ARTIGO DE REVISÃO
ANÁLISE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN
PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
An Analysis of Heart Rate in People with Down Syndrome Who Are Practitioners of Physical Activity: A Systematic Review

ISSN: 2178-7514
Vol. 13| Nº. 1| Ano 2021

Havila Dylan Batista Ferreira1; Sabrina Aleksandra Lopes de Araújo1; Thayla Rayana Máximo Cardoso1;
Rosa Costa Figueiredo2; Leandro Borelli de Camargo3,4; Carlos Henrique Prevital Fileni3,4;
José Ricardo Lourenço Oliveira3,4; Rodrigo da Silva de Jesus5; Larissa Nazaré Queiroz de Araújo Almeida5;
Mariela de Santana Maneschy1; Luiz Felipe Sílio3,4; Ricardo Pablo Passos3,4; Bráulio Nascimento Lima2,4;
Guanis de Barros Vilela Junior3,4; Klebson da Silva Almeida1

RESUMO
Pessoas com Síndrome de Down (SD) apresentam um risco até dezesseis vezes maior de mortalidade em decorrência
de doenças cardiovasculares. Um dos principais fatores são baixos níveis de aptidão cardiorrespiratória sendo, disfunção
autonômica, capacidade ventilatória reduzida e disfunção metabólica. A prática do exercício físico regular e de forma
orientada, produz uma série de respostas fisiológicas e importantes modificações autonômicas e hemodinâmicas,
que influenciam diretamente no sistema cardiovascular. Contudo, é preciso cautela para incrementar tanto quanto
possível a segurança da prática do exercício físico, onde a modulação vagal da frequência cardíaca é influenciada por
vários fatores, também sendo um marcador de prognóstico de morte súbita e mortalidade. O objetivo deste artigo
consiste em analisar o comportamento da frequência cardíaca em indivíduos com SD. Foram realizadas buscas nos
bancos de dados ScienceDirect, PubMed, Scielo, BVS e Cochrane, com o intuito de identificar artigos sobre o tema
deste estudo. Como resultado, foram selecionados 8 artigos, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Sendo
assim, podemos considerar que a prática de exercício promove efeitos positivos na eficiência cardíaca. No entanto,
a trissomia 21 é um distúrbio genético com diversas consequências fisiológicas que podem interferir nos resultados.
Como vimos, dependendo da modalidade, a modulação vagal da frequência cardíaca pode variar comparadas às
pessoas sem deficiência.
Palavras-chave: Síndrome de Down (SD); trissomia 21; frequência cardíaca; determinação da frequência cardíaca;
exercício físico; atividade física.
ABSTRACT
People with Down Syndrome (DS) are up to sixteen times more likely to die from cardiovascular disease. One of the
main factors are low levels of cardiorespiratory fitness, with autonomic dysfunction, reduced ventilatory capacity and
metabolic dysfunction. The practice of regular physical exercise and in a guided way, produces a series of physiological
responses and important autonomic and hemodynamic changes, which directly influence the cardiovascular system.
However, caution is needed to increase as much as possible the safety of physical exercise, where vagal heart rate
modulation is influenced by several factors, also being a marker of prognosis of sudden death and mortality. The
aim of this article is to analyze the behavior of heart rate in individuals with DS. Searches were carried out in the
ScienceDirect, PubMed, Scielo, BVS and Cochrane databases, in order to identify articles on the subject of this study.
As a result, 8 articles were selected, according to the inclusion and exclusion criteria. Therefore, we can consider that
the practice of exercise promotes positive effects on cardiac efficiency. However, trisomy 21 is a genetic disorder with
several physiological consequences that can interfere with the results. As we have seen, depending on the modality,
vagal heart rate modulation can vary compared to people without disabilities.
Keywords: Down syndrome; Trisomy 21; heart rate determination; physical exercise; physial activity
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INTRODUÇÃO

interferir em algumas variáveis fisiológicas(5).

A Síndrome de Down (SD) ou trissomia
21 é uma doença genética na qual há uma diferença
na distribuição do cromossomo 21, que ocorre
durante o desenvolvimento embrionário

.

(1-3)

Isso determina características físicas específicas
e atrasos no desenvolvimento, que geram
vulnerabilidade e certos problemas de saúde, e
por consequência, as pessoas com SD apresentam
um risco até 16 vezes maior de mortalidade em
decorrência de doenças cardiovasculares(4). Com
isso, de acordo com o Censo 2010 do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o
Brasil possui aproximadamente 300 mil pessoas
com SD .
(5)

Desta forma, sabendo que as pessoas
com SD apresentam alto risco de morbidade e
mortalidade cardiovascular, recomenda-se como
forma de prevenção o desenvolvimento da aptidão
cardiorrespiratória . Então, o exercício físico tem
(4)

efeito benéfico em vários fatores, entre eles está a
influência da variabilidade da frequência cardíaca,
sendo um marcador de prognóstico de morte
súbita e mortalidade por todas as causas(5, 6). Com
isso, a modulação vagal da frequência cardíaca é
influenciada por vários fatores fisiológicos, como o
envelhecimento, obesidade, treinamento aeróbico,
aptidão cardiorrespiratório e entre outros .
(7)

Sendo assim, é preciso cautela para
incrementar tanto quanto possível a segurança
da prática do exercício físico, onde a postura

Além disso, é reconhecido que a melhora da
aptidão

cardiorrespiratório

pode

contribuir

expressivamente para a saúde(5, 8). Então, dentre
as atividades físicas que podem melhorar a saúde,
a prática de exercícios resistidos (ER) vem sendo
recomendada pelas principais agências normativas
da atividade física, como o American College of
Sports Medicine (ACSM) e a American Heart
Association, devido a sua relativa segurança,
mesmo em populações ditas especiais(9).
Portanto, o exercício físico realizado
regularmente e de forma orientada produz uma
série de respostas fisiológicas, e importantes
modificações autonômicas e hemodinâmicas,
que

influenciam

diretamente

no

sistema

cardiovascular(10). Fator importante, já que
pessoas com SD tem níveis mais baixos de
aptidão cardiorrespiratória sendo, disfunção
autonômica, capacidade ventilatória reduzida
e disfunção metabólica(5, 10). Deste modo, cerca
de aproximadamente 50% desses indivíduos
apresentam

alguma

forma

de

alteração

cardiológica (11).
Então nessa ótica pergunta-se: como seria
o comportamento da frequência cardíaca nas
pessoas com SD praticantes de exercício? Diante
do exposto, o objetivo desta revisão consiste em
analisar o comportamento da frequência cardíaca
em indivíduos com SD, praticantes de exercício
físico.

na qual o indivíduo executa o exercício pode
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MÉTODOS
Inicialmente, foi realizada uma busca nos
bancos de dados ScienceDirect, PubMed, Scielo,
Cochrane e BVS com o intuito de identificar
artigos sobre o tema deste estudo. A primeira fase
de busca foi realizada dia 09 de setembro de 2020,
e não foi utilizado uma data inicial para corte, ou
seja, a composição deste estudo considera todos

os artigos publicados até a data de busca. Nas
bases de dados, foram utilizadas as seguintes
palavras-chaves nos idiomas inglês e português,
“down syndrome”, “trisomy 21”,“heart rate”,
“heart rate determination”, “physical exercise”,
“exercise”, “physical activity”, com diferentes
combinações, de acordo com o sistema de banco
de dados. As linhas de busca utilizadas estão
apresentadas na tabela 1.

Os dados dos artigos encontrados por

foram exportadas, prosseguido da aplicação dos

meio das linhas de palavras-chaves e da utilização

critérios de inclusão e exclusão. Após a primeira

dos recursos dos bancos de dados, foram

triagem, os artigos remanescentes foram lidos

exportados para o programa EndNote® com seus

integralmente.

resumos e abstract. Foi utilizada a sistematização
PRISMA proposta por Liberati et al(12).
Logo após a seleção por título nas bases
de dados, a primeira fase de triagem, se deu pela

Para integrar a primeira e a segunda
fase da triagem dos artigos selecionados, foram
considerados os seguintes critérios de inclusão e
exclusão que estão apresentados na tabela 2.

leitura dos resumos/abstracts das citações que
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Dos artigos selecionados após as fases
de triagem, foram extraídos nove parâmetros
para serem reportados, incluindo autor, ano
de publicação, título, objetivos, características
da amostra, métodos adotados, avaliações/
testes utilizados, resultados obtidos e principais
conclusões de cada estudo.

RESULTADOS
Através das linhas de buscas nos bancos
de dados foram encontrados um total de 282
artigos que foram exportados para o programa
EndNote®; foram eliminados os duplicados, um
total de 16, restando 266; a aplicação dos critérios
de inclusão e exclusão, a partir da leitura dos
títulos e abstract/resumos, gerou a exclusão de
254 artigos, restando 12; após a leitura integral
dos textos, para a aplicação dos critérios de
inclusão e exclusão, foram excluídos 4 artigos,
restando 8. Após o processo, 8 artigos foram
selecionados para compor este estudo de acordo
com o fluxograma apresentado na figura 1.

As principais características dos estudos

pode ser encontrado o nome dos autores, ano de

selecionados estão apresentadas na tabela 3, onde

publicação, título do artigo, objetivo e conclusão.
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A tabela 4 expõe algumas características
dos

estudos selecionados,

como

que ela se direciona assim entendendo o contexto

amostra,

da pesquisa. Na Tabela 4 estão reportadas as

desenho experimental e todos as avaliações/

características metodológicas (amostra, métodos

testes utilizados, assim como o ano e nome dos

adotados e avaliações/testes) de cada artigo

pesquisadores, desta forma revelando dados

selecionados.

sobre como foi conduzida a pesquisa e o fim a
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A tabela 5 explicita os resultados obtidos

Nela estão presentes autor e ano, avaliações/

nas pesquisas que foram selecionados para

testes utilizados, variáveis assim como a média

esta revisão, ressaltando que as variáveis assim

e o desvio padrão dos resultados presente nas

como as avaliações/testes presentes são aqueles

pesquisas.

considerados mais relevantes para a revisão.
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DISCUSSÃO

arterial de participantes durante o exercício ou

Com o resultado da busca realizada,
de acordo com os métodos reportados, foram
obtidos um total de oito artigos envolvendo a
análise da frequência cardíaca em pessoas com
SD praticantes de exercício físico. Para responder
as questões norteadoras deste estudo, os artigos
serão discutidos a partir da apresentação dos
métodos seguidos de sua descrição e apresentação
das principais conclusões dos autores a respeito
de dados coletados.
Dentre os estudos selecionados nesta
revisão, Mendonça e Pereira , sugerem que
(14)

adultos com SD reduziram a Frequência Cardíaca
de Repouso (FCR) após a interrupção do pico do
exercício em 1 e 2 minutos de recuperação, em
comparação com seus colegas não deficientes.
Sendo que os indivíduos com SD alcançaram
valores de pico mais baixos para frequência
cardíaca, Velocidade de Consumo de Oxigênio
(VO2) e ventilação pulmonar por minuto.
Ambos os grupos alcançaram taxa de troca
respiratória semelhante no pico do exercício. A
recuperação pós-exercício resultou em uma FCR
significativamente diferente entre os indivíduos
com SD e sem a SD, mesmo após controlar os
efeitos do pico de frequência cardíaca e IMC. Os
participantes com SD tiveram menor recuperação
da FC do que os não deficientes em 1 e 2 minutos
de recuperação.
O estudo dos autores apresenta algumas
limitações como: não medir as respostas da pressão

a recuperação; o pico do exercício em esteira
depende do esforço, portanto é possível que os
participantes com SD tenham produzido menor
esforço do que os que não possuem SD; e por
fim a SD é um distúrbio genético com diversas
consequências fisiológicas, que podem interferir
nos resultados.
De acordo com o estudo de Mendonça e
colaboradores(15), após 12 semanas de treinamento
físico combinado o grupo com SD mostraram
ganhos parecidos no pico de capacidade do
exercício e força muscular, com participantes sem
deficiência. Além disso, os resultados sugerem
que o trabalho aprimorado na capacidade em
adultos com SD após o treinamento, depende
de uma combinação entre economia de exercício
melhorada e maior VO2 pico, e isso é semelhante
ao observado nos participantes sem deficiência
Mendonça

e

colaboradores(16),

demonstraram em seu estudo que participantes
com

SD

apresentaram

menor

resposta

cronotrópica do que aqueles sem SD para o pico
de exercício submáximo. No entanto, a utilização
fracionada da FC de pico durante a caminhada na
esteira foi semelhante entre os grupos. Mesmo
que não houvesse diferenças entre os grupos em
repouso ou durante a recuperação, participantes
com SD apresentaram maior relação Baixa
Frequência/Alta Frequência durante o exercício.
O poder de baixa frequência dos participantes
com SD durante o exercício foi maior do
que o de participantes não deficientes. Em
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contraste, ambos os grupos exibiram potência

regime de exercícios com tônus vagal melhorado

de alta frequência semelhante, em cada condição

e modulação eferente vagal aumentada para o nó

fisiológica.

sinusal, aqueles sem SD apenas demonstraram

Os resultados dos autores indicam que

maior

modulação

eferente

vagal

após

o

adultos com SD apresentam retirada vagal

treinamento(7, 14-16). É importante observar que

adequada, mais modulação simpática aumentada

o estudo não realizou o controle a frequência

de Variabilidade de 60% da FC, de sua FC

respiratório e que o experimento não incluiu

de pico(14-16). Porém, a mudança absoluta na

grupos de controle sem exercício, portanto, não

frequência cardíaca de repouso para o exercício foi

se sabe até que ponto os resultados são devidos

atenuada nos indivíduos com SD em comparação

aos efeitos do programa de exercícios e não aos

com pessoas sem deficiência. Isso indica que

efeitos da série(7).

pode estar associado a uma fraca capacidade de

Destaca-se ainda que o estudo de

resposta cardíaca às mudanças na modulação

Mendonça, Pereira e Fernhall(7), possui o poder

autonômica, durante o exercício em intensidades

estatístico reduzido, devido ao tamanho da

abaixo do limiar ventilatório.

amostragem, podendo ter limitado algumas das

Os estudos de Mendonça, Pereira e

comparações estatísticas conduzidas, ou seja, a

Fernhall(7), foram realizados no período de

falta de diferenças entre os participantes com e

12 semanas: exercícios aeróbicos e resistidos

sem SD para recuperação da frequência cardíaca

combinados. Os exercícios foram eficazes em

um minuto após o exercício máximo. A mesma

melhorar a recuperação da frequência cardíaca

limitação foi encontrada no estudo de Shields e

em 1min do pico de interrupção do exercício

colaboradores(17), onde o pequeno tamanho da

no grupo de adultos com SD, mas não no grupo

amostra dificulta conclusões mais especificas.

sem SD. Entretanto, foi analisado que ambos os

Entretanto os autores sugerem que crianças com

grupos de participantes mostraram ganhos de

SD com melhor aptidão cardiovascular, também

magnitude semelhante nos espectros de potência

apresentam melhor composição corporal e

normalizados de VFC após as doze semanas

menor circunferência da cintura(7, 17).

de participação. A intervenção de treinamento

Cunha et al(19), destacam que o principal

físico aumentou a potência normalizada de alta

achado do estudo foi que os grupos de SD

frequência, e diminuiu a potência normalizada de

ativos mostraram valores mais altos de VFC,

baixa frequência de participantes com e sem SD

e modulação simpática mais baixa quando

em repouso na posição supina.

comparados com o grupo sedentário. O estudo

Os resultados dos autores indicam que

observou, também, um padrão de VFC reduzida

enquanto os adultos com SD responderam ao

e modulação simpática reduzida em atividades
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físicas de baixa intensidade no grupo com

GTA aumentou a capacidade de trabalho. E

atividade física de intensidade forte. Os valores

concluíram que, os programas de treinamento

da pressão arterial sistólica e diastólica foram

promoveram uma melhora na eficiência cardíaca

semelhantes entre os grupos. O estudo apresenta

durante atividades submáximas e aumento na

limitação, uma vez que os autores apenas traçam

ventilação máxima, o que demostra uma melhora

a atividade correlacionada com o nível de

na capacidade cardiorrespiratória.

modulação autonômica através de medições de
VFC. Entretanto, vale ressaltar que os autores
julgam que, independentemente da intensidade,
o exercício promove adaptações positivas na
modulação autonômica de pacientes com SD.
No estudo de Millar, Fernhall e Burkett
(19), o grupo com SD

foi submetido a um

programa de treinamento de caminhada/corrida
de dez semanas com uma frequência de três
vezes por semana, com uma duração de 30 min
e uma intensidade de aproximadamente 65-75%
do FC de pico. O estudo ressalta que não houve
mudanças no pico de VO2 (absoluto e relativo),
VE, FC e RTR. O grupo, no entanto, apresentou
uma melhora no tempo de pico do exercício
e nível. Os autores destacam que embora o
programa de treinamento não tenha apresentado
melhorias na capacidade de aeróbia, ele produziu
ganhos na capacidade para realizar um programa
de treinamento de caminhada/corrida.
No estudo de Seron et al

, os treinos

(18)

aeróbios e resistido não foram capazes de
aumentar o consumo máximo de oxigênio.
Entretanto, houve um aumento na ventilação
máxima e diminuição na frequência cardíaca
submáxima para os dois grupos que participaram
dos programas de treinamento. Além disso, o

CONCLUSÃO
Baseado nos resultados desta revisão,
o exercício físico promove efeitos positivos na
eficiência cardíaca, no que diz respeito a melhora
da capacidade cardiorrespiratória, como também
apresenta melhor composição corporal e menor
circunferência abdominal. No entanto, a SD é um
distúrbio genético com diversas consequências
fisiológicas, que podem interferir nos resultados.
Bem como vimos, dependendo da modalidade
do exercício, a modulação vagal da frequência
cardíaca pode variar comparadas as pessoas sem
deficiência. Alguns estudos apresentam algumas
limitações, como o poder estatístico reduzido,
devido ao tamanho da amostragem, dificultando
conclusões mais especificas.

REFERÊNCIAS
1.
Godoy Amancio PMTd, Carvalho LFP,
Barbieri GH. O Desenvolvimento Motor em Crianças
com Síndrome de Down e a Influência da Família
para seu Aprendizado. Revista Psicologia & Saberes.
2020;9(16):31-7.
2.
Ramos BB, Müller AB. Marcos motores e sociais
de crianças com síndrome de down na estimulação
precoce. Revista Interdisciplinar Ciências Médicas.
2020;4(1):37-43.
3.
Cruz HAd, Speroto TdC, Rosa ML,
Vasconcellos JCBd, Soares ACdA, Freire MM, editors.
Cognição e neuroplasticidade de jovens adultos com
síndrome de down na associação síndrome de down,

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol.13| Nº. 1| Ano 2021| p. 10

Frequência cardíaca em pessoas com Síndrome de Down
Teresópolis–RJ. Anais do II Congresso de Estudantes
de Medicina do Unifeso – II CEMED; 2019.
4.
Giroldo JC. Efeitos da atividade física em
pessoas com síndrome de down. Revista Carioca de
Educação Física. 2020;15(1):40-53.
5.
Duarte E, Costa LT, Gorla JI. Síndrome de
Down: crescimento, maturação e atividade física: Phorte
Editora LTDA; 2017.
6.
Teixeira AB. Incidência do câncer infantojuvenil em portadores de Síndrome de Down e avaliação
do perfil epidemiológico das crianças internadas no setor
de oncologia pediátrica do Hospital Estadual da Criança
de Feira de Santana-BA. Anais Seminário de Iniciação
Científica. 2019(22).
7.
Mendonca GV, Pereira FD, Fernhall B. Heart
rate recovery and variability following combined aerobic
and resistance exercise training in adults with and
without Down syndrome. Research in developmental
disabilities. 2013;34(1):353-61.
8.
Santos Corrêa MVd, Cunha SLSM, Marinho
TASd, Quintão MMP. Importância da Prática de Atividade
Física para Prevenção do Risco de Cardiotoxicidade:
Revisão Sistemática. Revista Brasileira de Cancerologia.
2019;65(3).
9.
Miranda H, Souza SLP, Máximo CA, Rodrigues
MN, Dantas EHM. Estudo da freqüência cardíaca,
pressão arterial, e duplo-produto em diferentes números
de séries durante exercícios resistidos. Arq Movimento.
2007;3(1):123-9.
10.
Nystoriak MA, Bhatnagar A. Cardiovascular
effects and benefits of exercise. Frontiers in
cardiovascular medicine. 2018;5:135.
11.
Sociedade Brasileira de Pediatria S. Diretrizes
de atenção á saúde de pessoas com Síndrome de
Down 2020 [Available from: https://www.sbp.com.
br/imprensa/detalhe/nid/sbp-divulga-documentocom-atualizacao-das-diretrizes-de-atencao-a-saude-depessoas-com-sindrome-.
12.
Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C,
Gøtzsche PC, Ioannidis JP, et al. The PRISMA statement
for reporting systematic reviews and meta-analyses
of studies that evaluate health care interventions:
explanation and elaboration. Journal of clinical
epidemiology. 2009;62(10):e1-e34.
13.
Millar AL, Fernhall B, Burkett LN. Effects of
aerobic training in adolescents with Down syndrome.
Medicine & Science in Sports & Exercise. 1993.
14.
Mendonca GV, Pereira FD. Heart rate recovery
after exercise in adults with the Down syndrome. The
American journal of cardiology. 2010;105(10):1470-3.
15.
Mendonca GV, Pereira FD, Fernhall B. Effects
of combined aerobic and resistance exercise training in
adults with and without Down syndrome. Archives of
physical medicine and rehabilitation. 2011;92(1):37-45.
16.
Mendonca GV, Pereira FD, Fernhall B. Cardiac
autonomic function during submaximal treadmill
exercise in adults with Down syndrome. Research in
developmental disabilities. 2011;32(2):532-9.
17.
Shields N, Hussey J, Murphy J, Gormley J, Hoey

H. An exploratory study of the association between
physical activity, cardiovascular fitness and body size
in children with Down syndrome. Developmental
neurorehabilitation. 2017;20(2):92-8.
18.
Seron BB, Modesto EL, Stanganelli LCR,
Carvalho EMOd, Greguol M. Effects of aerobic and
resistance training on the cardiorespiratory fitness of
young people with Down Syndrome. Revista Brasileira
de Cineantropometria & Desempenho Humano.
2017;19(4):385-94.
19.
Cunha AS, Silva-Filho AC, Dias CJ, Durans R,
Brito-Monzani JdO, Rodrigues B, et al. Impacts of low or
vigorous levels of physical activity on body composition,
hemodynamics and autonomic modulation in Down
syndrome subjects. Motriz: Revista de Educação Física.
2018;24(1).

OBSERVAÇÃO: Os autores declaram não
existir conﬂitos de interesse de qualquer
natureza.

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol.13| Nº. 1| Ano 2021| p. 11

