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RESUMO 
Barbosa, Thais De Paola Chequer. Redução da pressão arterial e aumento da 
reatividade vascular após exercício de contra-resistência em homens com 
hipertensão estágio 1 não tratados. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2012.  
 
Exercícios aeróbicos são amplamente indicados para indivíduos com hipertensão, 
pois seus benefícios são bem conhecidos. Porém, em relação aos exercícios contra-
resistência, os estudos ainda são controversos. O objetivo deste estudo foi verificar o 
comportamento da pressão arterial e de seu componente vascular após uma série 
de exercício contra-resistência de baixa intensidade, em indivíduos do sexo 
masculino com hipertensão estágio 1 não tratados. Foram avaliados dez voluntários 
entre 20 e 60 anos, com diagnóstico de hipertensão estágio 1 não tratados. O 
estudo foi randomizado (dia exercício/dia controle), controlado e cruzado. Foram 
realizadas seis visitas que incluíram exames de sangue e urina, eletrocardiograma, 
ecocardiograma, exame clínico, teste de uma repetição máxima e medidas de 
pressão pela Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e pelo método 
de fotopletismografia infravermelha digital (Finometer®). Resposta de fluxo à 
manobra de hiperemia reativa no antebraço foi utilizada para avaliar a reatividade 
vascular (pletismografia de oclusão venosa). Os dados hemodinâmicos foram 
analisados nos dias exercício/controle em quatro momentos distintos: pré, após, 1 
hora e 24 horas após a realização do exercício contra-resistência. Os valores de 
pressão arterial medidos pela MAPA foram analisados como pré exercício, vigília e 
sono. Os resultados mostram que houve uma queda da pressão arterial sistólica 
(PAS) no momento após o exercício contra-resistência no dia exercício (pré: 145±4 
mmHg vs. após: 135±2 mmHg; P=0,03), o que não ocorreu no dia controle (pré: 
141±4 mmHg vs. após: 147±3 mmHg; P=0,22). Os dados de pressão arterial 
diastólica (PAD) não apresentaram queda significativa no dia exercício (pré: 85±2 
mmHg vs. após: 85±2 mmHg; P=0,96) e controle (pré: 84±2 mmHg vs. após: 88±2 
mmHg, P=0,75). Não houve alteração significativa da PAS pela MAPA no dia 
exercício (pré: 139±4 mmHg vs. vigília: 142±3 mmHg; P=0,73), porém houve um 
aumento no dia controle (pré: 134±3 mmHg vs. vigília: 140±3 mmHg; P=0,02). O 
mesmo comportamento ocorreu com a PAD nos dias exercício (pré: 87±2 mmHg vs. 
vigília: 92±2 mmHg, P=0,08) e controle (pré: 83±1 mmHg vs. vigília: 91±2 mmHg, 
P<0,01). Pelo método de pletismografia de oclusão venosa, durante a manobra de 
hiperemia reativa, houve um aumento na condutância vascular da área sob a curva 
(AUC) no dia exercício (pré: 994,75±139,93 u.a. vs. após: 2090,47±187,81 u.a.; 
P<0,01) o que não ocorreu no dia controle (pré: 1145,43±139,93u.a vs. após: 
966,86±187,81 u.a.; P=0,66). Também foi observada uma queda da resistência 
vascular da AUC durante a manobra de hiperemia reativa no dia exercício (pré: 
0,11±0,01 u.a. vs. após: 0,05±0,01 u.a.; P<0,01) não identificada no dia controle 
(pré: 0,10±0,01 u.a. vs. após: 0,13±0,01 u.a.; P=0,19). Esses achados sugerem que 
o possível mecanismo envolvido na hipotensão após a realização do exercício 
contra-resistência seja decorrente da queda da resistência vascular.  
Palavras-chave: hipertensão arterial, exercício contra-resistência, hipotensão após 
exercício, reatividade vascular. 
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ABSTRACT 
 

Barbosa, Thais De Paola Chequer. Reduction of blood pressure and increase of 
vascular reactivity after resistance exercise in men with untreated stage 1 
hypertension. 2012. Dissertation (Master in Cardiovascular Science) - Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2012. 
 

Aerobic exercises are recommended for individuals with hypertension and its 
benefits are well known. However, in relation to resistance exercises, studies are still 
controversial. The objective of this study was to investigate the behavior of blood 
pressure and its vascular components after a set of resistance exercise with low 
intensity, in men with untreated stage 1 hypertension. We evaluated ten volunteers 
between 20 and 60 years, with untreated stage 1 hypertension. The study followed a 
cross-over, controlled, and randomized (day exercise / day control) protocol. We 
performed six visits that included blood and urine exams, electrocardiogram, 
echocardiogram, clinical examination, one repetition maximum test, pressure 
measurements by Ambulatory Blood Pressure Monitor (ABPM) and digital infrared 
photoplethysmographic method (Finometer ®). Flow response to reactive hyperemia 
maneuver in the forearm was used to evaluate vascular reactivity (plethysmography 
venous occlusion). The hemodynamic data were analyzed on day exercise and day 
control in four distinct stages: before, after exercise, 1hour and 24 hours after 
resistance exercise. The values of blood pressure measured by ABPM were 
analyzed as before exercise, daytime and nighttime. The result showed that there 
was a decrease in systolic blood pressure (SBP) after exercise on resistance 
exercise day (before: 145±4 mmHg vs. after: 135±2 mmHg, P=0.03), which did not 
occur in control day (before: 141±4 mmHg vs. after: 147±3 mmHg, P=0.22). The data 
of diastolic blood pressure (DBP) showed no significant decrease in exercise day 
(before: 85±2 mmHg vs. after: 85±2 mmHg, P=0.96) and control day (before: 84±2 
mmHg vs. after: 88±2 mmHg, P=0.75). There was no significant change in SBP by 
ABPM on exercise day (before: 139±4 mmHg vs. daytime: 142±3 mmHg, P=0.73), 
but there was an increase in control day (before: 134± 3 mmHg vs. daytime: 140±3 
mmHg, P= 0.02). The same behavior occurred with the DBP in exercise day (before: 
87±2 mmHg vs. Daytime: 92±2 mmHg, P=0.08) and control day (before: 83±1 mmHg 
vs. Daytime: 91±2 mmHg, P<0.01). By the method of venous occlusion 
plethysmography during reactive hyperemia maneuver, there was an increase in 
vascular conductance of the area under the curve (AUC) on exercise day (before: 
994.75±139.93 a.u. vs. after: 2090.47±187.81 a.u., P<0.01) that did not occur in the 
control day (before: 1145.43±139.93 a.u. vs. after: 966.86±187.81 a.u., P=0.66). It 
was also observed a decrease in vascular resistance of the AUC during reactive 
hyperemia maneuver on exercise day (before: 0.11± 0.01 a.u. vs. after: 0.05±0.01 
a.u., P <0.01) that was not identified in the control day (before: 0.10±0.01 a.u. vs. 
after: 0.13±0.01 a.u., P=0.19). These findings suggest that the possible mechanism 
involved in the hypotension after resistance exercise is due to the decrease in 
vascular resistance.  
Keywords: hypertension, resistance exercise, after exercise hypotension, vascular 

reactivity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial sistêmica é caracterizada por níveis elevados e 

sustentados de pressão arterial e está frequentemente associada a alterações 

funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo como coração, vasos sanguíneos, 

encéfalo e rins. Essas modificações podem acarretar aumento do risco de 

desenvolvimento de eventos cardiovasculares fatais e não fatais, caracterizando a 

hipertensão arterial como um dos maiores problemas da saúde pública mundial (1). 

Em 2001 foi demonstrado que cerca de 7,6 milhões de mortes no mundo 

foram ocasionadas por doenças cardiovasculares decorrentes da elevação da 

pressão arterial, o que corresponde a 13,5% das mortes globais. Ainda nesse 

contexto, foi verificado que a elevação pressórica foi responsável por, 

aproximadamente, 54% das mortes por acidente vascular encefálico e 47% das 

mortes por doenças isquêmicas do coração (2). No Brasil, um estudo reportou que a 

prevalência de hipertensão arterial na população é de aproximadamente 25% (3), 

demonstrando que a hipertensão arterial é uma doença de grande importância 

também na população brasileira.  

Devido a sua tamanha importância, o tratamento da hipertensão arterial 

deve ser iniciado o quanto antes a fim de evitar que ocorram lesões de órgãos alvos 

e reduzir a mortalidade dos indivíduos com hipertensão arterial. O tratamento pode 

ser composto de medidas farmacológicas e/ou não farmacológicas, sendo que 

dentre as medidas não farmacológicas, destaca-se a realização de exercícios 

físicos.  

O exercício físico pode ser identificado como exercício aeróbico, contra-

resistência e flexibilidade. O treinamento aeróbico é frequentemente prescrito para 

indivíduos com hipertensão, já o treinamento contra-resistência tem ganhado maior 

atenção nas comunidades médica e científica nos últimos anos (4). Alguns estudos 

têm demonstrado a potencial redução na pressão arterial sistólica (PAS) e pressão 

arterial diastólica (PAD) causada pelo treinamento contra-resistência. Embora 

modesto, em números absolutos e relativos (5), essa diminuição na pressão arterial, 

decorrente da realização de exercícios de contra-resistência, pode ter impacto 

clínico importante, pois foi identificado como responsável pela redução de cinco a 



2 

 

nove por cento na incidência de doença arterial coronariana, oito a 14% na 

incidência de acidente vascular cerebral e, quatro por cento em todas as causas de 

mortalidade (6, 7).  

Independente do tipo de exercício físico, muitos ajustes cardiovasculares 

responsáveis pela queda da pressão arterial podem persistir por horas após a 

interrupção de uma única sessão de exercício físico. Em adição, o entendimento dos 

ajustes cardiovasculares, que podem ocorrer após uma sessão de exercício físico, 

ajuda na interpretação do somatório temporal de adaptações hemodinâmicas que se 

desenvolvem no treinamento físico (8). Neste contexto, a determinação do 

mecanismo pelo qual o exercício de contra-resistência reduz a pressão arterial pode 

revelar importantes estratégias para ampliar os benefícios desta modalidade de 

exercício. 

Os mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção da 

hipertensão primária são ainda desconhecidos, envolvendo uma combinação 

vascular, neuro-hormonais e outros fatores emergentes (9). Neste contexto, a 

determinação do mecanismo pelo qual o exercício de treinamento contra-resistência 

reduz a pressão arterial pode revelar importantes estratégias para ampliar os 

benefícios desta modalidade de exercício. No entanto, os mecanismos envolvidos 

com o potencial efeito hipotensor do exercício de contra-resistência não têm sido 

estudados, especialmente em pacientes com hipertensão e pré-hipertensos que não 

estão sob qualquer tratamento farmacológico (5, 10, 11). Mais especificamente, é 

desconhecido se a condutância vascular e a reatividade em indivíduos com 

hipertensão estão alteradas após exercícios de contra-resistência. Vale lembrar, que 

investigar esses mecanismos em pacientes com hipertensão, antes de qualquer 

tratamento farmacológico iniciado, permite a exclusão de todos os efeitos 

pleiotrópicos de anti-hipertensivos, que são importantes fatores de confusão em 

estudos. 

Além disso, a investigação da hipotensão e das respostas hemodinâmicas 

envolvidas na realização de uma única sessão de exercício contra-resistência 

poderá contribuir para a compreensão do processo de diminuição do risco de 

doenças cardiovasculares.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Pressão arterial 

 

Conceitualmente, pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue contra a 

superfície interna das artérias. Ela pode ser estimada, através da equação de 

Poiseuille-Hagen, como produto entre a resistência vascular periférica total e débito 

cardíaco. Assim, devido a esta proporcionalidade, todos os fatores que alteram estas 

duas variáveis podem alterar a pressão arterial. Dentre aqueles que modificam o 

débito cardíaco, deve-se mencionar as alterações da volemia, da contratilidade do 

miocárdio e da frequência cardíaca. Já a regulação da resistência vascular periférica 

depende do complexo mecanismo de regulação da resistência das arteríolas, no 

qual atuam de modo inter-relacionado: o balanço de eletrólitos, especialmente do 

sódio, do potássio e do cálcio; o sistema renina-angiotensina-aldosterona; os 

barorreceptores do seio carotídeo, do arco aórtico e do átrio direito; 

neurotransmissores como a adrenalina e a noradrenalina; e hormônios de diversas 

glândulas, dentre outros.  

A pressão arterial varia entre um valor máximo durante a sístole caracterizada 

pela ejeção do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta (pressão arterial 

sistólica, PAS) e um mínimo na diástole caracterizada pelo relaxamento com 

posterior enchimento do ventrículo esquerdo (pressão arterial diastólica, PAD).  

A primeira mensuração da pressão arterial foi realizada via intra-arterial em 

um animal no ano de 1710 por Stephen Hales na Inglaterra (12). Usualmente, as 

medidas de pressão arterial, seja para uso clínico ou em pesquisa, são realizadas 

em aparelhos portáteis que utilizam o método indireto de medida, baseado na 

oclusão do fluxo da artéria braquial por um manguito pneumático ligado a um 

manômetro de mercúrio. Este manômetro pode ser do tipo aneróide ou de coluna de 

mercúrio (13). Em 1905, Nicolai Korotkoff mostrou ser possível ouvir os ruídos 

produzidos quando o manômetro era esvaziado. A ausculta dos mesmos, com o 

auxílio de um estetoscópio aplicado sobre a artéria braquial durante a deflação do 

manguito pneumático, permitiu a caracterização de "fases" destes ruídos, cujo início 

e fim podem ser usados para avaliar a PAS e a PAD (14, 15).  
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2.2. Reatividade vascular 

 

A descoberta de Furchgott e Zawadzki, em 1980, de que a vasodilatação em 

resposta à acetilcolina em preparações de anéis de aorta era dependente da 

presença de células endoteliais íntegras, revolucionou o estudo da fisiologia 

cardiovascular (16). Atualmente, o endotélio é considerado um órgão endócrino ativo 

que, em resposta a estímulos humorais, neurais e mecânicos sintetiza e libera 

substâncias que participam do processo de modulação do tônus vascular, regulação 

da coagulação, trombólise, remodelamento vascular e resposta inflamatória (17). 

Alguns estímulos como a pressão que o sangue exerce sobre a parede vascular, 

também conhecida como tensão de cisalhamento ou shear stress, e modificações no 

ambiente químico local como, por exemplo, a presença de hipóxia tecidual promove 

a liberação de substâncias vasodilatadoras pelo endotélio, especialmente o óxido 

nítrico (NO) (18, 19).  

O NO é sintetizado a partir do aminoácido L-arginina por ação da enzima 

óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) e pela presença de diversos co-fatores, como 

tetraidrobiopterina (BH4), calmodulina (20) e nicotinamida adenina dinucleotídeo 

reduzido (NADPH). No músculo liso adjacente, o NO estimula a guanilato ciclase 

solúvel, resultando no aumento da conversão da guanosina trifosfato (GTP) em 

guanosina monofosfato cíclica (GMPc), a qual diminui as concentrações de cálcio 

intracelular e promove o relaxamento da musculatura lisa vascular (21). Além de ser 

considerado um potente regulador do tônus vascular (22), o NO inibe a agregação 

plaquetária e a adesão de leucócitos (23, 24), reduz a oxidação de partículas de 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL-colesterol) (25), e reduz o crescimento e 

migração de células musculares lisas (26, 27). Existem também outras substâncias 

vasodilatadoras secretadas pelo endotélio, como o fator hiperpolarizante derivado do 

endotélio e prostaciclinas, e substâncias vasoconstritoras, como endotelina, 

angiotensina II e tromboxano A2 que promovem a manutenção do tônus vascular. 

Vale a pena ressaltar que, além do equilíbrio entre substâncias vasodilatadoras e 

vasoconstritoras, a reatividade vascular é também dependente de fatores 

miogênicos e do sistema nervoso autônomo (18). 
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Agressões químicas, mecânicas ou metabólicas ao vaso podem levar à 

disfunção endotelial e, consequentemente, ao comprometimento da reatividade 

vascular. A resposta vascular a estes agentes agressores envolve a interação de 

diversos grupos celulares como monócitos, linfócitos T, plaquetas e células 

musculares lisas vasculares, dando início a uma série de eventos que culminam com 

a formação da placa aterosclerótica (17). Sabe-se hoje que o endotélio tem 

participação central na patogênese da aterosclerose, deflagrando uma resposta 

inflamatória que é a responsável pela formação e instabilização da placa 

aterosclerótica, com influência direta no curso clínico de doenças cardiovasculares, 

como hipertensão arterial (28) e insuficiência cardíaca (29), obesidade e apnéia do 

sono.  

Atualmente, diferentes métodos são utilizados na investigação da função 

endotelial, abrangendo desde a biologia celular e molecular até a pesquisa clínica 

aplicada a seres humanos. Estes métodos ganharam importância não apenas por 

possibilitar a investigação da fisiopatologia da disfunção endotelial, mas também por 

representar um marcador de risco precoce para eventos cardiovasculares (30-32). 

Dentre os métodos de avaliação não-invasiva do fluxo de sangue periférico está a 

pletismografia de oclusão venosa, que é uma técnica capaz de quantificar variações 

de volume em um determinado membro (inferior ou superior) em situações como 

repouso e durante a hiperemia reativa. 

 

2.3. Hipertensão arterial sistêmica 

 

Em 2003 foi publicado o Seventh Report of the Joint National Committee on 

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7) 

(33) com o objetivo de aumentar a conscientização, prevenção, tratamento e 

controle da hipertensão. Este sétimo relatório modificou os conceitos acerca dos 

parâmetros que eram até então utilizados para definir hipertensão. Nesta nova 

classificação houve o acréscimo do termo pré-hipertensão, o qual descreve as 

pessoas portadoras de PAS entre 120-139 mmHg e/ou PAD entre 80-89 mmHg. 

Ainda no JNC 7, foi mantida a classificação para hipertensão estágio 1, quando PAS 

entre 140 e 159 mmHg e/ou PAD entre 90 e 99 mmHg; hipertensão estágio 2, 
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quando PAS entre 160 e 169 mmHg e/ou PAD entre 100 e 109 mmHg. Sabe-se que 

quanto maior o estágio da pressão arterial maior o seu valor e mais rápido deve ser 

o início do tratamento. Entretanto, a decisão terapêutica deve ser baseada no risco 

cardiovascular considerando-se a presença de fatores de risco e/ou lesão em órgão-

alvo, e não apenas no nível da pressão arterial (34). Atualmente existem vários tipos 

de tratamento para hipertensão arterial podendo ser divididos em farmacológico e 

não farmacológico. Entre os não farmacológicos podemos citar as modificações no 

estilo de vida que englobam a perda de peso, redução da ingestão de sal, controle 

do uso de álcool, tabagismo e prática regular de exercícios físicos. 

 

2.4. Exercício aeróbico vs. exercício contra-resistência 

 

Exercício físico regular é um componente chave da terapia não-

farmacológica para o tratamento da hipertensão arterial, que deve ser empregado 

com ou sem tratamento medicamentoso (6, 20, 33). Segundo a sua classificação, o 

exercício físico pode ser identificado como exercício aeróbico, contra-resistência e 

flexibilidade. Como os exercícios tem características mecânicas distintas, os efeitos 

do exercício aeróbico e contra-resistência sobre a pressão arterial podem ser 

diferentes (35). 

O exercício aeróbico refere-se à formação de programas que envolvam 

grandes grupos musculares em atividades dinâmicas, concebidos especificamente 

para aumentar o desempenho de resistência aeróbica (36). É, geralmente, um 

exercício de longa duração, contínuo e de baixa e/ou moderada intensidade. Neste 

contexto, os benefícios do exercício aeróbico vêm sendo demonstrados ao longo 

dos anos na redução do risco de desenvolvimento e no controle da hipertensão 

arterial (34, 37, 38) tanto em indivíduos com pressão arterial normal quanto em 

indivíduos com hipertensão, respectivamente (37, 39). Desta forma, as VI Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão e o JNC 7 (33, 34), o recomendam como parte da 

mudança dos hábitos de vida para tratamento da hipertensão arterial (33, 34, 37, 

40), já que o exercício aeróbico, principalmente de intensidade moderada, apresenta 

conhecido efeito na redução crônica da pressão arterial de repouso (41). 
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Em contrapartida, o exercício contra-resistência consiste na realização de 

exercícios utilizando diversos modos de sobrecarga, como pesos, máquinas 

específicas, elásticos, massa corporal ou outra forma de equipamento que contribua 

para o desenvolvimento da força, potência ou resistência muscular (36). Diante das 

suas características, o treinamento contra-resistência também é recomendado para 

servir como um complemento a um programa de exercícios aeróbicos baseados em 

seu efeito favorável sobre a preservação e melhoria da massa muscular esquelética 

no decorrer do tempo (37, 42), bem como na prevenção de fraturas osteoporóticas 

(43), comuns nos idosos (43, 44). 

Apesar de o treinamento aeróbico ser frequentemente prescrito com o 

objetivo de melhoria da qualidade de vida e redução de morbimortalidade 

cardiovascular, incluindo a hipertensão arterial, o treinamento contra-resistência vem 

ganhando maior atenção nas comunidades médica e científica nos últimos anos (4). 

Desta forma, além dos benefícios já citados anteriormente, como prevenção na 

redução da massa muscular e o aparecimento de doenças como a osteoporose, o 

exercício contra-resistência ainda não é muito utilizado para indivíduos com 

hipertensão. A provável causa da pouca utilização desse tipo de exercício na 

população de indivíduos com hipertensão talvez possa ser atribuída ao pequeno 

número de trabalhos realizados até o momento, bem como o grande número de 

resultados controversos (37, 45). 

 

2.5. Resposta pressórica e exercício contra-resistência  

  

Como dito anteriormente, os estudos publicados até o momento envolvendo 

o comportamento da pressão arterial após exercício contra-resistência em indivíduos 

saudáveis e com hipertensão apresentam resultados bastante controversos (46-48). 

Apesar da maior parte dos estudos demonstrarem a queda da pressão arterial após 

o exercício (47, 49-51), alguns autores, como Brown e colaboradores, não acharam 

diferenças (48, 52), enquanto outros verificaram um aumento da pressão arterial 

após a realização do exercício contra-resistência (46, 53, 54). 

Em estudo publicado em 2010, de Souza Nery e colaboradores (55) 

realizaram medidas de pressão intra-arterial durante exercício contra-resistência de 



8 

 

baixa (40% do teste de uma repetição máxima - 1RM) e alta (80% de 1RM) 

intensidade, em indivíduos com pressão arterial normal e com hipertensão. Os 

autores verificaram um aumento mais exacerbado da pressão arterial no grupo com 

hipertensão, quando comparado ao grupo de indivíduos com pressão arterial normal. 

Devido aos resultados encontrados neste estudo e confirmados por outros autores, a 

orientação para a realização desta modalidade de exercício para indivíduos com 

hipertensão era de baixa intensidade, com poucas repetições e períodos longos de 

descanso entre as séries (55, 56). 

Em contrapartida, Melo e colaboradores demonstraram que em mulheres 

com hipertensão arterial tratadas com Captopril, uma única sessão de baixa 

intensidade de exercícios de contra-resistência foi suficiente para reduzir a pressão 

arterial. Foi verificada hipotensão de até 10 horas após a realização de uma série de 

exercícios contra-resistência de baixa intensidade, ou seja, 40% de 1RM quando 

estas mulheres foram avaliadas pela monitorização ambulatorial da pressão arterial 

(MAPA). Essa redução foi mais evidente naquelas que apresentavam maiores 

valores de pressão arterial antes da realização do exercício (57). Desta forma, 

parece que a realização do exercício de contra-resistência com uma intensidade em 

torno de 50% de 1RM, utilizando grandes grupos musculares e evitando séries 

longas que levem a exaustão, são capazes de manter a segurança durante sua 

execução em indivíduos com hipertensão (41). 

De qualquer forma, não há até o momento um consenso na literatura 

científica quanto à resposta pressórica após exercícios de contra-resistência tanto 

em indivíduos com pressão arterial normal quanto em indivíduos com hipertensão. 

Também não existe até o momento um modelo de prescrição para o exercício com 

pesos que promova maiores reduções nos valores pressóricos de indivíduos com 

hipertensão (41).  

 

2.6. Mecanismos hemodinâmicos da hipotensão após exercício 

 

O exercício físico quando realizado regularmente provoca importantes 

alterações hemodinâmicas que exigem ajustes do sistema cardiovascular a fim de 
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manter a homeostasia (58). Entre as variáveis hemodinâmicas envolvidas, 

destacam-se a resistência vascular sistêmica e a condutância vascular.  

Até o momento apenas um estudo observou possíveis mecanismos 

hemodinâmicos envolvidos na hipotensão após exercício de contra-resistência em 

indivíduos com hipertensão arterial não tratados (59). Moraes e colaboradores, em 

2007, realizaram um estudo com indivíduos normotensos e com hipertensão 

envolvendo exercício de contra-resistência e exercício em cicloergômetro. Como 

conclusão, sugeriram que o sistema calicreína-cinina pode estar envolvido na 

hipotensão pós-exercício em indivíduos normotensos e com hipertensão que se 

submeteram a exercício aeróbico e de contra-resistência (59). 

No entanto, em voluntários normotensos, Rezk et al (2006) têm mostrado 

que a hipotensão pós-exercício de contra-resistência foi causada pela diminuição do 

débito cardíaco que não foi completamente compensada pelo aumento da 

resistência vascular periférica. Considerando que a resistência vascular periférica 

tende a ser aumentada na hipertensão, é concebível que, neste grupo de indivíduos 

a hipotensão pós-exercício de contra-resistência dependa mais de uma diminuição 

da resistência vascular em oposição a uma débito cardíaco diminuído, como 

observado em voluntários saudáveis (60). 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi investigar o comportamento da 

pressão arterial e seus componentes vasculares após uma sessão de exercícios de 

contra-resistência com baixa intensidade, em homens com hipertensão estágio 1 

não tratados. A hipótese deste estudo é que uma série de exercícios de contra-

resistência, em indivíduos com hipertensão estágio 1 não tratados, pode reduzir a 

pressão arterial e, que a diminuição da resistência vascular sistêmica é o possível 

mecanismo envolvido na respostas hemodinâmica. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Verificar o comportamento da pressão arterial e seu componente vascular 

após uma série de exercício contra-resistência de baixa intensidade, em indivíduos 

do sexo masculino com hipertensão estágio 1 não tratados. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

a) Verificar a duração da hipotensão após a série de exercícios contra-

resistência em homens com hipertensão estágio 1 não tratados; 

 

b) Avaliar a resposta hemodinâmica, incluindo a condutância e a reatividade 

vascular no antebraço, após a série de exercícios contra-resistência em homens 

com hipertensão estágio 1 não tratados.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Amostra 

 

Após avaliar 93 voluntários, 78 foram excluídos durante entrevista telefônica 

ou ao exame físico e cinco foram excluídos após avaliar os resultados do exame de 

sangue. Foram selecionados dez indivíduos com hipertensão estágio 1, com idade 

entre 20 e 60 anos, do sexo masculino e sem tratamento farmacológico para 

hipertensão que preencheram os seguintes critérios de inclusão (vide cálculo 

amostral no item 4.4. Análise estatística). 

a) PAS entre 140 e 159 mmHg e/ou PAD entre 90 e 99 mmHg; 

b) Ausência de diabetes ou qualquer outra doença de base que não a 

hipertensão arterial; 

c) Índice de massa corporal (IMC) > 20 e < 35 kg.m-2; 

d) Sem uso regular de medicação, inclusive anti-hipertensivos; 

e) Não tabagistas; 

f) Indivíduos sedentários (não realizavam atividades físicas ou programas que 

envolviam exercícios contra-resistência e/ou aeróbicos nos últimos 3 meses e 

a atividade profissional não envolvia a realização de exercícios físicos); 

g) Indivíduos sem doença articular ou óssea que restringia a realização de 

exercício contra-resistência; 

h) Eletrocardiograma sem alterações que sugerissem doença isquêmica, 

aumento de cavidades, presença de bloqueios átrio ventriculares ou de ramo 

avançados; 

i) Ausência de microalbuminúria no exame de urina, que seria compatível com 

existência de lesão renal secundária à hipertensão. 

   

4.2. Protocolo 

 

O protocolo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética da instituição 

(CEP-CCM/HUAP 180/08). Todos os indivíduos selecionados para participar do 

estudo foram esclarecidos quanto aos procedimentos a serem adotados no estudo, 
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seus potenciais riscos e medidas de precaução e assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo 1). 

Os voluntários foram recrutados por mídia impressa, eletrônica ou através de 

uma lista de voluntários identificados em um projeto de pesquisa maior que está em 

andamento no Laboratório de Ciências do Exercício da Universidade Federal 

Fluminense (LACE – UFF) e que atendiam aos critérios do presente estudo.  

O experimento foi realizado no período da tarde já que existe evidência 

científica de que a hipotensão arterial após exercício físico é menor no período da 

manhã, provavelmente devido à menor queda da resistência vascular periférica que 

ocorre neste período (61). As visitas para obtenção de dados (dia controle e dia 

exercício) foram realizadas em ordem randômica (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Desenho do protocolo experimental. 
 

a) Visita 1: Exames laboratoriais  

 

Após um período de jejum de 12 a 14 horas, foi coletada uma amostra de 

sangue para a realização das seguintes dosagens: uréia (método cinético modular 

EVO-Roche®), creatinina (método enzimático colorimétrico, modular EVO- Roche®), 

proteína C reativa (método imunoturbidimetria TINA-quant, Modular EVO-Roche®), 

triglicerídeos, colesterol total, lipoproteína de alta densidade (HDL), lipoproteína de 
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muito baixa densidade (VLDL) (método enzimático colorimétrico, modular EVO-

Roche®), lipoproteína de baixa densidade (LDL) (calculado pela fórmula de 

Friedewald), gicemia de jejum (método enzimático GOD-PAD, modular EVO-

Roche®), albuminúria (método imunoturbidimetria TINA-quant, modular EVO-

Roche®) e elementos anormais e sedimentoscopia (fitas reativas). 

  

b) Visita 2: Avaliação Clínica  

 

Exame clínico 

 

O exame clínico foi realizado por médico e constituiu-se em uma anamnese 

dirigida e exame físico. Após repouso em posição sentada por 05 minutos em 

ambiente silencioso, foram realizadas 02 medidas de pressão arterial, em ambos os 

membros superiores, pelo método auscultatório com aparelho de pressão de coluna 

de mercúrio. Foi realizada a média das medidas e foram incluídos os voluntários que 

apresentaram médias de pressão arterial sistólica entre 140 e 159 mmHg e/ou média 

de pressão arterial diastólica entre 90 e 99 mmHg. As medidas foram obtidas em 

ambos os membros superiores, pois se sabe que as diferenças de pressão entre os 

membros superiores não devem ser maiores de 20/10 mmHg para as pressões 

sistólica/diastólica respectivamente, pois isso pode significar comprometimento 

arterial necessitando de maiores investigações (62). Foi realizado exame clínico, 

eletrocardiograma de 12 derivações de repouso (Marquette Hellige GMBH 

CardioSmart ST, Freiburg, Alemanha) e ecocardiograma (ACUSON Cypress, 

Siemens Medical Solutions USA, Mountain View, CA, USA). 

   

Antropometria 

 

A composição corporal dos voluntários foi avaliada através das medidas 

antropométricas peso e altura. O peso corporal e altura dos voluntários foram 

mensurados através de uma balança mecânica com estadiômetro (balança 

mecânica adulta 110 CH Welmy®) e o IMC foi calculado pela fórmula 

[IMC=peso/(altura)2] kg.m-2 (63).  
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Teste de uma repetição máxima (1RM) 

 

A força muscular foi avaliada pelo 1RM, realizado em equipamento de 

musculação e pesos livres. O resultado do teste reflete a carga máxima em 

quilogramas levantada com sucesso em uma única repetição. A força muscular de 

membros superiores e inferiores foram avaliadas através dos exercícios de extensão 

de joelho ou leg press, supino sentado, flexão de joelho em pé, puxada de frente, 

elevação lateral sentado e adução de quadril iniciando com cargas baixas em 

crescente. 

 

c) Visita 3: Avaliação hemodinâmica 

 

Na véspera e no dia da avaliação os voluntários foram orientados a não 

ingerir bebidas alcoólicas e/ou alimentos que contenham cafeína, ter uma boa noite 

de sono e evitar atividades físicas. No dia do exame realizaram um almoço leve 2 

horas antes da avaliação. 

Os voluntários ficaram em repouso na posição de decúbito dorsal em 

ambiente silencioso. Em seguida, foi colocado aparelho de MAPA para realizar 

medidas de pressão arterial a cada 5 minutos durante 30 minutos. Em seguida, foi 

realizado o método de pletismografia de oclusão venosa em membro superior direito 

para avaliação da reatividade vascular utilizando-se o protocolo de hiperemia reativa 

(64). Simultaneamente, realizou-se a monitorização da frequência cardíaca com uma 

derivação eletrocardiográfica e o registro contínuo da pressão arterial (Finometer®, 

Finapres Medical Systems, Amsterdam, Holanda). O registro contínuo de pressão 

arterial realizado durante o método de pletismografia de oclusão venosa foi utilizado, 

posteriormente, para o cálculo da condutância e resistência vascular com o objetivo 

de ajudar na compreensão do mecanismo hemodinâmico envolvido no estudo.  

Após essa coleta inicial dos dados, foi realizada uma sessão de exercício 

contra-resistência com 40% da carga máxima medida pelo 1RM ou o experimento 

controle. No dia do experimento controle, os voluntários ficaram na posição de 
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realização de cada exercício pelo mesmo tempo gasto para realizá-los, só que em 

repouso, passando por todos os aparelhos.  

Em seguida, procedeu-se com nova coleta dos dados nos momentos 

imediatamente após (Após) e 1 hora após (1hora) a realização do exercício. Ao final 

dessa uma hora após a realização do exercício, os voluntários foram orientados a 

realizar em 30 minutos um rápido banho e, em seguida, foi colocado o aparelho de 

MAPA para avaliar o comportamento da pressão arterial por 22 horas após o dia 

exercício, ou seja, após a realização do exercício contra-resistência (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Detalhamento das visitas 3 e 5. 
 

d) Visita 4: Retirada MAPA e avaliação hemodinâmica   

   

O voluntário foi orientado a retornar ao laboratório 22 horas após a 

colocação do MAPA para a retirada do aparelho e nova coleta de dados (24horas), 

seguindo protocolo descrito na visita três. 

 

e) Visita 5: Avaliação hemodinâmica 

   

Esta visita ocorreu de três a 14 dias após a visita 3. Foram realizadas as 

mesmas medidas da primeira avaliação hemodinâmica (visita 3) com o objetivo de 

obter as mesmas variáveis. Porém, com a diferença quanto à realização do exercício 

de contra-resistência (dia exercício) ou não (dia controle), que foi feita de forma 

randomizada para cada indivíduo.  
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f) Visita 6: Retirada MAPA e avaliação hemodinâmica   

   

Foram realizados os mesmos procedimentos e as mesmas medidas da visita 

4. Neste dia, era iniciado o tratamento farmacológico para hipertensão arterial, caso 

este se mostrasse necessário. Em seguida, o voluntário era encaminhado ao 

ambulatório de hipertensão para acompanhamento.  

 

4.3. Métodos empregados 

 

4.3.1. Avaliação da pressão arterial pelo método oscilométrico 

 

Nos dias controle e exercício, a medida da pressão arterial pelo método 

oscilométrico foi realizada no braço esquerdo do indivíduo pelo aparelho de medição 

automática (Dyna-Mapa Cardios, São Paulo, SP, Brasil). Foram efetuadas medidas 

a cada 5 minutos durante o período de 30 minutos, com o voluntário em posição de 

decúbito dorsal em ambiente silencioso e com temperatura controlada. Em ambos os 

dias (controle e exercício), após a realização de todo experimento, os voluntários 

foram para casa com o aparelho de MAPA, permanecendo com o mesmo por 22 

horas. 

 

4.3.2. Avaliação da pressão arterial pelo método de fotopletismografia 

infravermelha digital 

 

O outro método utilizado para medir a pressão arterial foi o de 

fotopletismografia infravermelha digital, que realizou essas medidas batimento a 

batimento, utilizando o equipamento Finometer®. Para realizar essa medida de 

pressão, foi necessário um manguito inflável de tamanho apropriado, este 

posicionado no dedo médio do voluntário, sempre no braço esquerdo (figura 3).  

O manguito comportava um sensor infravermelho conectado a um 

compartimento que ficava acoplado no punho do indivíduo. Este possuía um sistema 

controlador rápido de pressão para um ajuste contínuo do manguito, de acordo com 

as mudanças mostradas pelo sensor. Tanto o manguito como o compartimento do 
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sensor infravermelho foram conectados a uma unidade principal, responsável pelo 

controle do fluxo de ar. Para obtenção da onda de pressão arterial, o sensor 

infravermelho percebia o diâmetro da artéria, enquanto o sistema de fluxo de ar 

mantinha esse diâmetro constante a partir da inflação ou desinflação do manguito. A 

onda de pressão arterial no dedo derivava da pressão necessária em cada momento 

para manter o diâmetro da artéria fixo. 

Vale ressaltar que havia um atraso de dezenas de milissegundos entre a 

pulsação da pressão arterial do dedo e a pulsação intrabraquial, além dos níveis de 

pressão arterial no dedo serem geralmente mais altos e as ondas de pressão 

aparecem mais distorcidas. Desta forma, foram realizadas as reconstruções das 

ondas de pressão da artéria braquial, através de comparação do retorno de fluxo da 

pressão sistólica após a inflação e desinflação do manguito do dedo e de um 

manguito braquial posicionado na altura do coração, conforme software validado 

(BeatScope 1.0 software, Finapres Medical Systems, Amsterdam, Holanda). 

 

Figura 3. Método de fotopletismografia infravermelha digital. 
 

4.3.3. Avaliação da reatividade vascular 

 

A avaliação da reatividade vascular foi realizada pelo método de 

pletismografia de oclusão venosa (EC6, DE, Hokanson Inc, Bellevue, WA, EUA). No 

braço direito do voluntário foram posicionados dois manguitos pneumáticos, um na 

parte superior e outro no punho. Na maior circunferência do mesmo antebraço foi 

posicionado um transdutor de estiramento silástico preenchido com mercúrio, 
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conhecido como strain gauge (figura 4). Foi utilizado um suporte com objetivo de 

sustentar o braço acima do nível do coração.  

Durante o registro pré, o manguito do punho foi inflado a 200 mmHg um 

minuto antes de cada medida e durante todo o período de registro para a exclusão 

da circulação da mão. Os registros do fluxo sanguíneo do antebraço foram 

determinados inflando-se rapidamente o manguito da parte superior do braço a 50 

mmHg durante 10 segundos para a oclusão da circulação venosa, seguido de 10 

segundos de deflação, completando ciclos de 20 segundos cada. O fluxo pré-

exercício foi calculado pela média de seis ciclos. O fluxo foi avaliado como a relação 

de mudança de volume do antebraço durante a oclusão venosa e expresso como 

mL.100mL de tecido-1.min-1.  

Para avaliação da reatividade vascular foi realizada a manobra de hiperemia 

reativa, que induz um grande aumento do fluxo no antebraço e depende da 

integridade do endotélio vascular. A hiperemia reativa foi induzida pela insuflação de 

um manguito posicionado no antebraço direito a 200 mmHg por 5 minutos, com 

posterior deflação e registro do fluxo sanguíneo do antebraço nos três minutos 

seguintes, de acordo com o protocolo de ciclos de inflação e desinflação descrito 

acima.  

Figura 4. Método de pletismografia de oclusão venosa. 
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O sinal do pletismógrafo foi transmitido para um computador através de uma 

placa de conversão A/D (National Instruments, Austin, TX, EUA). Os dados foram 

registrados e armazenados em um software específico para este fim, o qual foi 

desenvolvido em parceria com o Programa de Engenharia Biomédica da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

A análise dos dados foi realizada no software Matlab 6.0 (Matlab 6.0, 

Mathworks Inc., USA), de maneira semi-automática, por uma rotina desenvolvida 

especificamente para esse fim, em parceria com o Departamento de Epidemiologia e 

Bioestatística da UFF (figura 5). Esta consistiu em uma análise morfológica baseada 

em reconhecimento de padrões de rampa, seguida de uma detecção de ciclos de 

batimento cardíaco para delimitação do intervalo de interesse em cada ciclo de 

inflação. Dentre os padrões de rampa, aqueles que apresentaram inclinação estável 

foram classificados como ciclos "normais". A delimitação do intervalo de interesse 

(tanto a marcação do início quanto o número de batimentos cardíacos consecutivos) 

dependeu, então, desta classificação. Os intervalos demarcados em todos os ciclos 

de inflação tiveram sua inclinação estimada por regressão linear, sendo os valores 

resultantes medidos em %/min (decorrente da detecção automática de um pulso 

inicial de calibração com amplitude conhecida).  
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Figura 5. Programa de análise dos dados de fluxo sanguíneo desenvolvido em 
colaboração com o Departamento de Epidemiologia e Bioestatística da Universidade 
Federal Fluminense. 

 

Os dados foram analisados por um único investigador, e, caso este não 

concordasse com alguma delimitação automática, o programa permitia que a mesma 

fosse remarcada manualmente; ademais, caso algum ciclo de inflação não tivesse 

sido detectado automaticamente, o analisador também poderia incluí-lo 

manualmente. 

A condutância e a resistência vascular foram calculadas utilizando o fluxo 

sanguíneo e a pressão arterial média (PAM), e expressas como unidade arbitrária 

(u.a.), conforme as fórmulas a seguir: 

Condutância Vascular = 
Fluxo sanguíneo 

PAM 
 

Resistência Vascular = 
PAM 

Fluxo sanguíneo 
 

Também foram calculados o fluxo da área sob a curva (AUC) basal e 

durante a hiperemia reativa como um índice de fluxo ao longo do tempo. Seus 
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respectivos valores de condutância e resistência da AUC foram expressos como 

unidade arbitrária (u.a.), conforme as fórmulas a seguir.  

Condutância AUC = 
Fluxo AUC 

PAM 
 

Resistência AUC = 
PAM 

Fluxo AUC 
 

 

4.3.4. Sessão de exercício contra-resistência  

 

A sessão consistiu de exercícios realizados com pesos livres e em máquina 

de multi-estação para músculos de membros inferiores e superiores, de forma 

alternada por segmento. Eles foram realizados com três séries de 20 repetições 

utilizando-se carga individualizada de 40% de 1RM, conforme o teste realizado (60). 

O intervalo entre as séries foi de 45 segundos e o intervalo entre os exercícios de 90 

segundos (60). O tempo total da sessão foi de aproximadamente 40 - 45 minutos. A 

sessão constituiu-se dos seguintes exercícios: extensão de joelho ou leg press, 

supino sentado, flexão de joelho em pé, puxada de frente, elevação lateral sentado e 

adução de quadril. 

 

4.4. Análise estatística 

 

O tamanho amostral foi calculado a partir dos dados do projeto piloto. A 

pressão arterial sistólica foi utilizada como desfecho principal. Utilizando o teste 

ANOVA two-way para um P de interação < 0,05. Ajustando-se o poder do teste 

estatístico para 0,8 e o erro tipo alfa para 0,05 foram necessários 06 indivíduos no 

total para participar do estudo.  

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk e a 

homogeneidade de variâncias pelo teste de Levene. A comparação entre o grupo no 

dia controle e dia exercício foi realizada utilizando o teste T de Student pareado no 

caso de variáveis com distribuição normal. Foi utilizada ANOVA two-way para 

comparar o grupo no dia controle e dia nos diferentes momentos (Pré, Após, 1 hora 
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e 24 horas após uma sessão de exercício contra-resistência). O teste post hoc de 

Newman-Keuls foi utilizado para identificar diferenças significativas. A significância 

estatística foi considerada quando P < 0,05. Todas as análises foram realizadas 

através do programa STATISTICA (versão 8.0, StatSoft, Inc., Tulsa, OK, EUA). 
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5. RESULTADOS 

 

A tabela 1 apresenta as características antropométricas, metabólicas e 

hemodinâmicas dos voluntários. Observa-se que, como previsto, os valores de 

pressão arterial encontram-se elevados.  

 

Tabela 1. Características antropométricas, metabólicas e hemodinâmicas dos 
indivíduos com hipertensão estágio 1 não tratados.  

Variáveis 

n  10 

Idade (anos) 43 ± 9 

Peso (kg) 88,6 ± 17,1 

Índice de massa corporal (kg.m-2) 28,1 ± 3,2 

Glicemia de jejum (mg.dL-1) 89,9 ± 7,6 

Uréia (mg.dL-1) 32,4 ± 6,1 

Creatinina (mg.dL-1) 1,01 ± 0,13 

Colesterol (mg.dL-1) 198 ± 30 

HDL (mg.dL-1) 48 ± 15 

LDL (mg.dL-1) 123 ± 23 

VLDL (mg.dL-1 ) 26 ± 12 

Triglicerídeos (mg.dL-1) 131 ± 58 

Albuminúria (mg.dL-1) 0,41 ± 0,18 

Proteína C reativa (mg.dL-1) 0,45 ± 0,88 

PAS (mmHg) 144 ± 7 

PAD (mmHg) 96 ± 4 

PAM (mmHg) 120 ± 5 

Dados apresentados como média±desvio padrão; HDL indica lipoproteína de alta 
densidade; LDL, lipoproteína de baixa densidade; VLDL, lipoproteína de muito baixa 
densidade; PAS, pressão arterial sistólica; PAD pressão arterial diastólica; PAM, 
pressão arterial média. 

 

As médias da pressão arterial pré-exercício adquiridas pelo Finometer® e 

pela MAPA nos dias controle e exercício encontram-se na tabela 2. Não foram 
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observadas diferenças significativas em relação aos dados de fluxo, condutância e 

resistência vascular nos dias controle e exercício (tabela 3).  

A figura 6 mostra o comportamento da pressão arterial, obtidas pelo 

Finometer®, nos dias controle e exercício, em quatro momentos distintos, ou seja, 

pré, imediatamente após (Após), 1 hora após (1hora) e 24 horas após (24horas) a 

realização do exercício contra-resistência. Houve uma queda significativa da PAS no 

momento imediatamente após a realização do exercício quando comparada ao 

momento Pré. E, um aumento significativo da PAS no momento 1 hora após 

somente no dia controle quando comparado ao momento Pré. Nas medidas de PAD 

e PAM não houve alterações significativas. 

 
Tabela 2. Pressão arterial, obtidos pelo Finometer® e pela MAPA, dos indivíduos 
com hipertensão estágio 1 não tratados, no momento pré dos dias controle e 
exercício. 

Variáveis 
Dias 

P valor 
Controle Exercício 

PAS Finometer® (mmHg) 141 ± 4 145 ± 4 0,73 

PAS MAPA (mmHg) 134 ± 3 139 ± 3 0,57 

PAD Finometer® (mmHg) 84 ± 2 85 ± 2 0,95 

PAD MAPA (mmHg) 83 ± 2 87 ± 2 0,30 

PAM Finometer® (mmHg) 107 ± 3 110 ± 3 0,71 

PAM MAPA (mmHg) 105 ± 3 109 ± 3 0,57 

Dados apresentados como média±erro-padrão da média; MAPA indica 
monitorização ambulatorial da pressão arterial; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, 
pressão arterial diastólica; PAM, pressão arterial média. 
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Tabela 3. Fluxo, condutância e resistência vascular durante o registro basal e de reatividade vascular dos indivíduos com 
hipertensão estágio 1 não tratados, no momento pré dos dias controle e exercício. 

Variáveis 
Dias 

P valor 
Controle Exercício 

Fluxo        

basal (u.a.) 2,57 ± 0,28 2,47 ± 0,27 0,86 

reatividade vascular (u.a.) 8,38 ± 0,27 7,29 ± 0,26 0,71 

AUC basal (u.a.) 253,69 ± 28,95 247,02 ± 27,47 0,90 

AUC reatividade vascular (u.a.) 1175,99 ± 136,60 1006,56 ± 143,99 0,69 

Condutância vascular        

basal (u.a.) 2,54 ± 0,27 2,31 ± 0,26 0,68 

reatividade vascular (u.a.)  29,38 ± 2,80 25,67 ± 2,95 0,80 

AUC basal (u.a.) 250,27 ± 25,31 230,83 ± 25,31 0,72 

AUC reatividade vascular (u.a.) 1145,44 ± 139,93 994,76 ± 139,93 0,75 

Resistência vascular        

basal (u.a.) 44,36 ± 6,00 48,54 ± 5,69 0,88 

reatividade vascular (u.a.) 14,32 ± 1,53 15,88 ± 1,61 0,55 

AUC basal (u.a.) 0,44 ± 0,05 0,48 ± 0,05 0,89 

AUC reatividade vascular (u.a.) 0,11 ± 0,01 0,11 ± 0,01 0,90 

Dados apresentados como média±erro-padrão da média; AUC, área sob a curva; u.a, unidade arbitrária. 
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Figura 6.  Pressão arterial (A) sistólica, (B) média, e (C) diastólica (mmHg), antes 
(Pré) e nos diferentes momentos após exercício e no dia controle (sem exercício), 
nos indivíduos com hipertensão estágio 1 não tratados. * P < 0,05 vs. momento Pré 
no mesmo dia. 
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Quando observamos a frequência cardíaca (figura 7), vemos que há um 

aumento significativo após o exercício contra-resistência (Após) que se mantém até 

01 hora (1hora), retornando ao basal 24 horas após o exercício. Esse aumento da 

frequência cardíaca no momento logo após o exercício não foi observado no dia 

controle (sem exercício).  

 

Figura 7. Frequência cardíaca antes (Pré) e nos diferentes momentos após exercício 
e no dia controle (sem exercício), nos indivíduos com hipertensão estágio 1 não 
tratados. * P < 0,05 vs. Pré no mesmo dia; † P < 0,05 vs. entre dias distintos, mas no 
mesmo momento. 

 

Nas medidas de pressão arterial obtidas pela MAPA, foi possível observar 

um aumento significativo da PAS, PAM e PAD no dia controle que não foi observado 

no dia exercício. Houve uma queda significativa da PAS, PAM e PAD no período de 

sono em ambos dias controle e exercício. (Tabela 4). 
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Tabela 4. Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) antes (Pré) e nos 
momentos vigília e sono após exercício e no dia controle (sem exercício), nos 
indivíduos com hipertensão arterial estágio 1 não tratados. 

 
Pré 

Pós 

 Vigília Sono 

PAS (mmHg) 

Controle 134,5 ± 3,1 139,9 ± 3,0* 119,4 ± 3,1* 

Exercício 140,9 ± 3,2 141,6 ± 3,1 125,0 ± 3,3* 

PAM (mmHg) 

Controle 104,8 ± 2,4 111,6 ± 2,2* 93,9 ± 2,3* 

Exercício 110,5 ± 2,5 113,0 ± 2,3 98,2 ± 2,3* 

PAD (mmHg) 

Controle 83,1 ± 1,1 90,9 ± 1,8* 77,2 ± 1,9* 

Exercício 88,0 ± 2,1 92,3 ± 1,9 78,4 ± 2,0* 

Dados apresentados como média±erro-padrão da média; PAS indica a pressão 
arterial sistólica; PAM, pressão arterial média; PAD, pressão arterial diastólica. * P < 
0,05 vs. Pré no mesmo dia. 

 

A figura 8 mostra os resultados de fluxo, condutância e resistência vascular 

do antebraço basal e reatividade vascular através dos dados obtidos pelo método de 

pletismografia de oclusão venosa. Tanto o fluxo basal (figura 8A) quanto a 

condutância vascular basal (figura 8C) apresentaram um aumento no momento 

imediatamente após o exercício, quando comparado ao momento pré. O mesmo 

pode ser observado para a reatividade vascular (figura 8B e 8D). Quando analisado 

a resistência vascular, observa-se um aumento da resistência basal no momento 1 

hora após apenas no dia controle, quando comparado ao momento pré (figura 8E). 

Em relação a resistência vascular após a manobra de hiperemia reativa, ou seja, na 

reatividade vascular, observa-se uma queda significativa após a realização do 

exercício (figura 8F), que não foi observada no dia controle. 
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Figura 8. Fluxo da área sob a curva basal (A) e reatividade vascular (B) antes (Pré) e 
nos diferentes momentos após exercício e no dia controle (sem exercício), nos 
indivíduos com hipertensão estágio 1 não tratados. Condutância da área sob a curva 
(C e D) e resistência da área sob a curva do antebraço (E e F) nas mesmas 
condições e momentos. * P < 0,05 vs. Pré no mesmo dia; † P < 0,05 vs. entre dias 
distintos, mas no mesmo momento. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O principal achado do presente estudo foi a queda da PAS após uma série 

de exercício contra-resistência juntamente a queda da resistência e aumento da 

reatividade vascular do antebraço em homens com hipertensão estágio 1 não 

tratados. Quando observado os dados de pressão arterial 24 horas após a 

realização do exercício pode-se identificar um aumento significativo da PAS, PAD e 

PAM somente no dia que não foi realizado o exercício.  

Até o momento, poucos são os estudos avaliando a resposta pressórica 

após a realização de exercício contra-resistência tanto em indivíduos com pressão 

arterial normal quanto em indivíduos com hipertensão. O presente estudo avaliou 

homens hipertensos, antes de qualquer tratamento farmacológico iniciado, 

permitindo excluir os efeitos pleiotrópicos de anti-hipertensivos, que são importantes 

fatores de confusão em estudos. Dentre os dados publicados até o moimento, 

alguns corroboram os nossos achados, já que demonstraram uma queda da pressão 

arterial após a execução de exercício contra-resistência em indivíduos com 

hipertensão com (57) e sem tratamento medicamentoso (49, 59). Porém, até o 

momento, somente um estudo, envolvendo indivíduos com hipertensão, tentou 

explicar um mecanismo dessa hipotensão após esforço (59). Moraes e 

colaboradores, em 2007, estudaram o sistema calicreína-cinina que está envolvido 

no controle da pressão arterial. Ao final do estudo os autores demonstraram que 

houve um aumento nos níveis de cininas no sangue dos indivíduos normotensos e 

indivíduos com hipertensão, com isso os autores sugeriram que o sistema calicreína-

cinina poderia estar envolvido na hipotensão pós-exercício aeróbico (cicloergometro) 

e contra-resistência, tanto em normotensos e indivíduos com hipertensão arterial. 

As cininas são potentes peptídeos vasorelaxantes gerados em muitos 

tecidos e na circulação arterial e venosa que contribuem de forma importante para 

manter a homeostase da pressão arterial (65). As cininas podem induzir a diurese, 

hipotensão, natriurese, aumento do fluxo sanguíneo renal, vasodilatação e redução 

da resistência vascular periférica (66, 67). A calicreína plasmática age 

preferencialmente no cininogênio de alto peso molecular para liberar a bradicinina, 

um potente vasodilatador envolvido em muitos processos fisiológicos (67). Um 
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número crescente de estudos sugerem uma relação entre o sistema calicreína-cinina 

e o desenvolvimento de hipertensão arterial (67, 68) . 

Entretanto, outros mecanismos fisiológicos podem estar envolvidos na 

hipotensão após exercício de contra-resistência. Polito e colaboradores em 2011, 

estudaram a resposta da pressão arterial e o fluxo sanguíneo do antebraço de 

indivíduos normotensos, após uma série de exercício de contra-resistência para 

membros inferiores. Eles demonstraram que houve uma hipotensão após o 

exercício, juntamente a diminuição do fluxo sanguíneo do antebraço, embora a 

capacidade de vasodilatação tenha sido preservada. Isso indica, que é possível que 

as respostas hemodinâmicas após o treinamento de resistência em indivíduos 

normotensos possam ocorrer independente dos mecanismos periféricos (69). Já 

Rezk e colaboradores, em 2006, sugeriram que a queda da pressão arterial em 

indivíduos com pressão arterial normal ocorreu devido a redução do débito cardíaco 

não compensado pelo aumento da resistência vascular periférica (45), diferindo dos 

achados encontrados no presente estudo. Vale a pena ressaltar que no presente 

estudo, foram avaliados indivíduos com hipertensão arterial, demonstrando que a 

redução da pressão arterial ocorreu concomitantemente à redução significativa da 

resistência vascular do antebraço sugerindo redução da resistência vascular 

sistêmica.  

Considerando que a resistência vascular periférica tende a ser aumentada 

na hipertensão, é concebível que, neste grupo de indivíduos a hipotensão após 

exercício dependa mais de uma diminuição da resistência vascular, do que da 

redução do débito cardíaco, como observado em voluntários normotensos. Portanto, 

pode ser que o fato da população estudada ser diferente explique porque os 

resultados encontrados nos estudos não foram os mesmos, já que os estudos 

abordaram indivíduos jovens e normotensos e, o presente estudo, indivíduos entre 

20 e 60 anos com hipertensão arterial sem tratamento. 

Alguns autores tentaram explicar o mecanismo da queda da resistência 

vascular periférica após o exercício como sendo relacionado à vasodilatação 

provocada pelo exercício físico. Essa vasodilatação pode ser causada pelo acúmulo 

de metabólitos musculares provocados pelo exercício (potássio, lactato e adenosina 

etc) ou à dissipação do calor produzido pelo exercício físico (70, 71). Já outros 
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autores acreditam que o óxido nítrico tem um papel importante nessa vasodilatação, 

sendo responsável pela redução da pressão arterial pós-exercício (72-74). Lizardo e 

colaboradores estudaram o efeito hipotensor após exercício de contra-resistência em 

ratos hipertensos espontâneos e os resultados sugeriram que o exercício de contra-

resistência tem um importante efeito hipotensor nesses ratos e que o óxido nítrico 

desempenha um papel crucial nessa resposta (73). 

Outra possível explicação para os resultados controversos encontrados nos 

estudos com exercício contra-resistência pode estar associada à intensidade do 

exercício realizado. No estudo atual, a escolha da baixa intensidade de exercício 

(40% de 1RM) foi realizada baseada em publicações anteriores que demonstraram 

uma queda mais significativa da pressão arterial com baixa intensidade de exercício 

quando comparada a altas cargas (60, 75). Outro motivo para a realização de 

exercício com intensidade mais baixa foi a amostra estudada, já que trata-se de 

indivíduos com hipertensão arterial estágio 1 não tratados. Além disso, estudo prévio 

com indivíduos com pressão arterial normal, demonstrou que durante o exercício de 

leg press a pressão arterial chegou a níveis de 320/250 mmHg. Uma possível causa 

para o aumento exacerbado da pressão pode ser devido ao exercício contra-

resistência exercer uma compressão mecânica dos vasos sanguíneos, combinada 

com a manobra de Valsalva, produzindo extremas elevações na pressão arterial 

(76). 

Portanto, sabe-se que durante o exercício contra-resistência há um grande 

aumento da pressão arterial e que esse aumento é mais significativo em indivíduos 

com hipertensão quando comparados a indivíduos com pressão arterial normal (55, 

76). Além disso, os indivíduos com hipertensão têm maiores chances de desenvolver 

aneurismas de vasos importantes, como aorta e artérias cerebrais, que poderiam ser 

rompidos com exercício muito vigoroso, podendo levar ao óbito (71). 

Diante do exposto, e sabendo que existem benefícios importantes na 

realização de exercício de contra-resistência para prevenção da redução da massa 

muscular e o aparecimento de doenças como a osteoporose, esses exercícios tem 

sido indicados para serem realizados com baixa carga, poucas repetições e períodos 

longos de descanso entre as séries para a população de indivíduos com hipertensão 

(55, 56). 
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7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

  

Os resultados do presente estudo devem ser interpretados mediante 

algumas limitações. A primeira limitação diz respeito a amostra estudada. Foram 

avaliados apenas indivíduos do sexo masculino, não podendo ser feita uma 

extrapolação dos resultados para a população como um todo. Porém, essa 

abordagem permitiu evitar a influência dos hormônios sexuais femininos que, 

sabidamente, interferem na pressão arterial (77). Além disso, existem evidências 

científicas de que a hipotensão pós exercício independe do gênero (78). 

A segunda limitação consiste no método utilizado para as medidas de 

pressão arterial (oscilométrico e técnica de fotopletismografia infravermelha digital). 

Apesar da medida da pressão intra-arterial ser a técnica considerada padrão-ouro, 

ambas as medidas utilizadas são validadas e empregadas amplamente para 

pesquisa. Corroborando os métodos utilizados no presente estudo, Gomides e 

colaboradores compararam medidas de pressão intra-arterial com as obtidas pelo 

Finometer®. Os autores observaram que apesar das medidas absolutas serem 

diferentes, ou seja, o Finometer® superestimar os valores de PAS e subestimar os 

valores de PAD, não foram observadas diferenças entre as respostas de pressão 

arterial (79). 

A terceira limitação está relacionada à dificuldade de conseguir com que os 

voluntários executassem as mesmas atividades nos mesmos horários nos dois dias 

em que o aparelho da MAPA era colocado (dia controle e exercício). Apesar de 

serem orientados a utilizar o aparelho no mesmo dia da semana, e serem 

esclarecidos de que as tarefas executadas, horários de refeições e descanso 

deveriam ser o mais similar possível, nem sempre foi seguida esta orientação. 

Porém, a randomização dos dias controle e exercício reduziu esta possível 

influência. 

A quarta limitação seria generalizar as alterações da resistência vascular 

como sendo sistêmicas, uma vez que as medidas foram realizadas no antebraço, ou 

seja, apenas um segmento de toda a circulação. No entanto, como a série de 

exercícios contra-resistência envolveu grupos musculares de membros inferiores e 

superiores, é provável que o comportamento da circulação do antebraço seja 
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semelhante aos grupos musculares apendiculares.  Além disso, como a circulação 

do tecido muscular esquelético representa a maior parte de toda a circulação 

responsável pela variação da resistência vascular periférica total, é razoável assumir 

que o aumento da condutância e da reatividade vascular do antebraço reflita o 

comportamento de toda a circulação. 
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8. IMPLICAÇÕES CLÍNICAS 

 

Atualmente, o exercício aeróbico é amplamente indicado como tratamento 

não farmacológico para indivíduos com hipertensão. Porém, quando se trata de 

exercício contra-resistência para essa população, muitos profissionais da área de 

saúde ainda não o indicam e, às vezes, até o contra-indicam por não saberem ao 

certo se há benefício ou não. 

Assim sendo, esse estudo vem demonstrar que há uma queda da pressão 

arterial após uma sessão de exercício contra-resistência, bem como auxiliar na 

compreensão dos mecanismos hemodinâmicos envolvidos. Estes resultados 

possibilitam que a equipe de saúde compreenda melhor os reflexos da utilização 

desse exercício e, assim, passem a prescrevê-lo com segurança.  
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9. CONCLUSÕES 

 

O exercício contra-resistência produziu queda da PAS, em homens com 

hipertensão estágio 1 não tratados no momento logo após o exercício retornando 

aos valores iniciais 1 hora após o exercício. A MAPA mostrou que há um aumento 

significativo da PAS no dia controle, o que não ocorre no dia exercício. 

A condutância e a resistência vascular no antebraço acompanham esse 

perfil de resposta pressórica sugerindo a participação do componente vascular como 

mecanismo da hipotensão após o exercício contra-resistência em hipertensos não 

tratados.  
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ANEXO 1 

 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Projeto: “AVALIAÇÃO DE HIPOTENSÃO APÓS EXERCÍCIO DE CONTRA-
RESISTÊNCIA EM HIPERTENSOS NÃO TRATADOS: RESPOSTA AUTONÔMICA 
E HEMODINÂMICA” 
 
Pesquisador responsável: Antonio Cláudio Lucas da Nóbrega 
Departamento: Fisiologia e Farmacologia, Universidade Federal Fluminense 
Telefone para contato: (21) 26292403 / (21) 26292404 
 
Nome voluntário:  
Idade: ____________________________ RG: __________________________ 

 
O Sr. está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “Avaliação de 
hipotensão após exercício de contra-resistência em indivíduos com hipertensão não 
tratados:resposta hemodinâmica e autonômica” de responsabilidade do pesquisador 
Antonio Cláudio Lucas da Nóbrega. Este projeto de pesquisa segue os padrões 
éticos e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal Fluminense e pela Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP – Brasília) do Conselho Nacional de Saúde (Ministério da Saúde). 
Objetivos: Verificar se pacientes com níveis de pressão arterial elevados e sem uso 
de medicamentos apresentariam redução da pressão arterial após uma série de 
exercícios de contra-resistência (musculação) de média intensidade, o tempo de 
duração desta redução e como ela é causada. 
Procedimentos: No primeiro dia o voluntário comparecerá ao laboratório em jejum para 
uma coleta de sangue onde serão dosados glicose, colesterol e outras substâncias e um 
exame de urina. No segundo dia de avaliação, um médico fará um exame clínico, 
eletrocardiograma de repouso, aferição da pressão arterial, histórico familiar e de doenças 
prévias, além de medidas corporais e ecocardiograma (ultrassom do coração). Neste dia 
também será feito um teste de 01 repetição máxima (1RM) em aparelhos de musculação 
com os exercícios que serão utilizados no projeto, para medir a força máxima de cada 
voluntário e preparar uma série de exercício individualizada. No segundo dia, será realizado 
um exame para avaliar a circulação do braço. Estando deitado, um elástico será colocado 
no antebraço e dois manguitos de pressão, semelhantes aos aparelhos comuns de medir 
pressão arterial, no punho e no braço do voluntário. O pesquisador irá encher de ar os 
manguitos durante alguns minutos. Também será feito o registro da pressão arterial 
contínua pelo dedo da mão e frequência cardíaca de repouso. Poderá ser realizado 
novamente o ecocardiograma. Depois desta avaliação, será feita uma série de exercício de 
força individualizada para cada voluntário por cerca de 40 minutos. Esta série de exercício 
se constituirá de exercícios para braços, costas e pernas utilizando aparelhos de 
musculação, caneleiras e pesinhos (halteres). Após a série de exercício será repetida a 
avaliação anterior imediatamente e 1 hora após o exercício. Após esta avaliação os 
voluntários terão 30 minutos para tomar um banho no banheiro do Instituto Biomédico e será 
colocado um aparelho de pressão que medirá a pressão por 24 horas automaticamente 
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(MAPA). Este aparelho deverá ser retirado no dia seguinte no mesmo horário em que foi 
colocado e será realizada nova coleta de dados. Após 3 há 15 dias os voluntários deverão 
retornar ao laboratório para realizar nova avaliação só que sem realizar exercício físico 
(controle) para que possamos comprovar que a queda da pressão arterial foi realmente 
provocada pelo exercício e não por acaso. Neste dia também será necessário tomar banho 
e colocar o aparelho de pressão por 24 horas. No dia seguinte será retirado o aparelho de 
pressão e realizada nova coleta de dados. Será realizado tratamento com remédios para 
pressão arterial caso seja necessário. O voluntário seguirá em acompanhamento 
ambulatorial. O dia com e sem exercício será decidido por sorteio. 
Desconfortos ou riscos esperados: O exercício de contra-resistência (musculação) pode 
causar desconforto e dor muscular (dores nas pernas e nos braços), porém todas as 
medidas de precaução serão tomadas (acompanhamento médico constante e interrupção 
do teste, se necessário) para reduzir as possibilidades de complicações e quaisquer efeitos 
indesejáveis. Quando o manguito de pressão for inflado uma dormência e desconforto 
passageiro poderá ocorrer no braço e na mão. Um professor de Educação Física 
supervisionará a sessão de exercício, que por ser individualizada e com carga moderada 
não deverá causar nenhum problema, desde que seguidas as orientações. 
Benefícios: Os resultados de todos os exames realizados serão entregues gratuitamente. O 

tratamento medicamentoso para hipertensão arterial será instituído por médico especialista, 
se for necessário, ao final do projeto. Após, os voluntários serão encaminhados ao 
ambulatório para acompanhamento. 
Os voluntários receberão respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos 
procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa e o 
tratamento individual. O consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, deixando 
de participar do estudo, sem que isso traga prejuízo à continuação do tratamento do 
voluntário. Será mantido o caráter confidencial das informações relacionadas com a sua 
privacidade, além de receber informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto 
possa afetar a sua vontade de continuar participando. Será oferecido, por parte da 
instituição, tratamento médico em caso de danos diretamente causados por esta pesquisa. 
 
Eu,____________________RG nº _____________________ declaro ter sido informado e 
concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 
 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 


