (VFC) POR MEIO DA RECUPERAÇÃO FISIOLÓGICA 
EM ATLETAS DE LUTAS  
Pesquisador: FABIANO BUCK Endereços: BRIG. FRANCO, 1766 CTBA-PR. 
Telefone: 41 91723392  
Orientador responsável: Prof.Dr. Júlio Cesar Bassan.  
Local de realização da pesquisa: Escola Gracie Barra Curitiba.  
Endereço: Av. Paraná, 1255. Telefone: 41 3252 28 38.  
A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE  
1. Apresentação da pesquisa.  
Por meio deste estudo espera-se a validação de instrumento especifico para monitoramento da 
Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) e consequentemente uma análise do comportamento da 
recuperação fisiológica em atletas de lutas para uma possível melhora no desempenho esportivo e 
prevenção de lesões nesta população.  
2. Objetivos da pesquisa.  
Validação de instrumento portátil específico para mensuração da Variabilidade da Frequência 
Cardíaca.  
3. Participação na pesquisa.  
Você fara parte de uma pesquisa sobre variabilidade da frequência cardíaca, onde será fixado em 
seu peito um monitor de frequência antes e logo após aula de Jiu-Jitsu durante 5 minutos em repouso 
no próprio tatame da escola. Você deverá ficar 48 horas sem praticar nenhum exercício físico e 
retornará a escola 24 horas e 48 horas após o dia do primeiro teste para repetir o procedimento 
monitorado.  
4. Confidencialidade.  
Os pesquisadores garantem manter sigilo sobre todos os dados da pesquisa que possam identificar o 
sujeito, estando os mesmos codificados durante todo o processo da pesquisa. A privacidade dos 
sujeitos será respeitada.  
5. Desconfortos, Riscos e Benefícios.  
5a) Desconfortos e ou Riscos:  
Os desconfortos neste presente estudo estão relacionados pelo fato dos atletas utilizarem monitor 
não invasivo de Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) sob a pele na altura do peito. No mais, 
os riscos se resumem aos da pratica normal da modalidade, visto que não se trata de ritmo 
competitivo.  
5b) Benefícios:  
Por meio deste estudo espera-se a validação de instrumento especifico para monitoramento da VFC 
e consequentemente uma análise do comportamento da recuperação fisiológica em atletas de lutas 
para uma possível melhora no desempenho esportivo e prevenção de lesões nesta população. Visto 
que a maioria dos marcadores de estresse das cargas de treinamentos são externas, como volume, 
intensidade, densidade e complexidade, deixando de verificar marcadores internos como este.  
6. Critérios de inclusão e exclusão.  
6a) Inclusão:  
Pratiquem Jiu-Jitsu nas Escolas Gracie Barra de Curitiba por mais de um ano;  
Tenham uma frequência semanal treino de no mínimo três vezes na semana;  
6b) Exclusão: -  
Apresentarem idade inferior a 18 anos;  
Manifestarem o desejo de abandonar sua participação no estudo;  
Apresentarem queixas de dores musculares ou posturais, de equilíbrio, fraturas etc.;  
Manifestarem acometimentos infectocontagiosos em qualquer momento da pesquisa;  
Estejam tomando qualquer tipo de intensificador de desempenho;  
Tenham uma participação na pesquisa inferior a 75%. Rubrica do Pesquisador Rubrica do sujeito de 
pesquisa. 
 

Rubrica do Pesquisador Rubrica do sujeito de pesquisa 



33 
 

 

7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo.  
Você tem o direito de sair da pesquisa em qualquer momento desejado, tanto quanto o direito de 
obter informações sobre a pesquisa assim como todos os procedimentos da mesma.  
8. Ressarcimento ou indenização.  
As leis de nosso país não permitem pagamento ou remuneração para participar de estudos 
científicos, porém caso ocorra alguma situação durante a coleta da VFC que gere custo ao 
participante, este será de responsabilidade do pesquisador.  
Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido respostas 
claras às minhas questões a propósito da minha participação direta (ou indireta) na pesquisa e, 
adicionalmente, declaro ter compreendido o objetivo, a natureza, os riscos e benefícios deste estudo.  
Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, participar deste estudo. Estou 
consciente que posso deixar o projeto a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. 
 
Nome completo:  
RG:    Data de nascimento:   Telefone: 
Endereço: 
CEP:    Cidade:     Estado: 
 
Assinatura:         Data: __/__/__ 
 
Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e 
benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 
 
Assinatura do pesquisador:      Data: __/__/__ 
 
Nome completo: 
 
Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se 
comunicar com ____________________________________________________, 
via e-mail: __________________ou telefone: _________________________. 
 
Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do sujeito pesquisado  
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR)  
REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, telefone: 3310-
4943, e-mail: coep@utfpr.edu.br  
OBS: este documento deve conter duas vias iguais, sendo uma pertencente ao pesquisador e outra 
ao sujeito de pesquisa. 
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ANEXO 2 – Parecer consubstanciado do comitê de ética em pesquisa 
 



35 
 

 



36 
 

 

 


	FRANCISCO WALESKO

