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RESUMO

A obesidade e o sedentarismo aumentam à predisposição a disfunção autonômica cardíaca e à morte súbita frente a diversos estímulos estressores (ex: exercício físico e

condições patológicas). A análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) estima variações autonômicas indicando a habilidade do coração em responder aos estímulos

fisiológicos.  Todos os procedimentos foram aprovados pelo CEP/UEMG. Os alunos, juntamente com os pais, preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e o

“Questionário de Atividade Física”, para determinar o nível de atividade física. O projeto foi dividido em 2 subprojetos: no 1º ocorreu a avaliação antropométrica (massa corporal,

estatura, IMC, percentual de gordura e perimetria abdominal) e o VO2max com o teste do shuttle run 20m. 30 alunos, de 06 a 10 anos, foram divididos em 3 grupos (n = 10/cada):

eutrófico (E), sobrepeso (S) e obeso (O), de acordo com o percentil do IMC. No 2º subprojeto ocorreu medição da VFC, através de um cardiofrequencímetro Polar V800 em

repouso (10 min) e no exercício (teste de caminhada 6 minutos). Como dados complementares, verificou-se a pressão arterial média (PAM) em repouso e pós exercício.  45% das

crianças estão em sobrepeso/obesidade e 70 % encontravam-se inativas. Embora o VO2max não tenha sido diferente, a velocidade final alcançada foi menor no grupo O

comparado ao E (P = 0,05). 18,6% apresentam risco eminente de morte súbita já em repouso por meio da análise da VFC. No exercício, as médias de VFC não foram diferentes,

porém a variância e o desvio padrão em O foi menor do que em E. Considerando o ajuste autonômico, o grupo O apresentou menor atividade parassimpática e maior PAM

comparada a E (HL: 12,3, O vs. 59,8, E; P = 0,03). Ainda, foi bservado que após o exercício, O apresentou maior PAM do que E (P=0,05). Diante desses resultados, conclui-se

que a população obesa apresenta risco de morte súbita e/ou desenvolvimento de outras morbidades cardíacas. 
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