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RESUMO 
 
Santos Galdino, Iuri. Autorregulação cerebrovascular na recuperação pós-

exercício em indivíduos saudáveis. 2017. Dissertação (Mestrado em 

Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2017.  

INTRODUÇÃO: Autorregulação cerebral (AC) é o mecanismo responsável por 
manter o fluxo sanguíneo cerebral, relativamente estável, frente às alterações 
na pressão de perfusão cerebral. Durante, e após o exercício físico, diversas 
adaptações fisiológicas são necessárias para a manutenção da homeostase, 
principalmente da pressão arterial (PA). Essas mudanças na PA, e na pressão 
de perfusão podem ser consideradas um desafio para a autorregulação 
cerebral. OBJETIVOS: Avaliar a autorregulação cerebral dinâmica durante o 
período de recuperação após a realização de exercício dinâmico, máximo e 
submáximo, em indivíduos saudáveis. MÉTODOS: Nove homens saudáveis 
(30±6 anos, 78±8 kg, 178±6 cm) realizaram dois protocolos de exercício, (1) 
exercício máximo (EM; 100%  VO2max) e (2) exercício submáximo (ES; 50% 



VO2max). Rate of regulation (RoR) foi utilizado para verificar a AC dinâmica após 
o protocolo de liberação dos manguitos [RoR=(∆CVCi/∆T)/∆PAM]. Frequência 
cardíaca, pressão arterial batimento-a-batimento e velocidade de fluxo na 
artéria cerebral média (MCAv) foram obtidas através de suas respectivas ondas 
de pulso em repouso, e após 10, 30 e 60 do fim dos exercícios máximo e 
submáximo. O Índice de condutância cerebrovascular (CVCi) foi calculado 
como MCAv/PAM. A pressão parcial de dióxido de carbono ao final da 
respiração (PetCO2) foi mantida à níveis de repouso durante as medidas. 
RESULTADOS: A pressão arterial média (PAM) foi reduzida com 30 minutos 
em relação aos 10 minutos de recuperação após exercício máximo (Pré-Ex: 
99±7 mmHg; 10min: 108±10 mmHg; 30min: 93±8 mmHg; 60min: 96±7 mmHg; 
p<0,05). ES não alterou a PAM durante o período de recuperação (Pré-Ex: 
96±11 mmHg; 10min: 98±12 mmHg; 30min: 88±10 mmHg; 60min: 99±10 
mmHg; p˃0,05). Não houve diferença na MCAv após EM e ES (Pré-Ex: 
66±18,3 cm/s; 10min: 69±21,4 cm/s; 30min: 63±18,1 cm/s; 60min: 64±16,5 
cm/s; p˃0,05 e Pré-Ex: 58±15,1cm/s; 10min: 54±18,4 cm/s; 30min: 55±15,4 
cm/s; 60min: 53±15,8 cm/s; p˃0,05, respectivamente). CVCi não sofreu 
alterações após EM (Pré-Ex: 0,68±0,22 cm/s/mmHg; 10min: 0,65±0,23 
cm/s/mmHg; 30min: 0,68±0,19 cm/s/mmHg; 60min: 0,70±0,23 cm/s/mmHg; 
p˃0,05). O CVCi também não foi alterado após ES (Pré-Ex: 0,60±0,17 
cm/s/mmHg; 10min: 0,56±0,21 cm/s/mmHg; 30min: 0,64±0,22 cm/s/mmHg; 
60min: 0,54±0,18 cm/s/mmHg; p<0,05). RoR foi reduzido com 10 minutos após 
o EM em relação ao repouso (Pré-Ex: 0,25±0,07/Seg; 10min: 0,10±0,06/Seg; 
30min: 0,30±0,13/Seg; 60min: 0,25±0,05/Seg; p<0,05). O ES não reduziu o 
RoR (Pré-Ex: 0,22±0,03/Seg; 10min: 0,23±0,05/Seg; 30min: 0,21±0,05/Seg; 
60min: 0,22±0,03/Seg; p˃0,05). CONCLUSÃO: O RoR foi reduzido após 10 
minutos do exercício máximo, indicando que a AC está prejudicada nos 
primeiros minutos de recuperação pós-exercício. O exercício submáximo não 
reduziu a AC dinâmica do fluxo sanguíneo cerebral. 

Palavras-chave: Autorregulação cerebral; Fluxo sanguíneo cerebral; Período 
de recuperação pós-exercício; Doppler transcraniano. 

ABSTRACT 
 
Santos Galdino, Iuri. Cerebral autoregulation in the post-exercise recovery 

in healthy subjects. 2017. Dissertation (Master in Cardiovascular Science) - 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017.  

Introduction: Cerebral autoregulation (CA) is the mechanism responsible for 
the relatively constant blood flow supply to brain despite changes in cerebral 
perfusion pressure. During and after the physical exercise, several physiological 
adaptations are required for the maintenance of homeostasis, mainly in blood 
pressure (BP). These changes in BP and perfusion pressure may be 
considered a challenge to CA.  Aim: To assess dynamic CA during post-
exercise recovery after maximal and submaximal dynamic exercise in healthy 
individuals. Methods: Nine healthy men (30 ± 6 years, 78 ± 8 kg, 178 ± 6 cm) 
underwent two exercise trials: (1) maximal exercise (ME; 100% of VO2max); and 
2) submaximal exercise (SE; 50% of VO2max). Rate of regulation (RoR) was 
used to access dynamic CA after cuff release protocol 



[RoR=(∆CVCi/∆T)/∆MAP]. Heart rate, beat-to-beat blood pressure and middle 
cerebral artery blood velocity (MCAv) were obtained through the respective 
pulse waves at rest, and after 10, 30 and 60 minutes of the end maximal and 
submaximal exercises. Cerebrovascular conductance index (CVCi) was 
calculated as MCAv/MAP. End-tidal pressure of carbon dioxide (PetCO2) was 
maintained at baseline levels during the measurements. Results: Mean arterial 
pressure (MAP) was lower at 30 minutes than 10 minutes of recovery from 
maximal exercise (Pre-Ex: 99±7 mmHg; 10min: 108±10 mmHg; 30min: 93±8 
mmHg; 60min: 96±7 mmHg; p<0.05). SE did not change MAP in post-exercise 
period (Pre-Ex: 96±11 mmHg; 10min: 98±12 mmHg; 30min: 88±10 mmHg; 
60min: 99±10 mmHg; p˃0.05).  There were no differences in MCAv after both 
ME and SE (Pre-Ex: 66±18.3 cm/s; 10min: 69±21.4 cm/s; 30min: 63±18.1 cm/s; 
60min: 64±16.5 cm/s; p˃0.05 and Pre-Ex 58±15.1cm/s; 10min: 54±18.4 cm/s; 
30min: 55±15.4 cm/s; 60min: 53±15.8 cm/s; p˃0.05, respectively). CVCi did not 
change after ME (Pre-Ex: 0.68±0.22 cm/s/mmHg; 10min: 0.65±0.23 
cm/s/mmHg; 30min: 0.68±0.19 cm/s/mmHg; 60min: 0.70±0.23 cm/s/mmHg; 
p˃0.05). CVCi also has not changed after SE (Pre-Ex: 0.60±0.17 cm/s/mmHg; 
10min: 0.56±0.21 cm/s/mmHg; 30min: 0.64±0.22 cm/s/mmHg; 60min: 
0.54±0.18 cm/s/mmHg; p<0.05). RoR was lower at 10 minutes after ME than 
baseline (Pre-Ex: 0.25±0.07/Sec; 10min: 0.10±0.06/Sec; 30min: 0.30±0.13/Sec; 
60min: 0.25±0.05/Sec; p<0.05). SE did not reduce RoR (Pre-Ex: 0.22±0.03/Sec; 
10min: 0.23±0.05/Sec; 30min: 0.21±0.05/Sec; 60min: 0.22±0.03/Sec; p˃0.05). 
Conclusion: RoR was lower after 10 minutes of the maximal exercise 
indicating that CA is impaired in the first minutes of post-exercise recovery. 
Submaximal exercise did not decrease the dynamic cerebral blood flow 
autoregulation. 
 
Key-words: Cerebral blood flow autoregulation; Cerebral blood flow; Post-
exercise recovery period; Transcranial Doppler. 
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• INTRODUÇÃO 

O exercício agudo promove quebra da homeostase com alterações na 

pressão arterial (PA) e na velocidade de fluxo na artéria cerebral média (MCAv) 

relacionadas à intensidade do exercício, e pode ser considerado um desafio 

para o mecanismo autorregulatório cerebral. O período de recuperação pós-

exercício é caracterizado pela tentativa do organismo em se reestabelecer do 

impacto fisiológico causado pelo exercício. Considerando que as variáveis 

fisiológicas PA e MCAv sofrem alterações importantes, como a redução 

abrupta da PA ao fim do exercício, e essas alterações são diretamente 

relacionadas com o funcionamento do sistema circulatório cerebral, a 

verificação da eficácia do mecanismo autorregulatório cerebral durante o 

período de recuperação pós-exercício de diferentes intensidades (máxima e 

submáxima) se faz necessária.  

Autorregulação cerebral (AC) é o mecanismo que busca manter o fluxo 

sanguíneo cerebral relativamente estável, frente às variações da pressão 

arterial (Aaslid, Markwalder et al. 1982, Aaslid, Lindegaard et al. 1989). AC 

atua, efetivamente, entre variações pressóricas que vão de 60 a 150 milímetros 

de mercúrio (mmHg), perdendo eficiência quando esses limites são excedidos 

(Meng and Gelb 2015). Este mecanismo envolve propriedades miogênicas dos 

vasos cerebrais que são responsivos aos produtos metabólicos e à pressão 

parcial de dióxido de carbono (pCO2) (Ogoh, Nakahara et al. 2014). Alguns 

estudos demonstraram que durante exercício de alta intensidade a AC 

dinâmica é prejudicada (Ogoh, Dalsgaard et al. 2005), enquanto o exercício 

submáximo parece não modificar a capacidade deste mecanismo em ajustar o 

fluxo sanguíneo cerebral (Fisher, Ogoh et al. 2008).  



No entanto, o comportamento da AC durante o período de recuperação 

pós-exercício não é completamente esclarecido na literatura. Em estudo 

publicado em 2007, Ogoh e colaboradores, observaram que até 10 minutos de 

recuperação após exercício com intensidades leve e moderada o mecanismo 

autorregulatório permanece eficiente. Já após o exercício intenso, foi 

observado prejuízo na AC durante a fase diastólica do ciclo cardíaco (Ogoh, 

Fisher et al. 2007). Posteriormente, um importante estudo investigou o período 

de recuperação após exercício dinâmico com intensidade submáxima, e foi 

constatada a manutenção da efetividade do sistema autorregulatório até 60 

minutos de recuperação (Willie, Ainslie et al. 2013).  

Apesar de apresentarem resultados consistentes, ambos os estudos não 

realizaram o controle dos níveis de dióxido de carbono (CO2), fato que pode 

influenciar diretamente os resultados apresentados. Além de promover 

vasodilatação a nível cerebral e consequente elevação na velocidade de fluxo 

sanguíneo cerebral, a elevação na pressão parcial de CO2 ao final da 

respiração (PetCO2) prejudica a capacidade autorregulatória cerebral, 

reduzindo a faixa de atuação do mecanismo. Inversamente, reduções nos 

valores da PetCO2  causam vasoconstrição cerebral, redução na velocidade do 

fluxo e favorecem o mecanismo autorregulatório (Ogoh, Nakahara et al. 2010, 

Meng and Gelb 2015). 

Dessa forma, o presente estudo foi baseado na hipótese de que, sem a 

influência positiva que a redução nos níveis de CO2 exercem sobre o 

mecanismo autorregulatório cerebral, o mesmo estaria prejudicado após a 

realização de exercício dinâmico de diferentes intensidades, e que esse 

prejuízo seria de maior magnitude e duração após o exercício máximo.  

 

• Autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral 

O cérebro é o principal órgão do sistema nervoso central e a mais 

complexa estrutura biológica conhecida. Possui mais de 86 bilhões de 

neurônios e exerce funções primordiais para o funcionamento do organismo 

humano, entre elas, regula o sistema cardiovascular a fim de manter a 



homeostase, e consequentemente um aporte ideal de oxigênio (O2) e 

nutrientes para os tecidos (Dampney 2016). Apesar de representar entre 2 a 

3% do peso corporal total, em condição de repouso, cerca de 15% do débito 

cardíaco é direcionado para essa região.  A sua alta demanda metabólica, 

aliada a reduzida capacidade de estocar substratos energéticos, exige um 

intenso e permanente suprimento sanguíneo para este órgão (Panerai 2009, de 

Almeida Holanda, de Araujo Paz et al. 2014). A redução ou interrupção no fluxo 

sanguíneo para o cérebro, mesmo que por um curto período de tempo, pode 

promover danos importantes e possivelmente irreversíveis aos tecidos 

(Hoksbergen, Majoie et al. 2003).  

Os ajustes cerebrovasculares realizados pelo mecanismo 

autorregulatório buscam proteger o cérebro. Quando a PA é elevada os vasos 

sanguíneos intracranianos reduzem seu calibre, na tentativa de manter o fluxo 

sanguíneo cerebral estável, minimizando assim as possibilidades de ocorrência 

de um incidente hemorrágico. Já em resposta à redução na pressão arterial, a 

vasculatura cerebral se dilata, buscando manter o aporte sanguíneo e evitando 

assim uma possível isquemia  (Willie, Tzeng et al. 2014). Entretanto, a 

reatividade cerebrovascular não é exclusivamente relacionada à pressão 

arterial ou pressão de perfusão. Alterações em outros fenômenos fisiológicos, 

como as concentrações de CO2, por exemplo, podem modificar a resistência 

vascular cerebral e assim regular o fluxo sanguíneo cerebral (Ogoh, Nakahara 

et al. 2010, Meng and Gelb 2015).  

A autorregulação cerebral pode ser analisada de forma estática, quando 

é observada a relação entre as oscilações na pressão arterial e na velocidade 

do fluxo na artéria cerebral média (MCAv) durante um momento de estabilidade 

(steady state) (Claassen, Meel-van den Abeelen et al. 2016), ou de forma 

dinâmica, quando a relação entre PA e a velocidade de fluxo  sanguíneo 

cerebral é analisada durante um período de alteração abrupta na pressão 

arterial (Garrett, Pearson et al. 2017). Alterações na PA tendem a aumentar ou 

reduzir a velocidade do fluxo sanguíneo cerebral, porém, não significa que o 

mecanismo autorregulatório cerebral esteja comprometido (Lucas, Tzeng et al. 

2010). 



A figura 1 representa o mecanismo autorregulatório, e seus ajustes 

frente a variações na pressão arterial.  

.  

 

Figura 1: Representação esquemática do mecanismo autorregulatório cerebral.      Início do 

platô autorregulatório;     Fim do platô autorregulatório. Adaptado de Meng et al, 2015.  

 

1.2  Influência do oxigênio e dióxido de carbono sobre a autorregulação 

cerebral 

 A vasculatura cerebral é altamente responsiva às concentrações de O2 

e CO2 arteriais, fato que influencia diretamente a AC (Sato, Sadamoto et al. 

2012). Redução na concentração de oxigênio (hipóxia) arterial promove 

elevação na velocidade do fluxo sanguíneo cerebral. Essas alterações variam 

entre 3% - 4% de elevação na velocidade de fluxo sanguíneo cerebral por 

percentual de redução na saturação de O2. Essa adaptação busca manter um 

adequado suprimento de oxigênio para o cérebro. Por outro lado, quando o 

indivíduo é submetido a situações onde a pressão parcial de O2 é elevada 

(hiperóxia), observa-se redução na velocidade do fluxo sanguíneo cerebral 

(Lassen 1959, Willie, Macleod et al. 2012). A reatividade dos vasos cerebrais 

frente às diferentes concentrações de O2 se difere entre as regiões média e 



anterior, quando comparada a região posterior do cérebro.  Em situação de 

hipóxia, a velocidade do fluxo sanguíneo nas artérias cerebrais anterior e 

média é elevada, enquanto que na artéria cerebral posterior a velocidade reduz 

gradualmente, a medida que o nível de hipóxia é intensificado (Feddersen, 

Neupane et al. 2015).  

A baixa concentração de oxigênio arterial é detectada pelos 

quimiorreceptores periféricos que levam um sinal aferente para o tronco 

cerebral. Esse fenômeno desencadeia uma série de respostas compensatórias 

visando à manutenção do aporte adequado de O2. Dentre essas respostas 

reflexas podemos destacar o aumento da ventilação pulmonar, que favorece a 

saturação de O2 na circulação pulmonar, porém, no cérebro esse fenômeno 

promove vasoconstrição e consequente redução na velocidade do fluxo 

sanguíneo cerebral, pois o aumento da ventilação pulmonar reduz 

consideravelmente os níveis de CO2 (Hoiland, Bain et al. 2016). Desta forma, 

baixas concentrações de CO2 arterial (hipocapnia) causam vasoconstrição e 

consequente redução no fluxo sanguíneo cerebral, enquanto que altas 

concentrações de CO2 (hipercapnia) fazem com que os vasos cerebrais 

aumentem seu calibre, elevando assim o fluxo sanguíneo (Ogoh and Ainslie 

2009).  

A vasculatura cerebral é mais reativa a hipercapnia, em comparação a 

hipocapnia de mesma magnitude. Elevação de 1 mmHg na PetCO2 provoca 

aumento de 3% - 6% na velocidade do fluxo sanguíneo cerebral, já a redução 

na PetCO2 de mesma magnitude promove a diminuição da velocidade de fluxo 

entre 1% - 3%, aproximadamente (Battisti‐Charbonney, Fisher et al. 2011, 

Willie, Macleod et al. 2012). Quanto à reatividade dos vasos extracranianos às 

concentrações de CO2, um importante estudo mostrou que a circulação 

vértebro-basilar possui menor reatividade ao CO2 que a circulação da artéria 

carótida interna. Enquanto isso, a artéria carótida externa possui menor 

reatividade que todas as outras artérias investigadas (Sato, Sadamoto et al. 

2012). Ao analisar a reatividade vascular às concentrações de CO2 em jovens e 

idosos, treinados e não treinados, não foram observadas diferenças 

significativas entre as faixas etárias, e tampouco sobre os níveis de 

treinamento (Braz, Flück et al. 2016). Durante a realização de exercício, a 



sensibilidade às alterações nas concentrações de CO2 são aumentadas, e 

apesar da influência da PA e DC sobre o fluxo sanguíneo cerebral, a PetCO2 

se apresenta como fator preponderante na regulação do fluxo sanguíneo 

cerebral  durante exercício dinâmico (Rasmussen, Stie et al. 2006). 

Rate of regulation (RoR) é calculado como um índice de autorregulação 

cerebral dinâmica, e reduções ou elevações em seus valores indicam que o 

mecanismo autorregulatório pode estar debilitado ou preservado, 

respectivamente. Alguns estudos demonstraram que em condições de 

normóxia ou hiperóxia, ou seja, quando a pressão parcial de oxigênio está 

normal ou elevada, e a pressão parcial de CO2 apresenta valores de repouso 

(isocapnia), o RoR não sofre alterações. Em hipóxia e isocapnia, o índice 

autorregulatório é reduzido, indicando prejuízo no mecanismo autorregulatório 

cerebral. Por outro lado, na condição de hipóxia e hipocapnia, o RoR apresenta 

elevação demonstrando a influência do CO2 sobre o mecanismo 

autorregulatório (Ogoh, Nakahara et al. 2010).  

Diversos estudos demonstraram a relação negativa entre altas 

concentrações de CO2 e a regulação do fluxo sanguíneo cerebral, 

comprovando que à medida que a concentração de CO2 sanguíneo é elevada, 

a autorregulação cerebral responde de forma inversamente proporcional 

reduzindo sua capacidade de ajuste (Murkin, Farrar et al. 1987, McCulloch, 

Visco et al. 2000, Kaiser, Gauss et al. 2005). Esse comportamento está 

associado à alteração causada no platô autorregulatório que, em comparação à 

situação de isocapnia, apresenta valores absolutos mais elevados, e tamanho 

reduzido.  

Basicamente, em condições de baixa pressão de perfusão onde o vaso 

deve se dilatar na tentativa da manutenção do aporte sanguíneo, a alta 

concentração de CO2 limita essa resposta autorregulatória fazendo com que o 

limite inferior do platô se transfira para a direita alcançando seu limite de maior 

dilatação vascular antecipadamente (Meng and Gelb 2015). Já o limite 

superior, ponto de maior constrição que o vaso deve realizar, é deslocado para 

a esquerda alcançando o ponto de maior constrição antecipadamente. Esse 

fenômeno ocorre devido à ação vasodilatadora do CO2, que é antagônica ao 



comportamento que o vaso deve desempenhar, limitando a redução do seu 

calibre. Dessa forma, o platô ou faixa autorregulatória reduz de tamanho 

deixando o indivíduo mais suscetível à ocorrência de incidentes 

cerebrovasculares. A severidade da hipercapnia vai ditar o grau dessas 

variações (Meng and Gelb 2015). Esse mecanismo é ilustrado na figura 2. 

 

Figura 2: Diferentes platôs autorregulatórios em diferentes concentrações de CO2. PA – 
Pressão arterial; FSC – Fluxo sanguíneo cerebral; B0 – Platô em normocapnia; B1 – Platô em 
hipercapnia moderada; B2 – Platô em hipercania severa; LI- Limite inferior; LS – Limite superior; 
A- curva antes do limite inferior. É representada a reatividade do vaso em cada uma das 
condições. Adaptado de Meng et al, 2015. 

 

A influência da pouca concentração de CO2 na autorregulação cerebral 

se fundamenta em dois pontos principais. O primeiro é como o limite inferior do 

platô se comporta, visto que a reduzida pressão de perfusão e a hipocapnia 

exercem efeitos opostos na vasculatura cerebral. Respondendo esse 

questionamento, a literatura aponta que a responsividade ao CO2, em 

condições de baixa pressão arterial, é muito atenuada ou até totalmente 

abolida, o que proporciona a sobreposição da ação imposta pela PA, assim o 



limite inferior do platô não sofre alterações. Essas respostas foram observadas 

em modelos animais e em humanos (Artru and Colley 1984, Artru 1985, Artru 

1986, Whitelaw, Karlsson et al. 1991).  O segundo ponto é referente ao limite 

superior onde, tanto a elevação da pressão arterial quanto a hipocapnia 

induzem vasoconstrição cerebral. A forma que a hipocapnia atua em situações 

de pressão arterial elevada não é clara. Uma vertente aponta para um 

deslocamento do limite superior para o centro do platô, ocasionado pelo 

somatório das ações da hipocapnia e da pressão arterial elevada, fazendo com 

que a maior capacidade de constrição do vaso seja alcançada 

antecipadamente. Já a segunda linha de pesquisa defende a ideia de um 

deslocamento do limite superior para a direita, afirmando que a hipocapnia 

seria capaz de intensificar a vasoconstrição imposta pelos elevados níveis de 

PA, isso levaria a uma constrição do vaso ainda maior, aumentando o platô 

autorregulatório e a efetividade do mecanismo (Haeggendal and JOHANSSON 

1965, Harper 1966, Paulson, Olesen et al. 1972). Resumidamente, em 

condições de hipocapnia, o platô de regulação é alcançado em valores 

absolutos menores em relação a isocapnia, e a sua faixa ideal de atuação não 

é alterada. O limite inferior do platô, onde são observados valores pressóricos 

reduzidos, não sofre nenhum tipo de alteração. Já quanto ao limite superior, 

onde os valores pressóricos estão elevados, a literatura apresenta resultados 

divergentes e necessita de investigação (Meng and Gelb 2015). 

 

1.3  Exercício máximo e submáximo, período de recuperação e 

autorregulação cerebral 

O teste cardiopulmonar máximo (TCM) é uma avaliação que fornece 

informações hemodinâmicas, eletrocardiográficas e ventilatórias, que 

possibilitam a identificação de fatores que atuam sobre a disponibilidade e a 

necessidade de oxigênio consumido pelo miocárdio, a identificação de 

distúrbios de ritmo e/ou condução durante o ciclo cardíaco, da dinâmica da 

pressão arterial durante esforços extremos, assim como na prescrição de 

exercícios para indivíduos saudáveis ou enfermos (Herdy, Ritt et al. 2016).  A 

qualidade dos resultados obtidos através desse modelo de avaliação da 



capacidade funcional dos sujeitos faz com que cerca de 5.000.000 de exames 

desse tipo sejam realizados no Brasil anualmente (Stein 2006). 

Astrand, em 1952, definiu o consumo máximo de oxigênio (VO2máx) como 

a mais alta captação  de oxigênio alcançada por um  indivíduo, respirando ar 

atmosférico. Fatores como genética, idade e sexo podem influenciar o nível do 

VO2máx (Åstrand 1952, Denadai 1995). Esse consumo de oxigênio é alcançado 

através da realização de protocolos de exercício com carga crescente, até a 

exaustão. A frequência cardíaca (FC) é um indicador da intensidade do 

exercício e o eletrocardiograma (ECG) é o meio mais recomendado para 

realizar o seu monitoramento. A FC acompanha, linearmente, o aumento da 

intensidade do exercício elevando o número de batimentos por minuto (bpm) a 

fim de suprir a demanda metabólica existente (Ogoh, Hayashi et al. 2008, 

Deegan, Devine et al. 2010, Ogoh, Nakahara et al. 2010). FCmáx é o termo 

utilizado para definir os maiores valores alcançados pela FC em um exercício 

máximo (Cunha, Montenegro et al. 2014). 

Também utilizado rotineiramente por profissionais da área da saúde, o 

exercício submáximo se caracteriza pela realização de um esforço físico com 

intensidade inferior ao VO2máx e que pode ser mantido por um período 

prolongado sem a ocorrência de fadiga. Sua grande adesão se justifica pelos 

importantes resultados positivos obtidos através de sua prática regular, e pela 

segurança de prescrição e prática por diferentes grupos de indivíduos (Ogoh, 

Hayashi et al. 2008, Ogoh, Ainslie et al. 2009, Monteiro, Fiani et al. 2010, do 

Rêgo, Gomes et al. 2011, Cunha, Midgley et al. 2015). 

Durante a realização do exercício dinâmico, o volume sistólico (VS) é 

elevado até, aproximadamente, 40% - 60% do VO2máx, formando um platô ou 

até mesmo reduzindo seus valores quando submetidos a  esforço máximo. 

Indivíduos mais bem condicionados (VO2máx ˃ 55 ml.Kg-1.min-1 ) e atletas 

apresentam valores maiores, e crescentes durante um exercício máximo 

(Stringer, Whipp et al. 2005, Marcora, Bosio et al. 2008, Fukuda, Maegawa et 

al. 2010). O débito cardíaco (DC=FCxVS) é elevado continuamente até o ponto 

de maior esforço, visto que a FC mantém esse comportamento. Indivíduos 

saudáveis apresentam valores máximos de DC de aproximadamente 20 L/min, 



enquanto atletas podem apresentar valores máximos próximos a 40 L/min 

(Joyner and Casey 2015). Fato justificado pelo contínuo aumento do VS 

durante as fases finais e do exercício (Zhou, Conlee et al. 2001, Warburton, 

Haykowsky et al. 2002).  

A pressão arterial sistólica (PAS) responde linearmente ao aumento da 

intensidade do exercício com valores mais elevados sendo observados nas 

fases finais do exercício máximo (Berne, Levy et al. 2004). A pressão arterial 

diastólica (PAD) apresenta elevação discreta, ou até mesmo manutenção dos 

seus valores próximos aos observados no repouso (Tanaka, Bassett et al. 

1996). A velocidade do fluxo sanguíneo na artéria cerebral média (MCAv) se  

eleva logo após o início do exercício, com valores máximos sendo  alcançados 

antes da ocorrência de fadiga.  No momento da exaustão, os valores de MCAv 

estão significativamente reduzidos em relação ao valor máximo alcançado 

durante o exercício (González‐Alonso, Dalsgaard et al. 2004). Autores 

defendem que a queda na MCAv durante o exercício intenso se deve ao 

aumento na frequência respiratória, que por sua vez promove uma maior 

eliminação de CO2 e consequente vasoconstrição  cerebral (Rasmussen, Stie 

et al. 2006).  

O período de recuperação pós-exercício é objeto de investigação devido 

a sua relevância clínica, tanto para indivíduos saudáveis quanto para 

portadores de patologias (Hecksteden, Grütters et al. 2013). É descrito na 

literatura que diferentes modalidades de exercícios, ou diferentes intensidades 

ou volumes de um mesmo exercício, podem causar respostas hemodinâmicas 

de diferentes magnitudes e durações (de Moraes Forjaz, Santaella et al. 1998, 

Eicher, Maresh et al. 2010, Cunha, Midgley et al. 2015). Após o exercício 

ocorre uma sustentada vasodilatação no músculo exercitado que pode perdurar 

por um longo período, promovendo uma redução pressórica denominada 

hipotensão pós-exercício (Pescatello, Guidry et al. 2004).  

Em jovens saudáveis, foi comparada a resposta hemodinâmica após três 

intensidades de exercício dinâmico (30%, 50% e 75% do VO2máx), e a queda 

pressórica foi significativamente maior após a realização dos exercícios mais 

intensos. O comportamento da PA durante o período de recuperação pós-



exercício aeróbio é amplamente estudado devido a sua relevância clínica no 

tratamento e controle da PA onde, apenas cinco milímetros de mercúrio de 

redução na pressão arterial sistólica representa diminuição de 14% no risco de 

morte por acidente vascular cerebral (Whelton, He et al. 2002), e a queda de 

dois mmHg na pressão arterial diastólica reduz este risco em 15% (Cook, 

Cohen et al. 1995).  

A redução da pressão arterial média (PAM) observada ao fim do 

exercício, concomitante a alteração nos valores de MCAv provenientes do 

exercício, são um desafio para o mecanismo autorregulatório, e exigem que o 

mesmo  atue de forma eficaz, visando a proteção da estrutura cerebral 

(González‐Alonso, Dalsgaard et al. 2004). As alterações hemodinâmicas e 

cerebrovasculares causadas pelo exercício agudo justificam a investigação do 

comportamento do mecanismo autorregulatório cerebral durante o período de 

recuperação pós-exercício.  

 

1.4  Influência do débito cardíaco sobre a autorregulação cerebral  

Como mencionado anteriormente, o DC é o resultado da relação entre a 

frequência cardíaca e o volume sistólico. Ele sofre alterações nos seus valores 

sempre que a demanda de oxigênio para o organismo é aumentada ou 

reduzida (Wilmore and Costill 2003, Meng, Hou et al. 2015). 

Quando se observa o comportamento do fluxo sanguíneo cerebral frente 

a alterações no DC, é evidenciado que a circulação cerebral responde de forma 

diretamente proporcional à alteração no débito cardíaco. Indivíduos portadores 

de patologias que causam redução no DC ou que fazem uso de medicação 

betabloqueadora apresentam dificuldade em aumentar a perfusão cerebral 

quando submetidos a exercício físico, devido à dificuldade de elevação do DC 

(Van Lieshout 1999, Ide, Boushel et al. 2000). Esse fato foi confirmado em uma 

pesquisa realizada em 2005, onde, mesmo sem alterações na tensão arterial 

de dióxido de carbono (PaCO2), o fluxo sanguíneo cerebral aumentou 

linearmente com a elevação do DC. Independente da elevação nos valores de 

fluxo, o nível da AC não foi prejudicado e, aparentemente, as mulheres 



possuem mecanismo de autorregulação cerebral mais eficiente que os homens 

(Ogoh, Brothers et al. 2005, Deegan, Devine et al. 2010). 

 Estudos apontam que indivíduos portadores de insuficiência cardíaca 

crônica, possuem menor fluxo sanguíneo cerebral quando comparados a 

indivíduos saudáveis da mesma faixa etária. Além disso, essa redução é 

diretamente correlacionada com o grau de desenvolvimento da doença, e com 

a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Confirmando esses achados, após 

a reversão desse quadro através da utilização de fármacos ou realização de 

procedimento cirúrgico, o aporte sanguíneo para o cérebro é elevado (Paulson, 

Jarden et al. 1986, Choi, Kim et al. 2006, Massaro, Dutra et al. 2006). 

Assim como as alterações crônicas, mudanças agudas no 

comportamento vascular cerebral, provenientes de alterações no DC são 

evidenciadas pela literatura. Estudos apontam que reduções transitórias no DC 

fazem com que o fluxo sanguíneo cerebral seja reduzido de maneira 

diretamente proporcional. Por outro lado, elevações agudas no DC elevam o 

fluxo sanguíneo cerebral (van Lieshout, Pott et al. 2001, Ogawa, Iwasaki et al. 

2007). 

Existem diversas evidências que abordam a relação entre o DC e o fluxo 

sanguíneo cerebral, porém uma grande variedade metodológica dificulta a 

interpretação segura dessa relação. A forma utilizada para alterar o DC é o que 

mais diferencia um protocolo de outro.  Assim, o débito cardíaco exerce 

influência direta sobre o fluxo sanguíneo cerebral fazendo que com que o 

mesmo eleve ou reduza seus valores à medida que o DC é alterado. Apesar da 

influência efetiva do DC sobre a velocidade do fluxo sanguíneo cerebral, o 

mecanismo autorregulatório cerebral parece não sofrer influência dessa 

variável (Meng, Hou et al. 2015).  

 

1.5  Justificativa  

A manutenção do constante e adequado aporte sanguíneo para o 

cérebro se deve, em grande parte, ao funcionamento eficiente do mecanismo 

autorregulatório que reduz a incidência de eventos hemorrágicos ou 



isquêmicos (Aaslid, Lindegaard et al. 1989). Alguns estímulos como a 

exposição aguda ou crônica a altitudes elevadas fazem com que esse 

mecanismo perca a eficiência, deixando o indivíduo mais suscetível aos 

eventos citados (Jansen, Krins et al. 2000, Jansen, Krins et al. 2007).  

O exercício estático de preensão manual com intensidade submáxima 

não é capaz de prejudicar o mecanismo autorregulatório, durante ou após a 

sua realização (Ogoh, Sato et al. 2010), fato também observado durante a 

realização de exercício dinâmico com intensidade submáxima (Fisher, Ogoh et 

al. 2008). Porém, durante a realização de exercício dinâmico com intensidade 

elevada, é evidenciado que o mecanismo autorregulatório perde eficiência 

(Ogoh, Dalsgaard et al. 2005). Apesar das evidências sobre o comportamento 

da vasculatura cerebral durante o exercício serem bastante estabelecidas na 

literatura, o período de recuperação pós-exercício dinâmico permanece com 

informações escassas sobre o assunto.  

Um importante trabalho investigou a resposta autorregulatória após 

exercício dinâmico em três intensidades distintas e constatou que o exercício 

de intensidade leve ou moderada não foi capaz de prejudicar o mecanismo 

autorregulatório. Após o exercício intenso (150 bpm), com duração entre 6-8 

minutos de recuperação, a autorregulação cerebral dinâmica perdeu eficiência 

na fase diastólica do ciclo cardíaco. (Ogoh, Fisher et al. 2007). Outro 

importante trabalho analisou o período de recuperação após exercício dinâmico 

com duração de 40 minutos, e intensidade correspondente a 60% do VO2máx 

predito. Não foi observado prejuízo no mecanismo autorregulatório até 60 

minutos de recuperação e, apesar de afirmar ter realizado o controle da 

PetCO2, seus valores reduziram significativamente nos momentos de análise 

em relação ao repouso, fato que pode ter influenciado os resultados obtidos 

(Willie, Ainslie et al. 2013).  

Como é amplamente descrito na literatura a influência que o CO2 exerce 

sobre o FSC, e consequentemente sobre o mecanismo autorregulatório 

cerebral, se faz necessária à investigação do momento de recuperação pós-

exercício sem a influência desse possível fator confundidor. O teste 

cardiopulmonar máximo é realizado em grande escala no Brasil, porém as 



respostas autorregulatórias cerebrais durante o período de recuperação após 

um exercício máximo não são totalmente esclarecidas. Além disso, como as 

alterações fisiológicas provenientes do exercício permanecem por um longo 

período de tempo, é necessário que a investigação sobre o mecanismo 

autorregulatório seja realizada durante um longo período de recuperação. 

Assim, após a realização da presente pesquisa, pontos importantes sobre o 

comportamento cerebrovascular após a realização de exercício máximo e 

submáximo, sem a interferência da reatividade vascular às concentrações de 

CO2, poderão ser esclarecidos.  

 

1.6  Objetivo 

• Verificar a capacidade de regulação cerebrovascular durante o 

período de recuperação pós-exercício máximo e submáximo em 

indivíduos saudáveis.   

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1  Casuística 

Nove homens saudáveis (idade 30±6 anos, estatura 178±6 cm, massa 

corporal 78±8 kg) foram recrutados para participar do presente estudo que foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio 

Pedro da Universidade Federal Fluminense (CAAE 50316815.4.0000.5243). 

Os indivíduos foram informados quanto ao procedimento experimental e 

possíveis riscos associados ao estudo, e leram e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido antes de iniciar o protocolo experimental.  

Os sujeitos não faziam uso de nenhum tipo de medicação, não eram 

fumantes e não apresentavam histórico relacionado à doença cardiovascular, 

cerebrovascular ou respiratória.    

 

2.2  Protocolo experimental 



O presente estudo foi composto por três visitas não consecutivas ao 

Laboratório de Ciências do Exercício (LACE), com intervalo mínimo de 48 

horas.  

 

• Visita 1 

Na primeira visita foi realizada a familiarização com os procedimentos 

que seriam utilizados no estudo. Foram mensuradas estatura e massa corporal 

(Welmy © 2015), e após 10 minutos de repouso em posição sentada, a pressão 

arterial (PA) foi aferida no braço direito do indivíduo através de um monitor de 

pressão arterial automático (EM-759-E; Omron, Kyoto, Japan). 

Ainda na primeira visita, os indivíduos foram posicionados no ciclo 

ergômetro, paramentados, e a artéria cerebral média foi insonada. Parte da 

população apresenta determinadas características anatômicas que inviabilizam 

a insonação do vaso citado através do doppler transcraniano, esses voluntários 

foram excluídos da amostra (Marinoni, Ginanneschi et al. 1997, Bakker, de 

Leeuw et al. 2004, Wijnhoud, Franckena et al. 2008). Posteriormente, os 

voluntários elegíveis foram familiarizados com o protocolo de oclusão e 

liberação dos manguitos que tem como objetivo promover redução abrupta e 

de grande magnitude na PA, estimulando o mecanismo autorregulatório e 

possibilitando assim a avaliação da sua capacidade em regular o fluxo 

sanguíneo cerebral. (Ogoh, Brothers et al. 2008, Ogoh, Brothers et al. 2008, 

Sasaki, Hirasawa et al. 2016). 

Os voluntários ainda foram familiarizados com o analisador metabólico (Ultima 

CPX; Medgraphics, St. Paul, MN) e com o sistema de reinalação de gases. Os 

gases expirados (CO2 e O2) foram monitorados durante a manobra de liberação 

dos manguitos, e a cadência de 20 ciclos respiratórios por minuto foi mantida 

com o auxílio de um metrônomo. 

 

2.2.2  Visita 2 



Na segunda visita os voluntários realizaram o TCM, que foi realizado em 

um cicloergômetro semi-recumbente eletronicamente travado (Sportop RB300 

Mag Recumbent Bike®; Fabriano, Italy). Os indivíduos foram orientados a 

manter uma cadência de 60 rotações por minuto (rpm) durante todo o teste. O 

teste foi iniciado com uma resistência de 30 Watts (W), e a cada 2 minutos 

foram acrescidos 30 W até a exaustão voluntária do indivíduo (Belardinelli, 

Lacalaprice et al. 2003). A exaustão foi determinada quando o voluntário 

apresentou incapacidade de manter a cadência de 60 rpm por um período de 

30 segundos, mesmo com o encorajamento verbal dos avaliadores , ou quando 

o VO2máx foi alcançado. 

O protocolo consistiu em um momento repouso de 7 minutos, onde o 

indivíduo permaneceu sentado e as variáveis hemodinâmicas, ventilatórias e 

cerebrais, foram continuamente monitoradas. O valor basal da PetCO2 foi 

estabelecido a partir da média observada nos últimos 30 segundos do período 

baseline. A PetCO2 foi controlada, e mantida a níveis basais durante as 

manobras de liberação dos manguitos que foram realizadas no momento pré-

exercício e após 10, 30 e 60 minutos do término do exercício. A pressão arterial 

batimento-a-batimento, FC e MCAv  foram continuamente monitoradas e 

armazenadas para posterior análise. A frequência respiratória foi controlada, e 

mantida a 20 incursões por minutos, através de sinais sonoros emitidos por um 

metrônomo, evitando assim a sua influência nas concentrações de CO2. A 

figura 3 apresenta o setup das sessões experimentais.  



 
Figura 3: Setup das sessões experimentais.  

 

2.2.3  Visita 3 

Na terceira visita, foi realizado o protocolo de exercício submáximo com 

carga contínua correspondente ao limiar ventilatório 1, que se aproxima a 50% 

do consumo máximo de oxigênio, determinado a partir do TCM. Tal protocolo 

ocorreu após um período mínimo de 48 horas da realização do exercício 

máximo. Todas as orientações e procedimentos realizados nas visitas 

anteriores foram mantidos.  O protocolo de carga submáxima consistiu na 

realização de uma única sessão de exercício a aproximadamente 50% do 

VO2máx  com duração de 40 minutos (Willie, Ainslie et al. 2013). As manobras 

de cuff release foram realizadas nos mesmos momentos observados na visita 

2. O delineamento experimental pode ser visualizado na figura 4. 

 



 

Figura 4: Delineamento experimental. O índice autorregulatório foi calculado no primeiro 

minuto após a liberação dos manguitos. ACd – Autorregulação cerebral dinâmica. 

 

2.3  Variáveis hemodinâmicas  

A FC e a PA batimento-a-batimento foram monitoradas durante todo o 

protocolo. Os sinais analógicos foram digitalizados e armazenados em um 

computador portátil para posterior análise (Powerlbab and Labchart Pro; 

ADinstruments, Dunedin, New Zealand).  

Eletrocardiograma de superfície com três derivações (BioAmp, MLA2540, 

ADInstruments, Bella Vista, NSW, Australia) foi utilizado para monitorar a FC 

(Lipsitz, Mukai et al. 2000). A pressão arterial foi monitorada de forma não 

invasiva, batimento-a-batimento, através do método de fotopletismografia 

(Finometer Pro; Finapress Medical Systems, Arnhem, The Netherlands). Para 

isso, foi utilizado um manguito (cuff) posicionado no dedo médio da mão 

esquerda do voluntário. A PA também foi aferida na artéria braquial através de 

um monitor de pressão arterial automático (EM-759-E; Omron, Kyoto, Japan), 

nos momentos pré-exercício e após 10, 30 e 60 minutos do término do 

exercício. Em cada momento foram realizadas três medidas, e o valor médio 

obtido foi utilizado.  

 



2.4  Velocidade de fluxo sanguíneo na artéria cerebral média 

A velocidade média do fluxo sanguíneo na artéria cerebral média foi 

utilizada para estimar as alterações de perfusão cerebral (Vianna, Deo et al. 

2015). O segmento proximal da artéria cerebral média (ACM) foi insonado 

utilizando técnicas previamente estabelecidas pela literatura (Willie, Colino et 

al. 2011). O vaso foi insonado através da janela temporal direita, 

aproximadamente 1 centímetro acima do arco zigomático com a utilização de 

um doppler ultrassom transcraniano pulsado com ondas de 2-MHz (500V; 

Multigon Industries, Mt. Vernon, NY) (Aaslid, Markwalder et al. 1982). A 

profundidade de insonação recomendada varia entre, 20 e 60 milímetros, 

dependendo do posicionamento anatômico do vaso, e da espessura da 

estrutura óssea do crânio (Naqvi, Yap et al. 2013). Após a otimização do sinal, 

o transdutor foi fixado e a sua angulação permaneceu estável com a utilização 

de uma faixa de cabeça ajustável. O comportamento do fluxo sanguíneo 

cerebral foi monitorado durante todo o protocolo experimental, e as medidas 

foram obtidas nos mesmos momentos em todas as visitas. 

O índice de condutância vascular cerebral (CVCi) foi calculado como a 

média da MCAv  dividida pressão arterial média obtida através da 

fotopletismografia. Esse índice foi utilizado como uma forma de estimar as 

mudanças na condutância cerebrovascular (Claassen, Zhang et al. 2007, 

Ogoh, Sato et al. 2010). 

 

2.5  Manobra de oclusão e liberação de manguito “Cuff release” 

Com o voluntário sentado em posição semi recumbente, foram 

posicionados dois manguitos ao redor dos membros inferiores, na altura do 

terço superior da coxa (CC17; 18 x 108 cm; Hokanson). Esses manguitos 

foram inflados a uma pressão supra sistólica (220 mmHg) durante 5 minutos 

(E20, AG101; Rapid cuff inflation system, Hokanson, Bellevue, USA). Ao final 

deste período, os manguitos foram desinflados de forma repentina, provocando 

a queda abrupta e de grande magnitude na PA. Essa manobra visa estimular o 

mecanismo autorregulatório cerebral, e possibilita a investigação da sua 



efetividade a partir das mudanças compensatórias na vasculatura cerebral 

(Ogoh, Brothers et al. 2008, Ichikawa, Miyazawa et al. 2013). 

O comportamento de todas as variáveis utilizadas no presente estudo 

foram continuamente gravadas enquanto os manguitos estavam inflados e até 

7 minutos após a sua liberação. A manobra de cuff-release foi realizada nos 

momentos pré-exercício e com 10, 30 e 60 minutos após o término dos 

exercícios máximo e submáximo. 

 

2.6  Índice de autorregulação cerebrovascular “Rate of regulation” 

A PAM e a MCAv foram monitoradas continuamente, batimento-a-

batimento, durante todo o protocolo experimental. O índice de condutância 

cerebrovascular foi calculado a partir da divisão entre a MCAv e a PAM. O 

protocolo de liberação dos manguitos, mencionado no tópico anterior, foi 

utilizado para induzir a mudança transiente na PA, e assim estimular o 

mecanismo autorregulatório cerebral.  

Para avaliar o nível da autorregulação cerebral dinâmica, as mudanças 

no CVCi foram observadas. A média dos valores obtidos nos 4 segundos 

imediatamente antes da liberação dos manguitos foi definida como valor 

controle. As respostas da PAM, MCAv e CVCi foram calculadas através da 

subtração dos valores controle pelo valor mais baixo (nadir)  alcançado durante 

o intervalo entre 1 - 3,5 segundos após a liberação dos manguitos (Ogoh, Sato 

et al. 2010). O RoR foi calculado como o índice de autorregulação cerebral 

dinâmica: RoR = (∆CVCi/∆T) / ∆PAM (Aaslid, Lindegaard et al. 1989, Vianna, 

Deo et al. 2015, Sasaki, Hirasawa et al. 2016). O primeiro campo da fórmula 

consiste em uma regressão linear entre o índice de condutância e o tempo. O 

delta da PAM foi obtido através da subtração do valor controle, pelo valor 

médio encontrado entre o intervalo do segundo 1-3,5 após a liberação dos 

manguitos (Aaslid, Lindegaard et al. 1989, Vianna, Deo et al. 2015).  O nível de 

mudança no CVCi apresenta relação direta com a autorregulação cerebral 

dinâmica (Vianna, Deo et al. 2015). 

 



2.7  Variáveis ventilatórias 

Consumo de oxigênio (VO2), Frequência e volume respiratório e PetCO2 

foram monitoradas, continuamente, através de  um analisador metabólico 

(Ultima CPX; Medgraphics, St. Paul, MN), durante todo o protocolo 

experimental. A PetCO2 foi controlada através de um sistema de reinalação 

(Banzett, Garcia et al. 2000), e mantida a níveis basais durante as manobras 

de oclusão e liberação dos manguitos. Esse valor alvo foi definido durante o 

repouso, e a média de concentração nos últimos 30 segundos foi adotada 

como valor de concentração basal (Pavy-Le Traon, Costes-Salon et al. 2002, 

Vianna, Deo et al. 2015). Devido a grande influência exercida pelo CO2 no 

comportamento do fluxo sanguíneo cerebral, proporcionando elevação 

(hipercapnia), ou redução (hipocapnia) na sua velocidade, o controle desse gás 

se faz necessário durante a manobra de liberação dos manguitos (Sato, 

Sadamoto et al. 2012, Braz, Scott et al. 2014, Flück, Braz et al. 2014). 

Além das medidas realizadas pelo analisador metabólico, foi posicionada 

ao redor do tórax/abdômen dos indivíduos uma cinta respiratória sensível às 

mudanças em seu comprimento (Respiratory Belt Transducer, MLT 1132, 

AdInstruments, Brasil). O equipamento foi posicionado no ponto de maior 

expansão observado durante os ciclos respiratórios, e a frequência respiratória 

foi controlada a partir de sinais sonoros emitidos por um metrônomo, permitindo 

assim a realização de 20 incursões respiratórias por minuto, e evitando a sua 

influência nas concentrações de CO2. 

 

2.8  Análise estatística 

Os dados são expressos como média ± desvio padrão. A normalidade 

da distribuição dos dados foi determinada através do teste de normalidade de 

Shapiro-Wilk. A análise de variância (ANOVA) one-way com medidas repetidas 

foi utilizada para comparar as médias das variáveis hemodinâmicas, 

cerebrovasculares e o índice de autorregulação cerebral nos momentos pré-

exercício, e com 10, 30 e 60 minutos de recuperação. O post hoc de Bonferroni 

foi utilizado para identificar as diferenças estatisticamente significativas. Foi 

adotado um índice de significância de p˂0,05. Todos os dados foram 



analisados através de softwares estatísticos comercialmente disponível (IBM® 

SPSS® Statistics Premium 23 for Windows, e Graphpad Prism 6 for windows ). 

 

 

3.  RESULTADOS 

3.1  Características da Amostra 

As características gerais da amostra são apresentadas na tabela 1.  

Tabela 1 – Características gerais dos voluntários (n=9). 

VARIÁVEIS MÉDIA ± DP 

Idade (anos) 30 ± 6 

Estatura (cm) 178 ± 6 

Massa corporal (kg) 78 ± 8 

IMC (kg/m²) 24,7±3,1 

VO2máx (ml/kg/min) 32,4 ± 8,2 

PAS (mmHg) 121 ± 5 

PAD (mmHg) 70 ± 5 

93± 4 PAM (mmHg) 

Dados estão apresentados como média ± desvio padrão;  VO2máx: Consumo máximo de 
oxigênio; PAS: Pressão arterial sistólica; PAD: Pressão arterial diastólica; PAM: Pressão 
arterial média; IMC: índice de massa corporal. 

 

3.2 Respostas hemodinâmicas após exercício máximo 

A FC não apresentou diferenças significativas entre o momento baseline 

e o momento pré-exercício, o que indica que a oclusão nos membros inferiores 

não exerceu influência sobre a variável. Foi observado aumento significativo da 

frequência cardíaca em todos os momentos após o término do exercício, em 

relação ao repouso, com redução progressiva sendo observada após durante o 

período de recuperação, não alcançando valores semelhantes ao repouso 

(p˂0,01).  

https://ualberta.onthehub.com/WebStore/OfferingDetails.aspx?o=dc813c35-a034-e511-940e-b8ca3a5db7a1&pmv=6b91a641-77c3-e411-940a-b8ca3a5db7a1
https://ualberta.onthehub.com/WebStore/OfferingDetails.aspx?o=dc813c35-a034-e511-940e-b8ca3a5db7a1&pmv=6b91a641-77c3-e411-940a-b8ca3a5db7a1


 

 

Figura 5. Frequência cardíaca (FC) nos momentos pré, e pós a realização do exercício 
máximo. p˂0,01. (*) p≤0.05 Vs Baseline; (†) p≤0.05 vs. Pré-Ex; (‡) p<0.05  vs. 10 min; (#) 
p<0.05 vs. 30 min. 

 

Devido à demanda de oxigênio aumentada durante o exercício, os 

valores de débito cardíaco aumentam, e permanecem elevados até os 

primeiros momentos após o término do exercício. Esse fenômeno foi observado 

com 10 minutos de recuperação, onde os valores do DC apresentaram valores 

significativamente superiores ao repouso. Com a estabilização do organismo, a 

demanda e a oferta de oxigênio voltam ao equilíbrio e o DC retorna a 

condições próximas as observadas em repouso. Podemos observar na figura 

seguinte que, após 30 minutos do término do exercício, o DC já apresenta 

valores próximos aos observados antes do exercício (p˂0,01). 

 

Figura 6. Débito cardíaco (DC) nos momentos pré, e pós a realização do exercício máximo. (*) 
p≤0.05 Vs Baseline; (†) p≤0.05 vs. Pré-Ex; (‡) p<0.05  vs. 10 min. 

 



A pressão arterial sistólica permaneceu significativamente elevada na 

primeira medida após o exercício em relação ao baseline (p˂0,01), retornando 

a valores próximos aos basais após 30 minutos de recuperação. 

 

 

Figura 7. Pressão arterial sistólica (PAS) nos momentos pré, e pós a realização do exercício 
máximo. (*) p≤0.05 Vs Baseline; (‡)  p<0.05  vs. 10 min. 

 

A pressão arterial diastólica apresentou comportamento similar a PAS, 

com discreto aumento observado com 10 minutos de recuperação, porém sem 

diferença significativa (p=0,052).  

 

Figura 8. Pressão arterial diastólica (PAD) nos momentos pré, e pós a realização do exercício 
máximo. 

 

A pressão arterial média não apresentou diferenças significativas entre 

os momentos pré e pós-exercício. Diferença significativa foi observada entre os 

momentos 30 min e 10 min (p=0,004).  



 

Figura 9. Pressão arterial média (PAM) nos momentos pré, e pós a realização do exercício 

máximo. (‡) p<0.05 vs. 10 min. 

 

3.3 Respostas cerebrovasculares após exercício máximo 

Não foram observadas diferenças significativas na velocidade do fluxo 

sanguíneo cerebral (p=0,16) durante todo o período analisado. O índice de 

condutância cerebrovascular também apresentou valores quase inalterados 

durante o protocolo (p=0,18). O exercício dinâmico, de intensidade máxima, 

não alterou significativamente o comportamento da vasculatura cerebral até 60 

minutos após o fim do exercício.  

 

 

 

Figura 10. Velocidade de fluxo sanguíneo na artéria cerebral média (MCAv), e índice de 
condutância cerebrovascular (CVCi) nos momentos pré, e pós a realização do exercício 
máximo. p˃0,05. 



 

Para não ocorrer influência do CO2 no comportamento do fluxo 

sanguíneo cerebral nos momentos de análise do mecanismo autorregulatório, a 

PetCO2 foi controlada e mantida a níveis basais. A figura seguinte afirma que o 

controle foi eficiente, não apresentando diferença significativa durante o 

protocolo (p=0,10).  

 

Figura 11. Pressão parcial de CO2 ao final da expiração (PetCO2) nos momentos pré, e pós a 
realização do exercício máximo. p˃0,05. 

 

A tabela a seguir apresenta o nadir das variáveis hemodinâmicas e seus 

valores controle. 

 

 

 

Tabela 2 – nadir das variáveis hemodinâmicas no repouso e após a realização de exercício 
máximo. 

VARIÁVEIS Pré-Exercício 
10 min 

pós-exercício 

30 min 

pós-exercício 

60 min 

pós-exercício 

 Pré nadir Pré nadir Pré nadir Pré nadir 

PAS (mmHg) 134±18 107±12 153±26 114±24 127±14 94±14* 128±16 96±21 

PAD (mmHg) 70±10 51±9 83±8 56±9 74±12 47±8 
† 72±13 48±14 



PAM (mmHg) 95±8 76±9 105±13 81±12 93±9 67±6 93±9 71±16 

MCAv (Cm/s) 66±19 45±19 67±22 41±13 61±20 34±12 64±20 35±12 

DC (L/min) 6,4±1,1 7,7±1,2 8,0±1,2 8,6±1,3 6,4±1,1 6,9±1,0 
† 6,6±1,2 7,2±1,8 

FC (bpm) 74±9 90±9 101±10 111±8* 91±10 104±8 *
† 85±11 98±13*

† 

Dados apresentados com média ± desvio padrão. PAS: Pressão arterial sistólica; PAD: pressão 
arterial diastólica; PAM: Pressão arterial média; MCAv: Velocidade de fluxo na artéria cerebral 
média; DC: Débito cardíaco; FC: Frequência cardíaca. (*) p˂0.05 Vs Nadir Pré-exercício; (†) 
p˂0.05 vs. Nadir 10 min.  

 

A manobra de liberação dos manguitos causou redução importante na 

PA em todos os momentos. A variação da pressão arterial média foi -

19±4mmHg (-20±5%; Pré-Ex), -24±8mmHg (-23±7%; 10min), -25±8mmhg (-

26±7%; 30min) e -22±9mmHg (-24±13%; 60min) após o exercício máximo. Não 

houve diferença significativa na variação absoluta, ou percentual da PAM entre 

os momentos analisados (p=0,35 e 0,35 respectivamente). As variações na 

PAM provocaram redução transitória na MCAv com média de 38% entre os 

momentos de análise, alteração suficiente para estimular o mecanismo 

autorregulatório (Aaslid, Lindegaard et al. 1989). A figura seguinte apresenta os 

deltas de variação da pressão arterial média e da velocidade de fluxo na artéria 

cerebral média, ocasionadas pela manobra de liberação dos manguitos. A 

variação é apresentada em valores absolutos e percentuais. 

 

   



 

 

Figura 12. Deltas percentuais e absolutos da pressão arterial média (PAM) e velocidade de 
fluxo na artéria cerebral média (MCAv), ocasionado pela manobra de liberação dos manguitos 
nos momentos pré e pós o exercício máximo. 

 

 A figura 13 apresenta o RoR  observado em 7 indivíduos. Nos primeiros 

10 minutos após o exercício máximo, o RoR apresentou redução significativa, 

quando comparado ao pré-exercício, o que indica um prejuízo no mecanismo 

autorregulatório (p=0,01). Após 30 minutos do fim do exercício máximo, seus 

valores retornaram ao observado antes do início do exercício, indicando 

restauração do mecanismo.   

 

 

Figura 13: Índice autorregulatório (Rate of regulation - RoR) nos momentos pré, e pós a 

realização do exercício máximo. (*) p˂0,05 vs. Pré-Ex; (†) р˂ 0,05 vs. 10 min. n=7. 

 



3.4 Respostas hemodinâmicas após exercício submáximo 

A resposta da frequência cardíaca frente à realização de exercício 

submáximo com carga constante apresentou resposta semelhante às 

observadas após o TCM. O valor observado com 10 minutos após o término do 

exercício foi mais elevado em relação ao pré-exercício, e houve uma redução 

progressiva com o decorrer do tempo de recuperação (p˂0,05). Diferenças 

significativas foram observadas entre os momentos 10 min e 30 min, quando 

relacionados ao repouso. Após 30 e 60 minutos de recuperação os valores 

foram inferiores, e significativamente diferentes, aos observados aos 10 

minutos.   

 

 Figura 14. Frequência cardíaca (FC) nos momentos pré, e pós a realização do exercício 

submáximo. (*) p˂0.05 Vs Baseline; (†) p˂0.05 vs; Pré-Ex; (‡) p<0.05 vs. 10 min. 

 

O exercício dinâmico, com intensidade submáxima, não foi capaz de 

provocar alterações significativas no DC até 60 minutos de recuperação 

(p=0,42). 



 

Figura 15: Débito cardíaco (DC) nos momentos pré, e pós a realização do exercício 
submáximo. p=0,42. 

A pressão arterial sistólica e pressão arterial média se comportaram de 

forma similar, com uma tendência de redução em seus valores após 30 

minutos de recuperação, porém, sem diferença estatisticamente significativa 

(p=0,25 e 0,22 respectivamente).  

 

Figura 16: Pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial média (PAM) nos momentos pré, 

e pós a realização do exercício submáximo.  

 

Não foram observadas diferenças significativas entre as médias da 

pressão arterial diastólica (p=0,059). Assim a PAD foi considerada inalterada 

durante a recuperação do exercício submáximo. 



 

Figura 17: Pressão arterial diastólica (PAD) nos momentos pré, e pós a realização do 
exercício submáximo.  

 

3.5 Respostas cerebrovasculares após exercício submáximo 

A MCAv permaneceu sem diferença significativa durante as medidas 

pré-exercício. Não foram observadas variações importantes no comportamento 

do fluxo sanguíneo cerebral até 60 minutos após o fim da seção de exercício 

(p=0,20). O índice de condutância cerebrovascular apresentou comportamento 

estável, e não foram observadas alterações significativas em seus valores, 

durante todo o protoclo (p=0,06).   

 

Figura 18. Velocidade de fluxo sanguíneo na artéria cerebral média (MCAv), e índice de 
condutância cerebrovascular (CVCi) nos momentos pré, e pós a realização do exercício 
submáximo.  

 



A PetCO2 foi controlada via sistema de reinalação, e seus valores não 

apresentaram diferença estatisticamente significativa durante todo protocolo, 

afirmando que o controle foi eficiente (p = 0,22).  

 

Figura 19. Pressão parcial de dióxido de carbono ao final da respiração (PetCO2) nos 
momentos pré, e pós a realização do exercício submáximo.  

 

A tabela a seguir apresenta o nadir das variáveis hemodinâmicas e seus 

valores controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3 – nadir das variáveis hemodinâmicas no repouso e após a realização de exercício 
submáximo. 

VARIÁVEIS Pré-Exercício 
10 min 

pós-exercício 

30 min 

pós-exercício 

60 min 

pós-exercício 

 Pré nadir Pré nadir Pré nadir Pré nadir 

PAS (mmHg) 133±15 106±17 132±17 95±17 118±16 91±16 135±18 104±13 

PAD (mmHg) 75±13 53±13 80±10 54±8 65±14 47±13 79±12 58±8 

PAM (mmHg) 97±12 75±12 99±12 71±11 87±10 66±12 100±11 76±7 

MCAv (Cm/s) 57±14 26±4 54±19 26±6 54±17 25±7 53±16 24±6 

DC (L/min) 6,1±0,9 7,3±1,1 6,0±1,2 7,0±1,5 6,5±1,1 7,0±1,3 5,8±0,7 7,4±1,1 

FC (bpm) 75±10 87±9 87,4±13 102±10* 80±13 95±12*
† 77±11 

 
96±10*

† 

Dados apresentados com média ± desvio padrão. PAS: Pressão arterial sistólica; PAD: pressão 
arterial diastólica; PAM: Pressão arterial média; MCAv: Velocidade de fluxo na artéria cerebral 
média; DC: Débito cardíaco; FC: Frequência cardíaca. (*) p˂0.05 Vs Nadir Pré-Exercício; † 
p˂0.05 vs. Nadir 10 min. 

 

A liberação dos manguitos após o exercício submáximo causou redução 

na PA em todos os momentos, assim como observado após o exercício 

máximo. A variação da pressão arterial média foi -20±9mmHg (-21±6%; Pré-

Ex), -26±6mmHg (-26±5%; 10min), -18±7mmHg (-21±8%; 30min) e -

20±4mmHg (-21±4%; 60min). Não houve diferenças significativas no percentual 

de mudança da PAM entre os momentos analisados (p=0,18), tampouco entre 

os valores absolutos (p=0,05). As mudanças na PAM promoveram redução 

média de 37% na MCAv em relação ao valor observado antes da liberação dos 

manguitos, e essa redução, de acordo com a literatura, foi capaz de estimular o 

mecanismo autorregulatório. A figura 20 apresenta os deltas de variação da 

PAM e MCAv, ocasionadas pela manobra de liberação dos manguitos.  



 

 

Figura 20. Deltas percentuais e absolutos da pressão arterial média (PAM) e velocidade de 
fluxo na artéria cerebral média (MCAv) ocasionada pela manobra de liberação dos manguitos 
nos momentos pré e pós o exercício submáximo. 

 

RoR não apresentou diferença estatisticamente significativa em nenhum 

momento de análise, o que indica que o exercício com intensidade submáxima 

não alterou o nível da autorregulação cerebral dinâmica até 60 minutos após a 

sua realização (p=0,7).  

  



 

Figura 21: Índice autorregulatório (Rate of regulation - RoR) pré, e pós a realização do 
exercício com intensidade submáxima. n=9. 

 

4.  DISCUSSÃO 

A presente pesquisa foi baseada na hipótese de que o mecanismo 

autorregulatório estaria prejudicado no momento de recuperação após a 

realização de exercício dinâmico, e que esse prejuízo poderia permancer por 

um longo período de tempo. Para obtermos essas respostas, providências 

metodológicas foram tomadas a fim de evitar possíveis fatores de confusão, 

como a manutenção da PetCO2 à níveis basais durante a análise da 

autorregulação cerebral dinâmica.  

A frequência cardíaca reduziu imediatamente com o fim do exercício, 

porém manteve valores significativamente superiores ao repouso até 60 

minutos após o exercício máximo, e até 30 minutos após o exercício 

submáximo. Possivelmente, a manutenção dos valores elevados de FC após o 

término do exercício se deve ao estímulo simpato-excitatório permanecer 

elevado (Lahiri, Chicos et al. 2012). O débito cardíaco se manteve elevado até 

10 minutos após o término do exercício máximo quando comparado ao período 

pré-exercício, retornando aos valores basais posteriormente. Possivelmente, os 

elevados valores de FC observados no mesmo momento de recuperação 

promoveram a elevação dos valores de DC após o exercício máximo (Zhou, 

Conlee et al. 2001). O exercício com intensidade submáxima não provocou 

alterações significativas no comportamento do DC até 60 minutos de 

recuperação, fato que possivelmente pode ser justificado pelo reduzido volume 



sistólico observado após a realização de exerício dinâmico em ciclo ergômetro 

(González‐Alonso, Dalsgaard et al. 2004). 

A PA reduziu seu valor imediatamente ao fim do exercício máximo e 

submáximo. Porém, ao analisar o comportamento da pressão arterial durante o 

período de recuperação, não foi observado fenômeno hipotensor devido aos 

valores pressóricos permaneceram elevados em relação ao baseline. 

Comportamento já observado em grupo semelhante ao utilizado no presente 

estudo, onde, após exercício dinâmico em diferentes intensidades (leve, 

moderado e intenso), não foram observadas respostas hipotensoras até 10 

minutos de recuperação (Ogoh, Fisher et al. 2007). Os resultados encontrados 

no presente estudo corroboram com a pesquisa que avaliou o período de 

recuperação após o teste cardiopulmonar máximo, e não foi observada 

redução nos valores pressóricos até sessenta minutos de recuperação.  Esse 

comportamento está relacionado a menor redução na resistência vascular 

periférica, proveniente do exercício em cicloergômetro, em relação ao exercício 

de corrida (Cunha, Midgley et al. 2015). Outro estudo realizado com indivíduos 

idosos e exercício dinâmico correspondente a 40% do VO2máx, também não 

apontou redução pressórica durante o período de recuperação em relação ao 

repouso. Contudo, após a realização de exercício com intensidade 

correspondente a 70% do  VO2máx, a PAS foi reduzida significativamente após 

10 minutos de recuperação (Ferreira, Sardeli et al. 2016). Resposta também 

observada em indivíduos jovens e saudáveis quando submetidos a exercício 

dinâmico com intensidade de 60% VO2máx predito e duração de 40 minutos 

(Willie, Ainslie et al. 2013). 

Durante todo o período de recuperação, a MCAv apresentou valores 

próximos, e sem diferença significativa, aos observados no repouso. Resultado 

semelhante foi observado após o exercício máximo, e submáximo. A literatura 

afirma que a MCAv começa a reduzir seus valores ao atingir intensidades 

próximas a 50% do VO2máx devido à elevação da ventilação e consequente 

aumento na eliminação de CO2 (Ide and Secher 2000). Momentos antes do fim 

exercício, a MCAv já apresenta valores inferiores ao máximo alcançado 

durante o esforço, fenômeno evidenciado no presente estudo (Fisher, Hartwich 

et al. 2013, Braz, Scott et al. 2014). Estudos realizados com diferentes 



populações corroboram os nossos achados (Ogoh, Fisher et al. 2007, Willie, 

Ainslie et al. 2013).  

O índice de condutância cerebrovascular reflete a boa capacidade de 

condução do sangue pelos leitos vasculares, assim, quanto maior o CVCi mais 

favorável é o transporte sanguíneo (Claassen, Zhang et al. 2007). Observamos 

em nossos resultados que essa variável se comportou de forma muito 

semelhante após a realização do exercício máximo e submáximo. Podemos 

observar que mesmo sem apresentar diferença significativa nas duas 

condições de exercício, o comportamento da MCAv pareceu estar diretamente 

relacionado  com o comportamento do CVCi, apresentando variações nos 

mesmo momentos. Essa relação entre o índice de condutância cerebrovascular 

e a velocidade de fluxo sanguíneo cerebral foi observada em um estudo ao 

analisar a reatividade cerebral a diferentes concentrações de CO2. Assim, 

como observado no presente estudo, á medida que a concentração de CO2 era 

elevada, tanto a MCAv quanto o CVCi elevaram seus valores de maneira 

diretamente proporcional, afirmando essa relação diretamente proporcional 

(Claassen, Zhang et al. 2007).  

Ao comparar indivíduos jovens e idosos durante a realização de 

exercício em intensidades máxima e submáxima, foram observados valores de 

MCAv e CVCi inferiores no grupo idoso em todas as intensidades, apontando 

para reduzida perfusão cerebral durante o exercício. O comportamento do 

CVCi durante o exercício foi diretamente relacionado a MCAv em todas as 

intensidades e em ambos os grupos (Fisher, Hartwich et al. 2013). 

O sistema de reinalação possibilitou manter a PetCO2 estável, com 

valores próximos aos observados no repouso durante os momentos de análise 

da autorregulação  cerebral. Esse procedimento eliminou qualquer influência do 

gás sobre o comportamento da vasculatura cerebral (Banzett, Garcia et al. 

2000). A concentração de CO2 permanceu estável durante todo o período de 

análise. A eficiência desse método de controle do CO2 já foi comprovada 

através da pesquisa que realizou o seu controle durante o exercício. Foi 

realizado exercício máximo com e sem controle do CO2 e foi observado que 

com respiração livre, após o ponto de compensação respiratória a 



concentração do CO2 reduz e a velocidade do fluxo sanguíneo cerebral 

acompanha essa redução. Com a manutenção dos níveis de CO2 similares ao 

observado no ponto de compensação respiratória, a MCAv aumenta 

linearmente até o momento de exaustão, mostrando a grande influência que o 

CO2 exerce sobre a vasculatura cerebral, e consequentemente sobre o 

mecanismo autorregulatório (Olin, Dimmen et al. 2011).  

A capacidade autorregulatória do fluxo sanguíneo cerebral não foi 

prejudicada após o exercício submáximo, não sendo observada diferença 

estatisticamente significativa nos valores de RoR até 60 minutos de 

recuperação. Nossos resultados corroboram com a pesquisa publicada em 

2013 que observou a efetividade do sistema autorregulatório após a realização 

de exercício submáximo com intensidade de 60% VO2máx predito, e duração de 

40 minutos. Mesmo com a PetCO2 mantida a níveis basais, fato não observado 

na pesquisa mencionada, o exercício com intensidade submáxima não foi 

capaz de prejudicar o mecanismo autorregulatório durante o período de 

recuperação (Willie, Ainslie et al. 2013). A hipocapnia exerce influência no 

comportamento do fluxo sanguíneo cerebral de duas maneiras, redução na 

velocidade de fluxo sanguíneo e melhora na autorregulação cerebral (Aaslid, 

Lindegaard et al. 1989, Ainslie and Duffin 2009). Aparentemente, após o 

exercício submáximo a PetCO2 não exerce influência sobre o mecanismo 

autorregulatório.  

Os resultados obtidos na presente pesquisa se fazem relevantes devido 

a escassez de evidências científicas abordando o comportamento 

autorregulatório durante o período de recuperação pós-exercício máximo. 

Estudo publicado em 2011 observou que o mecanismo autorregulatório estaria 

prejudicado após 10 minutos da realização do exercício máximo. Os autores 

sugerem que o exercício agudo de intensidade máxima promove elevação na 

concentração cerebral de radicais livres e aumento da permeabilidade da 

barreira hematoencefalica, e que esses resultados estão diretamente 

associados ao prejuízo observado no mecanismo autorregulatório cerebral 

durante o período de recuperação. Os autores não apresentam dados 

referentes à concentração de CO2 durante a realiazação da análise, e sua 

possível influência sobre os resultados obtidos (Bailey, Evans et al. 2011).  



Outro importante trabalho investigou o comportamento do mecanismo 

autorregulatório após a realização de três intensidades submáximas de 

exercício dinâmico, definidos pelo autor como leve (90 bpm), moderada 

(120bpm) e intensa (150bpm). Nessa pesquisa também não foi excluída a 

influência do CO2, e o período de análise foi somente até 10 minutos de 

recuperação, se diferenciando assim do presente estudo.  Ao analisar 

separadamente as fases do ciclo cardíaco, foi observada redução na 

capacidade autorregulatória na fase diastólica com 6-8 minutos de recuperação 

após exercício intenso, corroborando com nossos resultados que apresentaram 

redução no RoR com 10 minutos de recuperação após a realizaçao de 

exercício máximo. A presente pesquisa utilizou o RoR como índice de 

autorregulação cerebral dinâmica, modelo que utiliza a PAM e a velocidade 

média de  fluxo sanguíneo cerebral para realização do cálculo. Reduções nos 

seus valores indicam que a velocidade de ajuste do mecanismo está menor, o 

que pode evidenciar um mecanismo autorregulatório prejudicado (Ogoh, Fisher 

et al. 2007). 

Nossos resultados respondem parcialmente a nossa hipótese onde, até 

10 minutos após o fim do exercício máximo, o mecanismo autorregulatório 

parece estar debilitado, indicando assim a necessidade de um cuidado especial 

ao submeter esse tipo de estresse fisiológico ao indivíduo. Após 30 e 60 

minutos de recuperação não houveram alterações significativas no RoR, em 

relação ao repouso.  

 

5.  CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que após 30 minutos 

de recuperação, o mecanismo autorregulatório parece estar completamente 

restabelecido, independente da intensidade do esforço. Além disso, o exercício 

com intensidade submáxima não provocou nenhum tipo de prejuízo na 

capacidade autorregulatória do fluxo sanguíneo cerebral. A análise realizada 

com 10 minutos após o fim do exercício máximo mostrou que esse momento é 

propício para a ocorrência de alguma eventualidade cerebrovascular devido à 



redução na capacidade autorregulatória, mesmo sem a influência do CO2, que 

foi mantido estável com valores observados no repouso.  
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