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Profa. Kátia De Angelis

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

Controle da Função Cardíaca & Exercício

Controle da Função Cardíaca & Exercício

•Frequência cardíaca (FC)

•Volume sistólico ou de ejeção (VS)

•Débito cardíaco (DC)
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• quantidade de sangue bombeada pelo coração a cada minuto.

a) frequência cardíaca do batimento cardíaco –
frequência cardíaca (FC);

b) volume de sangue ejetado de qualquer um dos 

ventrículos a cada batimento cardíaco –
volume de sistólico ou de ejeção (VS).

DC = FC x VS

Débito Cardíaco
Controle da Função Cardíaca

•Frequência cardíaca (FC)

•Volume sistólico ou de ejeção (VS)

•Débito cardíaco (DC)

F i bras vagais- inervamos nódulos

Fibras simpáticas - inervação
g e neralizada

Controle Neural da FC

AC E T ILCOLINA

AC E T ILCOLINA

AC E T ILCOLINAN O R ADR ENALINA

Relembrando o SNA....

Excitação cardíaca pelo simpático

• pode aumentar a FC de 70 para 180 a 200 bpm

•taquicadia

**Noradrenalina liga em receptores β1 no SA.

Estimulação parassimpática (vagal)

• forte estimulação – pode até parar batimentos por alguns segundos
volta a bater entre 20 e 40 bpm

- bradicardia

** Acetilcolina se liga a receptores M2 no SA 

Simpático - aumenta a FC
P arassimpático -reduz a FC

B loqueio
S impático: propranolol
P arassimpático:atropina
FC I: duplo bloqueio

?Como avaliar o tônus vagal e simpático?
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FC de antecipação FC & Exercício físico

Você sabia???
Re sposta da FC ( linha svermelhas) ao exercício fí sico
aerób ico dinâmico em ind ivíduo sede ntário (A); pó s

t r a nsp lante cardíaco (B); e treinado (C).

No sedentário a FC aumenta pela retirada vagal
(azu l) e e stimulação simpática (verde) cardíaca,bem

como pe lo aumento das catecolaminas circulante s
( la ranja).

No transp lantado, em função do coração ser
de snervado, a FC de repo uso é maior e o aten uado

aumento da FC ao exercício ocorre apenas pela
est imulação das catecolaminas das adrena is, que é

n o r malmente exacerbada.

Já n o treinad o, observa-se bradicardia de repou so
em função de um maior tônu s vagal, o q ual redu z

de forma mais lenta durante o exercício e associado
à menor estimu lação adrenérgica induz reduz ida

t a q uicardia ao exercício.

O retor no da FC na recuperação, em grande parte
atrib uída ao restabelecimento do tô nus vagal, é

mais lent o no transplantado e mais rápido no

treinado em relação ao sedentário

✓Aumenta mesmo antes de iniciar o exercício

✓Aumenta durante o exercício por estimulação
simpática e retirada vagal

✓Treinados apresentam bradicardia de repouso e
durante o exercício em relação a sedentários:
aumento do vago, redução do simpático e alteração
na FC de marcapasso

FC & Exercício físico
Controle da Função Cardíaca

•Frequência cardíaca (FC)

•Volume sistólico ou de ejeção (VS)

•Débito cardíaco (DC)
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•Pré carga
•Venoconstrição
•Bomba muscular
•Bomba ventilatória

•Contratilidade
•Mecanismos de Frank-Starling
•SNA

•Pós carga
•Resistência vascular periférica

Volume sistólico (VS) Pré-carga e pós-carga

✓ Pré-carga – tensão do músculo quando ele começa a se contrair.
Pressão diastólica final

✓ Pós-carga – carga contra a qual o músculo exerce sua força contrátil.
Pressão na artéria à saída do ventrículo = resistência da circulação

✓ Contratilidade – força/velocidade com a qual o ventrículo se contrai

•Pré carga
•Venoconstrição
•Bomba muscular
•Bomba ventilatória

•Contratilidade
•Mecanismos de Frank-Starling
•SNA

•Pós carga
•Resistência vascular periférica

Volume sistólico (VS) Regulação intrínseca do DC pelo Retorno Venoso 

• quantidade de sangu e bombeada pelo coraç ão a cada minuto é
determinada, quase que inteiramente, pelo volume d e sangu e qu e
chega ao coração pelas veias – retorno venoso.

• cada tecido periférico do corpo controla seu fluxo local;

• todos os fluxos locais se combinam e retornam, pelas 
veias, para o átrio direito – retorno venoso.

Ven oconstr ição

Ven oconstrição FATO RES SECUNDÁRIOS DE REGULAÇÃO DO DC:

Bomba Muscular
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FATO RES SECUNDÁRIOS DE REGULAÇÃO DO DC:

Bomba Respiratória

•Pré carga
•Venoconstrição
•Bomba muscular
•Bomba ventilatória

•Contratilidade
•Mecanismos de Frank-Starling
•SNA

•Pós carga
•Resistência vascular periférica

Volume sistólico (VS)

Regulação intrínseca do DC
Mecanismo de Frank-Starling

• cada tecido periférico do corpo controla seu fluxo local;

• todos os fluxos locais se combinam e retornam, pelas 
veias, para o átrio direito – retorno venoso;

• o coração automaticamente bombeia esse sangue para as 
artérias, para que volte a circular ao longo do circuito.

Quanto mais distendido for o miocárdio durante o enchimento, 
maior será a força de contração e maior será a quantidade de 

sangue bombeada para a aorta .

Regulação intrínseca do DC
Mecanismo de Frank-Starling

Explicação

•  volume de sangue que chega aos ventrículo -  distensão do 
músculo cardíaco -  força de contração

filamentos de actina e miosina ficam dispostos em um ponto mais 
próximo do ideal de superposição para a geração de força

Mudanças na sensibilidade dos miofilamentos ao Ca++

Regulação intrínseca do DC
Mecanismo de Frank-Starling LEI DE FRANK-STARLING
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Excitação cardíaca pelo simpático

• pode aumentar a FC de 70 para 180 a 200 bpm

• aumenta força de contração até 2x o normal

 Volume bombeado
 Pressão de ejeção

Efeito in otrópico positivo: noradrenalina se liga a receptor β1

•Pré carga
•Venoconstrição
•Bomba muscular
•Bomba ventilatória

•Contratilidade
•Mecanismos de Frank-Starling
•SNA

•Pós carga
•Resistência vascular periférica

Volume sistólico (VS)

Artéria

Arteríola

Capilar

Vênula

Veia

1.Comprimento

2. Viscosidade

3. Diâmetro

Fluxo Sanguíneo =   Pressão

Resistência

Fatores que determinam a pós -carga

✓Vasodilatação muscular

✓Redução da RVP
✓Redução da pós-carga

RVP & Exercício físico
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VS & Exercício físico

•Pré carga
•Venoconstrição
•Bomba muscular
•Bomba ventilatória

•Contratilidade
•Mecanismos de Frank-Starling
•SNA

•Pós carga
•Resistência vascular periférica

VS & Exercício físico

•Treinados apresentam maior volume 
sistólico do que sedentários:

✓Hipertrofia cardíaca
✓Maior volume sanguíneo

VS & Treinamento físico

Hipertrofia proporcional Hipertrofia concêntrica

Treinamento físico & hipertrofia cardíaca

Hipertrofia

Adaptações Crônicas

Normal Hipertrofiado

Alterações estruturais
Controle da Função Cardíaca

•Frequência cardíaca (FC)

•Volume sistólico ou de ejeção (VS)

•Débito cardíaco (DC)
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Regulação do DC DC & Exercício físico

1) Treinados apresentam o mesmo DC de repouso que sedentários

FC menor & VS maior

2) Treinados apresentam maior DC máximo

FC máxima igual & VS máximo maior

DC & Treinamento físico

✓Aumento da FC

✓Aumento do VS

✓Aumento do DC

Função Cardíaca & Exercício físico

✓Bradicardia de repouso e durante o exercício,
inalteraçãoFC máxima

✓Aumento da VS no repouso, no exercício e
máximo

✓Manutenção do DC de repouso e para
qualquer carga de trabalho, aumento do DC
máximo

Função Cardíaca & Treinamento físico

✓ PRESSÃO ARTERIAL a força que o sangue exerce sobre
as paredes das artérias.

✓ Pressão arterial sistólica (PAS)

✓ pressão arterial diastólica (PAD)

✓ Pressão arterial média (PAM) é a pressão média
durante todo o ciclo cardíaco. Tende mais para a PAD,
por que a diástole dura mais que a sístole.

PA M = 2PAD + PAS

3

Pressão Arterial

44 45

46 47

48 49



29/08/2019

9

variações REGULAÇÃO DA 
P RESSÃO DE 

P ERFUSÃO (PAM)

P ressão 
d e p erfusão 

c o nstante

HOMEOSTASIA

Pressão Arterial

➔PAM  resulta da interação de:

 FC

 VS

 R VP

PA= DC x RVP

DC

Pressão Arterial

ESTRUTURA 

AMBIENTE

MECANISMOS 
NEUROGÊNICOS

SISTEMA RENINA-
ANGIOTENSINA

OUTROS PEPTÍDIOS 
VASOATIVOS

FUNÇÃO

GENÉTICA

DÉBITO CARDÍACO RESISTÊNCIA PERIFÉRICA=

HIPERTENSÃO
(débito e/ou 

 res is tência)

PRESSÃO 
ARTERIAL X

ENDOTÉLIO 

ALTERAÇÕES MONOGÊNICAS

ALTERAÇÕES POLIGÊNICAS

/

PRESSÃO ARTERIAL 
NORMAL

Tratado de Cardiologia, 

SOCESP, Irigoyen e cols., 2005

ESTRESSE

OBESIDADE

SAL

SEDENTARISMO
1977 1980 1984 1988 1993 1997 2003

Evolução da Classificação da Pressão Arterial

Vídeo da medida da PA

SBH
Sociedade Brasileira de Hipertensão

http://www.sbh.org.br/curso2015/2-1.php
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https://www.einstein.br/ensino/cursos-
abertos/como_medir_corretamente_pressao_arterial

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

Timio et al., Hypertension; 1988

Influência do estilo de vida sobre a PA

freiras comunidade Boa noite!
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https://www.einstein.br/ensino/cursos-abertos/como_medir_corretamente_pressao_arterial

