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RESUMO 

Introdução: Indivíduos com sobrepeso e obesidade apresentam alterações no 

controle autonômico cardíaco, caracterizadas por alta modulação simpática e baixa 

modulação vagal, o que representa risco de mortalidade cardiovascular. A prática 

regular de exercícios físicos promove melhora da modulação autonômica e é 

altamente recomendada para indivíduos com sobrepeso e obesidade. Exercícios 

aquáticos, como o deep water running (DWR), representam uma boa opção para 

essa população. Entretanto, seus efeitos sobre o controle autonômico cardíaco são 

desconhecidos. Objetivos: Avaliar o efeito de 12 semanas de DWR sobre a 

modulação autonômica cardíaca em mulheres com sobrepeso e obesidade. 

Métodos: Onze mulheres com IMC entre 25 a 35 kg/m² (idade: 49,4±6,9 anos) 

foram randomizadas em dois grupos. Seis mulheres foram alocadas para realizarem 

12 semanas de DWR (G-DWR) e 5 mulheres foram alocadas para o grupo controle 

(GC) sem intervenção. Todas as voluntárias foram submetidas ao registro dos 

intervalos R-R (iRR), na posição supina, por 15 min. A série temporal de iRR foi 

analisada pela análise espectral e foram quantificadas a potência espectral total 

(PSD), a alta frequência (AF), a baixa frequência (BF) e a razão BF/AF. Todas 

voluntárias foram avaliadas antes e após o período de 12 semanas de intervenção. 

Resultados: Após 12 semanas, o G-DWR apresentou aumento da PSD (p<0,05), a 

qual reflete aumento da variabilidade da frequência cardíaca (VFC), e aumento do 

índice AF (p<0,05), o qual reflete a modulação parassimpática cardíaca. Não houve 

diferença significativa para nenhuma das variáveis analisadas no GC (p>0,05). 

Conclusão: Os resultados preliminares mostram que 12 semanas de DWR foi 

efetivo em melhorar o controle autonômico cardíaco, o que pode ser atribuído ao 

aumento da modulação parassimpática cardíaca. Essa intervenção aparenta ser 

uma opção interessante para indivíduos com sobrepeso e obesidade, com potencial 

para melhorar um importante indicador de mortalidade cardiovascular. 

2. INTRODUÇÃO 

O sobrepeso e a obesidade constituem fator de risco para desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares.1,2 Nesse sentido, a avaliação do controle autonômico 

cardíaco, por meio da variabilidade da frequência cardíaca (VFC), tem ganhado 

destaque por se demonstrar um importante parâmetro de prognóstico de mortalidade 

cardiovascular, mesmo em indivíduos sem patologias cardiovasculares prévias.3,4 

Estudos têm demonstrado que indivíduos com sobrepeso e obesidade 

apresentam atenuação da VFC, caracterizada por alta modulação simpática e baixa 

modulação vagal, e que está associada positivamente com o índice de massa 

corporal5,6. Portanto, estratégias que visem a redução do percentual de gordura e 

consequentemente melhora da modulação autonômica, são fundamentais nessa 

população. 



Exercícios aquáticos constituem uma alternativa aos exercícios convencionais 

para essa população, uma vez que a combinação dos exercícios com as 

propriedades físicas da água favorecem o aumento do gasto energético com menor 

sobrecarga articular em relação a exercícios realizados em solo7. Dentre as diversas 

técnicas de exercício físico aquático, destaca-se o Deep Water Running (DWR), o 

qual consiste na execução de movimentos de corrida simulados em piscina7. Nesse 

contexto, torna-se relevante elucidar os efeitos de um programa de DWR sobre o 

controle autonômico cardíaco nessa população. 

3. OBJETIVOS 

Avaliar os efeitos de um programa de 12 semanas de DWR sobre o controle 

autonômico cardíaco em mulheres com sobrepeso e obesidade. 

4. METODOLOGIA 

Participaram desse ensaio clínico randomizado controlado 12 mulheres com 

faixa etária entre 30 e 60 anos, com classificação de sobrepeso (IMC ≥ 25 kg/m2 a 

29,9 kg/m2) ou obesidade grau I (IMC ≥ 30 kg/m2 a 34,9 kg/m2)8.  

A avaliação do controle autonômico cardíaco foi realizada por meio da análise 

espectral da VFC. Foram quantificados os componentes potência espectral total 

(PSD), baixa frequência (BF) e alta frequência (AF) em unidades absolutas e 

normalizadas e a razão entre a baixa e alta frequência (BF/AF)9. Foram analisados 

trechos de 256 batimentos consecutivos com maior estabilidade na série temporal 

dos intervalos RR para todos os participantes.  

Após a seleção e as avaliações da linha de base, as voluntárias foram 

aleatoriamente alocadas em grupo DWR (G-DWR) ou grupo controle (GC). O 

programa de DWR compreendeu 36 sessões ao longo de 12 semanas, com 

periodicidade de três dias por semana. As voluntárias do GC não realizaram 

exercício físico regular. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Até o momento 23 voluntárias foram avaliadas para elegibilidade. Dessas, 9 

participantes foram excluídas. Assim, 12 foram aleatoriamente alocadas em G-DWR 

(n=6) ou GC (n=6). Após 12 semanas, uma voluntária do GC não compareceu às 

avaliações. Portanto, foram analisadas 6 voluntárias do G-DWR e 5 voluntárias do 

GC. 

  



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares estão apresentados na Tabela 1. Após 12 

semanas, o G-DWR apresentou aumento significativo da PSD (p<0,05), a qual 

reflete aumento global da VFC, e aumento significativo do índice AF (p<0,05), o qual 

representa a modulação parassimpática cardíaca. O GC não apresentou diferença 

significativa para nenhuma das variáveis estudadas (p>0,05). 

Tabela 1. Frequência cardíaca e índices da variabilidade da frequência cardíaca avaliadas na linha de base 
(PRÉ) após 12 semanas (PÓS). 

 GC (n = 6) G-DWR (n = 6) 

 
PRÉ PÓS PRÉ PÓS 

FC (bpm) 76,07 ± 8,29 79,94 ± 10,92 75,82 ± 7,86 74,45 ± 7,16 

PSD (ms²) 2019,81 ± 2674,34 1553,85 ± 2797,23 502,58 ± 281,56 1030,92 ± 956,71* 

BF (ms²) 1271,24 ± 1862,69 992,55 ± 1926,36 283,58 ± 135,06 430,49 ± 354,29 

BF (un) 52,61 ± 17,80 55,20 ± 14,97 59,48 ± 15,40 52,71 ± 13,32 

AF (ms²) 748,57 ± 837,68 561,29 ± 874,63 219,00 ± 189,81 600,43 ± 614,96* 

BF/AF 1,38 ± 0,90 1,46 ± 0,84 1,83 ± 1,16 1,30 ± 0,83 

GC: grupo controle; DWR: deep water running; FC: frequência cardíaca; PSD potência espectral total; BF: 
baixa frequência; AF: alta frequência. *p<0,05 vs PRÉ. Teste de Wilcoxon com correção de Bonferroni a priori. 
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