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Sistema Cardiovascular & Exercício

• Introdução
• Atividade mecânica cardíaca
• Atividade elétrica cardíaca

• Visita ao Lab. Fisiologia do Exercício

• Regulação da função cardíaca & exercício
• Pressão arterial

• Prática: medida da PA
• Regulação da PA
• Respostas da PA ao exercício aeróbio e resistido

• Prática: teste de campo, teste submáximos e VFC 
• Reabilitação cardiovascular

H a rvey, 1628 descreveu:
o  sangue circula em um sistema fechado,

sa i  do coração por um tipo de vaso e
vo lta por outro tipo de vaso

Sistema Cardiovascular

JA Neder & LE Nery. Fisiologia Clínica do Exercício – Teoria e Prática, 2002

FUNÇÕES:

o Regulação do equilíbrio ácido-básico

o Participação no processo de regulação funcional através da difusão de
hormônios

o Termorregulação

o Remoção de excretas celulares

o Proporciona aos tecidos corrente contínua de nutrientes e oxigênio, além de
remoção de escórias metabólicas

CONSTITUÍDODE UMA BOMBA (coração) E UMA SÉRIE DE TUBOS DISTRIBUIDORES
E COLETORES (vasos) * SANGUE

o coração

o artérias - arteríola - capilar - vênulas - veia

Estrutura & Função do Sistema Cardiovascular

Distribuição de sangue no Sistema Cardiovascular

Estrutura & Função do Sistema Cardiovascular
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Inotropismo                              Contração

Cronotropismo                             Frequência                     

Dromotropismo                              Condução

Propriedades do músculo cardíaco

✓ elementos contráteis semelhantes

✓ mecanismo dos filamentos deslizantes a custo de ATP 
para relaxamento

✓ relação de força - comprimento semelhantes

✓ células interligadas no miocárdio (sincício)

✓ alta concentração de mitocôndrias no miocárdio

✓ sistema de túbulos T mais desenvolvido nas fibras 

cardíacas

Propriedades do músculo cardíaco

Conexões especiais 

- sincício funcional

Propriedades do músculo cardíaco

Existe uma natureza sincicial no músculo cardíaco: um sincício

atrial e um sincício ventricular, separados por uma camada de

tecido fibroso. Isto possibilita que a contração nas fibras que

compõem o sincício atrial ocorra num tempo diferente da que

ocorre no sincício ventricular.

Propriedades do músculo cardíaco

Propriedades do músculo cardíaco Músculo cardíaco
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Músculo cardíaco Músculo cardíaco

Músculo cardíaco Músculo cardíaco

Músculo cardíaco

ÁT RIOS

✓ paredes finas

✓ baixa pressão

✓ bombas para enchimento ventricular

VE NTRÍCULOS

✓ são uma continuidade de fibras

✓ ejeção - diminui circunferência e eixo longitudinal - saída de sangue

Músculo cardíaco
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RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP)

A pressão ext erna (compressão) aplicad a sobre o tórax pode ser

usada para forçar o sangue a sair do coração, entrando na

circulação.

Nos caso s onde o coraç ão, subitament e para d e contrair, a RCP,

realizada junto com ventilação artificial pulmonar, pode salvar vidas,

por mant er sangu e oxigenado circulando, at é qu e o coração volt e a

contrair.

https://www.youtube.com/watch?v=SB_peoAHGZ8

TRICÚSPIDE - átrio direito - ventrículo direito
MITRAL - átrio esquerdo - ventrículo esquerdo
SEMILUNARES - entre o ventrículo direito e artéria pulmonar e entre 

o ventrículo esquerdo e a artéria aorta

Músculo cardíaco

DOENÇA CARDÍACA VALVAR

Estenose mitral: estreitamento da valva mitral por formação de cicatriz, ou por

defeito congênito.

Insuficiência mitral: fluxo retrógrado de sangue do VE p/ átrio esquerdo, devido à

lesão ou ruptura de cordas tendíneas.

E stenose aórtica: estreitamento da valva aórtica

I nsuficiência aórtica: fluxo retrógrado de sangue da aorta p/ oVE

Prolapso da valva mitral: distúrbio hereditário noqual uma ou as duas cúspides da

valva mitral protraempara o átrio esquerdo, durante a contraçãoventricular.

Coronárias direita 
e esquerda

Músculo cardíaco

Método p/ avaliação da estrutura e função:
Se o fluxo sanguín eo coronariano diminui, as células do miocárdio

são priv adas de oxigênio e não podem realizar seu trabalho. Essa

condição é chamada de isqu emia é acompanhad a de uma dor

conhecida por angina. Se a privaç ão d e O2 for severa, pod e ocorrer

a necro se das c élulas do miocárdio. Essa condição é conhecid a

como in farto do miocárdio.
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Vasos sanguíneos

A rtéria

A rteríola

Ca pilar

Vê nula

Ve ia

F luxo sanguíneo (ml/min)=  ΔP 

R

Vasos sanguíneos Atividade mecânica cardíaca

Sístole Atrial

AE

VE

Ao

Contração 

Isovolumétrica

AE

VE

Ao

FM
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Ejeção Rápida

AE

VE

Ao

FM

PCI

AAo

Ejeção Lenta

AE

VE

Ao

FM

PCI

AAo

Relaxamento 
Isovolumétrico

AE

VE

Ao

FM

PCI

AAo

FAo

SÍSTOLE

Protodiástole Enchimento Rápido

AE

VE

Ao

FM

PCI

AAo

FAo

SÍSTOLE

AM

PRI

Enchimento Lento

AE

VE

Ao

FM

PCI

AAo

FAo

PRI

AM

SÍSTOLE DIÁSTOLE

1 . sí stole atrial

2 .  c ontração isovolumétrica ventricular

3 . ejeção ventr icular 

( ejeção rápida e ejeção lenta)

4 .  relaxamento ventricular  isovolumétrico

5 . enchimento ventricular

( en chimento rápido e enchimento lento)

Atividade mecânica cardíaca
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✓Potencial de ação diferente do músculo
esquelético, com presença de platô
✓Potenciais rápidos ou lentos

✓Propriedades: automatismo e ritmicidade
✓Nodos: sinoatrial (marcapasso) e

atrioventricular
✓Feixes de condução: Beckmann, His e fibras de

Purkinje.

Atividade elétrica cardíaca

Atividade elétrica cardíaca

Nodo 
SA

átrios

Nodo A-V

Ventrículos

F e ixe A-V

( f ibras de pu rkinge)

F e ixe de B achmann

Atividade elétrica cardíaca

Atividade elétrica cardíaca

O potencial de membrana do nodo sinusal é de –55 a –60 mV.

A  membrana celular das células que constituem o nódo
s i nusal é vazante para os íons Na+ 

Atividade elétrica cardíaca
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Atividade elétrica cardíaca

 Registro de propagação do impulso cardíaco.

INFORMAÇÕES:  Orientação anatômica do coração

 tamanho relativo das câmaras

 distúrbios do ritmo de condução

 extensão, localização e progressão de isquemia

 influência de medicamentos

 arritmias

O NDAS DE DESPOLARIZAÇÃO
P  +  QRS

O NDAS DE REPOLARIZAÇÃO
T (atrial)  +  T (ventricular)

X

- o nda P
o c orre antes do início da contração dos átrios
rep olar ização = 0,15 a 0,20 s após a onda P (T atrial)
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L en tificação da condução no 
n o do AV:

- p ermite que os átrios 

terminem a contração, antes 
q u e os ventrículos comecem a 
se c ontrair

- ap rox.  0,1 segundos

- c omplexo QRS
o c orre antes do início da contração dos ventrículos

1 a deflexão do QRS, é 
d esc endente-Onda Q

D E SPOLARIZAÇÃO
D O SEPTO

- o nda T
- repolar ização = 0.20 a 

0 ,35 s após o QRS

- é p rolongada e de baixa 
vo l tagem (longa duração)
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Desp olarização se move na 
d i reção de um eletrodo -
d ef lexão positiva

Desp olarização se move na 
d i reção oposta de um eletrodo -
d ef lexão negativa

Desp olarização se move 

p erpendicularmente ao eletrodo 
- d eflexão bipolar

Derivações Grupo

V1,V2,V3,V4 Anterior

I, AVL, V5, V6 Lateral Esquerda

II, III, AVF Inferior

AVR ------- (-150o)
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Eixo Elétrico

Eix o Normal (+90o a -30o)

QR S positivo em I e AVF = 
eix o normal 

ARRITMIAS...

É o termo que d esigna uma irregularidad e do ritmo cardíaco,

resultant e d e d efeito no si stema d e condução do coração. Pode ser

causada por fatores como cafeína, nicotina, álcool e outras

substâncias, ansiedade, hipertiroidi smo, d eficiência d e potássio e

algumas doenças cardíacas.

Bloqueio cardíaco...

Nessa condição, a propagaç ão dos potenciais d e aç ão fica

bloqueada ou lentificada. O local mais co mum é o nodo

atrioventricular, condição chamada bloqueio atrioventricular.

Fibrilação atrial e ventricular...

Nos dois casos, as câmaras em fibrilaç ão deixam de bombear

sangu e, porque algu mas fibras mu sculares estão se contraindo,

enquanto outras estão relaxando. Em coração forte, a fibrilaç ão

atrial pode reduzir a eficáci a do bombeamento do coração em at é

30%, o que é co mpatível com a vid a. Na ventricular, ocorre morte

com muita rapidez, poi s o san gue n ão está sendo ejetado p elo

ventrículo.
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Sistema Cardiovascular & Exercício

✓ Introdução
✓ Atividade mecânica cardíaca
✓ Atividade elétrica cardíaca

• Visita ao Lab. Fisiologia do Exercício

• Regulação da função cardíaca & exercício
• Pressão arterial

• Prática: medida da PA
• Regulação da PA
• Respostas da PA ao exercício aeróbio e resistido

• Prática: teste de campo, teste submáximos e VFC 
• Reabilitação cardiovascular

LINHA DE PESQUISA:

Impacto do treinamento f ísico nas alterações neuroimunes

associadas às disfunções cardiometabólicas

Estudos Clínicos:
“saudáveis”

climatério
DM, SM, DAC – Doença 

Pulmonar
filhos de DM e HAS

Estudos com Animais:
saudáveis

privação dos hormônios 
ovarianos

DM, HAS, IM - Doença Pulmonar
sobrecarga de frutose 

Efeitos do treinamento físico no curso temporal das alterações neuroimunes induzidas pelo 
consumo crônico de frutose em ratos normotensos e hipertensos

Treinamento físico em
saudáveis

Treinamento físico na
Doença cardiovascular & 

metabólica

Treinamento físico na
Gênese das disfunções

Com ou sem predisposição
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Treinamento físico aeróbio e resistido

Ap rovação CEUA

❖ Cateteresforamimplantadosna artériacarótida e veia jugular.

❖ A pressão arterial e a frequência cardíaca foram registradas diretamente nos
animais conscientes usando umsistemade aquisição de dados (Windaq,2 KHz).

Flores et al., 2010; Souza et al., 2007; Irigoyen et al., 2005; De Angelis et al., 2004, 2000, 1999, 1997.

Aval i ações Car diovasculares
Medida da Pressão Arterial e Avaliação da Sensibilidade dos 

Pressorreceptores

❖ A sensibilidade barorreflexa foiavaliada através da infusão de fenilefrina e
nitroprussiato de sódio na veia jugular.

Medida da Pressão Arterial e Avaliação da Sensibilidade dos 
Pressorreceptores

Modulação Autonômica Cardiovascular

Heeren et al., 2010; Mostarda et al., 2009; Soares et al., 2004 

A variabilidade da frequência cardíaca (FC) e da pressão arterial sistólica 

(PAS) será avaliada no domínio do tempo e da frequência (FFT)

• Domínio do tempo
✓ DP-IP
✓ RMSSD
✓ VAR-IP

• Domínio da 
frequência 
✓ AF-IP (0,75-

3,0Hz)  

• Domínio do tempo
✓ VAR-PAS

• Domínio da 
frequência
✓ BF-PAS (0,20-

0,75Hz)

Sensibilidade 
barorref lexa espontânea 

(BF-IP/BF-PAS)

Variabilidade da FC Variabilidade da PAS Índice Alfa
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Adapt ed of  Rassi Jr . ,  A.

Introduç
ão

Objetivo
s

Método
s

Resultados 
preliminare

s

Cons iderações
finais

Biodisponibilidade de NO

Granger et al., 1999

Plasma

Nitritos plasmáticos

Nitratos plasmáticos

Introduç
ão

Objetivo
s

Método
s

Resultados 
preliminare

s

Cons iderações
finais

Mediadores Inflamatórios e Hormonais

BaçoTecido 

adiposo

Coração

IL1-β, IL-6, IL-10 e TNF 
Catecolaminas
Angiotensinas
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Introduç
ão

Objetivo
s

Método
s

Resultados 
preliminare

s

Cons iderações
finais

O2-

H2O2

OH·

LH
LOOH

L·
LOO·

LH
LOOH

ONOO
·

GSSG

NO
·SO

DCAT GPx
H2O  + O2H2O  + O2

GS
H

Dano ao DNA

GR

Dano a  proteínas

Nitritos e nitratos

Dano a 
macromoléculas

GSSG GS
H

GR

LO
H

GPx

NADP
H

NADP+

Dano a  lipídeos

α- tocoferol α-tocoferilo*

Ac Ascórbico Ascorbilo*

GSSG GS
H

G6PDH

Tioredoxina
oxidada

Tioredoxina reduzida
TRX

O2

Fe2+

α-tocoferol

UQH2 UQH*

PROTEÍNAS OXID AD AS

TBARS CL tert-butil

TRAP

Balanço redox

Balanço 
redox

NAD(P)H  oxidase

Métodos

Introduç
ão

Objetivo
s

Método
s

Resultados 
preliminare

s

Cons iderações
finais

Estresse oxidativo

Métodos

BaçoCoraçãoPlasma

Pró oxidante Antioxidante Dano Balanço

NAD(P)H oxidase; 
Ânion Superóxido; 

Peróxido de 
Hidrogênio

Capacidade Antioxidante 
Total (TRAP); Catalase; 
Superóxido Dismutase; 
Glutationa Peroxidase

Lipoperoxidação
(TBARS; QL iniciada 

por t-BOOH)
Dano a proteínas 

(Carbonilas)

Glutationa Reduzida 
e oxidada 

(GSH/GSSG) 

Vaquero et al., 2004; M ccord
& Fridovich, 1969; 

Pick & Keisari, 1980 

Liss i et al., 1995; Boveris  & 
Chance, 1973;  M arklund,  1995; 

Flohé & G unz ler, 1984

Gonzales et al., 1991; 
Reznick et al., 1994

Beutler et al., 1963

Introduç
ão

Objetivo
s

Método
s

Resultados 
preliminare

s

Cons iderações
finais

Métodos

BaçoTecido 

adiposo

Coraçã

o

Receptor Nicotínico de Acetilcolina 
(α7nAChR)

Receptor AT1a, AT2 e Mas

NAD(P)H oxidase

NFkB
5 0  kDa

2 5 0  kDa

75  kDa

3 7  kDa

HFTC60   HFTC30  HFT60  HFT30  HF60   HF30     H60       H30      C30

Expressão proteica
AERÓBIO:
-sem efeitos adversos
-benefícios funcionais

-benefícios metabólicos
-benefícios hemodinâmicos e cardíacos

-benefícios autonômicos
-redução inflamação e estresse oxidativo

RESISTIDO DINÂMICO:
-sem efeitos adversos
-ganho de força

-benefícios metabólicos
-benefícios hemodinâmicos (atenuados)

-benefícios cardíacos (atenuados)
-benefícios autonômicos cardiovasculares (atenuados)
-redução de inflamação e estresse oxidativo

SNA

SBR

IM, H AS, DM

PROJETO

Cons iderações
finais

Consideraçõe
s finais

De Angelis K, Hipertensão, 2015;

Rodrigues B, De Angelis K, Mediators Inf lamm, 2014 

Sensibilidade
pressorreceptores

C o ração Fígad o Baço Trato  GI

Atividade eferente
nervo vago

Sistema retículo endotelial
em diferentes órgãos

Atividade simpática
eferente

Atividade 
simpática

Inflamação       estresse  oxidativo

Melhora Cardiometabólica
Melhora de prognóstico

LINHA DE PESQUISA:
Impacto do treinamento físico nas alterações neuroimunes associadas às 

disfunções cardiometabólicas

Nathalia Bernardes 

Filipe Fernandes Conti

Danielle da Silva Dias

Renata K Palma

Fernando Alves S Rosa

Guilherme Lemos

Hugo Quinteiro

Morgana Buzin

Daniela M A T Farah

Sarah Freitas

Amanda Araújo

Camila Paixão

Ariane Viana

Mario Nascimento

Júlia Paiva

Maycon Ferreira

Profª Maria Cláudia I r igoyen

Prof. Eduardo Moacyr  Kr ieger

Profa. Fernanda Colombo 

Ivana de Moraes  da Silva 

Fernando dos  Santos

Edson Moreira

Karin Flues

Janaina Paulini

Luciana Jorge

Michelle Sartor i

Diego Mendrot Figueiroa

Profa. Adr iane Belló Klein

Prof. Alessander Araujo

Tania Gatelli Fernandes

Dra. Daniela Dar tora (ICFUC)

Profa. Ir is  Callado Sanches  (USJT)

Profa. Vera M A Farah (Mackenz ie)

Profa Janaina Brito (UFM)

Prof. Bruno Rodr igues  (UNICAMP)

Prof. Cr is tiano Mostarda (UFM)

Profa. Chr is tiane Malfitano (UFL)

Profa. Mariana Morr is

Profa. Susana Llesuy

Prof. Pawan Singal

Prof. Luis Ulloa

07/57595-5
12/20141-5

15/11223-6

101 102

103 104

105 106


