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Resumo: O objetivo do presente trabalho é o 

desenvolvimento de metodologias computacionais para 

analisar dados experimentais durante testes de 

desempenho. Foram medidos parâmetros respiratórios 

com um ergoespirômetro, parâmetros cardíacos com um 

monitor portátil, e o lactato sanguíneo. Metodologias da 

análise atuais serão implementadas em linguagem C++, 

comparando seus resultados com as técnicas 

tradicionais. 

 

1. Introdução 
Para avaliar o comportamento do corpo humano 

durante o exercício físico, são usados alguns sistemas de 

medição. A ergoespirometria consiste na medição da 

ventilação pulmonar e das concentrações dos gases 

expirados. A análise da variabilidade da frequência 

cardíaca (VFC) é uma metodologia promissora para 

determinação de índices de desempenho durante o 

exercício físico. A VFC pode ser obtida com um 

monitor cardíaco portátil, ou seja, é um método não-

invasivo e de baixo custo. Seus resultados podem ser 

analisados no domínio do tempo, no domínio da 

frequência, e com métodos não-lineares. Durante o 

exercício físico, alguns autores sugerem que a 

variabilidade da frequência cardíaca pode ser usada para 

obtenção do limiar aeróbio[1,2] 

 

2. Métodos 
A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é 

obtida a partir da análise do tempo ou da frequência. A 

análise no domínio do tempo é a mais simples e rápida, 

baseada em cálculos estatísticos realizados nas séries de 

intervalos R-R em relação à variabilidade da frequência 

cardíaca respectiva. Dentre as análises disponíveis para 

estudos temporais, existem as que são baseadas nos 

intervalos entre os batimentos como média, desvio-

padrão, mediana, extremos, quartis inferior e superior e 

diferença entre o intervalo R-R máximo e o intervalo R-

R mínimo. 

Essas técnicas, porém, são métodos lineares e não 

descrevem adequadamente os sistemas humanos, em 

razão principalmente de sua natureza dinâmica. Sendo 

assim, é possível utilizar sistemas não-lineares para 

interpretar, explicar e prever o comportamento dos 

fenômenos biológicos. O método mais comumente 

aplicado é o plot de Poincaré, por sua análise visual ser 

mais rápida e não exigir outras metodologias 

computacionais complexas.  

A análise no domínio da frequência não é obtida 

diretamente como as análises temporais, sendo 

necessário transformar os ritmos do domínio do tempo 

para o da frequência, através de vários procedimentos 

matemáticos. Entre os métodos disponíveis no domínio 

da frequência, o mais utilizado por ser mais simples e 

muito eficiente é a transformada rápida de Fourier, que 

permite obter a densidade espectral de potência. 

 

3. Resultados 
Um exemplo de resultado já obtido através do 

software na versão atual pode ser visto na Fig. 1. Nele, é 

possível analisar a variação do logaritmo neperiano do 

desvio padrão de acordo com os tamanhos das amostras, 

sendo elas equivalentes ao período anterior da mudança 

de velocidade dos corredores. Em 60 s de amostra, fica 

bem claro a identificação desse limiar anaeróbio, 

provavelmente por estar muito próximo dos 256 

intervalos R-R recomendados. Para uma amostragem 

maior (120 s) os resultados são incoerentes, 

provavelmente porque o corredor estaria na transição 

para adaptação da nova velocidade de corrida. 

 
Figura 1: Gráfico gerado pelo software 

 

4. Conclusões 
Através dessa revisão, foi possível observar a 

importância que a variabilidade da frequência cardíaca 

tem nos estudos recentes. Sendo assim, o estudo terá 

uma ênfase maior na utilização dessa técnica para 

analisar o comportamento fisiológico dos corredores, de 

maneira automatizada, mas também com comparações 

das metodologias mais tradicionais, como o 

ergoespirômetro e a concentração do lactato. 
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