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Resumo
EFEITO DO EXERCÍCIO AERÓBICO SOBRE A RESPOSTA
FISIOLÓGICA À HIPERINSULINEMIA AGUDA EM MULHERES
PÓS-MENOPAUSADAS EM USO OU NÃO
DE TERAPIA ESTROGÊNICA

Autor: LUIZ GUSTAVO PINTO
Orientadora: Profa. Dra. CLÁUDIA LÚCIA DE MORAES FORJAZ

INTRODUÇÃO: A infusão aguda de insulina, simulando a resposta insulinêmica a uma
refeição rica em carboidratos, promove aumento da atividade nervosa simpática (ANS) e
do fluxo sanguíneo (FS) muscular, resultando em aumento da pressão arterial sistólica
(PAS) e manutenção da pressão arterial diastólica (PAD) em mulheres pós
menopausadas. Nesta população, a execução de uma única sessão de exercício
aeróbico promove diminuição da ANS e aumento do FS, reduzindo os níveis de pressão
arterial pós-exercício. Entretanto, os efeitos deste exercício sobre as respostas
fisiológicas à hiperinsulinemia aguda ainda não foram investigados em mulheres pós
menopausadas, que podem ou não estar em uso de terapia estrogênica (TE).
OBJETIVO: Avaliar os efeitos agudos do exercício aeróbico prévio sobre a sensibilidade
à insulina (SI) e as respostas da PA, ANS, FS muscular e freqüência cardíaca (FC) em
condições basais e em resposta à infusão aguda de insulina em mulheres
histerectomizadas e pós menopausadas, que estavam em uso ou não de TE.
MÉTODOS: 13 mulheres, foram aleatoriamente divididas em 2 grupos: 7 receberam TE
(valerato estradiol, 1 mg/dia) e 6 Placebo. Após 6 meses de terapia, os grupos se
submeteram a 2 sessões experimentais: exercício físico (cicloergômetro, 45 min,

xxi

50%VO2pico) e repouso (60 min sentada). Uma hora após as sessões, a PA
(oscilométrica), o FS (pletismografia) e a FC(ECG) foram medidos na posição deitada
por 10 min. Em seguida, realizou-se um clampeamento euglicêmico/hiperinsulinêmico
(120 min, 100 µU/ml) e as variáveis foram medidas no período de equilíbrio.
RESULTADOS: A SI foi semelhante nos dois grupos e nas 2 sessões. O uso da TE não
afetou as respostas da PA e FC ao exercício e à hiperinsulinemia. Assim, na sessão de
repouso, nos 2 grupos, a infusão de insulina aumentou significativamente a PAS (141±4
vs 147±6 mmHg), a PAD (74±3 vs 79±3 mmHg) e a FC (66±3 vs 70±3 bat/min). A
execução prévia do exercício diminuiu os valores da PA no período basal e durante a
infusão de insulina, além de evitar o aumento da PAD com esta infusão. Além disso, o
exercício prévio aumentou a FC basal e fez com que ela não aumentasse com a infusão
de insulina. Em relação ao FS, apenas no grupo que recebeu TE, a infusão de insulina
aumentou o FS na sessão repouso (2,07±0,24 vs 3,16±0,38 ml.min-1.100ml-1) e, neste
grupo, o exercício prévio também tendeu a aumentar o FS basal (2,07± 0,24 vs 2,83±
0,76 ml.min-1.100ml-1,P=0,06). CONCLUSÔES: Em mulheres pos-menopausadas e
saudáveis, a execução de uma única sessão de exercício aeróbico reduziu a PA e
aumentou a FC, impedindo o efeito da insulina em aumentar a PAD e a FC. Além disso,
nas mulheres que faziam uso da TE, uma única sessão de exercício tendeu a promover
vasodilatação, e facilitou a vasodilatação induzida pela insulina. Estas respostas
ocorreram mesmo na ausência de modificação da SI.
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ABSTRACT

ACUTE EFFECT OF AEROBIC EXERCISE ON
PHYSIOLOGICAL RESPONSES TO HYPERINSULINEMIA IN
POST- MENOPAUSE WOMEN WHO ARE RECEIVING OR NOT
ESTROGEN THERAPY

Author: LUIZ GUSTAVO PINTO
Adviser: Profa. Dra. CLÁUDIA LÚCIA DE MORAES FORJAZ

INTRODUCTION: Acute insulin infusion, simulating a high carbohydrate lunch, increases
sympathetic neural activity (SNA) and blood flow (BF), leading to an increase in systolic
blood pressure (SBP) and not changing diastolic blood pressure (DBP) in postmenopausal women. Moreover, in this population, the execution of one exercise bout
decrease SNA and increase BF, promoting a decrease in post-exercise blood pressure
levels. However, the acute effects of this exercise on physiological responses to
hiperinsulinemy were not studied in post-menopausal women, who may be using or not
estrogen therapy (ET). OBJECTIVE: To analyze the acute effects of previous aerobic
exercise on insulin sensitivity (IS) and the SBP, DBP, ANS, muscle BF and heart rate
(HR) measured in baseline under conditions and in response to insulin infusion in postmenopausal histeroctomyzed women, who were receiving ET or not. METHODS: 13
women were randomized into 2 groups: 7 received ET (estradiol valerate, 1mg/dia) and 6
placebo. After 6 months, both groups performed 2 experimental sessions: exercise
(cyclergometer, 45 min, 50%VO2peak) and rest (60 min seated). One hour after
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sessions, blood pressure (oscilometric),

BF (pletsmography) and HR (ECG) were

measured in the supine position for 10 min. After that, an euglicemic/hiperinsulinemic
clamp was performed (120 min, 100 µU/ml), and these variables were measured in
steady-state period. RESULTS: IS was similar between groups in both sessions.
Estrogen therapy did not affect blood pressure and heart rate responses to exercise and
to hiperinsulinemia. Therefore, in rest session, in both groups, insulin infusion increased
SBP (141±4 vs 147±6 mmHg), DBP (74±3 vs 79±3 mmHg), and HR (66±3 vs 70±3
beats/min). Previous exercise decreased blood pressure levels in baseline condition and
during insulin infusion, and attenuated the increase in DBP during infusion. Moreover,
previous exercise increased baselçine HR, and attenuated its increase during insulin
infusion. BF increased with insulin infusion only in the group who received ET in the rest
session (2.07±0.24 vs 3.16±0.38 ml.min-1.100ml-1), and in this group, previous exercise
tended to increase baseline BF (2.07± 0.24 vs 2.83± 0.76 ml.min-1.100ml-1,P=0.06).
CONCLUSION: In post-menopausal healthy women, one aerobic exercise bout
decreased BP and increased HR, attenuating the increase in DBP and HR during insulin
infusion. Moreover, in women that were receiving ET, one exercise bout tended to
promote vasodilation, and improved the vasodilation induced by insulin. This responses
ocurred even with no change in IS.

