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RESUMO

EFEITO DA INTENSIDADE DO EXERCÍCIO FÍSICO NO CONTROLE

BARORREFLEXO E CARDIOPULMONAR NO PERÍODO PÓS-

EXERCÍCIO

Autor: NEWTON NUNES

Orientador: PROF. DR. DÉCIO MION JÚNIOR

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da intensidade do exercício

no controle barorreflexo e cardiopulmonar no período pós exercício. Dez homens

normotensos entre 22 a 53 anos foram analisados: a) 45 minutos de exercício em

cicloergômetro em 50% e 70% do consumo pico de oxigênio; e b) 45 minutos de

repouso sentado; realizado de maneira aleatória. O controle barorreflexo foi

avaliado através da infusão intravenosa de fenilefrina (1 µg/kg) e nitroprussiato de

sódio (1 µg/kg). O controle cardiopulmonar foi avaliado através da câmara de

pressão negativa (-5 e –15 mmHg) e elevação das pernas. Após a sessão em 70%

do consumo pico de oxigênio, a pressão arterial sistólica estava significantemente

diminuída durante o período pós exercício, do que na sessão controle. A

sensibilidade do barorreflexo foi significantemente menor após o exercício em

70% do consumo pico de oxigênio do que na sessão controle, não havendo

alterações nas outras. O controle cardiopulmonar estava significantemente

reduzido após a sessão em 70% do consumo pico de oxigênio através da aplicação
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xxiv

da câmara de pressão negativa e inalterada através da elevação das pernas. Em

conclusão, a intensidade do exercício influenciou na redução da pressão arterial no

período pós-exercício e somente o exercício intenso diminuiu a sensibilidade do

barorreflexo e cardiopulmonar.

Palavras chave: exercício físico, pressão arterial, barorreflexo arterial, controle
cardiopulmonar.
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ABSTRACT

EFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE INTENSITY ON THE
BARORREFLEX AND CARDIOPULMONARY CONTROL IN THE

POST-EXERCISE PERIOD.

Author: NEWTON NUNES

Adviser: PROF. DR. DÉCIO MION JÚNIOR

This study was designed to evaluate the aftereffects of exercise

intensity on the baroreflex and cardiopulmonary control. Ten normotensive men

between 22 and 53 years were examined after: a) 45 min of leg cycling

performed at 50% and 70% of peak oxygen uptake , and b) 45 min of seated

rest; performed in a random order. During this period, baroreflex control was

evaluated by intravenous infusion of phenylephrine (1 µg/kg) and sodium

nitroprusside (1 µg/kg). The cardiopulmonary control was evaluated by the low

body negative pressure (-5 and –15 mmHg) and elevation of legs. After exercise

performed at 70% of peak oxygen uptake, systolic blood pressure was

significantly lower during the recovery period than control session. The

baroreflex sensitivity was significantly lower after exercise at 70% of peak

oxygen uptake than during control session and showed no change in the other

sessions. The cardiopulmonary control was significantly lower after exercise at

70% of peak oxygen uptake in the low body negative pressure and inaltered at
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elevation of legs. In conclusion, exercise intensity influenced post-exercise

blood pressure reduction and only high intensity exercise decreased baroreflex

and cardiopulmonary sensitivity.

Key words: physical exercise, blood pressure, arterial barorreflex,
cardiopulmonary control.
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