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1 INTRODUÇÃO

Vários estudos (CHANDLER, RODENBAUGH & DICARLO, 1998;

CORNELISSEN & FAGARD, 2004; FORJAZ, CARDOSO JUNIOR, REZK,

SANTAELLA & TINUCCI, 2004; FORJAZ, MATSUDAIRA, RODRIGUES,

NUNES, NEGRÃO, 1998; HAGBERG, MONTAIN & MARTIN, 1987;

HALLIWILL, 2001; MACDONALD, 2002; OVERTON, JOYNER, & TIPTON,

1988; PESCATELLO, GUIDRY, BLANCHARD, KERR, TAYLOR,

JOHNSON, MARESH, RODRIGUEZ & THOMPSON, 2004; PIEPOLI, ISEA,

PANNARALE, ADAMOPOULOS, SLEIGHT, & COATS, 1994; RONDON,

ALVES, BRAGA, TEIXEIRA, BARRETO, KRIEGER & NEGRÃO, 2002;

SMELKER, FOSTER, MAHER, MARTINEZ & PORCARI, 2004) tem

observado que uma única sessão de exercício diminui a pressão arterial para

níveis inferiores ao período pré-exercício. Essa hipotensão pós-exercício tem sido

observada em resposta a exercícios físicos aeróbios envolvendo grandes grupos

musculares, como por exemplo, caminhada, corrida, ciclismo ou natação

(HALLIWILL, 2001). Contudo, o efeito de diferentes intensidades de exercício

na hipotensão pós-exercício é ainda controversa. Alguns autores (HAGBERG,

MONTAIN & MARTIN, 1987; PIEPOLI et al., 1994) observaram redução maior

da pressão arterial em exercícios mais intensos, enquanto outros não observaram

o mesmo resultado (FORJAZ et al., 1998, MACDONALD, MACDOUGALL,

INTERISANO, SMITH, MACCARTNEY & MOROZ , 1999; PESCATELLO,

FARGO, LEACH & SCHERZER, 1991).

O comportamento da frequência cardíaca após o exercício físico

também apresenta resultados discrepantes. OVERTON, JOYNER, e TIPTON,

(1988) e CHANDLER, RODENBAUGH e DICARLO, (1998) observaram
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redução, enquanto outros autores (CONVERTINO & ADAMS, 1991;

PESCATELLO et al., 1991; PIEPOLI et al., 1994) observaram manutenção, e

outros (CLÈROUX, KOUAMÉ, NADEAU, COULOMBE & LACOURCÉRE,

1992, FORJAZ et al., 1998, HAGBERG, MONTAIN & MARTIN, 1987,

HALLIWILL, TAYLOR, HARTWIG & ECKBERG, 1996; MACDONALD et

al., 1999; PIEPOLI, COATS, ADAMOPOULOS, BERNARDI, FENG,

CONWAY & SLEIGHT, 1993) elevação da frequência cardíaca pós-exercício.

Esta discrepância pode ser devido a intensidade do exercício, visto que em estudo

anterior (FORJAZ et al., 1998), observaram diminuição da freqüência cardíaca

após exercício físico de baixa intensidade e elevação após exercício de elevada

intensidade.

A relação entre pressão arterial e freqüência cardíaca é controlada pelo

barorreflexo arterial. Porém, o efeito do exercício prévio sobre o controle

barorreflexo pós-exercício é controverso. CARRINGTON e WHITE (2001),

STUDINGER, LENARD, KOVATS, KOCSIS e KOLLAI (2003), HALLIWILL

et al. (1996), observaram, em indivíduos normotensos, que a sensibilidade desse

controle estava elevada após uma sessão de exercício progressivo até a exaustão.

Contudo, CHANDLER, RODENBAUGH e DICARLO (1998) e LAITINEN,

HARTIKAINEN, VANNINEN, NISKANEN, GEELEN e LANSIMIES (1998),

observaram diminuição na sensibilidade nos barorreceptores arteriais.

Em um estudo anterior com indivíduos normotensos, verificamos que a

intensidade do exercício interfere no controle barorreflexo pós-exercício, ou seja,

quanto mais intenso o exercício maior a redução da sensibilidade do barorreflexo

pós-exercício (NUNES, FORJAZ, TINUCCI, NEGRÃO & MION JUNIOR

2005, dados não publicados).
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CHANDLER, RODENBAUGH e DICARLO (1998) verificaram em

ratos, que o ponto de operação do barorreflexo arterial sofria alterações para

níveis inferiores após a realização de uma sessão de exercício físico. Assim, a

pressão arterial pós-exercício embora menor que a pré-exercício, estava acima do

novo ponto de operação dos barorreceptores arteriais, resultando em inibição do

sistema nervoso simpático. De modo semelhante, HALLIWILL et al. (1996)

observaram, em jovens normotensos, redução do ponto de operação do

barorreflexo para o controle da atividade nervosa simpática periférica após uma

sessão de exercício físico, o que resultou na diminuição da atividade nervosa

simpática, da resistência vascular periférica e, consequentemente, da pressão

arterial pós-exercício.

Os estudos citados verificaram consistentemente redução do ponto de

operação do controle barorreflexo da atividade nervosa simpática periférica.

Entretanto, o efeito do exercício no controle barorreflexo da freqüência cardíaca é

bastante controverso. Pelo raciocínio anterior, se a diminuição da pressão arterial

pós-exercício estivesse acima do novo ponto de operação do barorreflexo arterial,

seria esperado encontrar diminuição do tônus simpático e aumento do tônus

parassimpático no coração pós-exercício, resultando na diminuição da freqüência

cardíaca. Entretanto, como exposto anteriormente e como visto no presente

estudo, a freqüência cardíaca, na maior parte das vezes, esteve mantida ou

elevada após o exercício, sugerindo que o controle barorreflexo sofra alterações

distintas para a periferia e para o coração.

De fato, HALLIWILL et al. (1996) observaram que uma única sessão

de exercício provocava diminuição no ponto de operação do controle barorreflexo

para a periferia, sem alteração na sensibilidade e promovia aumento da

sensibilidade sem alteração do ponto de operação do controle barorreflexo do
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coração. Este resultado é diferente do obtido no presente estudo, provavelmente

devido a intensidade utilizada em HALLIWILL et al.(1996) ser de 60% do VO2

pico, não caracterizando atividade física intensa.

Como a resposta da freqüência cardíaca momento a momento é

regulada principalmente pelo controle barorreflexo e cardiopulmonar, as

diferentes respostas dessa variável após o exercício de diferentes intensidades

sugere que a intensidade do exercício influencia na regulação desses reflexos pós-

exercício.

Dessa forma, esse estudo terá por objetivo avaliar, em indivíduos

normotensos, o efeito de diferentes intensidades de exercício (50 e 70% do

consumo pico de oxigênio) no controle cardiopulmonar e barorreflexo do sistema

cardiovascular, avaliado no período pós-exercício.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Hipotensão pós-exercício

Imediatamente após um período de exercício físico dinâmico, a pressão

arterial diminui para níveis inferiores aos observados pré-exercício (FORJAZ et

al., 1998, 2004; HAGBERG, MONTAIN & MARTIN, 1987; HARA &

FLORAS, 1994; HUSSAIN, SMITH, MEDBAK, WOOD & WHIPP, 1996;

OVERTON, JOYNER & TIPTON, 1988; PESCATELLO et al., 1991;

RONDON et al., 2002). Resultados semelhantes também são observados em um

dia controle sem a execução de exercícios físicos (CLÈROUX et al., 1992;

PIEPOLI et al., 1993, 1994; VANNESS, TAKATA, & OVERTON, 1996).
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Esse fenômeno tem sido observado em diferentes populações

(indivíduos normotensos hipertensos, ratos normotensos e hipertensos) em

resposta a vários tipos de exercícios físicos dinâmicos envolvendo grandes grupos

musculares, com intensidades variando entre 40% e 70% do consumo máximo de

oxigênio e durações entre 20 e 60 minutos (HALLIWILL, 2001).

Embora a hipotensão após uma sessão de exercício físico tenha sido

consistentemente documentada em laboratório por um período de uma a três

horas, a duração máxima dessa resposta, assim como sua sustentação em

condições extra-laboratoriais, ainda necessita ser determinada. PESCATELLO et

al. (1991) relata, em indivíduos hipertensos, que a hipotensão pode ser mantida

por pelo menos 13 horas, entretanto SOMERS, CONWAY, COATS, ISCA e

SLEIGHT (1991) não observaram a hipotensão pós-exercício nas 12 horas após o

exercício.

A magnitude da redução da pressão arterial também é bastante variável

entre os estudos. CLÉROUX et al. (1992) observaram, em indivíduos

hipertensos, resposta de hipotensão pós-exercício de onze mmHg e quatro mmHg

para as pressões arteriais sistólica e diastólica, respectivamente, mas não

verificaram reduções significantes nos indivíduos normotensos. Da mesma forma,

PESCATELLO et al. (1991) relataram redução pós-exercício de seis mmHg para

pressão arterial sistólica e nove mmHg para pressão arterial diastólica em

hipertensos leves e também não observaram queda nos indivíduos normotensos.

Por outro lado, WILCOX, BENNETT, BROWN e MACDONALD (1982)

observaram queda na pressão sistólica de 40 mmHg em indivíduos hipertensos e

30 mmHg nos normotensos. Esses dados sugerem que a queda da pressão arterial

seja maior nos indivíduos hipertensos (PESCATELLO et al., 1991; WILCOX et

al., 1982), indicando que o nível inicial da pressão arterial pode interfirir na
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magnitude da hipotensão pós-exercício. Entretanto, alguns fatores como a

duração e a intensidade do exercício também podem influenciar na resposta da

pressão arterial pós-exercício.

Quanto à duração do exercício físico, BENNETT, WILCOX e

MACDONALD (1984) observaram que nos indivíduos hipertensos a redução da

pressão arterial obtida com uma sessão de 10 minutos de exercício era ampliada à

medida que se somavam novas sessões. Além disso, no grupo de normotensos,

embora uma sessão de 10 minutos não tenha provocado redução da pressão

arterial, a somatória das cinco sessões de 10 minutos promoveu uma redução

significante. Nesse mesmo sentido, OVERTON, JOYNER e TIPTON (1988)

demonstraram, em ratos hipertensos, que 40 minutos de exercício provocava

hipotensão maior e mais duradoura que 20 minutos. Da mesma forma, em estudo

realizado em nosso laboratório (FORJAZ et al., 1998) foi observado, em jovens

normotensos, que 45 minutos de exercício a 50% do consumo pico de oxigênio

provocava diminuição da pressão arterial mais precoce, maior e mais duradoura

que 25 minutos de exercício. Nesse sentido, parece evidente que exercícios mais

prolongados apresentem efeitos hipotensores maiores.

Com relação ao efeito da intensidade do exercício, os dados existentes

são controversos. HAGBERG, MONTAIN e MARTIN (1987) verificaram, em

hipertensos idosos, que o exercício físico mais intenso (70% do consumo pico de

oxigênio) provocava diminuição da pressão arterial maior que uma sessão menos

intensa (40% do consumo pico de oxigênio). Em contraste, PESCATELLO et al.

(1991) observaram, em hipertensos jovens, que uma sessão de exercício a 40 e

70% do consumo pico de oxigênio provocava diminuição da pressão arterial

semelhante. Em indivíduos normotensos, os resultados também são controversos.

PIEPOLI et al. (1993) observaram que apenas o exercício mais intenso provocava
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hipotensão pós-exercício. No entanto, em estudo recente de nosso laboratório

(FORJAZ et al., 1998), observou-se que diferentes intensidades de exercício (30,

50 e 80% do consumo pico de oxigênio) provocavam diminuições na pressão

arterial semelhantes em indivíduos jovens normotensos.

Dessa forma, fica evidente que a hipotensão pós-exercício é um

fenômeno observado tanto em indivíduos normotensos quanto em hipertensos,

porém suas características e o exercício físico que a provocam ainda precisam ser

melhor estudadas.

2.1.1 Características do exercício sobre a hipotensão pós-exercício

OVERTON, JOYNER e TIPTON (1988) demonstraram em ratos

hipertensos que 40 minutos de exercício provocavam hipotensão maior e mais

duradoura que 20 minutos de exercício. Da mesma forma, em estudo realizado em

nosso laboratório (FORJAZ et al., 1998) foi observado em jovens normotensos

que 45 minutos de exercício a 50% do consumo máximo de oxigênio provocava

diminuição da pressão arterial mais precoce, maior e mais duradoura que 25

minutos de exercício em uma mesma intensidade.

Em outro estudo do nosso laboratório (RONDON et al., 2002)

observaram, em hipertensos idosos, diminuição significante na pressão arterial

após sessão em cicloergômetro a 50% do consumo máximo de oxigênio, sendo

esta hipotensão devida a queda no volume sistólico e diastólico final. Nesse

sentido, parece muito evidente que exercícios mais prolongados apresentem

efeitos hipotensores maiores.

Com relação ao efeito da intensidade do exercício, os dados parecem

mais controversos. HAGBERG, MONTAIN e MARTIN, (1987) verificaram em
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idosos hipertensos que o exercício físico mais intenso (70% do consumo máximo

de oxigênio) provocava diminuição na pressão arterial maior que uma sessão

menos intensa (40% do consumo máximo de oxigênio). Em contraste,

PESCATELLO et al. (1991) observaram em hipertensos jovens que uma sessão

de exercício a 40 e 70% do consumo máximo de oxigênio provocavam

diminuições na pressão arterial semelhantes. Em indivíduos normotensos os

resultados também são controversos. PIEPOLI et al. (1993) observaram que

apenas o exercício mais intenso provocava hipotensão pós-exercício.

No entanto, em outro estudo de nosso laboratório (FORJAZ et al.,

1998) observamos que diferentes intensidades de exercício (30, 50 e 80% do

consumo máximo de oxigênio) provocavam diminuições na pressão arterial

semelhantes em indivíduos jovens normotensos. Entretanto, quando a medida da

pressão arterial era realizada simultaneamente à medição do débito cardíaco e

resistência vascular periférica, a diminuição da pressão arterial era maior após a

sessão mais intensa (FORJAZ, SABINO, SQUELLA, PAULO, TINUCCI,

RONDON, RONDON & NEGRÃO, 1999).

i. Mecanismos envolvidos na hipotensão pós-exercício

Devido a pressão arterial ser o produto do débito cardíaco e da

resistência vascular periférica, reduções na pressão arterial sangüínea observadas

após a realização de uma sessão de exercício físico devem resultar da diminuição

do débito cardíaco, da resistência vascular periférica ou de ambos. Alguns autores

(CLÈROUX et al., 1992; HARA & FLORAS, 1994) verificaram que a

hipotensão pós-exercício se devia principalmente à redução da resistência

vascular periférica, apesar de elevação no débito cardíaco.
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Da mesma forma, HARA e FLORAS (1994) relataram, em indivíduos

normotensos, diminuições significantes na pressão arterial diastólica e média após

sessão de exercício sub-máximo em esteira. Entretanto, nesse estudo a redução da

resistência vascular ocorreu na musculatura ativa, visto que foi observada

diminuição na resistência vascular da panturrilha.

Já outros autores como HAGBERG, MONTAIN e MARTIN (1987)

observaram, em hipertensos idosos, que a diminuição da pressão arterial

produzida por uma sessão de exercício físico se devia à diminuição do débito

cardíaco, apesar do aumento da resistência vascular periférica. Nesse estudo, a

diminuição do débito cardíaco ocorria devido à diminuição do volume sistólico,

apesar da freqüência cardíaca aumentar.

Da mesma forma, um estudo de nosso laboratório, realizado com ratos

hipertensos, observou que a diminuição da pressão arterial pós-exercício se devia

a diminuição do débito cardíaco e da freqüência cardíaca (VÉRAS-SILVA,

MATTOS, IDA, NEGRÃO & KRIEGER, 1997). A controvérsia entre os estudos

parece estar relacionada a população estudada, de modo que a hipotensão pós-

exercício é acompanhada de redução do débito cardíaco na população idosa e

diminuição da resistência vascular periférica na população jovem.

Alguns fatores neurais e humorais podem também estar relacionados às

alterações hemodinâmicas responsáveis pela diminuição da pressão arterial no

período de recuperação. HARA e FLORAS (1994) observaram que a atividade

nervosa simpática muscular e os níveis plasmáticos de norepinefrina permaneciam

inalterados em relação aos níveis de controle após uma sessão de exercício

submáximo, sugerindo que a hipotensão pode ocorrer em indivíduos normotensos

na ausência de reduções da atividade nervosa simpática. No entanto, FORJAZ et
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al. (1999) observaram redução significativa da atividade nervosa simpática

muscular após o exercício físico avaliado pela técnica da microneurografia.

Contudo, HARA e FLORAS (1994) relataram reduções na pressão

arterial diastólica e pressão arterial média após o exercício, apesar dos níveis

plasmáticos do peptídeo atrial natriurético não estarem aumentados quando

comparados aos níveis de controle.

O exercício físico eleva a taxa metabólica e a temperatura corporal

interna. Para dissipar esse calor o organismo utiliza a transpiração e a dilatação

dos vasos sanguíneos da pele. A ativação destes mecanismos eleva a condutância

vascular cutânea, diminui a resistência vascular sistêmica, e, portanto, pode ter

papel importante na redução da pressão arterial induzido pelo exercício

(HALLIWILL, 2001).

Um possível mecanismo para a hipotensão pós-exercício é a maior

liberação dos fatores relaxantes derivados do endotélio, tais como o óxido nítrico

na promoção dessa hipotensão. A menor responsividade alfa-adrenérgica pós-

exercício também pode contribuir para diminuição dos níveis de pressão arterial

neste período (HALLIWILL, 2001).

Além disso, THORÉN, FLORAS, HOFFMANN e SEALS (1990)

relataram que a ativação dos opióides endógenos produziam simpato-inibição, o

que pode estar encoberto durante a realização do exercício físico pelas influências

simpato-excitatórias do comando central e estimulação periférica, mas que

aparecem quando o exercício físico é concluído.
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2.2 Resposta da freqüência cardíaca no período pós-exercício

Apesar da diminuição da pressão arterial pós-exercício estar bem

descrita na literatura, a resposta da freqüência cardíaca nesse momento apresenta

resultados controversos. No estudo de OVERTON, JOYNER e TIPTON (1988)

e CHANDLER, RODENBAUGH e DICARLO (1998), foi observada diminuição

da freqüência cardíaca pós-exercício, enquanto em outros estudos foi observado

(CLÈROUX et al., 1992; HAGBERG, MONTAIN & MARTIN, 1987;

HALLIWILL et al., 1996; HARA & FLORAS, 1994) aumento da freqüência

cardíaca nesse momento, sendo que em KULICS, COLLINS e DICARLO,

(1999) não foi observada alteração da freqüência cardíaca no período pós-

exercício.

De fato, em estudo realizado em nosso laboratório (FORJAZ et al.

1998), foi verificado que após sessão de 45 minutos de exercício físico realizado

em cicloergômetro a 30, 50 e 80% do consumo máximo de oxigênio, a magnitude

da diminuição da pressão arterial observada não foi diferente entre as

intensidades, mas a freqüência cardíaca diminuiu após o exercício a 30% do

consumo máximo de oxigênio e aumentou após o exercício em 50 e 80% do

consumo máximo de oxigênio, sendo esse efeito taquicárdico maior após o

exercício mais intenso.

Além disso, a redução da pressão arterial não acompanhada por

insignificante redução ou inalteração da freqüência cardíaca tem sido observada

durante o período de recuperação de exercícios executados em intensidades leves

(OVERTON, JOYNER & TIPTON, 1988). Por outro lado, o aumento da

freqüência cardíaca concomitante à redução da pressão arterial tem sido
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observado após a execução de exercícios moderados e intensos (PIEPOLI et al.,

1993).

As diferentes respostas cronotrópicas observadas após exercícios de

diferentes intensidades sugerem que a intensidade do exercício pode ser um fator

importante na modulação do barorreflexo pós-exercício e, talvez, possa explicar a

discrepância dos resultados observados nos estudos acima. Entretanto, pelo nosso

conhecimento, esse aspecto ainda não foi analisado.

Como a resposta da freqüência cardíaca momento a momento é

regulada principalmente pelo controle barorreflexo e cardiopulmonar, as

diferentes respostas dessa variável após o exercício de diferentes intensidades

sugere que a intensidade do exercício influencia na regulação desses reflexos pós-

exercício.

2.3 Barorreflexo arterial

2.3.1 Funcionamento e avaliação do barorreflexo arterial

O barorreflexo arterial controla a pressão arterial a cada momento e

evita a sua excessiva flutuação. Os barorreceptores localizados na bifurcação da

carótida enviam informações sobre a distensão desse vaso pelo nervo

glossofaríngeo até o sistema nervoso central. Outros barorreceptores localizados

na crossa da aorta e nos grandes vasos do tórax transmitem informações

semelhantes pelo nervo vago para o sistema nervoso central, mais precisamente

para o núcleo do trato solitário. Dessa forma os barorreceptores percebem o nível

da pressão arterial nas grandes artérias e produzem respostas hemodinâmicas para

corrigir possíveis alterações (MANCIA, LUDBROOK & FERRARI, 1978).
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A importância dos baroreceptores é estabilizar a pressão de perfusão em

relação as alterações circulatórias. Isto é adquirido através de ajustes regulatórios

nervosos e humorais. Estes ajustes são iniciados por alterações na carga de

pressão em sensores especializados para tal deformação na aorta e na carótida

(CUI, WILSON & CRANDALL, 2002; KAMIYA, MICHIKAMI, FU, NIIMI,

IWASE, MANO & SUZUMURA, 2001; YAMAUCHI, TSUTSUI, ENDO,

SAGAWA, YAMAZAKI & SHIRAKI, 2002).

Os baroreceptores arteriais identificam alterações na parede da aorta e

carótida quando ocorre uma elevação na pressão arterial. Aferências nervosas

enviam estímulos até o Núcleo do Trato Solitário, região onde será enviada uma

resposta de ativação parassimpática através do estímulo do Núcleo Ambíguo e do

Núcleo Dorsal Motor do Vago e diminuição no estímulo do sistema simpático

(Bulbo Ventro Lateral Rostral), com isso ocorrerá uma diminuição na freqüência

cardíaca, contratilidade cardíaca, resistência vascular e retorno venoso.

Contudo, se ocorrer uma diminuição dos níveis da pressão arterial, os

baroreceptores sinalizarão ao núcleo do trato solitário via aferências nervosas,

onde ocorrerá um estímulo maior para o bulbo ventro lateral rostral e inibição do

núcleo dorsal motor do vago e núcleo ambíguo e, consequentemente, ocorrerá

aumento da freqüência cardíaca, contratilidade cardíaca, resistência vascular e

retorno venoso. Com isso, os baroreceptores arteriais, controlando a pressão

arterial e frequência cardíaca, fornecem forte regulação do sistema

hemodinâmico, evitando oscilações e variações que poderiam comprometer

sistema nervoso central e outros órgãos (JUST, WITTMAN, NAFZ, WAGNER,

EHMKE, KIRCHHEIM & PONTUS, 1994).

Inúmeros fatores humorais, comportamentais e do meio ambiente

podem influenciar o ganho e a efetividade dos baroreceptores. Muitas regiões dos
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sistema nervoso central também estão envolvidas na regulação do sistema

cardiovascular e contribuem para a integridade dos baroreceptores.

Para executar essa função, os barorreceptores arteriais podem exercer

uma influência muito grande na frequência de disparo do nó sino-atrial e na

condução átrio-ventricular, determinando, portanto, alterações da freqüência

cardíaca. O controle fisiológico deste mecanismo foi demonstrado por MANCIA,

BONAZZI, POZZONI, FERRARI, GARDUMI, GREGORINI e PERONDI

(1979). Os barorreceptores arteriais exercem essa influência através da mediação

de mecanismos vagais colinérgicos e mecanismos simpáticos. Dessa forma,

quando há elevação da pressão arterial os barorreceptores são estimulados e

desencadeiam como resposta aumento do tônus vagal e diminuição do tônus

simpático para o coração, o que leva à diminuição da freqüência cardíaca.

Além da influência vagal, os baroreceptores arteriais modificam também

a descarga simpática para o coração, o que altera a contratilidade atrial e

ventricular, a frequência do nó sino-atrial e a condução átrio-ventricular. No

entanto, a barorregulação arterial completa não envolve somente modulação de

aspectos de cronotropismo e inotropismo do desempenho cardíaco, mas também

inclui alterações simultâneas na pré e pós carga do coração, que são mediadas por

alterações no tônus venoso e na resistência arterial (MANCIA et al.,1979).

A sensibilidade do reflexo dos baroreceptores pode ser definida como a

magnitude da resposta por unidade de modificação da pressão arterial do seu

ponto de operação original. Com isso, o índice de efetividade do baroreflexo tem

sido recentemente definido como fornecedor de informações sobre como está

realmente a regulação entre alterações de pressão arterial e freqüência cardíaca

(DI RIENZO, PARATI, CASTIGLIONI, TORDI, MANCIA & PEDOTTI,

2001).
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Drogas vasoativas têm sido frequentemente utilizadas para estudar

quantitativa e qualitativamente o controle da freqüência cardíaca e do tônus

vascular exercido pelos barorreceptores arteriais. A injeção de fenilefrina, um

potente estimulador alfa 1, cuja ação predominante se dá nas arteríolas periféricas

causando vasoconstrição, causa elevação da pressão arterial e, reflexamente,

diminuição da freqüência cardíaca. A infusão de nitroprussiato de sódio, um

potente vasodilatador tanto de arteríolas quanto de veias, cuja ação se dá por

meio da ativação da guanilato ciclase e aumento da síntese de 3’, 5’- guanosina

monofosfato (GMP cíclico) na musculatura lisa de vasos e outros tecidos, causa

diminuição da pressão arterial e, reflexamente, elevação da freqüência cardíaca e

da resistência vascular periférica.

Usando esta técnica, BRISTOW, HONOUR, PICKERING, SLEIGHT

e SMYTH (1969), observaram, após a infusão de fenilefrina, prolongamento de

13 ms no intervalo R-R para cada mmHg de aumento da pressão arterial sistólica,

índice esse considerado como a sensibilidade do barorreflexo para a elevação da

pressão arterial. A sensibilidade do barorreflexo para a diminuição da pressão

arterial foi avaliada com a infusão do nitroprussiato de sódio, o que causou a

desativação do barorreceptor. Nesse caso as médias de reduções no intervalo R-R

foram cerca de três a quatro ms para cada um mmHg de redução da pressão

arterial sistólica.

Uma outra técnica utilizada para avaliar não só o controle barorreflexo,

mas também o reflexo cardiopulmonar é a câmara para aplicação de pressão

negativa na parte inferior do corpo. Ela permite controlar a quantidade de sangue

que será retida nas pernas e abdômen, podendo-se provocar de forma mensurável

e gradual reduções na pressão venosa central. Esta câmara é utilizada para

estudar e investigar o núcleo do trato solitário e o controle humoral exercido pelos
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receptores cardiopulmonares isolados ou em conjunto com os barorreceptores

arteriais (ABBOUD & MARK, 1978).

Uma metodologia para avaliar o baroreflexo arterial é verificar a

alteração na freqüência cardíaca correspondente a determinada alteração na

pressão arterial. Isto pode ser quantificado como a resposta do sistema

cardiovascular a um certo estímulo externo mecânico, como o neck chamber ou

farmacológico, como a fenilefrina, nitroprussiato de sódio, angiotensina,

nitroglicerina, em condições laboratoriais padronizadas (LA ROVERE, BIGGER,

MARCUS, MORTARA & SCHWARTZ, 1998).

Uma alternativa “in vivo” para avaliar a modulação espontânea do

baroreflexo é identificar seqüências de três ou mais batimentos consecutivos onde

ocorreram elevações progressivas na pressão arterial sistólica, seguidas de

diminuições progressivas no intervalo de pulso, ou vice versa (BERTINIERI, DI

RIENZO, CAVALLAZZI, FERRARI, PEDOTTI & MANCIA, 1985). O

“slope” da regressão linear entre a pressão arterial sistólica e os intervalos de

pulso é o ganho do reflexo arterial.

A interação entre baroreceptores arteriais e receptores cardíacos tem

sido objeto de estudo entre vários pesquisadores (ECKBERG & SLEIGHT, 1992;

HAINSWORTH, 1991; PERSSON, 1991). Receptores cardíacos e pulmonares

são classificados como um grupo de sensores menos homogêneo em comparação

com os baroreceptores arteriais. Contudo, eles revelam similaridades funcionais

pois atuam tonicamente no núcleo do trato solitário (DAMPNEY, 1994;

HAINSWORTH, 1991).

Aparentemente, os receptores arteriais e cardiopulmonares atuam no

controle da pressão arterial média. Uma interação de receptores arteriais e

cardiopulmonares tem sido investigada por técnicas que avaliam a descarga das
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aferências cardiopulmonares (expansão de volume, hemorragia ou a submissão do

organismo a câmara de pressão negativa) (ECKBERG & SLEIGHT, 1992;

PERSSON, 1991). SHI, POTTS, FORESMAN e RAVEN (1993) documentaram

comprometimento na resposta dos baroreceptores e receptores cardiopulmonares

a aumentos na pressão venosa central. ESCORROU, RAFFESTIN, PAPELIER,

PUSSARD e ROWELL (1993) também utilizaram a câmara de pressão negativa

para avaliar os receptores cardiopulmonares e simultaneamente colocaram o colar

de sucção na região da carótida dos voluntários. Neste estudo, a vasoconstrição

em reposta a pressão negativa sobre os receptores cardiopulmonares não

bloqueou a estimulação dos receptores carotídeos.

2.3.2 Barorreflexo arterial e exercício físico

Como discutido anteriormente, as respostas de pressão arterial,

freqüência cardíaca e resistência vascular periférica pós exercício não apresentam

sempre um padrão coerente ao esperado pelo controle barorreflexo. Dessa forma,

torna-se importante verificar o efeito do exercício físico no controle barorreflexo

cardiopulmonar. HALLIWILL et al. (1996) observaram que após sessão aguda

de exercício físico ocorre diminuição da atividade nervosa simpática muscular

com diminuição concomitante na resistência vascular periférica. Isto indica

alteração no controle barorreflexo arterial, pois o fluxo simpático está diminuído

para um nível de pressão arterial idêntico. Portanto, estas modificações na

sensibilidade dos barorreceptores arteriais estão relacionados a mecanismos

neurais e vasculares.

De fato, DI CARLO e BISHOP (1992) demonstraram que há aumento

na atividade nervosa simpática e na pressão arterial média no início do exercício
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dependente de rápido ajuste no ponto de operação do barorreflexo arterial. Além

disso, foi verificado que o barorreflexo arterial é necessário para ocorrer redução

na pressão arterial média pós-exercício. Uma sessão aguda de exercício físico

dinâmico, com 40 minutos de duração em ratos espontaneamente hipertensos

reduziu a pressão arterial média, contudo, em ratos com desnervação sino-aórtica

não houve hipotensão pós-exercício. Este estudo demonstrou que o barorreflexo

arterial é exigido no período pós-exercício para reduções na pressão arterial

média e no tônus simpático em ratos espontaneamente hipertensos. Estas

reduções resultam de um novo ajuste no ponto de operação dos barorreceptores,

ou seja, em um novo ponto inferior de referência, com isso, ocorre uma

diminuição no ganho do barorreflexo arterial. Estas alterações ocasionam uma

inibição do sistema simpático e a hipotensão pós-exercício.

CHANDLER e DI CARLO (1997) sugeriram que o ponto de operação

do barorreflexo arterial sofre uma alteração para níveis inferiores após a

realização de um exercício físico. Nesta situação, a pressão arterial após

exercício, embora menor que a pré-exercício, está acima do novo ponto de

operação dos barorreceptores arteriais e, portanto, resulta na inibição do sistema

nervoso simpático, o que poderia ser a causa da diminuição na atividade nervosa

simpática pós-exercício.

Através deste raciocínio, se a diminuição da pressão arterial pós-

exercício está acima do novo ponto de operação dos barorreceptores arteriais,

seria esperado encontrar um aumento no tônus parassimpático pós-exercício.

Contudo, não foi observado este resultado no estudo em questão. Uma possível

resposta para tal mecanismo pode ser encontrado no ganho reduzido na

sensibilidade do barorreflexo arterial pós-exercício. Nesta situação, a alteração na
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pressão arterial pode não ser um estímulo suficiente para estimular a resposta dos

barorreceptores arteriais.

CHANDLER e DI CARLO (1997) inferem que esta alteração nos

barorreceptores arteriais pode ocorrer no núcleo do trato solitário, por alteração

na resposta dos neurônios sensíveis desta região. Uma alteração nos neurônios

pode ocorrer como resultado das aferências de um grupo de receptores

periféricos. Uma vez alterados, há uma elevada atividade no núcleo do trato

solitário a um dado sinal dos barorreceptores arteriais. Esta elevada atividade

pode alterar o ponto de operação dos barorreceptores arteriais para um nível

inferior de pressão arterial. Este efeito poderia reduzir a sensibilidade do

barorreflexo arterial.

VANNESS, TAKATA e OVERTON (1996) relataram resposta

reduzida na pressão arterial para a fenilefrina em ratos espontaneamente

hipertensos após a realização de exercício físico. Estes resultados sugerem que

diminuição na resposta vasoconstritora e, consequentemente, redução na

resistência vascular periférica, possa colaborar para a hipotensão após a

realização de uma sessão de exercício físico dinâmico.

Devido a estes fatores, CHANDLER, RODENBAUGH e DICARLO

(1998) estudaram o efeito de uma sessão aguda de exercício físico dinâmico em

ratos espontaneamente hipertensos. Foi verificado que o barorreflexo arterial

pode ter ganho reduzido ou sensibilidade diminuída após o exercício, ou seja, o

exercício físico altera o ponto de operação do barorreflexo arterial para um valor

de pressão menor, o qual é considerado, no momento, como sendo o novo valor a

ser utilizado como referência. Os resultados deste estudo sugerem que as

reduções na pressão arterial no período pós-exercício são mediadas por redução
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na sensibilidade e por ajuste no ponto de operação do barorreflexo arterial para

pressão arterial menor.

LUDBROOK, FARIS, IANNOS, JAMIESON e RUSSEL (1978)

também verificaram que ocorre novo ajuste do barorreflexo arterial durante a

realização de exercício físico que colaboraria para estabilização da pressão

arterial em níveis mais elevados, durante a execução do mesmo.

Por outro lado, CONVERTINO e ADAMS (1991) observaram, em

indivíduos normotensos, que a sensibilidade do barorreflexo arterial estava

elevada após uma sessão de exercício progressivo até a exaustão. Resultados

semelhantes foram observados por SOMERS et al. (1991) e HALLIWILL et al.

(1996). Entretanto, CLÈROUX et al. (1992) não observaram modificações na

sensibilidade do barorreflexo após uma sessão de 30 minutos de exercício em

cicloergômetro a 50% do consumo máximo de oxigênio em indivíduos

hipertensos.

Pelos estudos apresentados pode-se verificar que o efeito do exercício

físico sobre o controle barorreflexo durante o período pós-exercício é

controverso. Essa controvérsia pode ser explicada pelas diferentes populações

estudadas, a forma de avaliar o reflexo, ou ainda o exercício executado. Quanto

às características do exercício, sua intensidade pode ser um fator importante, visto

que em nosso estudo anterior (FORJAZ et al., 1998) foi verificado em indivíduos

normotensos jovens que diferentes intensidades de exercício (30, 50 e 80% do

consumo máximo de oxigênio) provocavam diminuição da pressão arterial

semelhante, mas essa diminuição foi acompanhada de redução da freqüência

cardíaca após o exercício leve e elevação da freqüência cardíaca após o exercício

moderado e intenso.
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Em outro estudo realizado pelo nosso laboratório, foi observada

diminuição da sensibilidade dos barorreceptores arteriais apenas após uma sessão

aguda de exercício físico a 70% do consumo máximo de oxigênio (NUNES et al.,

2005, dados não publicados). Por isso, esse estudo terá a finalidade de verificar o

efeito de diferentes intensidades de exercício físico prolongado (50% e 70% do

consumo pico de oxigênio) no controle barorreflexo da freqüência cardíaca no

período pós-exercício físico, através da utilização da câmara para aplicação de

pressão negativa na parte inferior do corpo em indivíduos normotensos.

2.4 Receptores cardiopulmonares

2.4.1 Funcionamento dos receptores cardiopulmonares

A presença de mecanorreceptores em átrios, ventrículos, coronárias e

pericárdio, além dos presentes nos grandes vasos torácicos (cava, artéria

pulmonar e veias pulmonares) foi demonstrada por estudos hitológicos e

eletrofisiológicos (SHEPHERD, 1992). As aferências destes receptores são

também mielinizadas e não mielinizadas, projetando-se no bulbo, via nervo vago,

ou na medula espinhal, via nervos simpáticos. Três conjuntos de receptores

cardiopulmonares podem ser identificados: os aferentes vagais mielinizados, os

aferentes vagais não mielinizados e os aferentes simpáticos, que podem ser tanto

mielinizados quanto não mielinizados (SHEPHERD, 1992).

Os receptores cardiopulmonares que possuem fibras aferentes vagais

mielinizadas estão localizados nos átrios, principalmente na junção com as

grandes veias cavas. Esses mecanorreceptores são sensíveis a variações da

pressão venosa central e disparam na diástole atrial (receptores do tipo A), na
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sístole atrial (receptores do tipo B) e em ambas (receptores intermediários). Esses

receptores possuem pequena distribuição, quando comparados com os receptores

cardiopulmonares não mielinizados. Os receptores com aferências vagais não

mielinizadas (do tipo C) também estão distribuídos por toda a extensão dos átrios

(incluindo o septo intratrial), onde normalmente encontram-se silentes, e são

sensíveis a variações no volume atrial. Nos ventrículos, esses receptores além de

serem sensíveis a variações no volume ventricular, são quimiossensíveis a

substâncias produzidas pelo miocárdio, quando a demanda metabólica do coração

aumenta (ÓBERG & THORÉN, 1973).

Existem ainda receptores cardiopulmonares com aferentes simpáticos

(mielinizados e não mielinizados) que estão localizados na aorta, nas veias cava e

pulmonar, nos átrios, nos ventrículos e nos vasos coronarianos. Os aferentes

simpáticos localizados nos átrios, por exemplo, são mecanorreceptores (disparam

na sístole atrial) e quimiorreceptores (sensíveis a substâncias como bradicinina,

potássio, entre outras). Assim como os receptores localizados nos átrios, os

receptores com aferências simpáticas localizados nos ventrículos são estimulados

mecanicamente (com o aumento da pressão ventricular) durante o ciclo cardíaco e

por substâncias químicas (bradicinina, veratridina, entre outras) (ÓBERG &

THORÉN, 1973).

Os receptores cardiopulmonares, localizados na junção dos átrios com

grandes vasos (aferentes vagais mielinizados), quando são estimulados por

pequenos balões infláveis, desencadeiam o reflexo de Brainbridge, caracterizado

pelos aumentos simultâneos da freqüência cardíaca, do fluxo sanguíneo renal e da

pressão arterial concomitantes a diminuição da atividade simpática renal. Já a

estimulação dos receptores cardiopulmonares com aferentes vagais não

mielinizados localizados nos ventrículos e átrios, desencadeiam o reflexo de
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Bezold-Jarisch, que consiste em uma hipotensão, bradicardia e diminuição da

resistência vascular muscular e renal (ÓBERG & THORÉN, 1973). O estímulo

para desencadear o reflexo de Bezold-Jarisch pode ser tanto uma distensão

ventricular, através da insuflação de um balão nos ventrículos, quanto através de

agentes químicos, tais como prostaglandina, veratridina, capsaína, serotonina. Isto

ocorre porque esses receptores cardiopulmonares são tanto mecanossensitivos

como quimiossensitivos.

Os receptores cardiopulmonares são excitados por quaisquer manobras

que determinem alteração da pressão atrial ou da pressão diastólica final dos

ventrículos. Durante aumento da pressão atrial, a distensão mecânica da junção

venoatrial determina aumento da freqüência cardíaca, por ativação simpática ao

nódulo sinoatrial. A taquicardia reflexa mantém o volume cardíaco dentro da faixa

de normalidade mesmo em presença de aumento da pré-carga. Há ainda redução

simultânea e específica do tono simpático aos rins e inibição da liberação de

vasopressina pela hipófise posterior, que determinam aumento da diurese e

corrige a elevação da volemia, se for o caso da pressão atrial ter aumentado

devido a elevação da volemia (SHEPHERD, 1992).

A distensão atrial ou a elevação da tensão intramural durante aumentos

do retorno venoso e/ou da volemia, é o principal estímulo para a liberação do

fator natriurético atrial e muito provavelmente é o mecanismo responsável por

elevações agudas da concentração plasmática deste hormônio peptídeo. Estas

elevações podem ser provocadas por uma série de manobras experimentais:

expansão da volemia, imersão do corpo em água, elevação das pernas, etc), por

doenças (insuficiência cardíaca congestiva) e mesmo por ingesta elevada de sal

(SHEPHERD, 1992).
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A interação entre os baroreceptores arteriais e os receptores

cardiopulmonares possui fundamental importância clínica e, conseqüentemente,

existem estudos anteriores que investigaram esse assunto (ECKBERG &

SLEIGHT, 1992; HAINSWORTH, 1991; PERSSON, 1991). Devido os

baroreceptores arteriais demonstrarem ser de grande importância no controle

cardiovascular durante a realização de exercício físico (SHERIFF, O”LEARY,

SCHER & ROWELL, 1990), é ainda controverso se a hipertensão após

denervação dos baroreceptores arteriais e cardiopulmonares permanece apenas

em condições de repouso. Neste contexto, é notável a grande labilidade da

pressão arterial após a denervação sinoaórtica em ratos, levando a grandes

episódios de hipotensão durante os movimentos. (BUCHHOLZ, HUBBARD &

NATHAN, 1986).

Aparentemente, ambos receptores arteriais e cardiopulmonares atuam

no controle da pressão arterial média. Um elevado tônus simpático parece ser a

causa da hipertensão neurogênica e grande variabilidade após denervação. Ambas

as áreas de receptores podem atuar sobre a descarga simpática e, portanto, manter

os níveis de pressão arterial na normotensão. Os sinais provindos dos receptores

cardiopulmonares diferem dos receptores arteriais no sentido de serem menos

sensíveis e atuarem menos prontamente reflexamente a alterações na pressão

arterial em relação aos baroreceptores arteriais. Isto poderia explicar o porque os

receptores cardiopulmonares mantém a normotensão em face de uma denervação

dos baroreceptores (ALPER, JACOB & BRODY, 1987).

i. Câmara de pressão negativa e suas relações com o sistema

hemodinâmico
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A câmara de pressão negativa permite a aplicação de uma pressão

subatmosférica na região infeiror do corpo humano, abaixo da apófise xifóide. A

principal finalidade da câmara de pressão negativa é alterar o retorno de sangue

ao coração, estimulando então os receptores cardiopulmonares. Após o término

da aplicação negativa, o retorno venoso é restabelecido. Enquanto o indivíduo

está na posição supina dentro da câmara de madeira, metal ou plástico, a pressão

subatmosférica é gerada por um motor a vácuo (aspirador de pó) e um reostato

controla a pressão negativa produzida, que pode variar de –5 mmHg a –100

mmHg, com duração de segundos a minutos (BLOMQUIST & STONE, 1983).

A câmara de pressão negativa tem sido amplamente estudada nos

últimos trinta anos, relacionando uma sessão aguda de exercício e os efeitos do

treinamento físico. Devido a suas repercussões sobre a pressão venosa central e a

pressão arterial, esta é uma técnica muito utilizada para avaliação de reflexos

cardiovasculares no ser humano. O controle cardiopulmonar sobre a resistência

vascular está diminuído após uma sessão aguda de exercício físico (MACK,

CONVERTINO & NADEL, 1993). Os receptores cardiopulmonares são

desativados quando a pressão negativa é maior que 20 mmHg, devido a uma

pressão arterial de pulso menor.

Em um período curto de treinamento físico (dez semanas), a pressão

venosa central está elevada, provavelmente por uma elevação no volume

sanguíneo total. Nestes casos, a aplicação de uma pressão negativa na região

inferior do corpo demonstra uma elevação atenuada na resistência vascular no

antebraço. Com relação a hipótese de complacência do miocárdio, após uma

sessão aguda de exercício físico não há diferença na curva de Frank-Starling

relacionando pressão venosa central e volume sistólico. Estas observações

demonstram que não ocorrem alterações na complacência do miocárdio após uma
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sessão aguda de exercício físico, e que somente o treinamento físico poderia

alterar a pressão venosa central através de elevação na volemia e provocar

modificações no funcionamento dos receptores cardiopulmonares (MACK,

CONVERTINO & NADEL, 1993).

A câmara de pressão negativa tem sido utilizada no estudo das

respostas reflexas a alterações no retorno venoso de humanos (HALLIWILL et

al., 1996). THOMSON, MORRIS-THURGOOD, ATHERTON e FRENEAUX

(1998) analisaram as respostas dos receptores cardiopulmonares em pacientes

com cardiomiopatia hipertrófica e verificaram defeito nas vias aferentes do arco

reflexo cardiopulmonar. CONSOLIM-COLOMBO, BARRETO FILHO, LOPES,

SOBRINHO, OTTO, RICCIO, MADY e KRIEGER (2000) também observaram

resultados semelhantes em pacientes chagásicos. GREENLEAF, PETERSEN,

GABRIELSEN, PUMP, BIE, CHRISTENSEN, WARBERG, VIDEBAEK,

SIMONSON e NORSK (2000) observaram baixa tolerância a câmara de pressão

negativa nos indivíduos que possuíam atenuada ativação do sistema renina-

angiotensina.

Estudo com gatos (OBERG & THORÉN, 1973) tem demonstrado que o

reflexo vaso-vagal é estimulado quando a hemorragia progride de um estágio de

normotensão para hipotensão, possivelmente pela desativação dos

mecanoreceptores localizados nos ventrículos, onde o retorno venoso é muito

reduzido e, consequentemente a pressão venosa central.

Com relação aos barorreceptores arteriais e a câmara de pressão

negativa, os mesmos somente são estimulados quando a pressão negativa é maior

que 20 mmHg. Os componentes que podem ser relacionados e tem influência

sobre os barorreceptores arteriais são a pressão arterial sistólica, diastólica,
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média, frequência cardíaca e pressão de pulso. Contudo, o presente estudo

analisará pressão negativa inferior a este valor.

Quanto a influência do exercício físico agudo no reflexo

cardiopulmonar, BENNETT, WILCOX e MACDONALD (1984) observaram que

uma única sessão de exercício físico levou a potencialização na resposta da

resistência vascular no antebraço, quando estimulados através da câmara de

pressão negativa em indivíduos normotensos. No entanto, BRUM, REIS, SILVA,

NARCISO, MATTOS, NEGRÃO e KRIEGER (1995) e SILVA, BRUM,

NEGRÃO e KRIEGER (1997) não observaram modificação na sensibilidade dos

receptores cardiopulmonares em ratos normotensos após uma única sessão de

exercício físico. Em ratos espontaneamente hipertensos, SILVA et al. (1997)

demonstraram que o exercício físico agudo aumenta a resposta bradicárdica

desencadeada pela estimulação dos receptores cardiopulmonares

quimiossensíveis através de injeções de serotonina.

3 OBJETIVO

Este estudo teve por objetivo verificar, em indivíduos normotensos, o

efeito de diferentes intensidades de exercício físico prolongado (50% e 70% do

consumo pico de oxigênio) no controle barorreflexo e cardiopulmonar no período

pós-exercício físico.

4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Amostragem
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Foram analisados 10 indivíduos normotensos, saudáveis, do sexo

masculino, não obesos com idade entre 30 a 50 anos. Nenhum dos indivíduos era

atleta nem praticava atividade física com regularidade igual ou superior a três

sessões semanais.

Antes de iniciar o estudo, os indivíduos foram informados dos

propósitos do trabalho, da metodologia, dos procedimentos técnicos empregados

e dos possíveis riscos envolvidos. Em seguida, assinaram o termo de

consentimento em participar do experimento como voluntários. Esse estudo foi

aprovado pela Comissão de Ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de

Medicina da Universidade de São Paulo.

4.2 Avaliações preliminares

4.2.1 Avaliação clínica

Os indivíduos foram avaliados clínica e laboratorialmente através de

anamnese, exame físico e eletrocardiograma de repouso e exercício. Foram

excluídos os indivíduos portadores de patologias conhecidas e com problemas

cardíacos diagnosticados nesta avaliação.

4.2.2 Obesidade

O peso corporal (kg) e a estatura (m) foram avaliados com os indivíduos

trajando calção (balança Filizola). A partir dessas medidas foi calculado o índice

de massa corporal expresso em kg/m2. Foram excluídos do estudo os indivíduos
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com obesidade diagnosticada através do índice de massa corporal igual ou

superior a 30 kg/m2.

4.2.3 Hipertensão arterial

Foram excluídos do estudo os indivíduos que apresentaram hipertensão

arterial sistêmica. A pressão arterial foi medida em repouso sentado sete vezes em

cada experimento, pelo método auscultatório utilizando-se o esfigmomanômetro

de coluna de mercúrio. Foram consideradas as fases I e V de Korotkof para a

identificação da pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica,

respecticvamente. Foram considerados valores médios iguais ou inferiores a 140 e

90 mmHg para as pressões arteriais sistólica e diastólica, respectivamente, como

limite máximo para participar no estudo (IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão

Arterial).

4.2.4 Avaliação ergoespirométrica

Com a finalidade de realizar as avaliações cardiovascular, respiratória e

metabólica em repouso e exercício, os indivíduos foram submetidos à avaliação

ergoespirométrica realizada em cicloergômetro eletromagnético. Esta avaliação

foi realizada utilizando-se protocolo escalonado com incremento de 30 watts a

cada três minutos até a exaustão, precedido por três minutos de repouso.

A avaliação cardiovascular em repouso foi realizada por

eletrocardiógrafo (Cardioperfect, MD), com o registro de 12 derivações padrão
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(D1, D2, D3, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). Durante o exercício, o

eletrocardiograma foi continuamente monitorizado com o registro simultâneo de

12 derivações ao final de cada minuto.

As pressões arteriais sistólica e diastólica foram medidas pelo método

auscultatório, durante o repouso, ao final de cada estágio de exercício e durante a

recuperação (primeiro, segundo, quarto e sexto minutos), utilizando-se

esfigmomanômetro de coluna de mercúrio (K Takaoka, 207).

O comportamento respiratório e metabólico foi avaliado utilizando-se

um analisador de gases computadorizado (MGC, CPX/D) com aquisição de sinal

a cada ciclo respiratório, sendo os dados analisados em médias de trinta

segundos. O consumo pico de oxigênio foi determinado pelo valor mais alto

alcançado durante o teste. A potência mecânica correspondente a 50 e 70% do

consumo pico de oxigênio foi obtida através da regressão linear entre o consumo

de oxigênio e a potência no teste ergoespirométrico.

4.3 Métodos

4.3.1 Protocolo experimental

O protocolo experimental empregado está apresentado a seguir:
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SESSÃO CONTROLE

Repouso

deitado

Repouso

sentado

no ciclo

Recuperação

experimento 1 ou 2

0 20 65 145 min

↑

ajuste do Finapres

punção da veia

e colocação da pletismografia

SESSÃO DE EXERCÍCIO

Repouso

deitado

Exercício

ciclo

50% do VO2
pico

Recuperação

experimento 1 ou 2

0 20 65 145 min

↑

ajuste do Finapres
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punção da veia

e colocação da pletismografia

SESSÃO DE EXERCÍCIO

Repouso

deitado

Exercício

ciclo

70% do VO2
pico

recuperação

experimento 1 ou 2

0 20 65 145 min

↑

ajuste do Finapres

punção da veia

e colocação da pletismografia

SESSÃO 20 minutos 60 minutos

Controle

50% do VO2 pico

70% do VO2 pico

FENILEFRINA (1ug/kg)

e

FENILEFRINA (1,5 ug/kg)

EXPERIMENTO 1

CÂMARA DE PRESSÃO

NEGATIVA

(-5 e –15 mmHg)

EXPERIMENTO 1

Controle

50% do VO2 pico

70% do VO2 pico

NITROPRUSSIATO (1ug/kg)

e

NITROPRUSSIATO (1,5

ug/kg)

EXPERIMENTO 2

ELEVAÇÃO DA PERNAS

EXPERIMENTO 2
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Todos os indivíduos foram submetidos a três sessões experimentais:

controle, 50 e 70% do consumo pico de oxigênio, seguindo ordem aleatória e com

intervalo mínimo de sete dias entre elas. Antes de cada sessão, os indivíduos

foram instruídos a realizar uma refeição leve duas horas antes do experimento, a

não realizar nenhum tipo de atividade física nas 48 horas anteriores e a manter um

padrão alimentar e de atividades semelhantes no dia anterior às três sessões.

Nas sessões de exercício em 50 e 70% do consumo pico de oxigênio, o

protocolo foi iniciado com 20 minutos de repouso sentado em uma cadeira. Nesse

período a freqüência cardíaca e a pressão arterial foram aferidas a cada 2 min

30 s. Posteriormente, foram realizados cinco minutos de repouso sentado na

bicicleta, onde foi realizado o registro da freqüência cardíaca e pressão arterial no

final desse período.

Após esse período, o exercício foi realizado constituindo-se de três

minutos de aquecimento com uma potência correspondente a 50% da potência

utilizada na fase seguinte e 45 minutos de exercício em potência correspondente a

50 ou 70% do consumo pico de oxigênio, calculada previamente para cada

indivíduo. A frequência cardíaca foi registrada a cada cinco minutos durante o

período de intervenção através do registro do eletrocardiograma e a pressão

arterial foi aferida a cada cinco minutos através do método auscultatório.

Posteriormente, iniciou-se a fase pós-exercício com recuperação ativa

de dois minutos, com a potência de trabalho no primeiro minuto de 50% da

potência utilizada no exercício e zero watts no sundo minuto. Durante todo o

exercício, a velocidade foi mantida em 60 rotações por minuto. Na fase pós-

exercício, com duração de 90 minutos, os indivíduos permaneceram deitados e os

experimentos foram realizados.
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Nà sessão controle, o protocolo foi exatamente o mesmo, exceto pelo

fato de que no momento do exercício os indivíduos permaneceram sentados em

repouso no cicloergômetro.

Durante o período pós intervenção, foram realizados os dois

experimentos a seguir:

Experimento 1 - Ativação barorreflexa e desativação dos receptores

cardiopulmonares

Nesse experimento, após o repouso na sessão controle e o exercício nas

sessões de exercício em 50 e 70% do VO2 pico, foi realizada a avaliação da

resposta cardiovascular à ativação do barorreflexo e à desativação do reflexo

cardiopulmonar.

A ativação do barorreflexo foi realizada 20 e 40 minutos após o término

do exercício/repouso através da infusão endovenosa em bolus de fenilefrina (1,0 e

1,5 ug/kg), enquanto que a desativação dos receptores cardiopulmonares foi

realizada aos 60 minutos pós intervenção através da aplicação de pressão

negativa nos membros inferiores. Durante essas manobras, a pressão arterial e a

freqüência cardíaca foram monitoradas batimento a batimento antes e durante as

manobras.

Experimento 2 – Desativação do barorreflexo e ativação dos receptores

cardiopulmonares

Nesse experimento, após o repouso na sessão controle e após o

exercício nas sessões de exercício em 50 e 70% do VO2 pico, foi avaliada a
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resposta cardiovascular à desativação do barorreflexo e ativação dos receptores

cardiopulmonares.

A desativação do barorreflexo foi realizada pela infusão endovenosa de

nitroprussiato de sódio, enquanto que a ativação dos receptores cardiopulmonares

foi realizada pela elevação dos membros inferiores. Durante essas manobras a

pressão arterial e a freqüência cardíaca foram monitoradas batimento a batimento

antes e durante a manobra.

4.3.2 Análise dos sinais

O sinal eletrocardiográfico foi amplificado (General Purpose Amplifier/

Stemtech.Inc.) e a onda de pressão arterial e o eletrocardiograma foram

aquisitados em freqüência de amostragem de 500 Hertz por canal. Essa aquisição

foi realizada por uma placa Analógico Digital (Stemtech,Inc.), utilizando-se o

software CODAS como interface com um computador. Esse software permite a

detecção de picos e vales, identificando os intervalos R-R e a pressão arterial

sistólica e diastólica de cada batimento.

4.4 Medidas

4.4.1 Medida da Freqüência Cardíaca

A freqüência cardíaca foi monitorada continuamente pelo

eletrocardiógrafo e registrada a cada 2 min 30 s no período pré intervenção.

Durante o período de exercício foi registrada a cada cinco minutos. Durante o
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período de intervenção, foi continuamente monitorada pelo Finapres e registrada

cinco minutos antes, durante e cinco minutos após cada procedimento.

4.4.2 Medida da Pressão Arterial

Auscultatória – Foi medida utilizando-se um esfigmomanômetro de

coluna de mercúrio a cada 2 min 30 s no período pré intervenção e a cada cinco

minutos no período de exercício.

Batimento a batimento – Durante os experimentos no período pós

intervenção, antes e durante as manobras de estimulação e desestimulação

reflexa, a pressão arterial também foi avaliada batimento a batimento pelo

monitor não invasivo Finapres. Para tal, um manguito de tamanho adequado foi

posicionado no dedo médio do braço não dominante do voluntário.

4.4.3 Medida do fluxo sanguíneo do antebraço e resistência vascular

Durante o período pós-intervenção, antes e durante as manobras de

estimulação reflexa, o fluxo sanguíneo do antebraço foi medido pela

pletismografia de oclusão venosa a ar (SIGGAARD-ANDERSEN, 1970).

O braço direito dos voluntários foi posicionado acima do nível do átrio

direito e dois manguitos foram posicionados, um no punho e outro no braço. Um

manguito de látex preenchido com ar até uma pressão de 4 cm de água foi

colocado na parte mais larga do antebraço direito.

Para as determinações do fluxo sanguíneo, o manguito do punho foi

inflado até 200 mmHg, interrompendo a circulação sanguínea para a mão e o
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manguito posicionado no braço foi inflado (até uma pressão subdiastólica de 40 a

60 mmHg) e desinflado em intervalos de sete/oito segundos. Esse procedimento

provoca uma oclusão do retorno venoso sem interromper a entrada arterial de

sangu no antebraço, fazendo com que essa região dilate. Essa dilatação acarreta

em uma elevação da pressão no manguito de látex, que é registrada em um

polígrafo.

O fluxo sanguíneo no antebraço foi calculado pela velocidade de

incremento da pressão no manguito de látex. A pressão arterial foi medida a cada

batimento (Finapres) durante a medição do fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo foi

expresso em ml.min-1.100 ml-1 de tecido e a resistência vascular foi calculada pela

divisão da pressão arterial média pelo fluxo sanguíneo local, sendo expressa em

unidades arbitrárias.

4.5.1 Ativação do barorreflexo arterial

A ativação do barorreflexo arterial foi realizada no Experimento 1 pela

infusão endovenosa de fenilefrina, um potente estimulador alfa 1, que promove

aumento da pressão arterial. Essa infusão foi realizada em bolus, utilizando-se

duas doses (1,0 ug/kg e 1,5 ug/kg) na mesma ordem no mesmo voluntário de uma

sessão para outra (controle, exercício 50%, exercício 70%). A primeira dose foi

infundida aos 20 minutos e a segunda dose aos 40 minutos pós-intervenção. Nos

cinco minutos anteriores a infusão e após cinco minutos, o sinal

eletrocardiográfico, a pressão arterial batimento a batimento e o fluxo sanguíneo

do antebraço foram registradas no microcomputador. Houve portanto, um

intervalo de 15 minutos entre as duas doses infundidas.
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4.5.2 Desativação do barorreflexo arterial

A desativação do barorreflexo arterial foi realizada no Experimento 2

com o mesmo protocolo do item anterior, porém, ao invés de fenilefrina, foram

infundidas duas doses de nitroprussiato de sódio (1,0 ug/kg e 1,5 ug/kg), potente

vasodilatador, ocasionando a redução da pressão arterial.

4.5.3 Desativação do reflexo cardiopulmonar

A desativação do reflexo cardiopulmonar foi realizada pela aplicação de

pressão negativa nos membros inferiores, aos 60 minutos pós intervenção, através

de câmara de pressão negativa. Nessa câmara a pressão negativa é gerada por um

aspirador de pó conectado a câmara através do tubo de aspiração. O equipamento

mais importante é o reostato, que aumenta ou diminui a intensidade do motor do

aspirador de pó, de modo que a pressão aplicada pode ser mensurada.

Para essa avaliação os membros inferiores foram posicionados dentro

da câmara e foi aplicada as seguintes pressões: -5 e –15 mmHg, nessa ordem,

com cinco minutos pré aplicação, cinco minutos de aplicação e cinco minutos pós

aplicação com coleta de frequência cardíaca, pressão arterial e fluxo sanguíneo no

antebraço.

4.5.4 Ativação do reflexo cardiopulmonar
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A ativação do reflexo cardiopulmonar foi realizada nas sessões do

experimento 2. Ela foi realizada 60 minutos pós intervenção através da elevação

passiva dos membros inferiores entre 80 a 90 graus, a qual foi mantida por cinco

minutos. Por cinco minutos antes, durante a manobra e cinco minutos após, o

sinal eletrocardiográfico, a onda da pressão arterial a cada batimento e o fluxo

sanguíneo do antebraço foram avaliados.

a) Análise do barorreflexo

4.6.1 Índice de bradicardia e taquicardia reflexa

A infusão de fenilefrina, potente estimulador alfa 1, foi usada para

provocar aumento da pressão arterial. Esse aumento da pressão arterial foi

seguido de bradicardia desencadeada pelo reflexo pressorreceptor. O índice de

bradicardia reflexa foi calculado para a avaliação da sensibilidade do reflexo

pressorreceptor para aumentos de pressão arterial, através da fórmula:

R-R máximo pós-infusão - R-R médio dos cinco minutos pré-infusão

pressão arterial sistólica máxima pós - infusão-pressão arterial média dos

cinco minutos pré-infusão)

A infusão de nitroprussiato de sódio, potente vasodilatador tanto de

arteríolas quanto de veias, foi usada para provocar diminuição na pressão arterial.

Essa redução da pressão arterial foi seguida de taquicardia desencadeada pelo

reflexo pressorreceptor. O índice de taquicardia reflexa foi calculado para a
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avaliação da sensibilidade do reflexo pressorreceptor para diminuições na pressão

arterial, pela fórmula:

R-R mínimo pós-infusão - R-R médio dos cinco minutos pré-infusão

pressão arterial sistólica mínima pós-infusão - pressão arterial média

dos cinco minutos pré-infusão)

i. Método Rampa

A sensibilidade barorreflexa foi avaliada pelo Método de Oxford

(SMYTH, SLEIGHT & PICKERING, 1969). Após cada infusão, a pressão

arterial sistólica foi registrada com seu R-R subsequente, realizando-se então uma

regressão linear. A inclinação desta relação foi aceita como o índice de

sensibilidade dos barorreceptores arteriais para a taquicardia e bradicardia,

denominado coeficiente de inclinação (@). O ponto b da equação de primeiro

grau da regressão linear obtida foi denominado y-intercepto da reta.

4.7 Análise dos dados

A análise da pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica,

pressão arterial média e intervalo R-R foi realizada utilizando a média dos cinco

minutos antes da intervenção e a maior resposta após a intervenção (infusão de

fenilefrina ou nitroprussiato de sódio).

A análise do fluxo sanguíneo no antebraço, pressão arterial sistólica,

pressão arterial diastólica, pressão arterial média, intervalo R-R e a resistência
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vascular nos momentos avaliados, ou seja, com a aplicação da câmara de pressão

negativa e elevação das pernas foi realizada através de média dos valores cinco

minutos antes do momento avaliado e cinco minutos durante a intervenção.

4.8 Análise Estatística

Foi realizado o teste T de Student para comparação do Experimento 1 e

2. Para a análise do período Pré e Durante intervenção foi realizada a análise de

variância de dois caminhos, tendo como fator principal o grupo e o estágio.

O comportamento das variáveis: pressão arterial, intervalo R-R, fluxo

sanguíneo do antebraço e resistência vascular foram avaliados pela análise de

variância ANOVA de três fatores, tendo como fatores principais o experimento (1

e 2), a sessão (Controle, 50% e 70% VO2 pico) e o estágio pós-intervenção (20,

40, 60 e 80 minutos pós intervenção).

Os índices de sensibilidade do barorreflexo tanto para a taquicardia

quanto para a bradicardia reflexa, bem como o ponto y-intercepto foram avaliados

pela análise de variância de dois caminhos, tendo como fator principal a sessão

(Controle, 50% e 70% do VO2 pico) e a dose utilizada (1,0 e 1,5 ug/kg).

A aplicação da câmara de pressão negativa foi avaliada pela análise de

variância de 3 caminhos, tendo como fator principal a sessão (Controle, 50% e

70% do VO2 pico) a dose (-5 e –15 mmHg) e o estágio. A elevação das pernas foi

avaliada pela análise de variância de dois caminhos, tendo como fator principal a

sessão (Controle, 50% e 70% do VO2 pico) e o estágio.

Quando necessário foi utilizado o teste de Newman Keuls como “post-

hoc”. Foi aceito como significante o índice P < 0,05. Os dados foram

apresentados como média ± desvio padrão.
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5 RESULTADOS

5.1 Características da amostra

A amostra foi constituída de 10 indivíduos do sexo masculino, sendo

que cinco indivíduos participaram do experimento um e cinco participaram do

experimento dois. As características antropométricas, a idade, o consumo pico de

oxigênio, a freqüência cardíaca de repouso e as pressões arteriais de repouso da

amostra total e dos indivíduos que realizaram o experimento um e dois são

apresentadas na TABELA 1.
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TABELA 1 – Peso, estatura, índice de massa corporal (IMC), idade, consumo

pico de oxigênio (VO2 pico), freqüência cardíaca (FC) de repouso e

pressão arterial (PA) de repouso da amostra total estudada e das

amostras que realizaram os experimentos 1 e 2.

Variáveis Amostra total Amostra do

experimento

1

Amostra do

experimento

2

Teste t

entre

experimento

1 e 2

Idade (anos) 29,6 ± 8,7 28,4 ± 3,0 30,8 ± 12,6 0,689

Peso (kg) 71,7 ± 9,5 72,1 ± 10,8 71,3 ± 9,3 0,903

Estatura (m) 171 ± 8 171 ± 8 170 ± 8 0,879

IMC 24,5 ± 1,6 24,5 ± 1,9 24,5 ± 1,4 0,985

VO2 pico

(ml.kg-1.min-1)

35,6 ± 6,5 35,4 ± 7,1 35,8 ± 6,8 0,926

Potência máxima

(W)

207 ± 33 210 ± 37 204 ± 33 0,792

FC repouso (bpm) 66 ± 9 62 ± 3 70 ± 12 0,214

Pressão arterial

sistólica (mmHg)

113 ± 6 115 ± 8 112 ± 2 0,331

Pressão arterial

diastólica (mmHg)

73 ± 5 75 ± 6 71 ± 2 0,292
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Pressão arterial

média (mmHg)

87 ± 5 88 ± 7 85 ± 1 0,264

Valores = média ± desvio padrão

Como se observa na TABELA 1, os voluntários preencheram todos os

critérios de inclusão, sendo normotensos, não obesos e sedentários. Além disso,

não houve diferenças significantes nas características físicas e cardiovasculares

dos indivíduos que se submeteram ao experimento um e dois.

Quanto à capacidade funcional, todos os testes foram interrompidos por

cansaço físico intenso. Todos ultrapassaram 85% da freqüência cardíaca máxima

prevista para a idade (97 ± 7 %), atingiram o ponto de descompensação

respiratória e o valor de quociente respiratório máximo acima de 1,15 (1,16 ±

0,1). A potência máxima foi semelhante entre os grupos.

Na TABELA 2 são apresentados os valores médios da potência (watts)

utilizada durante o exercício físico nas sessões em 50% e 70% do consumo pico

de oxigênio.

TABELA 2 – Potência (watts) utilizada durante o exercício físico nas sessões em

50% e 70% do consumo pico de oxigênio (VO2 pico).

Variáveis Amostra total Amostra do

experimento 1

Amostra do

experimento 2

Teste t entre

o

experimento

1 e 2

50% do

VO pico

93 ± 14 97 ± 10 89 ± 18 0,408
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VO2pico

70% do

VO2pico

132 ± 15 136 ± 15 127 ± 15 0,391

Valores = média ± desvio padrão

Não houve diferença significante na potência do exercício físico

realizado nas sessões em 50% e 70% do consumo pico de oxigênio entre os

indivíduos que realizaram o experimento um e dois. Todos os voluntários

conseguiram realizar os 45 minutos de exercício em todas as sessões

experimentais.

Quanto ao processo de determinação da ordem de realização das

sessões experimentais, no experimento um, dois começaram com a sessão

controle, dois com a sessão em 50% e um com a sessão em 70% do consumo

pico de oxigênio. No experimento dois, um voluntário começou com a sessão

controle, dois com a sessão em 50% e dois com a sessão em 70% do consumo

pico de oxigênio.

5.2 Período pré e durante intervenção

Nas TABELAS 3, 4, 5 e 6 são apresentados os valores de pressão

arterial sistólica, pressão arterial diastólica, pressão arterial média e frequência

cardíaca medidas pré-intervenção e aos 15, 30 e 45 minutos após as intervenções

nas sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio. Como não foram

observadas diferenças significantes nas respostas obtidas nos individuos que

realizaram o experimento 1 e o experimento 2, os dados desses dois grupos foram

combinados para a apresentação nessas tabelas.
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TABELA 3 - Pressão arterial sistólica (mmHg) medida pré-intervenção e aos 15,

30 e 45 minutos de intervenção nas sessões controle, 50% e 70% do

consumo pico de oxigênio. Dados combinados dos indivíduos que

realizaram o experimento 1 e 2.

PRÉ 15(min) 30(min) 45(min)

CONTROLE 114 ± 5 114 ± 6 113 ± 7 113 ± 7

50% do VO2

pico
113 ± 8 162 ± 18*$ 168 ± 19*$ 166 ± 20*$

70% do VO2

pico
115 ± 8 172 ± 10*#$ 177 ± 17*#$ 177 ± 20*#$

Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)

# diferença significante em relação a 50% do VO2 pico (P < 0,05)

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

Observou-se uma elevação significante nos níveis da pressão arterial

sistólica durante a realização das sessões de exercício físico em 50% e 70% do

VO2 pico, tanto em relação aos valores pré-intervenção como em relação à sessão

CONTROLE. Além disso, esses níveis foram mais elevados na sessão em 70%

do VO2 pico.
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TABELA 4 - Pressão arterial diastólica (mmHg) medida pré-intervenção e aos 15,

30 e 45 minutos de intervenção nas sessões controle, 50% e 70% do

consumo pico de oxigênio. Dados combinados dos indivíduos que

realizaram o experimento 1 e 2.

PRÉ 15(min) 30(min) 45(min)

CONTROLE 74 ± 4 74 ± 5 74 ± 6 74 ± 6

50% do VO2 pico 73 ± 6 71 ± 8 68 ± 9* 67 ± 10*

70% do VO2 pico 74 ± 7 71 ± 7 69 ± 8* 67 ± 7*

Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)

Observou-se uma diminuição significante nos níveis da pressão arterial

diastólica aos 30 e 45 minutos de exercício físico nas sessões em 50% e 70% do

VO2 pico em relação aos valores observados pré-intervenção.
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TABELA 5 - Pressão arterial média (mmHg) medida pré-intervenção e aos 15, 30

e 45 minutos de intervenção nas sessões controle, 50% e 70% do

consumo pico de oxigênio. Dados combinados dos indivíduos que

realizaram o experimento 1 e 2.

PRÉ 15(min) 30(min) 45(min)

CONTROLE 87 ± 4 87 ± 5 87 ± 6 87 ± 6

50% do VO2 pico 86 ± 6 101 ± 11*$ 101 ± 11*$ 100 ± 12*$

70% do VO2 pico 87 ± 7 105 ± 7*#$ 105 ± 9*#$ 103 ± 8*#$

Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)

# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 pico (P < 0,05)

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

Observou-se uma elevação significante nos níveis da pressão arterial

média durante a realização do exercício físico nas sessões em 50% e 70% do VO2

pico, tanto quando comparados aos valores pré-intervenção com em relação aos

valores da sessão CONTROLE. Além disso, esses níveis foram mais elevados

durante a sessão em 70% do VO2 pico.
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TABELA 6 – Frequência cardíaca (bpm) medida pré-intervenção e aos 15, 30 e

45 minutos de intervenção nas sessões controle, 50% e 70% do

consumo pico de oxigênio. Dados combinados dos indivíduos que

realizaram o experimento 1 e 2.

PRÉ 15(min) 30(min) 45(min)

CONTROLE 66 ± 10 65 ± 10 66 ± 11 66 ± 11

50% do VO2 pico 65 ± 12 130 ± 8*$ 134 ± 10*$ 135 ± 11*$

70% do VO2 pico 66 ± 9 143 ± 9*#$ 155 ± 11*#$ 158 ± 7*#$

Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)

# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 pico (P < 0,05)

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

Observou-se uma elevação significante da frequência cardíaca durante a

realização do exercício físico na sessão em 50% e 70% do VO2 PICO, tanto

quando comparado aos valores pré-intervenção como em relação à sessão

CONTROLE. Além disso, esses níveis foram mais elevados durante a sessão em

70% do VO2 PICO.

5.3 Período pós-intervenção

Nas TABELAS 7, 8, 9, 10, 11 são apresentados os valores de fluxo

sanguíneo no antebraço, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica,
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pressão arterial média e resistência vascular medidos aos 20 e 60 minutos pós-

intervenção nas sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio.

Como não foram observadas diferenças significantes nas respostas obtidas nos

indivíduos que realizaram o experimento um e dois, os resultados são

apresentados nas tabelas como respostas da amostra total.

TABELA 7 – Fluxo sanguíneo no antebraço (ml.min-1.100 ml-1 de tecido) medido

aos 20 e 60 minutos pós-intervenção nas sessões controle, 50% e

70% do consumo pico de oxigênio. Dados combinados dos

indivíduos que realizaram o experimento 1 e 2.

20 min pós-intervenção 60 min pós-intervenção

CONTROLE 1,56 ± 0,71 1,75 ± 0,82

50% do VO2 PICO 2,18 ± 0,91 2,26 ± 1,25

70% do VO2 PICO ($#) 2,77 ± 0,87 2,94 ± 1,57

Valores = média ± desvio padrão

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 PICO (P < 0,05)

Na análise da resposta do fluxo sanguíneo no antebraço no período

pós-intervenção houve diferença significante apenas do fator principal sessão

(p = 0,03). Assim, como se observa na TABELA 7, independentemente do

momento analisado, na sessão em 70% do VO2 PICO o fluxo sanguíneo do

antebraço foi significantemente maior que o medido nas sessões controle e 50%

do VO2 PICO.
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TABELA 8 – Pressão arterial sistólica (mmHg) medida aos 20 e 60 minutos pós-

intervenção nas sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de

oxigênio. Dados combinados dos indivíduos que realizaram o

experimento 1 e 2.

20 min pós-intervenção 60 min pós-intervenção

CONTROLE 115 ± 4 118± 4@

50% do VO2 PICO 116 ± 3 113 ± 4$@

70% do VO2 PICO 110 ± 4$# 110 ± 4$#

Valores = média ± desvio padrão

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 PICO (P < 0,05)

@ diferença significante em relação aos 20 minutos pós-intervenção (P <
0,05)

Aos 20 e 60 minutos pós-exercício na sessão em 70% do VO2 PICO e

aos 60 minutos pós-exercício na sessão em 50% do VO2 PICO, a pressão arterial

sistólica foi significantemente menor que a medida nesses momentos na sessão

CONTROLE. Além disso, a pressão arterial sistólica medida na sessão em 70%

do VO2 PICO foi significantemente menor que na sessão em 50% do VO2 PICO

tanto aos 20 quanto aos 60 minutos pós-intervenção. Nas sessões CONTROLE e

50% do VO2 PICO, a pressão arterial sistólica elevou-se significantemente dos 20

para os 60 minutos pós-intervenção, o que não ocorreu na sessão em 70% do VO2

PICO.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


52

TABELA 9 – Pressão arterial diastólica (mmHg) medida aos 20 e 60 minutos

pós-intervenção nas sessões controle, 50% e 70% do consumo pico

de oxigênio. Dados combinados dos indivíduos que realizaram o

experimento 1 e 2.

20 min pós-intervenção 60 min pós-intervenção
(@)

CONTROLE 71 ± 6 74 ± 4

50% do VO2 PICO 73 ± 5 75 ± 4

70% do VO2 PICO 72 ± 5 73 ± 4

Valores = média ± desvio padrão

@ diferença significante em relação a 20 min (P < 0,05)

( ) diferença no fator principal da ANOVA – estágio (P < 0,05)

Diferentemente do observado nos demais parâmetros, nos quais não

houve diferença entre os grupos que realizaram os experimentos um e dois, o

valor da pressão arterial diastólica foi significantemente maior no grupo que

realizou o experimento um do que no grupo do experimento dois (76 ± 4 vs 71 ±

3 mmHg, P < 0,05). Entretanto, os dois grupos se comportaram de forma

semelhante em relação ao exercício, de modo que os dados da amostra total

foram demonstrados na TABELA 9. Na análise estatística (ANOVA) observou-se

significância apenas no fator estágio (p = 0,003), demonstrando que,

independentemente da sessão, a pressão arterial diastólica aumentou

significantemente dos 20 para os 60 minutos pós-intervenção.
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TABELA 10 – Pressão arterial média (mmHg) medida aos 20 e 60 minutos pós-

intervenção nas sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de

oxigênio. Dados combinados dos indivíduos que realizaram o

experimento 1 e 2.

20 min pós-intervenção 60 min pós-intervenção

CONTROLE 86 ± 5 89 ± 3

50% do VO2 PICO 87 ± 4 87 ± 4

70% do VO2 PICO 85 ± 4# 85 ± 4$#

Valores = média ± desvio padrão

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 PICO (P < 0,05)

A pressão arterial média medida aos 20 e 60 minutos pós-intervenção

na sessão em 70% do VO2 pico foi significantemente menor que a medida na

sessão em 50% do VO2 pico. Além disso, aos 60 minutos pós-intervenção essa

pressão também foi significantemente menor na sessão em 70% do VO2 PICO

que na sessão CONTROLE.
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TABELA 11 – Resistência vascular do antebraço (unidades) medida aos 20 e 60

minutos pós-intervenção nas sessões controle, 50% e 70% do

consumo pico de oxigênio. Dados combinados dos indivíduos que

realizaram o experimento 1 e 2.

20 min pós-intervenção 60 min pós-intervenção

CONTROLE 85,5 ± 31,12 81,45 ± 35,62

50% do VO2 PICO ($) 63,24 ± 29,43 67,09 ± 38,16

70% do VO2 PICO ($#) 44,71 ± 18,32 45,74 ± 21,53

Valores = média ± desvio padrão

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 PICO (P < 0,05)

Em relação à resistência vascular do antebraço, houve significância

estatística apenas no fator principal sessão (p = 0,0004). Assim,

independentemente do momento 20 ou 60 minutos, a resistência vascular do

antebraço foi significantemente menor na sessão em 70% do VO2 PICO que nas

sessões CONTROLE e 50% do VO2 PICO. Além disso, após a sessão em 50%

do VO2 PICO, a resistência vascular do antebraço também estava

significantemente menor que na sessão CONTROLE.

Quando o intervalo R-R foi medido nos grupos que realizarm os

experimentos um e dois antes e após as intervenções nas três sessões

experimentais, observou-se diferença significante na interação dos fatores grupo e

sessão (p = 0,004 ) e sessão e momento (p = 0,03). Os resultados da interação

grupo e sessão são apresentados na TABELA 12.
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TABELA 12 – Intervalo R-R (s) medido nos grupos que realizaram os

experimentos um e dois nas sessões controle, 50% e 70% do

consumo pico de oxigênio. Os valores 20 e 60 minutos pós-

intervenção foram combinados nesta tabela, devido à interação

significante entre os fatores experimento e sessão.

CONTROLE 50% do VO2 pico 70% do VO2 pico
Experimento 1 0,89 ± 0,04 0,91 ± 0,04 0,87 ± 0,05 #
Experimento 2 0,91 ± 0,03 & 0,88 ± 0,04 0,85 ± 0,04 $

Valores = média ± desvio padrão

& diferença significante do grupo um (P < 0,05)

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 PICO (P < 0,05)

Em relação à interação grupo e sessão, observou-se que, independente

do momento (20 ou 60 minutos pós-intervenção), o intervalo R-R foi

significantemente menor na sessão CONTROLE no grupo que fez o experimento

um do que no grupo do experimento dois. Além disso, no grupo que realizou o

experimento um, o intervalo R-R na sessão em 50% do VO2 PICO foi

significantemente maior do que na sessão em 70% do VO2 PICO e tendeu a ser

maior do que na sessão CONTROLE. Por outro lado, no grupo que realizou o

experimento dois, o intervalo R-R na sessão em 70% do VO2 PICO foi

significantemente menor do que na sessão CONTROLE e tendeu a ser menor na

sessão em 50% do VO2 PICO (TABELA 12).

Os resultados da interação entre os fatores sessão e momento são

apresentados na TABELA 13.
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TABELA 13 – Intervalo R-R (s) medido aos 20 e 60 minutos pós-intervenção nas

sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio. Dados

combinados dos indivíduos que realizaram os experimentos 1 e 2.

20 min pós-intervenção 60 min pós-intervenção

CONTROLE 0,89 ± 0,08 0,91 ± 0,04

50% do VO2 PICO 0,91 ± 0,06 0,89 ± 0,04

70% do VO2 PICO 0,88 ± 0,06 0,84 ± 0,06@#$

Valores = média ± desvio padrão

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 PICO (P < 0,05)

@ diferença significante em relação a 20 min (P < 0,05)

Em relação à interação entre sessão e momento, observou-se que

independentemente do grupo (experimento um ou dois), o intervalo R-R aos 60

minutos pós-intervenção foi significantemente menor na sessão em 70% do VO2

PICO que na sessão em 50% do VO2 PICO e na sessão CONTROLE. Além

disso, os valores medidos aos 60 minutos na sessão em 70% do VO2 PICO

também foram menores que aos 20 minutos pós-intervenção nessa sessão

(TABELA 13).

5.4 Resposta à infusão de fenilefrina

A TABELA 14 mostra a resposta da pressão arterial sistólica à infusão

de fenilefrina nas doses 1,0 e 1,5 (ug/kg) nas sessões controle, 50% e 70% do

consumo pico de oxigênio.
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TABELA 14 – Pressão arterial sistólica (mmHg) medida antes (PRÉ) e após

(PÓS) a infusão de fenilefrina nas doses 1,0 e 1,5 (ug/kg) nas

sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio.

1,0 1,5

PRÉ PÓS PRÉ PÓS
CONTROLE 116 ± 4 134 ± 3* 116 ± 7 139 ± 4*

50% do VO2
PICO

117 ± 4 133 ± 4* 116 ± 5 132 ± 2*$

70% do VO2
PICO

112 ± 5$# 128 ± 6*$# 111 ± 5$# 130 ± 5*$

Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação à PRÉ 1,0 (P < 0,05)

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 PICO (P < 0,05)

Observou-se uma elevação significante na pressão arterial sistólica após

a infusão de fenilefrina (1,0 e 1,5 ug/kg) nas três sessões. Contudo os níveis de

pressão arterial sistólica medidos na sessão em 70% do VO2 PICO foram

inferiores aos observados na sessão CONTROLE e 50% do VO2 PICO. Além

disso, o valor de pressão arterial sistólica atingido com a infusão de 1,5 (ug/kg)

de fenilefrina na sessão em 50% do VO2 PICO foi significantemente menor que

na sessão CONTROLE.

Analisando-se a resposta da pressão arterial sistólica à infusão das

duas doses de fenilefrina nas três sessões experimentais, obteve-se a TABELA

15.
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TABELA 15 – Resposta da pressão arterial sistólica (mmHg) à infusão de

fenilefrina nas doses 1,0 e 1,5 (ug/kg) nas sessões controle, 50% e

70% do consumo pico de oxigênio.

FENILEFRINA 1,0 FENILEFRINA 1,5

CONTROLE +19 ± 3 +23 ± 5+

50% do VO2
PICO

+16 ± 5 +15 ± 5$

70% do VO2
PICO

+16 ± 2 +19 ± 2$

Valores = média ± desvio padrão

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

+ diferença significante em relação à menor dose (P < 0,05)

Como se observa na TABELA 15, a elevação da pressão arterial

sistólica na dose de 1,5 (ug/kg) foi significantemente menor nas sessões de

exercício físico que na sessão CONTROLE. Além disso, na sessão CONTROLE,

a elevação da pressão arterial sistólica com a segunda dose foi maior que com a

primeira dose, o que não aconteceu nas sessões de exercício.

A TABELA 16 mostra a resposta da pressão arterial diastólica à

infusão de fenilefrina nas doses 1,0 e 1,5 (ug/kg) nas sessões controle, 50% e

70% do consumo pico de oxigênio.
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TABELA 16 – Pressão arterial diastólica (mmHg) medida antes (PRÉ) e após

(PÓS) a infusão de fenilefrina nas doses 1,0 e 1,5 (ug/kg) nas

sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio.

1,0 1,5

PRÉ PÓS PRÉ PÓS
CONTROLE 74 ± 7 79 ± 5 76 ± 6 86 ± 6

50% do VO2
PICO

77 ± 4 87 ± 3 77 ± 3 89 ± 3

70% do VO2
PICO

74 ± 5 79 ± 4 73 ± 3 81 ± 4

Valores = média ± desvio padrão

A análise de variância de três fatores não revelou significância na

interação entre os fatores sessão, dose e estágio para a variável pressão arterial

diastólica. Por esse motivo, a TABELA 16 não aponta símbolos de significância.

Entretanto, houve diferença significante na interação dos fatores: dose e estágio

(p = 0,0007) e sessão e estágio (p = 0,02). Os resultados da análise da interação

dose e estágio estão apresentados na TABELA 17.
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TABELA 17 – Pressão arterial diastólica (mmHg) medida antes (PRÉ) e após

(PÓS) a infusão de fenilefrina nas doses 1,0 e 1,5 (ug/kg). Valores

combinados das três sessões experimentais.

1,0 1,0 1,5 1,5

PRÉ PÓS PRÉ PÓS

75 ± 3 82 ± 2* 75 ± 4 85 ± 3*+

Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)

+ diferença significante em relação à menor dose (P < 0,05)

Em relação à interação dose e estágio, observou-se que

independentemente da sessão, a pressão arterial diastólica aumentou com as duas

doses infundidas, sendo que o valor alcançado durante a infusão foi maior após a

segunda dose (TABELA 17).

A interação entre os fatores sessão e estágio são apresentados na

TABELA 18.
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TABELA 18 – Pressão arterial diastólica (mmHg) medida antes (PRÉ) e após

(PÓS) a infusão de fenilefrina nas sessões controle, 50% e 70% do

consumo pico de oxigênio. Valores combinados das duas doses de

fenilefrina (1,0 e 1,5 ug/kg).

PRÉ PÓS

CONTROLE 75 ± 3 83 ± 3*

50% do VO2 PICO 77 ± 2$ 88 ± 3*$

70% do VO2 PICO 74 ± 4# 80 ± 2*$#

Valores = média ± desvio padrão

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 PICO (P < 0,05)

* diferença significante do período PRÉ (P < 0,05)

Em relação à interação entre os fatores sessão e estágio, como se

observa na TABELA 18, a pressão arterial diastólica pré-infusão foi

significantemente maior na sessão 50% do VO2 PICO quando comparada as

demais sessões. Em todas as sessões, a pressão arterial diastólica elevou-se

significantemente com a infusão de fenilefrina independentemente da dose.

Entretanto, após a infusão, a pressão arterial diastólica na sessão em 50% do VO2

PICO foi significantemente maior e na sessão em 70% do VO2 PICO foi

significantemente menor que na sessão CONTROLE. Assim, nesse momento, a

pressão arterial diastólica na sessão em 70% do VO2 PICO também foi menor

que na sessão em 50% do VO2 PICO.

Ao se analisar a resposta da pressão arterial diastólica à infusão de

fenilefrina nas três sessões experimentais, ou seja, a diferença pós-pré na
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TABELA 18, observou-se que a elevação da pressão arterial diastólica foi

significantemente maior na sessão em 50% do VO2 PICO que nas sessões

CONTROLE e 70% do VO2 pico (+11,2± 3 vs. +7,8±2 e 6,4±3 mmHg, P < 0,05,

respectivamente).

A TABELA 19 mostra a resposta da pressão arterial média à infusão

de fenilefrina nas doses 1,0 e 1,5 (ug/kg) nas sessões controle, 50% e 70% do

consumo pico de oxigênio.

TABELA 19 – Pressão arterial média (mmHg) medida antes (PRÉ) e após (PÓS)

a infusão de fenilefrina 1,0 e 1,5 (ug/kg) nas sessões controle, 50% e

70% do consumo pico de oxigênio.

1,0 1,5

PRÉ PÓS PRÉ PÓS
CONTROLE 88 ± 8 89 ± 8 89 ± 7 92 ± 6

50% do VO2
PICO

92 ± 4 98 ± 4 90 ± 3 97 ± 5

70% do VO2
PICO

86 ± 5 94 ± 5 86 ± 4 95 ± 5

Valores = média ± desvio padrão

Na análise da resposta da pressão arterial média à infusão de

fenilefrina, houve diferença estatística significante apenas na interação dos fatores

sessão e momento (p = 0,04) e os resultados são apresentados na TABELA 20.
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TABELA 20 – Pressão arterial média (mmHg) medida antes (PRÉ) e após (PÓS)

a infusão de fenilefrina nas sessões controle, 50% e 70% do

consumo pico de oxigênio. Valores combinados das duas doses de

fenilefrina (1,0 e 1,5 ug/kg).

PRÉ PÓS

CONTROLE 89 ± 3 91 ± 3

50% do VO2 PICO 91 ± 3 98 ± 2$*

70% do VO2 PICO 86 ± 3# 94 ± 2#*

Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 PICO (P < 0,05)

Como foi observado, independentemente da dose de fenilefrina, a

pressão arterial média foi significantemente menor na sessão em 70% do VO2

PICO que na sessão em 50% do VO2 PICO. Com a infusão, a pressão arterial

média aumentou significantemente apenas nas sessões 50% e 70% do VO2 PICO.

Além disso, o valor da pressão arterial média pós-infusão na sessão em 50% do

VO2 PICO foi significantemente maior quando comparada as demais sessões. De

fato, ao se analisar a resposta da pressão arterial média à infusão de fenilefrina,

independentemente da dose, observou-se que a elevação foi significantemente

menor na sessão CONTROLE que nas sessões em 50% e 70% do VO2 PICO

(+1,9 ± 2 vs +6,4 ± 3 e +7,8 ± 3 mmHg, respectivamente, P < 0,05).
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A TABELA 21 mostra a resposta do intervalo R-R à infusão de

fenilefrina nas doses 1,0 e 1,5 (ug/kg) nas sessões controle, 50% e 70% do

consumo pico de oxigênio.

TABELA 21 – Intervalo R-R (s) medido antes (PRÉ) e após (PÓS) a infusão de

fenilefrina nas doses 1,0 e 1,5 (ug/kg) nas sessões controle, 50% e

70% do consumo pico de oxigênio.

1,0 1,5

PRÉ PÓS PRÉ PÓS
CONTROLE 0,87 ± 0,08 1,11 ± 0,07 0,88 ± 0,05 1,16 ± 0,05

50% do VO2
PICO

0,92 ± 0,06 1,02 ± 0,07 0,89 ± 0,08 1,07 ± 0,07

70% do VO2
PICO

0,89 ± 0,05 0,95 ± 0,05 0,88 ± 0,06 0,96 ± 0,05

Valores = média ± desvio padrão

Da mesma forma que o observado para a pressão arterial diastólica, a

análise estatística identificou significância na interação entre os fatores dose e

estágio (p = 0,006) e sessão e estágio (p = 0,0000). A interação entre os fatores

dose e estágio é apresentado na TABELA 22.
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TABELA 22 – Intervalo R-R (s) medido antes (PRÉ) e após (PÓS) a infusão de

fenilefrina nas doses 1,0 e 1,5 (ug/kg). Dados combinados das três

sessões experimentais.

1,0 1,5

PRÉ PÓS PRÉ PÓS
0,89 ± 0,03 1,03 ± 0,04* 0,88 ± 0,03 1,06 ± 0,04*+

Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)

+ diferença significante em relação à menor dose (P < 0,05)

Em relação à significância na interação entre os fatores dose e estágio,

observou-se (TABELA 22) que, independentemente da sessão, o intervalo R-R

aumentou com as duas doses infundidas e o intervalo R-R atingido após a

segunda dose foi significantemente maior que após a primeira dose. De fato, ao se

analisar a resposta do intervalo R-R às duas doses, verifica-se que o aumento

desse valor foi significantemente maior após a segunda dose (+0,137±0,001vs

+0,180±0,001, seg, respectivamente, P < 0,05).

A interação entre os fatores sessão e estágio para a análise do intervalo

R-R são apresentados na TABELA 23.
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TABELA 23 – Intervalo R-R (s) medido antes (PRÉ) e após (PÓS) a infusão de

fenilefrina nas sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de

oxigênio. Dados combinados das duas doses de fenilefrina (1,0 e 1,5

ug/kg).

PRÉ PÓS

CONTROLE 0,88 ± 0,04 1,13 ± 0,02*

50% do VO2 PICO 0,91 ± 0,03 1,05 ± 0,03*$

70% do VO2 PICO 0,89 ± 0,02 0,96 ± 0,03*$#

Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)

# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 PICO (P < 0,05)

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

Em relação à interação dose e estágio, como se observa na TABELA

23, houve aumento do intervalo R-R nas três sessões experimentais com a infusão

de fenilefrina, independentemente da dose. Além disso, após a infusão, o intervalo

R-R da sessão CONTROLE foi significantemente maior que nas demais sessões e

o intervalo R-R na sessão em 50% do VO2 PICO foi significantemente maior que

na sessão em 70% do VO2 PICO. De fato analisando-se a resposta do intervalo

R-R à infusão de fenilefrina, independentemente da dose, observou-se que o

aumento do intervalo R-R foi significantemente maior na sessão CONTROLE que

nas sessões de exercício e foi maior na sessão em 50% do VO2 PICO que em

70% do VO2 PICO (+0,256 ± 0,030 vs +0,139 ± 0,052 vs +0,068 ± 0,026 seg,

respectivamente, P < 0,05).
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5.5 Avaliação do barorreflexo arterial

5.5.1. Índice de bradicardia reflexa

A TABELA 24 mostra o índice de bradicardia reflexa medido nas três sessões

experimentais após a infusão das duas doses de fenilefrina.

TABELA 24 – Índice de bradicardia reflexa medido nas três sessões

experimentais após a infusão de fenilefrina nas doses 1,0 e 1,5

(ug/kg).

FENILEFRINA

1,0 (ug/kg)

FENILEFRINA

1,5 (ug/kg)

CONTROLE 0,023±0,004 0,026±0,003

50% do VO2 PICO 0,024±0,002 0,020±0,004

70% do VO2 PICO 0,016±0,003 0,017±0,002

Valores = média ± desvio padrão

Na análise estatística do índice de bradicardia reflexa, observou-se

significância apenas no fator sessão (p = 0,017). Assim, o resultado dessa análise

está apresentado na FIGURA 1.
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Valores = média ± desvio padrão

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P<0.05)

# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 PICO (P < 0,05)

FIGURA 1 - Índice de bradicardia reflexa medido nas sessões controle, 50% e

70% do consumo pico de oxigênio. Dados combinados das duas

doses de fenilefrina infundidas.

Observou-se uma diminuição significante no índice de bradicardia

reflexa após a sessão em 70% do VO2 PICO quando comparada às sessões em

50% do VO2 PICO e CONTROLE.
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5.5.2 Método em rampa

A TABELA 25 mostra a avaliação do barorreflexo arterial através do

Método Rampa, demonstrando os coeficientes de inclinação (representativos da

sensibilidade) e os interceptos (representativos do ponto de operação) das retas

de regressão linear representativas do controle barorreflexo para elevação da

pressão arterial provocada pela infusão de fenilefrina nas três sessões

experimentais.

TABELA 25 – Coeficiente de inclinação (α-s/mmHg) e intercepto (β-indicativo

do ponto de ajuste) do controle barorreflexo arterial para elevação da

pressão arterial provocada pela infusão de fenilefrina nas doses (1,0

e 1,5 ug/kg) nas sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de

oxigênio.

α β

1,0 1,5 1,0 1,5

CONTROLE 0,036 ± 0,012 0,027 ± 0,012 -3,36 ± 1,44 -2,22 ± 1,29

50% do VO2 PICO 0,027 ± 0,005 0,038 ± 0,010 -2,18 ± 0,56 -3,47 ± 1,11

70% do VO2 PICO 0,023 ± 0,015 0,013 ± 0,006 1,80 ± 1,70 0,67± 0,70

Valores = média ± desvio padrão

Na avaliação estatística dos coeficientes de inclinação (α), que

representam a sensibilidade do barorreflexo arterial, observou-se significância

apenas no fator principal sessão (p=0,049). Em relação ao intercepto (β) houve
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uma forte tendência (p=0,052) à diferença também no fator sessão. Dessa forma,

as retas de regressão linear obtidas nas três sessões experimentais,

independentemente da dose infundida, estão apresentadas na FIGURA 2.

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

≠ tendência significante em relação à sessão CONTROLE (p=0,052)

FIGURA 2 – Reta de regressão linear representativa do controle barorreflexo

arterial para elevações da pressão arterial sistólica obtidas nas

sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio. Dados

combinados das duas doses de fenilefrina infundidas.

Como se observa na FIGURA 2, na sessão em 70% do VO2 PICO, o

coeficiente de inclinação (α) foi significantemente menor, enquanto que o

intercepto (β) tendeu a ser maior que na sessão controle

5.6 Resposta à infusão de nitroprussiato de sódio

A TABELA 26 mostra a resposta da pressão arterial sistólica à infusão

de nitroprussiato de sódio nas doses 1,0 e 1,5 (ug/kg) nas sessões controle, 50% e

70% do consumo pico de oxigênio.

TABELA 26 – Pressão arterial sistólica (mmHg) medida antes (PRÉ) e após

(PÓS) a infusão de nitroprussiato de sódio 1,0 e 1,5 (ug/kg) nas

sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio.

CONTROLE: R-R= 0,032 (PAS) -3,36
50% do VO2 pico: R-R= 0,032 (PAS) -2,82
70% do VO2 pico: R-R= 0,018 $ (PAS) -1,23 ≠

PAS (mmHg)

R-R
(seg)

80 90 100 110 120 130 140

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

CONTROLE
50% VO2 PICO

70% VO2 PICO
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1,0 1,5

PRÉ PÓS PRÉ PÓS
CONTROLE 115 ± 3 100 ± 3* 114 ± 4 102 ± 4*

50% do VO2
PICO

114 ± 1 106 ± 2*$ 110 ± 2$ 104 ± 2*

70% do VO2
PICO

108 ± 2$# 105 ± 3$ 115 ± 3# 107 ± 3*$#

Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)

# diferença significante em relação à sessão 50% doVO2 PICO (P < 0,05)

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

Como se observa na TABELA 26, antes da infusão da primeira dose

de nitroprussiato de sódio, a pressão arterial sistólica estava significantemente

menor na sessão em 70% do VO2 PICO que nas demais sessões. A infusão de

nitroprussiato de sódio na dose de 1,0 (ug/kg) reduziu a pressão arterial sistólica

nas sessões CONTROLE e 50% do VO2 PICO. Antes da infusão da segunda

dose, a pressão arterial sistólica estava menor na sessão 50% do VO2 PICO

quando comparada as outras duas sessões experimentais. Após a infusão, a

pressão arterial sistólica foi maior na sessão em 70% do VO2 PICO quando

comparada às outras duas sessões experimentais.

A análise da resposta da pressão arterial sistólica à infusão das duas

doses de nitroprussiato de sódio está apresentada na TABELA 27.
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TABELA 27 – Resposta da pressão arterial sistólica (mmHg) à infusão de

nitroprussiato de sódio nas doses 1,0 e 1,5 (ug/kg) nas sessões

controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio.

PÓS
NITRO 1,0

PÓS
NITRO 1,5

CONTROLE -15 ± 2 -12 ± 6+

50% do VO2
PICO

-9 ± 3$ -6 ± 3$

70% do VO2
PICO

-3 ± 3$ -8 ± 2$+

Valores = média ± desvio padrão

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

+ diferença significante em relação à menor dose (P < 0,05)

Como se observa na TABELA 27, a diminuição da pressão arterial

sistólica obtida com a infusão de nitroprussiato de sódio na sessão CONTROLE

foi significantemente maior que a observada nas demais sessões de exercício.

Além disso, na sessão CONTROLE essa diminuição foi menor na segunda dose,

enquanto que na sessão em 70% do VO2 PICO ela foi maior na segunda dose.

A TABELA 28 mostra a resposta da pressão arterial diastólica à

infusão de nitroprussiato de sódio nas doses 1,0 e 1,5 (ug/kg) nas sessões

controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio.

TABELA 28 – Pressão arterial diastólica (mmHg) medida antes (PRÉ) e após

(PÓS) a infusão de nitroprussiato de sódio nas doses 1,0 e 1,5
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(ug/kg) nas sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de

oxigênio.

1,0 1,5

PRÉ PÓS PRÉ PÓS
CONTROLE 68 ± 4 59 ± 2 72 ± 2 61 ± 2

50% do VO2
PICO

70 ± 1 63 ± 1 71 ± 2 62 ± 1

70% do VO2
PICO

69 ± 3 63 ± 2 70 ± 3 64 ± 2

Valores = média ± desvio padrão

A análise de variância (ANOVA) da resposta da pressão arterial

diastólica mostrou significância apenas na interação entre os fatores: sessão e

estágio (p = 0,006). Os resultados dessa interação são apresentados na TABELA

29.

TABELA 29 – Pressão arterial diastólica (mmHg) medida antes (PRÉ) e após

(PÓS) a infusão de nitroprussiato de sódio nas sessões controle,

50% e 70% do consumo pico de oxigênio. Valores combinados das

duas doses de nitroprussiato de sódio (1,0 e 1,5 ug/kg).

PRÉ PÓS

CONTROLE 70 ± 3 60 ± 3*

50% do VO2 PICO 70 ± 2 62 ± 3*$

70% do VO2 PICO 69 ± 4 63 ± 5*$
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Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

Assim, independentemente da dose, a pressão arterial diastólica

diminuiu significantemente com a infusão de nitroprussiato de sódio, sendo que o

valor dessa pressão após a infusão foi significantemente menor na sessão

CONTROLE quando comparada as demais sessões. De fato, observando-se a

resposta da pressão arterial diastólica à infusão de nitroprussiato de sódio nas três

sessões experimentais, independentemente da dose, a redução da pressão arterial

foi maior na sessão CONTROLE quando comparada às sessões 50% e 70% do

VO2 PICO (-10 ± 3 vs –8 ± 2 e –6 ± 3 mmHg, respectivamente, P < 0,05)

A TABELA 30 mostra a resposta da pressão arterial média à infusão

de nitroprussiato de sódio nas doses 1,0 e 1,5 (ug/kg) nas sessões controle, 50% e

70% do consumo pico de oxigênio.

TABELA 30 – Pressão arterial média (mmHg) medida antes (PRÉ) e após (PÓS)

a infusão de nitroprussiato de sódio nas doses 1,0 e 1,5 (ug/kg) nas

sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio.

1,0 1,5

PRÉ PÓS PRÉ PÓS
CONTROLE 84 ± 3 72 ± 2 86 ± 2 75 ± 2

50% do VO2
PICO

85 ± 1 75 ± 2 84 ± 1 75 ± 2

70% do VO2
PICO

82 ± 2 76 ± 2 85 ± 3 78 ± 1
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Valores = média ± desvio padrão

Da mesma forma que a pressão arterial diastólica, a análise da pressão

arterial média à infusão de nitroprussiato de sódio apresentou significância

estatística para a interação entre os fatores: sessão e estágio (p = 0,03). Os

resultados dessa interação são apresentados na TABELA 31.

TABELA 31 – Pressão arterial média (mmHg) medida antes (PRÉ) e após (PÓS)

a infusão de nitroprussiato de sódio nas sessões controle, 50% e

70% do consumo pico de oxigênio. Valores combinados das duas

doses (1,0 e 1,5 ug/kg).

PRÉ PÓS

CONTROLE 85 ± 3 73 ± 3*

50% do VO2 PICO 84 ± 5 75 ± 4*

70% do VO2 PICO 84 ± 2 77 ± 3*$

Valores = média ± desvio padrão

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


76

* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

Dessa forma, independentemente da dose, a pressão arterial média

diminuiu com a infusão de nitroprussiato de sódio, em todas as sessões e os

valores atingidos após a infusão na sessão em 70% do VO2 PICO foram

significantemente maiores que os observados na sessão CONTROLE. De fato, ao

se avaliar a resposta da pressão arterial média a infusão do nitroprussiato de sódio

nas três sessões experimentais, independentemente da dose utilizada, observou-se

que a diminuição obtida na sessão CONTROLE foi significantemente maior que a

observada na sessão em 70% do VO2 PICO (-12 ± 6 vs –7 ± 4 mmHg, P < 0,05)

A TABELA 32 mostra a resposta do intervalo R-R à infusão de

nitroprussiato de sódio nas doses 1,0 e 1,5 (ug/kg) nas sessões controle, 50% e

70% do consumo pico de oxigênio.

TABELA 32 – Intervalo R-R (s) medido antes (PRÉ) e após (PÓS) a infusão de

nitroprussiato de sódio nas doses 1,0 e 1,5 (ug/kg) nas sessões

controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio.

1,0 1,5

PRÉ PÓS PRÉ PÓS
CONTROLE 0,91 ± 0,07 0,79 ± 0,08 0,91 ± 0,07 0,79 ± 0,09

50% do VO2
PICO

0,90 ± 0,07 0,73 ± 0,06 0,90 ± 0,07 0,74 ± 0,06

70% do VO2
PICO*

0,87 ± 0,06 0,76 ± 0,10 0,85 ± 0,04 0,74 ± 0,06
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Valores = média ± desvio padrão

Na análise do intervalo R-R, também houve significância estatística

apenas na interação entre os fatores sessão e estágio (p = 0,049). Esses resultados

são apresentados na TABELA 33.

TABELA 33 – Intervalo R-R (s) medido antes (PRÉ) e após (PÓS) a infusão de

nitroprussiato de sódio 1,0 e 1,5 (ug/kg) nas sessões controle, 50% e

70% do consumo pico de oxigênio. Valores combinados das duas

doses (1,0 e 1,5 ug/kg).

PRÉ PÓS

CONTROLE 0,90 ± 0,04 0,79 ± 0,02*

50% do VO2 PICO 0,90 ± 0,03 0,73 ± 0,03*$

70% do VO2 PICO 0,86 ± 0,05$# 0,75 ± 0,03*$

Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)
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$ diferença significante em relação ao período CONTROLE (P < 0,05)

# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 PICO (P < 0,05)

Independentemente da dose, antes da infusão de nitroprussiato de

sódio o intervalo R-R foi menor na sessão em 70% VO2 PICO, quando

comparado às outras duas sessões. A infusão de nitroprussiato de sódio diminuiu

o intervalo R-R significantemente em todas as sessões. Após a infusão, os valores

do intervalo R-R nas duas sessões de exercício foram significantemente menores

que na sessão CONTROLE. Quando a resposta do intervalo R-R à infusão do

nitroprussiato de sódio foi analisada independentemente da dose infundida, foi

observado que a mesma diminuição do intervalo R-R foi significantemente maior

na sessão em 50% do VO2 PICO que na sessão CONTROLE e tendeu (p=0,056)

a ser maior que na sessão em 70% do VO2 PICO.

5.7 Avaliação do barorreflexo arterial

5.7.1 Índice de taquicardia reflexa

A TABELA 34 mostra os valores do índice de taquicardia reflexa

medido em resposta à infusão de nitroprussiato de sódio nas doses 1,0 e 1,5

(ug/kg) nas três sessões experimentais.

TABELA 34 – Indice de taquicardia reflexa medido em resposta à infusão de

nitroprussiato de sódio nas doses 1,0 e 1,5 (ug/kg) na sessão

controle, 50 e 70% do VO2 pico.
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NITROPRUSSIATO DE

SÓDIO

1,0 (ug/kg)

NITROPRUSSIATO DE

SÓDIO

1,5 (ug/kg)

CONTROLE 0,024 ± 0,003 0,020 ± 0,003

50% do VO2 PICO 0,025 ± 0,003 0,021 ± 0,002

70% do VO2 PICO 0,014 ± 0,002 0,016 ± 0,003

Valores = média ± desvio padrão

A análise estatística do índice de taquicardia reflexa demonstrou

significância apenas no fator principal sessão (p = 0,001), de modo que os

resultados dessa avaliação são apresentados na FIGURA 3.

Valores = média ± desvio padrão

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 PICO (P < 0,05)
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FIGURA 3 - Índice de taquicardia reflexa medido nas sessões controle, 50% e

70% do consumo pico de oxigênio. Dados combinados das duas

doses de nitroprussiato de sódio (1,0 e 1,5 ug/kg).

Como foi observado na FIGURA 3, o índice de taquicardia reflexa após

a sessão em 70% do VO2 PICO foi significantemente menor que o medido na

sessão em 50% do VO2 PICO e na sessão CONTROLE.

5.7.2 Método em rampa

A TABELA 35 mostra a avaliação do barorreflexo arterial através do

Método Rampa, demonstrando o coeficiente de inclinação (α-representativo da

sensibilidade) e o intercepto (β-representativo do ponto de operação) da reta de

regressão linear do controle barorreflexo arterial para a redução da pressão

arterial provocado pela infusão de nitroprussiato de sódio.

Na avaliação estatística do coeficiente de inclinação (α) e do

intercepto (β) houve significância apenas para o fator sessão (p = 0,031 e p =

0,027, respectivamente). Assim, os dados combinados das duas doses infundidas

são apresentados na FIGURA 4.
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TABELA 35 – Coeficiente de inclinação (α-s/mmHg) indicativo da sensibilidade

e intercepto (β) indicativo do ponto de ajuste do controle do

barorreflexo arterial para redução da pressão arterial após a infusão

de nitroprussiato de sódio nas doses (1,0 e 1,5 ug/kg).

α α β β

1,0 1,5 1,0 1,5

CONTROLE 0,046 ± 0,022 0,034 ± 0,015 -4,36 ± 2,56 -2,91 ± 1,60

50% do VO2 PICO 0,049 ± 0,007 0,027 ± 0,010 -4,56 ± 0,77 -2,13 ± 1,12

70% do VO2 PICO 0,027 ± 0,018 0,021 ± 0,005 -2,21 ± 1,95 -1,51 ± 0,43

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 pico (P < 0,05)

FIGURA 4 –Reta de regressão linear representativo do controle barorreflexo

arterial para a redução da pressão arterial sistólica obtidas nas

sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio. Dados

combinados das duas doses de nitroprussiato de sódio (1,0 e 1,5

ug/kg).

Como se observa na FIGURA 4, na sessão em 70% do VO2 pico, o

coeficiente de inclinação (α) foi significantemente menor e o intercepto (β)

significantemente maior que nas outras duas sessões experimentais.
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5.8 Resposta à desativação dos receptores cardiopulmonares

A TABELA 36 mostra a resposta do fluxo sanguíneo no antebraço

(ml.min-1.100ml-1 de tecido) à aplicação de –5 e –15 mmHg na câmara de

pressão negativa nas sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio.

TABELA 36 – Resposta do fluxo sanguíneo no antebraço (ml.min-1.100 ml-1 de

tecido) à aplicação de –5 e –15 mmHg na câmara de pressão

negativa nas sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de

oxigênio.

PRÉ
-5 mmHg

DURANTE
-5 mmHg

PRÉ
-15 mmHg

DURANTE
-15 mmHg

CONTROLE 1,58 ± 0,62 1,37 ± 0,45 1,94 ± 0,72 1,21 ± 0,44

50% do VO2
PICO

2,07 ± 1,07 1,63 ± 1,28 2,44 ± 0,87 1,75 ± 0,94

70% do VO2
PICO

3,43 ± 2,14 2,31 ± 1,76 2,99 ± 1,39 2,07 ± 1,39

Valores = média ± desvio padrão

A análise estatística dessa variável mostrou significância apenas na

interação entre os fatores sessão e estágio (p=0,04), o que está demonstrado na

TABELA 37.
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TABELA 37 – Fluxo sanguíneo no antebraço (ml.min-1.100 ml-1 de tecido)

medido antes e durante a aplicação da câmara de pressão negativa

nos membros inferiores nas sessões controle, 50% e 70% do

consumo pico de oxigênio. Valores combinados das duas pressões

negativas aplicadas (-5 e –15 mmHg).

PRÉ DURANTE

CONTROLE 1,76 ± 0,32 1,29 ± 0,23*

50% do VO2 PICO 2,26 ± 0,45$ 1,69 ± 0,37*$

70% do VO2 PICO 3,21 ± 0,29$# 2,19 ± 0,32 *$#

Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 PICO (P < 0,05)

Independentemente da pressão aplicada (-5 e –15 mmHg), o fluxo

sanguíneo do antebraço antes da aplicação foi significantemente maior nas

sessões de exercício físico que na sessão CONTROLE, sendo esse fluxo maior na

sessão em 70% do VO2 PICO que na sessão em 50% do VO2 PICO. A aplicação

da pressão negativa resultou em redução do fluxo sanguíneo do antebraço nas três

sessões experimentais. Entretanto, durante a aplicação da pressão negativa, o

fluxo sanguíneo do antebraço continuou maior nas sessões de exercício físico que

na sessão CONTROLE e continuou maior na sessão em 70% do VO2 PICO que

na sessão em 50% do VO2 PICO. Quando a resposta do fluxo sanguíneo no

antebraço à pressão negativa foi avaliada, observou-se que a redução na sessão
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em 70% do VO2 PICO foi significantemente maior que a medida nas sessões

CONTROLE e 50% do VO2 PICO (-1,02 ± 0,04 vs –0,45 ± 0,02 e –0,56 ± 0,04,

respectivamente, P < 0,05).

A TABELA 38 mostra a resposta da pressão arterial sistólica à

aplicação de –5 e –15 mmHg na câmara de pressão negativa nas sessões controle,

50% e 70% do consumo pico de oxigênio.

TABELA 38 – Resposta da pressão arterial sistólica (mmHg) à aplicação de –5 e

–15 mmHg na câmara de pressão negativa nas sessões controle,

50% e 70% do consumo pico de oxigênio.

PRÉ
-5 mmHg

DURANTE
-5 mmHg

PRÉ
-15 mmHg

DURANTE
-15 mmHg

CONTROLE 118 ± 6 119 ± 6 121 ± 6″ 119 ± 6

50% do VO2
PICO

114 ± 5$ 118 ± 4* 118 ± 6$″ 119 ± 6″

70% do VO2
PICO

111 ± 5$# 118 ± 3* 117 ± 4$″ 116 ± 4$″

Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

# diferença significante em relação à sessão em 50% do VO2 PICO (P < 0,05)

″diferença significante em relação ao período pré do –5 mmHg (P < 0,05)

Antes do início da aplicação da câmara de pressão negativa, a pressão

arterial sistólica foi significantemente menor nas sessões de exercício que na

sessão CONTROLE, sendo seu valor menor ainda na sessão em 70% do VO2
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PICO que em 50% do VO2 PICO. A aplicação de uma pressão negativa de –5

mmHg elevou a pressão arterial sistólica nas sessões de exercício físico, fazendo

com que a diferença inicial que existia entre as sessões desaparecesse. De forma

semelhante ao observado na aplicação de –5 mmHg, antes da aplicação da

pressão negativa de –15 mmHg, a pressão arterial sistólica foi significantemente

menor nas sessões de exercício que na sessão CONTROLE, porém essas

pressões foram significantemente maiores que as medidas nas sessões antes da

aplicação de –5 mmHg na câmara de pressão negativa. A aplicação da pressão

negativa de –15 mmHg não modificou a pressão arterial sistólica em nenhuma das

sessões. Dessa forma, durante a aplicação de –15 mmHg a pressão arterial

sistólica na sessão em 70% do VO2 PICO continuou menor que na sessão

CONTROLE.

A resposta (pós-pré) da pressão arterial sistólica à aplicação de –5 e –

15 mmHg de pressão negativa nos membros inferiores é apresentada na TABELA

39.

TABELA 39 – Resposta da pressão arterial sistólica (mmHg) à aplicação de –5 e

–15 mmHg de pressão negativa nos membros inferiores nas sessões

controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio.

DURANTE
-5 mmHg

DURANTE
-15 mmHg

CONTROLE +1 ± 2 -2 ± 1

50% do VO2
PICO

+4 ± 1 +1 ± 1+

70% do VO2
PICO

+7 ± 3$# 0 ± 0+

Valores = média ± desvio padrão
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# diferença significante em relação à sessão em 50% do VO2 PICO (P < 0,05)

+ diferença significante em relação à menor dose (-5 mmHg)(P < 0,05)

Assim como se observa na TABELA 39, ao se avaliar a resposta da

pressão arterial sistólica à aplicação da câmara de pressão negativa, observou-se

que com a primeira dose (-5 mmHg), a elevação da pressão arterial sistólica foi

significantemente maior nas sessões de exercício em 70% do VO2 PICO e tendeu

a ser maior na sessão em 50% do VO2 PICO que na sessão CONTROLE, essa

elevação também foi maior na sessão em 70% do VO2 PICO que em 50% do VO2

PICO. No entanto, na aplicação da segunda dose (-15 mmHg), as respostas da

pressão arterial sistólica nas sessões de exercício físico foram menores que as

obtidas com a primeira dose (-5 mmHg) de modo que essas respostas não

diferiram das observadas na sessão CONTROLE.

A TABELA 40 mostra a resposta da pressão arterial diastólica à

aplicação de –5 e –15 mmHg de pressão negativa nos membros inferiores nas

sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio.

TABELA 40 – Resposta da pressão arterial diastólica (mmHg) `a aplicação de –5 e –

15 mmHg de pressão negativa nas sessões controle, 50% e 70% do

consumo pico de oxigênio.

PRÉ
-5 mmHg

DURANTE
-5 mmHg

PRÉ
-15 mmHg

DURANTE
-15 mmHg

CONTROLE 75 ± 4 76 ± 4 75 ± 4 75 ± 5

50% do VO2
PICO ($)

77 ± 4 78 ± 4 76 ± 4 77 ± 3

70% do VO2
PICO (#)

76 ± 3 76 ± 3 76 ± 4 76 ± 4

Valores = média ± desvio padrão
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$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)
# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 PICO (P < 0,05)
( ) diferença no fator principal da ANOVA (sessão)

Na análise estatística, houve significância apenas no fator principal

sessão (p = 0,014). Assim, independentemente da dose (-5 ou –15 mmHg) e do

momento (PRÉ ou DURANTE) a pressão arterial diastólica foi significantemente

maior na sessão 50% do VO2 PICO que nas sessões CONTROLE e 70% do VO2

PICO (77 ± 2 vs 75 ± 1 e 76 ± 1, respectivamente, P < 0,05)

A TABELA 41 mostra a resposta da pressão arterial média (mmHg) à

aplicação de –5 e –15 mmHg de pressão negativa nos membros inferiores nas

sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio.

TABELA 41 – Resposta da pressão arterial média (mmHg) à aplicação de –5 e –

15 mmHg de pressão negativa nos membros inferiores nas sessões

controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio.

PRÉ
-5 mmHg

DURANTE
-5 mmHg

PRÉ
-15 mmHg

DURANTE
-15 mmHg

CONTROLE 90 ± 5 90 ± 5 91 ± 5 90 ± 5

50% do VO2
PICO

89 ± 4 91 ± 4 92 ± 4 91 ± 4

70% do VO2
PICO (#)

88 ± 4 90 ± 3 89 ± 3 89 ± 4

Valores = média ± desvio padrão

# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 PICO (P < 0,05)

( ) diferença no fator principal da ANOVA (sessão)
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A análise da resposta da pressão arterial média revelou significância no

fator principal sessão (p = 0,028). Independentemente da dose e do estágio, a

pressão arterial média foi significantemente maior na sessão em 50% VO2 PICO

que na sessão em 70% VO2 PICO. Além dissso, houve também significância

estatística entre os fatores dose e estágio, o que está apresentado na TABELA 42.

TABELA 42 – Resposta da pressão arterial média (mmHg) à aplicação de –5 e –

15 mmHg de pressão negativa nos membros inferiores nas sessões

controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio. Dados

combinados das três sessões experimentais.

-5 mmHg -5 mmHg -15 mmHg -15 mmHg
PRÉ DURANTE PRÉ DURANTE

89 ± 3 90 ± 3 * 91 ± 2+ 90 ± 3″
Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)

+ diferença significante em relação a menor dose (-5 mmHg)(P < 0,05)

″diferença significante em relação ao período pré do –5 mmHg (P < 0,05)

Como se observa, independentemente da sessão, a pressão arterial

média elevou-se durante a aplicação de –5 mmHg de pressão negativa e não se

modificou com a aplicação de –15 mmHg. Entretanto, antes da aplicação do

segunda dose (-15 mmHg) a pressão arterial média foi significantemente mais alta

que antes da aplicação da primeira dose (-5 mmHg). Assim, a pressão arterial

média medida durante a aplicação de –15 mmHg foi significasntemente maior que

a medida antes do início da manobra.
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A TABELA 43 mostra a resposta do intervalo R-R à aplicação de –5 e

–15 de pressão negativa nos membros inferirores nas sessões controle, 50% e

70% do consumo pico de oxigênio.

TABELA 43 – Resposta do intervalo R-R (s) à aplicação de –5 e –15 mmHg de

pressão negativa nos membros inferiores nas sessões controle, 50%

e 70% do consumo pico de oxigênio.

PRÉ
-5 mmHg

DURANTE
-5 mmHg

PRÉ
-15 mmHg

DURANTE
-15 mmHg

CONTROLE 0,90 ± 0,05 0,80 ± 0,03 0,84 ± 0,05 0,82 ± 0,04

50% do VO2
PICO

0,91 ± 0,03 0,85 ± 0,04 0,80 ± 0,06 0,79 ± 0,06

70% do VO2
PICO

0,85 ± 0,04 0,81 ± 0,04 0,81 ± 0,05 0,82 ± 0,05

Valores = média ± desvio padrão

Avaliando-se estatisticamente esses dados, observou-se significância

na interação entre os fatores sessão e estágio (p = 0,034) e dose e estágio (p =

0,001). A interação entre os fatores sessão e estágio está apresentado na

TABELA 44.

TABELA 44 – Resposta do intervalo R-R (s) à aplicação de –5 e –15 mmHg de

pressão negativa nos membros inferiores nas sessões controle, 50%

e 70% do consumo pico de oxigênio. Dados combinados das duas

doses aplicadas (-5 e –15 mmHg).

PRÉ DURANTE

CONTROLE 0,87 ± 0,05 0,81 ± 0,03*
50% do VO2 PICO 0,95 ± 0,03 0,82 ± 0,04*
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70% do VO2 PICO 0,83 ± 0,04$# 0,81 ± 0,04
Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)
$ diferença significnate em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)
# diferença significante em relação à sessão 50% do VO2 PICO (P < 0,05)

Como se observa na TABELA 44, independentemente da dose, o

intervalo R-R antes da aplicação da pressão negativa foi significantemente menor

na sessão em 70% do VO2 PICO que nas demais sessões. A aplicação da pressão

negativa resultou na diminuição do intervalo R-R apenas nas sessões

CONTROLE e em 50% do VO2 PICO, de modo que durante a aplicação o

intervalo R-R foi semelhante nas três sessões experimentais. Avaliando-se a

resposta do intervalo R-R independentemente da dose, observou-se que o mesmo

diminuiu mais na sessão CONTROLE que em 70% do VO2 PICO (-0,06 ± 0,01

vs –0,01 ± 0,01, respectivamente, P < 0,05).

A interação entre os fatores dose e estágio, para a análise do intervalo

R-R, está apresentada na TABELA 45.

TABELA 45 – Resposta do intervalo R-R (s) à aplicação de –5 e –15 mmHg de

pressão negativa nos membros inferiores nas sessões controle, 50%

e 70% do consumo pico de oxigênio. Dados combinados das três

sessões experimentais.

-5 mmHg -5 mmHg -15 mmHg -15 mmHg

PRÉ DURANTE PRÉ DURANTE

0,88 ± 0,03 0,82 ± 0,02* 0,82 ± 0,03+ 0,81 ± 0,03″

Valores = média ± desvio padrão
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* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)

+ diferença significante em relação a menor dose (-5 mmHg)(P < 0,05)

″diferença significante em relação ao período pré do –5 mmHg (P < 0,05)

Como se observa na TABELA 45, independentemente da sessão, o

intervalo R-R antes da primeira aplicação (-5 mmHg) foi significantemente maior

que antes da segunda aplicação (-15 mmHg). Além disso, a aplicação da pressão

negativa diminuiu o intervalo R-R apenas na primeira dose. Assim, durante a

segunda dose, o intervalo R-R foi significantemente menor que antes da manobra.

A TABELA 46 mostra a resposta da resistência vascular do antebraço

à aplicação de –5 e –15 mmHg de pressão negativa em membros inferiores nas

sessões CONTROLE, 50% e 70% do VO2 PICO.

TABELA 46 – Resposta da resistência vascular do antebraço (unidades) à

aplicação de –5 e –15 de pressão negativa em membros inferiores

nas sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio.

PRÉ
-5 mmHg

DURANTE
-5 mmHg

PRÉ
-15 mmHg

DURANTE
-15 mmHg

CONTROLE 66 ± 29 78 ± 28 67 ± 18 84 ± 25

50% doVO2
PICO

51 ± 20 83 ± 44 45 ± 15 64 ± 28

70% do VO2
PICO

35 ± 23 56 ± 30 37 ± 20 61 ± 33

Valores = média ± desvio padrão

Na análise das respostas da resistência vascular do antebraço houve

significância estatística apenas no fator principal estágio (p = 0,028). Dessa
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forma, independentemente dà sessão e da dose, a resistência vascular periférica

aumentou significantemente durante a aplicação da câmara de pressão negativa

(valores combinados de sessão e dose; PRÉ= 50 ± 23 vs DURANTE = 71 ± 19

unidades, P < 0,05).

a) Resposta a ativação dos receptores cardiopulmonares

A TABELA 47 mostra a resposta do fluxo sanguíneo do antebraço

(ml.min-1.100ml-1 de tecido) à elevação das pernas nas sessões CONTROLE,

50% e 70% do VO2 PICO.

TABELA 47 – Resposta do fluxo sanguíneo do antebraço (ml.min-1.100 ml-1 de

tecido) à elevação das pernas nas sessões controle, 50% e 70% do

consumo pico de oxigênio.

PRÉ ELEVAÇÃO DAS
PERNAS

ELEVAÇÃO DAS PERNAS
(*)

CONTROLE 1,91 ± 1,03 2,24 ± 1,52

50% do VO2
PICO

2,45 ± 1,51 3,03 ± 1,94

70% do VO2
PICO

2,46 ± 0,57 2,84 ± 0,76

Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)

( ) resposta significante no fator principal (estágio)
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Como se observa, a análise do fluxo sanguíneo no antebraço apresentou

significância estatística apenas no fator principal estágio (p = 0,028). Dessa

forma, independentemente da sessão, o fluxo sanguíneo do antebraço elevou-se

significantemente com a elevação das pernas.

A TABELA 48 mostra a resposta da pressão arterial sistólica (mmHg)

à elevação das pernas nas sessões CONTROLE, 50% e 70% do VO2 PICO.

TABELA 48 – Resposta da pressão arterial sistólica (mmHg) à elevação das

pernas nas sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de

oxigênio.

PRÉ ELEVAÇÃO DAS
PERNAS

ELEVAÇÃO DAS PERNAS

CONTROLE 117 ± 1 118 ± 2

50% do VO2
PICO

112 ± 3$ 118 ± 1*

70% do VO2
PICO

108 ± 1$ 117 ± 3*

Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

Como observado na TABELA 48, antes da elevação das pernas, a

pressão arterial sistólica foi significantemente menor nas sessões em 50% e 70%

do VO2 PICO quando comparada à sessão CONTROLE. Além disso, nas duas

sessões de exercício, a pressão arterial sistólica aumentou significantemente
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durante a manobra de elevação das pernas, o que não ocorreu na sessão

CONTROLE.

A TABELA 49 mostra a resposta da pressão arterial diastólica a

elevação das pernas nas sessões CONTROLE, 50% e 70% do VO2 PICO.

TABELA 49 – Resposta da pressão arterial diastólica (mmHg) à elevação das

pernas nas sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de

oxigênio.

PRÉ ELEVAÇÃO DAS
PERNAS

ELEVAÇÃO DAS PERNAS

CONTROLE 73 ± 3 73 ± 3

50% do VO2
PICO

72 ± 3 72 ± 3

70% do VO2
PICO

70 ± 2 70 ± 1

Valores = média ± desvio padrão

A resposta da pressão arterial diastólica foi semelhante entre as sessões

experimentais e não se alterou significantemente durante a manobra.

A TABELA 50 mostra a resposta da pressão arterial média à elevação

das pernas nas sessões CONTROLE, 50% e 70% do VO2 PICO.
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TABELA 50 – Resposta da pressão arterial média (mmHg) à elevação das pernas

nas sessões controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio.

PRÉ ELEVAÇÃO DAS
PERNAS

ELEVAÇÃO DAS PERNAS

CONTROLE 88 ± 2 88 ± 1

50% do VO2
PICO

85 ± 2$ 88 ± 2*

70% do VO2
PICO

83 ± 1$# 86 ± 2*#

Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação ao estágio PRÉ (P < 0,05)

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

# diferença significante em relação à sessão em 50% do VO2 PICO (P < 0,05)

Como se observa na TABELA 50, antes da manobra, a pressão arterial

média foi significantemente menor nas sessões de exercício que na sessão

CONTROLE, sendo menor ainda na sessão em 70% do VO2 PICO que em 50%

do VO2 PICO. Durante a manobra de elevação das pernas, a pressão arterial

média elevou-se significantemente apenas nas sessões de exercício. Assim,

durante a manobra, o valor da pressão arterial média continuou menor na sessão

em 70% do VO2 PICO que na sessão em 50% do VO2 PICO. Ao se analisar a

resposta da pressão arterial média (pós-pré) à manobra de elevação das pernas,
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observou-se que o aumento na pressão foi semelhante nas duas sessões de

exercício (50% = +2,6 ± 1 e 70% = +3,0 ± 2 mmHg).

A TABELA 51 mostra a resposta do intervalo R-R (s) à elevação das

pernas nas sessões CONTROLE, 50% e 70% do VO2 PICO.

TABELA 51 – Resposta do intervalo R-R (s) à elevação das pernas nas sessões

controle, 50% e 70% do consumo pico de oxigênio.

PRÉ ELEVAÇÃO DAS
PERNAS

ELEVAÇÃO DAS PERNAS

CONTROLE 0,92 ± 0,04 0,83 ± 0,04*

50% do VO2
PICO

0,87 ± 0,04$ 0,81 ± 0,06*

70% do VO2
PICO

0,84 ± 0,07$ 0,83 ± 0,07

Valores = média ± desvio padrão

*diferença significante em relação ao estágio PRÉ (P < 0,05)

$ diferença significante em relação à sessão CONTROLE (P < 0,05)

Como foi observado na TABELA 51, antes da manobra de elevação

das pernas, o intervalo R-R foi significantemente menor nas sessões em 50% e

70% do VO2 PICO quando comparadas à sessão CONTROLE. A elevação das

pernas diminuiu o intervalo R-R nas sessões CONTROLE e em 50% do VO2

PICO, de modo que durante a manobra esse intervalo não diferiu entre as

sessões. Analisando-se a resposta do intervalo R-R à manobra de elevação das

pernas, observou-se que a diminuição no intervalo R-R foi significantemente

menor na sessão em 70% do VO2 PICO quando comparada às sessões em 50%
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do VO2 PICO e CONTROLE (-0,01 ± 0,03 vs –0,06 ± 0,03 e –0,09 ± 0,03 (s),

respectivamente, P < 0,05).

A TABELA 52 mostra a resposta da resistência vascular do antebraço

à elevação das pernas nas sessões CONTROLE, 50% e 70% do VO2 PICO.

TABELA 52 – Resposta da resistência vascular do antebraço (unidades) à

elevação das pernas nas sessões controle, 50% e 70% do consumo

pico de oxigênio.

PRÉ ELEVAÇÃO DAS
PERNAS

ELEVAÇÃO DAS PERNAS
(*)

CONTROLE 55 ± 18 54 ± 27

50% do VO2
PICO

53 ± 40 44 ± 31

70% do VO2
PICO

36 ± 11 33 ± 11

Valores = média ± desvio padrão

* diferença significante em relação ao período PRÉ (P < 0,05)

( ) efeito significante no fator principal da ANOVA – estágio

A análise estatística da resposta da resistência vascular do antebraço

detectou significância apenas no fator estágio (p = 0,029). Assim,

independentemente da sessão, a manobra de elevação das pernas provocou

diminuição da resistência vascular do antebraço (PRÉ = 48 ± 19 vs ELEVAÇÃO

DAS PERNAS = 44 ± 23 unidades, P < 0,05).
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6 DISCUSSÃO

Os principais achados deste estudo foram:

a) a sessão de exercício físico em 70% do consumo pico de oxigênio

promoveu diminuição significante da pressão arterial sistólica aos 20 e 60 minutos

pós exercício, enquanto que a sessão de exercício físico em 50% do consumo

pico de oxigênio provocou redução da pressão arterial sistólica apenas aos 60

minutos pós-exercício;

b) a sessão de exercício físico em 70% do consumo pico de oxigênio

promoveu uma elevação da frequência cardíaca aos 60 minutos pós-exercício;

c) a sessão de exercício físico em 70% do consumo pico de oxigênio

promoveu aumento significante do fluxo sanguíneo muscular;

d) o exercício físico em 70% do consumo pico de oxigênio diminuiu a

sensibilidade do controle do barorreflexo arterial, tanto para a bradicardia quanto

para a taquicardia reflexa, tanto quando essa sensibilidade foi avaliada pelo índice

de taquicardia e bradicardia reflexa como pelo coeficiente de inclinação da

equação da reta do barorreflexo arterial pelo método de rampa;

e) o exercício físico em 70% do consumo pico de oxigênio aumentou o

ponto de operação do controle barorreflexo arterial para a taquicardia reflexa e

apresentou tendência a aumentá-lo também para a bradicardia reflexa;

f) o exercício físico em 70% do consumo pico de oxigênio aumentou a

resposta vasoconstritora e aboliu a resposta taquicárdica observada na sessão

controle durante a desestimulação dos receptores cardiopulmonares;
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g) o exercício físico em 70% do consumo pico de oxigênio não alterou a

resposta vasodilatadora, mas aboliu a resposta taquicárdica observada na sessão

controle durante a ativação dos receptores cardiopulmonares.

6.1 Considerações sobre o protocolo experimental empregado

Como se verifica na TABELA 1, os voluntários preencheram todos os

critérios de inclusão propostos, sendo indivíduos jovens, normotensos, não

obesos, saudáveis do ponto de vista cardiovascular e não praticantes de atividade

física regular. Além disso, é importante ressaltar que os indivíduos que realizaram

o experimento um e dois possuíam características físicas, cardiovasculares e

funcionais semelhantes, o que demonstra a similaridade das amostras utilizadas

nos dois experimentos e permite a extrapolação dos resultados obtidos por uma

amostra para a outra, possibilitando a análise completa do controle barorreflexo e

cardiopulmonar tanto para a ativação quanto para a desativação deles.

Em relação ao processo de aleatorização das sessões, verifica-se que ele

foi feito com sucesso nas amostras dos dois experimentos. Desse modo, os

resultados obtidos não devem ter sido influenciados pela ordem de execução das

sessões experimentais.

Quanto à escolha dos protocolos de exercícios utilizados, é importante

esclarecer que o tipo (cicloergômetro), a intensidade (50% e 70% do VO2 pico) e

a duração (45 minutos) da sessão de exercício físico foram escolhidos com base

em trabalhos anteriores do nosso laboratório (FORJAZ, MION JÚNIOR &

NEGRÃO, 1995; FORJAZ et al., 1997), que verificaram diminuição na pressão

arterial no período pós-exercício com esses protocolos experimentais.

A intensidade do exercício não foi aferida pela medida direta do

consumo de oxigênio nos indivíduos analisados. Contudo, em estudos anteriores
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(FORJAZ et al., 2004; NUNES et al., 2005, dados não publicados) observamos,

para essas intensidades, que o cálculo da potência de exercício, pela regressão

linear entre o consumo de oxigênio e a potência no teste máximo é adequado. De

fato, em nossa dissertação de Mestrado (NUNES et al., 2005, dados não

publicados), utilizando essa técnica, obtivemos as seguintes intensidades: 50,1 ±

4,7 para 50% do VO2 pico e 71,7 ± 4,9 para 70% do VO2 pico, o que demonstra

a efetividade desse cálculo.

6.2 Período pré e durante intervenção

Durante a realização do exercício em 50% do consumo pico de

oxigênio, houve uma elevação da pressão arterial sistólica e pressão arterial

média, sendo esse aumento maior após a sessão mais intensa. Essa elevação da

pressão arterial foi mantida durante os 45 minutos de exercício. Além disso, a

pressão arterial diastólica diminuiu de forma semelhante durante o exercício físico

realizado em 50% e 70% do consumo pico de oxigênio.

Com relação a resposta da frequência cardíaca, houve aumento durante

o exercício físico em 50% e 70% do consumo pico de oxigênio, sendo esse

aumento maior na sessão mais intensa.

É importante ressaltar, que as variáveis medidas antes das intervenções

nas três sessões experimentais foram semelhantes, o que demonstra que nas três

sessões, os indivíduos iniciaram os protocolos experimentais com níveis de

pressão arterial e frequência cardíaca iguais nas três sessões, de modo que as

diferenças observadas após as intervenções não podem ser atribuídas a diferenças

pré-existentes.
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Um outro aspecto importante é que o comportamento pré e durante as

intervenções foi semelhante nos indivíduos que fizeram os protocolos

experimentais um e dois, demonstrando, que nos dois experimentos, o estímulo

dado pelas sessões experimentais foi igual.

a) Período pós intervenção

Os resultados obtidos neste estudo demostraram redução da pressão

arterial sistólica após o exercício em 50% e 70% do consumo pico de oxigênio,

sem alteração da pressão arterial diastólica. Além disso, a diminuição da pressão

arterial sistólica foi mais precoce e maior após o exercício físico em 70% do

consumo pico de oxigênio. De fato, a redução da pressão arterial observada neste

estudo (-5 ± 2 mmHg na sessão em 50% do consumo pico de oxigênio e –8 ± 1

mmHg na sessão em 70% do consumo pico de oxigênio) é um pouco menor que o

observado em estudos anteriores do nosso grupo. Entretanto, nesses estudos, foi

empregada a técnica auscultatória para a medida da pressão arterial e realizada a

comparação da pressão arterial pós-exercício com os valores pré-exercício,

enquanto que na presente investigação, a hipotensão pós-exercício foi observada

empregando-se a medida da pressão arterial pelo método de pletismografia e a

comparação foi feita com a sessão controle.

É sabido que a diminuição da pressão arterial pós-exercício é

normalmente maior quando a medida é feita pelo método auscultatório

(PESCATELLO et al., 2004). A ausência de redução da pressão arterial diastólica

após o exercício físico é um resultado que também foi observado em estudo

anterior do nosso grupo (FORJAZ et al., 2004).

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


102

PIEPOLI et al. (1993), investigando uma população jovem normotensa,

observaram que a redução da pressão arterial pós-exercício somente ocorria com

o exercício máximo, não sendo verificada após o exercício sub-máximo.

Da mesma forma, dentre os estudos do nosso laboratório, temos

observado essa controvérsia sobre os efeitos da intensidade do exercício sobre a

pressão arterial. Em alguns estudos (FORJAZ et al., 1998; NUNES et al. 2005,

dados não publicados), observamos que diferentes intensidades de exercício

provocaram diminuição da pressão arterial semelhante no período pós-exercício,

enquanto que em outro estudo (FORJAZ et al., 2004) e na atual investigação

verificamos maior diminuição da pressão arterial após o exercício mais intenso.

Pequenas diferenças nos protocolos e na forma de aferição da pressão arterial

podem explicar as controvérsias.

Embora o efeito hipotensor do exercício agudo esteja bem evidente na

literatura, há ainda muita diversidade sobre os mecanismos envolvidos na

diminuição da pressão arterial pós-exercício. Alguns autores (LEGRAMANTE,

GALANTE, MASSARO, ATTANASIO, RAIMONDI, PIGOZZI & IELLAMO,

2002; WILKINS, MINSON & HALLIWILL, 2004) postulam que ela esteja

ligada à redução da resistência vascular periférica, enquanto outros à atribuem à

redução do débito cardíaco (RONDON et al., 2002), ou ainda, à redução inicial

da resistência vascular periférica seguida da diminuição do débito cardíaco

(RUECKERT, SLANE, LILLIS & HANSON, 1996).

Os autores que atribuem a redução da pressão arterial pós-exercício à

diminuição da resistência vascular periférica, consideram que essa diminuição é

resultante de uma vasodilatação mantida na circulação esquelética (HALLIWILL

et al. 2001).
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Os resultados obtidos neste estudo corroboram com essa hipótese, visto

que o fluxo sanguíneo no antebraço estava significantemente aumentado após o

exercício em 70% do consumo pico de oxigênio e a resistência vascular no

antebraço estava significantemente reduzida após as sessões em 50% e 70% do

consumo pico de oxigênio. Além disso, juntamente com a maior redução da

pressão arterial, a sessão em 70% do consumo pico de oxigênio também

apresentou maior redução da resistência vascular no antebraço.

É importante ressaltar, no entanto, que a técnica utilizada para medir o

fluxo sanguíneo no antebraço (pletismografia de oclusão venosa) não permite

distinguir entre a vasodilatação muscular ou de outros territórios como a pele.

Entretanto, como a maior parte do antebraço é composto por tecido muscular é

provável que a dilatação observada se deva mais a região musucular. De fato,

HALLIWILL et al., (2001) observaram que a hipotensão pós-exercício não está

relacionada à dilatação da pele.

Apesar da vasodilatação, especialmente a redução da resistência

vascular do antebraço, sugerir que a diminuição da pressão arterial pós-exercício

se deva à queda da resistência vascular periférica total, esses resultados são

apenas sugestivos, visto que alguns autores (HALLIWILL et al., 2001)

observaram vasodilatação em alguns territórios como o muscular, mas não em

outros como o esplâncnico e o cutãneo. Na realidade, a resistência vascular

periférica depende da somatória da resistência vascular dos diferentes territórios

e, portanto, nesse caso, a redução da resistência vascular no antebraço pode não

ter influenciado a resistência total. De fato, a ausência de diminuição significante

da pressão arterial diastólica pós-exercício, coloca em dúvida a existência ou não

da diminuição da resistência vascular periférica total.
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Devido a seu objetivo, o presente estudo não mediu as variáveis

hemodinâmicas sistêmicas como o débito cardíaco e a resistência vascular

periférica total. Entretanto, cabe observar que em outro estudo de nosso

laboratório (FORJAZ et al., 2004) foi observado que a redução da pressão arterial

após o exercício em 50% do consumo pico de oxigênio ocorreu em parte dos

indivíduos por diminuição do débito cardíaco e, em outros, por queda da

resistência vascular periférica total.

Diversos fatores que são modificados pelo exercício físico podem ser

responsáveis pelo aumento do fluxo sanguíneo muscular durante o período pós-

exercício. Entre eles, os metabólitos produzidos durante a realização da atividade

física tem sido frequentemente estudados. De fato, substâncias como o lactato,

PCO2, pH, potássio e adenosina secretado pelo exercício, apresentam uma ação

vasodilatadora local (HUGHSON, 2003). Um outro fator também sugerido é a

secreção de óxido nítrico promovido pelo “shear stress” do exercício, porém o

efeito do óxido nítrico pós-exercício não foi verificado por HALLIWILL et al.

(2001). A secreção dessas substâncias poderiam explicar a vasodilatação da

musculatura ativa, mas não explicam a vasodilatação de outros territórios como a

musculatura inativa e, portanto, não explicam os resultados da presente

investigação.

Por outro lado, fatores como a secreção de opióides e/ou a diminuição

da atividade nervosa simpática muscular podem explicar a vasodilatação

observada na musculatura inativa. De fato, HARA e FLORAS (1992, 1994)

observaram que a vasodilatação provocada pelo exercício físico era abolida pela

administração de naloxone. Além disso, em estudo anterior (FORJAZ et al. 1999)

observamos diminuição da atividade nervosa simpática muscular, medida

diretamente pela técnica da microneurografia, após o exercício físico.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


105

Em relação à resposta da frequência cardíaca pós-exercício, observou-

se que o intervalo R-R diminuiu significantemente apenas após o exercício em

70% do consumo pico de oxigênio. Realmente, a resposta da frequência cardíaca

pós-exercício tem apresentado resultados conflitantes na literatura. Embora a

maioria dos estudos demonstrem elevação da frequência cardíaca pós-exercício

(CASIGLIA, PALATINI, BONGIOVI, MARIO, COLANGELI, GINOCCHIO &

PESSINA, 1994; CLÉROUX et al., 1992; FORJAZ et al., 1998; HAGBERG,

MONTAIN & MARTIN, 1987; HARA & FLORAS, 1992; HUSSAIN et al.,

1996; PIEPOLI et al., 1993; RUECKERT et al., 1996; SOMERS et al., 1991),

outros verificam manutenção (BENNETT, WILCOX & MACDONALD, 1984;

CONVERTINO & ADAMS, 1991; PESCATELLO et al., 1991; PIEPOLI et al.,

1994; WILCOX et al., 1982) ou mesmo redução (CHANDLER et al., 1998;

FORJAZ et al., 1997).

Embora o presente estudo não tenha investigado o comportamento

hemodinâmico sistêmico após o exercício, dados anteriores do nosso laboratório

(FORJAZ et al., 2004) têm demonstrado que após sessões de exercício físico em

50% e 70% do consumo pico de oxigênio, ocorre diminuição do volume sistólico.

Dessa forma, o aumento da frequência cardíaca observado pós-exercício, deve-se

provavelmente, à tentativa do organismo em compensar a redução do volume

sistólico para manter o débito cardíaco. Cabe ressaltar que a redução do volume

sistólico é proporcional à intensidade do exercício, o que explicaria o maior

aumento da frequência cardíaca após o exercício físico mais intenso.

Diante dos resultados obtidos e da discussão exposta anteriormente, é

possível dizer que as sessões de exercício físico propostas promoveram

diminuição da pressão arterial sistólica, acompanhada de redução da resistência

vascular do antebraço, sendo esse efeito mais evidente após a sessão mais
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intensa, que apresentou também elevação da frequência cardíaca no período pós-

exercício.

É importante discutir também as diferenças encontradas na pressão

arterial diastólica e na frequência cardíaca (intervalo R-R) entre os grupos que

realizaram o experimento um e dois. Observa-se que os indivíduos que realizaram

o experimento um obtiveram valores maiores na pressão arterial diastólica e

frequência cardíaca na sessão controle que os indivíduos que realizaram o

experimento dois. Em relação à pressão arterial diastólica, isso ocorreu porque no

grupo que fez o experimento um, um dos voluntários tinha valores na faixa de 80

mmHg, enquanto que todos os outros indivíduos tinham pressão arterial diastólica

menor ou igual a 76 mmHg. Devido ao pequeno número de indivíduos da amostra

(n=5), o valor mais elevado de um indivíduo resultou na diferença estatística

observada. Entretanto, isso não deve ter influenciado nos resultados, pois o

comportamento dos indivíduos foi igual nos dois grupos. Em relação à frequência

cardíaca, apesar do intervalo R-R ser significantemente menor na sessão controle

no grupo que fez o experimento um na sessão controle, a diferença numérica foi

de apenas 0,02 segundos, de modo que dificilmente essa diferença tem algum

significado fisiológico. Dessa forma, apesar das pequenas diferenças encontradas

entre os grupos que fizeram os experimentos um e dois, acreditamos que elas não

afetarão nos resultados do estudo, sendo que os dois grupos podem ser

considerados iguais e as respostas do controle barorreflexo e cardiopulmonar para

ativação e desativação podem ser analisadas em conjunto.

6.4 Efeito do exercício físico na análise do barorreflexo arterial
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Conforme esperado, a infusão de fenilefrina resultou na elevação

significante tanto da pressão arterial sistólica quanto da pressão arterial diastólica.

A resposta à infusão de fenilefrina foi menor após as sessões de exercício que na

sessão controle. Além disso, apenas na sessão controle, a infusão da segunda

dose de fenilefrina promoveu uma maior resposta da pressão arterial sistólica que

a primeira dose. Nas outras sessões experimentais, a elevação com a primeira e

segunda dose foram iguais, o que sugere que a execução prévia do exercício

físico impede a elevação da pressão arterial sistólica apenas com doses altas de

fenilefrina e não modifica essa resposta com doses baixas.

Por outro lado, a resposta da pressão arterial diastólica à infusão de

fenilefrina não se modificou após o exercício em 70% do consumo pico de

oxigênio, mas aumentou após o exercício em 50% do consumo pico de oxigênio.

O efeito pressor da fenilefrina ocorre em função do estímulo provocado por essa

substância nos receptores alfa 1 adrenérgicos. Essa ativação promove,

principalmente, vasoconstrição periférica, que resulta no aumento da pressão

arterial sistólica e pressão arterial diastólica. Entretanto, de modo mais discreto, a

fenilefrina também pode agir em receptores alfa 1 no coração, aumentando a força

de contração do miocárdio e resultando também no aumento da pressão arterial

sistólica (RUDAS, CROSSMAN, MORILLO, HALLIWILL, TAHVANAINEN,

KUUSELA e ECKBERG, 1999).

O efeito do exercício sobre a sensibilidade dos receptores alfa 1 tem

sido assunto bastante discutido na literatura e os resultados obtidos são

controversos, pois parecem ser influenciados pela espécie em estudo e pela

intensidade do exercício. Nesse sentido, os estudos com animais (VANNESS,

TAKATA e OVERTON, 1996, HOWARD & DI CARLO, 1992,
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BUCKWALTER, NAIK, VALIC e CLIFFORD, 2001) tem consistentemente de

monstrado redução dessa responsividade após o exercício.

De fato, HOWARD e DI CARLO (1992) foram dos primeiros

pesquisadores a encontrarem diminuída responsividade alfa-adrenérgica no

período pós-exercício estudando essa resposta na aorta de coelhos. Por outro

lado, em humanos os resultados são controversos. CONVERTINO (2003)

observaram elevação da responsividade alfa-adrenérgica 24 horas após a

execução de um exercício progressivo máximo, enquanto HALLIWILL (2001)

verificaram não alteração dessa responsividade após um exercício de 60 minutos

em cicloergômetro a 60% do consumo pico de oxigênio. O efeito do exercício

sobre a responsividade da pressão arterial pós-exercício foi relatado apenas por

HALLIWILL et al. (1996i), que não observaram modificações na resposta de

aumento da pressão arterial diastólica à infusão de fenilefrina com ou sem

exercício prévio.

Diante desses dados da literatura, a ausência de alteração da resposta da

pressão arterial diastólica observada após o exercício em 70% do consumo pico

de oxigênio está de acordo com os resultados obtidos por HALLIWILL et al.

(1996i e 2003). Cabe ressaltar que nesses estudos a intensidade foi de 60% do

consumo pico de oxigênio, o que está entre as duas intensidades utilizadas no

presente estudo. Entretanto, na atual investigação, a intensidade mais baixa do

exercício promoveu elevação da resposta da pressão arterial diastólica à infusão

de fenilefrina. Esses resultados sugerem que o efeito do exercício sobre a

responsividade alfa-adrenérgica periférica pode ser dependente da intensidade

desse exercício. Nesse mesmo sentido, BUCKWALTER et al. (2001) observaram

que a realização do exercício físico atenua a resposta vasoconstritora alfa 1 no

trem posterior de cães, contudo essa responsividade foi atenuada em apenas em
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cargas mais intensas de exercício físico, o que também sugere a influência da

intensidade do exercício físico realizado sobre essa resposta.

É interessante observar, no entanto, que os estudos que avaliaram o

efeito do exercício físico sobre a responsividade alfa-adrenérgica ou da pressão

arterial à infusão de fenilefrina, fizeram essa análise apenas como o efeito

periférico dessa droga, que certamente é mais evidente e importante. Entretanto,

no presente estudo, verificou-se que o efeito do exercício sobre a resposta da

pressão arterial sistólica à fenilefrina é diferente da observada para a pressão

arterial diastólica, ou seja, tanto o exercício em 50% quanto o exercício em 70%

do consumo pico de oxigênio diminuíram a resposta da pressão arterial sistólica.

Esse resultado sugere que o efeito central e periférico da fenilefrina podem ser

afetado de forma diferente pelo exercício físico. Além disso, esse resultado

também sugere que em humanos a execução anterior do exercício pode atenuar a

responsividade alfa-adrenérgica cardíaca, diminuindo a força de contração e

consequentemente a pressão arterial sistólica. No entanto, essa resposta precisa

ser mais bem estudada em investigações futuras. Um outro ponto interessante de

se observar é o valor absoluto da presão arterial sistólica diastólica. Nesse

sentido, o exercício em 70% do consumo pico de oxigênio diminuiu as pressões

arteriais sistólica e média basais e as diminuiu durante a infusão fenilefrina,

demonstrando que o efeito hipotensor desse exercício se mantém também em

condição de estimulação da pressão arterial. De forma semelhante, o exercício em

50% do consumo pico de oxigênio, embora não tenha diminuído a pressão arterial

sistólica basal, também diminuiu seus valores durante o estímulo pressor da

fenilefrina.

Contrariamente ao esperado, o exercício físico não diminuiu a pressão

arterial diastólica em condições basais, como discutido anteriormente, e também
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não diminuiu a resposta dessa pressão à infusão de fenilefrina. De fato, essa

resposta foi maior após a sessão de exercício em 50% do consumo pico de

oxigênio, de modo que durante a infusão de fenilefrina a pressão arteial diastólica

também estava aumentada. Por outro lado, na sessão em 70% do consumo pico

de oxigênio, apesar da pressão arterial diastólica inicial e da resposta dessa

pressão à fenilefrina não diferirem do observado na sessão controle, o valor da

pressão arterial diastólica, durante a infusão, foi menor que na sessão controle.

Esse resultado demonstra que mesmo não havendo efeito hipotensor diastólico do

exercício em 70% do consumo pico de oxigênio em condições basais, esse efeito

foi evidenciado em condições de estimulação da pressão arterial com a infusão de

fenilefrina. O resultado obtido na sessão em 50% do consumo pico de oxigênio

ainda necessita ser melhor investigado.

Em relação às respostas de pressão arterial observadas após a infusão

de nitroprussiato de sódio, é interessante notar que a redução da pressão arterial

tanto sistólica quanto diastólica foi significantemente maior na sessão controle

que nas sessões de exercício, sugerindo que a resposta vasodilatadora ao

nitroprussiato de sódio está diminuída após o exercício. Como após o exercício,

normalmente se observa aumento do fluxo sanguíneo muscular por aumento da

vasodilatação periférica, o que foi evidenciado na presente investigação na sessão

em 70% do consumo pico de oxigênio, é possível que o nitroprussiato de sódio

não possa promover maior vasodilatação que a já existente. De fato, essa resposta

pode até ter um caráter protetor para o organismo, evitando a diminuição da

pressão arterial na concomitância da hipotensão pós-exercício.

Entretanto, esses resultados diferem dos observados por HALLIWILL

et al. (1996) que não observaram alteração na resposta da pressão arterial
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diastólica com a infusão de nitroprussiato de sódio após o exercício físico. De

fato, esses aspectos merecem aprofundamento científico maior no futuro.

Conforme esperado, a infusão de fenilefrina promoveu elevação do

intervalo R-R, enquanto que a infusão de nitroprussiato de sódio promoveu queda

desse intervalo. Essas respostas são desencadeadas pelo controle barorreflexo

que responde com diminuição da frequência cardíaca aos aumentos na pressão

arterial sistólica provocadas pela infusão de fenilefrina e com aumento na

frequência cardíaca frente às diminuições na pressão arterial sistólica provocadas

pela infusão de nitroprussiato de sódio (SMYTH, SLEIGHT e PICKERING,

1969). Dessa forma, as diferenças nas respostas do intervalo R-R nas diferentes

sessões experimentais refletem as modificações do controle barorreflexo arterial.

Os resultados da presente investigação demonstraram que tanto para a

elevação da pressão arterial quanto para sua redução, o exercício físico em 70%

do consumo pico de oxigênio diminuiu significantemente a sensibilidade do

barorreflexo tanto quando ela foi avaliada pelos índices de taquicardia e

bradicardia reflexas, quando foi avaliada pelo coeficiente de inclinação da reta de

regressão linear no método em rampa. Diferentemente, a sensibilidade do

barorreflexo arterial não foi alterada pelo exercício físico em 50% do consumo

pico de oxigênio quando avaliada pelos dois métodos.

Os estudos anteriores da literatura reportam resultados bastante

conflitantes sobre os efeitos do exercício físico sobre a sensibilidade barorreflexa

avaliada pós-exercício. Em relação ao controle da frequência cardíaca, vários

estudos, CHARKOUDIAN, HALLIWILL, MORGAN, EISENACH e JOYNER

(2003), ABRAHAMSSON et al. (2003), SOMERS (1985), PIEPOLI et al.

(1993), CONVERTINO (2003), observaram diminuição, outros, CONVERTINO

e ADAMS (1991), LEGRAMANTE et al. (2002), HALLIWILL et al. (1996),
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STUDINGER et al. (2003), CARRINGTON e WHITE (2001), POTTS,

MCKEOWN e SHOUKAS (1998) observaram aumento e outros ainda

CLÈROUX et al. (1992), LEGRAMANTE et al. (2002) manutenção da

sensibilidade barorreflexa arterial após o exercício físico.

Diversos fatores como a população estudada, o protocolo de exercício

empregado e o momento da medida podem ser levantados para explicar os

diferentes resultados na literatura. BRUM et al. (1995) e SILVA et al. (1997)

demonstraram que uma única sessão de exercício físico em 50% do consumo

máximo de oxigênio promovia aumento das respostas reflexas de bradicardia, em

ratos espontaneamente hipertensos, mas não em normotensos.

Em relação ao tempo pós-exercício, SOMERS et al. (1985) e PIEPOLI

et al. (1993) verificaram que 10 minutos após a finalização do exercício, a

sensibilidade estava diminuída, porém aos 55 e 60 minutos após o exercício ela

estava aumentada e no estudo de SOMERS et al. (1985) 100 minutos após o

exercício ela havia retornado ao basal. Quanto à parte do reflexo estudado,

CONVERTINO (2003) verificaram que 24 horas após a finalização do exercício,

a sensibilidade do barorreflexo estava diminuída, porém quando se estimulava

apenas os receptores carotídeos, essa sensibilidade estava aumentada. Esse

resultado também demonstra que a resposta pode ser influenciada pela forma de

ativação ou desativação do barorreflexo arterial, ou seja, a metodologia

empregada para essas avaliações. Nesse mesmo sentido, PIEPOLI et al. (1993)

observaram que 60 minutos após o exercício, a sensibilidade do barorreflexo

avaliada com a infusão de fenilefrina estava aumentada, mas quando o

barorreflexo espontâneo era analisado, essa sensibilidade estava diminuída.

Em relação ao possível efeito das características do exercício, muito

pouco foi estudado, nesse aspecto, o presente estudo trás uma grande
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contribuição, demonstrando que a intensidade do exercício físico pode ser um

fator importante nas respostas dos barorreceptores arteriais, ou seja, a intensidade

mais elevada de exercício físico promove diminuição da sensibilidade

barorreflexa arterial, enquanto que o exercício leve não promove modificação.

Os estudos anteriores da literatura, pelo nosso conhecimento, não

investigaram essa problemática. Na realidade, com humanos alguns estudos

(CONVERTINO, MACK e NADEL, 1991; LEGRAMANTE et al., 2002;

PIEPOLI et al., 1993; SOMERS et al., 1985) utilizaram o teste ergométrico

máximo e verificaram de modo geral elevação aos 10 minutos pós-exercício, 60

minutos e 24 horas após. Os estudos que utilizaram exercício em “steady-state”,

como o atual, utilizaram intensidades de 50% do consumo pico de oxigênio

(CLÉROUX et al., 1992) e 60% do consumo pico de oxigênio (HALLIWILL et

al., 1996) e não observaram modificação da sensibilidade, o que está de acordo

com o observado na sessão em 50% do consumo pico de oxigênio neste estudo.

De fato, não temos conhecimento de nenhum outro estudo com intensidade maior

(70% do consumo pico de oxigênio) e duração prolongada como o nosso. Dessa

forma, a intensidade do exercício parece ser um fator que influencia na resposta

do barorreflexo arterial, incluindo sua sensibilidade.

É interessante observar que a redução da sensibilidade ocorre

concomitantemente a uma elevação do ponto de operação, o que faz com que

para uma mesma pressão arterial o intervalo R-R seja maior após o exercício, o

que pode compensar parcialmente a diminuição da sensibilidade. Nos estudos da

literatura, o ponto de operação havia diminuído (CLÉROUX et al., 1992) ou se

mantido (HALLIWILL et al., 1996), contudo, nesses estudos foram utilizadas

intensidades inferiores aos 70% do consumo pico de oxigênio, fato que pode

explicar as diferenças encontradas.
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A resposta barorreflexa é integrada centralmente e o exercício físico

pode promover modificação nessa intergação. De fato, HALLIWILL et al. (1996)

observaram que o controle barorreflexo da frequência cardíaca e da resistência

vascular periférica podem ser afetados em direções opostas após o exercício, o

que sugere que o efeito do exercício se faça, portanto, em nível de integração

central. Diversos fatores influenciados pelo exercício tem sido levantados para

explicar as modificações do controle barorreflexo central: as substâncias liberadas

pelo exercício (opióides, ácidos, óxido nítrico, etc.) a modificação hemodinâmica

e consequentemente dos cardiopulomonares, a modificação de aferências

superiores, etc.

A maior intensidade de exercício, se associa a maior produção de

metabólitos, ácido lático, opióides, óxido nítrico, etc. Dessa forma, é possível que

essas substâncias tenham influenciado na diminuição da sensibilidade e elevação

do ponto de operação do barorreflexo para a frequência cardíaca. Além disso, a

maior intensidade de exercício também promove maior diminuição da resistência

vascular periférica após o exercício principalmente sem a reposição hídrica

(FORJAZ et al., 2004), o que pode ter promovido maior desativação dos

receptores cardiopulmonares e provoquem diminuição da sensibilidade pela

elevação da frequência cardíaca. Essas alterações dos cardiopulmonares podem

afetar o controle barorreflexo. O efeito da intensidade do exercício sobre as vias

superiores de regulação do barorreflexo não está bem estabelecido, mas também

pode ter ocorrido.

Dessa forma, os resultados obtidos neste estudo demonstraram que

apenas o exercício mais intenso afeta no controle barorreflexo, diminuindo sua

sensibilidade e elevando seu ponto de operação. É importante notar que nesse

exercício também ocorre a maior redução da pressão arterial sistólica pós-
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exercício, de modo que as alterações do barorreflexo podem estar relacionadas e,

talvez, explicar parcialmente, a diminuição da pressão arterial nessa sessão. Os

exercícios menos intensos não promoveram essas respostas.

O efeito do exercício físico sobre o controle barorreflexo da periferia

(vasoconstrição ou dilatação) não pôde ser estudado nessa investigação, pois a

metodologia empregada, infusão de fenilefrina e nitroprussiato de sódio, possuem

um efeito direto sobre os vasos. Entretanto, os estudos anteriores da literatura tem

mostrado manutenção da sensibilidade e redução do ponto de operação (HARA

& FLORAS, 1992, 1994; HALLIWILL et al. 1996). No entanto, esses estudos

foram realizados com intensidades menores que 70% do consumo pico de

oxigênio, sendo necessários estudos futuros que investiguem essa problemática.

6.5 Considerações metodológicas sobre a análise da sensibilidade do

reflexo pressorreceptor.

No presente estudo, o controle barorreflexo da frequência cardíaca foi

avaliado por duas metodologias: o cálculo do índice de bradicardia ou taquicardia

e o método em rampa. Para o cálculo do índice de bradicardia ou taquicardia

foram estabelecidas as relações entre a variação máxima da pressão arterial

sistólica e o intervalo R-R após a infusão de fenilefrina e nitroprussiato de sódio,

respectivamente. A definição desses índices permitiu avaliar a sensibilidade do

reflexo pressorreceptor para variações positivas e negativas da pressão arterial.

No entanto, essa metodologia não permite avaliar o ponto de operação do

barorreflexo arterial.

Por outro lado, no método em rampa, o valor das pressões arteriais

sistólicas e dos intervalos R-R subsequentes após a infusão de fenilefrina ou
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nitroprussiato de sódio são relacionadas por uma regressão linear, cujo

coeficiente de inclinação (α) representa a sensibilidade do reflexo pressorreceptor

e o y-intercepto (β) o ponto de operação do reflexo pressorreceptor. Assim, nessa

metodologia, tanto a sensibilidade do barorreflexo arterial quanto seu ponto de

operação puderam ser avaliados.

É interessante apontar que as duas análises levaram a resultados

semelhantes, demonstrando a queda da sensibilidade do barorreflexo arterial na

sessão em 70% do consumo pico de oxigênio.

a) Análise do reflexo cardiopulmonar

Em relação à avaliação do reflexo cardiopulmonar, os dados do

presente estudo observaram que, na sessão controle a desativação desses

receptores pela aplicação da câmara de pressão negativa nos membros inferiores

gerou redução do fluxo sanguíneo no antebraço, elevação da resistência vascular

no antebraço e aumento na frequência cardíaca, sem alteração das pressões

arteriais sistólica e diastólica. De fato, a aplicação de pressão negativa causou

desativação dos receptores cardiopulmonares, sem alterar os barorreceptores

arteriais, o que mostra que o objetivo da manobra foi alcançado. De fato, estudos

anteriores (CONVERTINO, 2003) tem demonstrado que a aplicação da câmara

de pressão negativa até valores de –20 mmHg, permite a desativação dos

receptores cardiopulmonares sem influenciar nos barorreceptores arteriais.

É interessante observar que a realização prévia de um exercício físico

em 70% do consumo pico de oxigênio, aumentou a resposta vasoconstritora

gerada pela manobra, o que pôde ser evidenciado pela maior redução do fluxo

sanguíneo no antebraço nessa sessão em relação a sessão controle. Esse
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resultado sugere que a sensibilidade do reflexo cardiopulmonar para sua

desativação está elevado após o exercício.

O aumento dessa sensibilidade pode estar relacionado à queda do

volume plasmático e da pressão venosa central que ocorrem após o exercício

(HAYES, LUCAS & SHI, 2000). De fato, vários estudos com atletas, que tem

volume plasmático expandido e pressão venosa central aumentada tem

demonstrado queda da sensibilidade do reflexo cardiopulmonar (CONVERTINO

2003; DESAI et al., 1997), o que permite supor que o oposto deve ter ocorrido

no presente estudo, ou seja, elevação da sensibilidade do reflexo cardiopulmonar

em função da queda do volume plasmático e da pressão venosa central. Cabe

ressaltar, no entanto, que a maior resposta vasoconstritora ocorreu frente a uma

situação prévia de aumento do fluxo sanguíneo no antebraço, o que pode ter

facilitado o efeito vasoconstritor.

Por outro lado, após o exercício em 70% do consumo pico de oxigênio

a desativação do reflexo cardiopulmonar pela aplicação da câmara de pressão

negativa, não gerou aumento da frequência cardíaca como o observado na sessão

controle, o que sugere que a sensibilidade desse reflexo para o controle central

(frequência cardíaca) estava diminuído após o exercício. Cabe lembrar,

entretanto, que após esse exercício, a aplicação da câmara de pressão negativa

gerou aumento da pressão arterial sistólica, o que pode ter ativado o barorreflexo

arterial, inibindo o aumento da frequência cardíaca pela desativação dos

receptores cardiopulmonares. Na realidade, a resposta observada nessa condição

experimental exprime a resposta combinada da desativação dos receptores

cardiopulmonares e ativação dos barorreceptores aórticos e carotídeos, visto que

a pressão arterial sistólica se elevou durante a manobra. Dessa forma, é possível

que a sensibilidade do reflexo cardiopulmonar para o controle da frequência
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cardíaca após o exercício em 70% do consumo pico de oxigênio, ao invés de

diminuído, estivesse mantido ou até aumentado, mas isso não resultou em um

aumento igual ou maior da frequência cardíaca à sessão controle pelo fato da

ativação do barorreflexo arterial ter inibido ou até suplantado esses efeitos.

Deve-se também lembrar que a ausência de elevação da frequência

cardíaca durante a aplicação da câmara de pressão negativa ocorreu em uma

situação em que essa frequência cardíaca já estava aumentada pós-exercício,

sugerindo que a atividade nervosa simpática para o coração já estava elevada. De

fato, estudos anteriores observaram que após uma sessão de exercício físico

intenso, a atividade nervosa simpática para o coração estava elevada

(CONVERTINO, 2003).

De modo diferente do observado com o exercício em 70% do

consumo pico de oxigênio, a desativação dos receptores cardiopulmonares após

o exercício em 50% do consumo pico de oxigênio não diferiu da observada na

sessão controle, sugerindo que o reflexo cardiopulmonar não é alterado por essa

intensidade de exercício. Dessa forma, ressaltando-se as limitações expostas

acima, pode-se supor que o exercício em 70% do consumo pico de oxigênio

elevou a sensibilidade cardiopulmonar para a vasoconstrição, enquanto o

exercício em 50% do consumo pico de oxigênio não a alterou. Em relação ao

controle da frequência cardíaca para a desativação do reflexo cardiopulmonar, o

exercício em 50% do consumo pico de oxigênio não alterou essa sensibilidade,

enquanto que o exercício em 70% do consumo pico de oxigênio pode tê-lo

elevado ou mantido, o que não pode ser observado devido à influência do

barorreflexo arterial. No entanto, a resposta global somando-se desativação dos

receptores cardiopulmonares e ativação dos barorreceptores arteriais é de

manutenção da frequência cardíaca.
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De fato, o efeito do exercício físico sobre a sensibilidade do reflexo

cardiopulomanr é um ponto controverso na literatura. Em indivíduos

normotensos, alguns estudos (MACK, SHI, NOSE, TRIPATHI & NADEL,

1987; SEALS & CHASE, 1989) demonstraram que após o exercício físico há

atenuação da resposta reflexa vasoconstritora no antebraço frente a baixos níveis

de estímulo na câmara de pressão negativa. Outros estudos (BENNETT et al.,

1984) observaram elevação da sensibilidade tanto para o controle da frequência

cardíaca quanto para a resistência vascular periférica, porém sem separar o efeito

cardiopulmonar e barorreflexo arterial. Outros estudos ainda (DAVIS &

FORTNEY; CONVERTINO, 2003) verificaram manutenção da sensibilidade

dos receptores cardiopulmonares para a frequência cardíaca após o exercício,

sendo que em um desses estudos (CONVERTINO, 2003), apesar da

sensibilidade não ter mudado, o ponto de operação do reflexo estava alterado

para a pressão venosa central mais alta. Cabe ressaltar que nesse estudo a

avaliação foi realizada 24 horas após a sessão de exercício, em um momento em

que o volume plasmático está expandido e a pressão venosa central aumentada, o

que difere muito da situação analisada nos outros estudos e na presente

investigação, nos quais a avaliação é realizada na primeira hora após o exercício

e, portanto, em uma situação de reduçaõ ou manutenção do volume plasmático.

De fato, a grande discrepância dos resultados observados na literatura

pode ser atribuída a diversos fatores: população estudada, protocolo de exercício,

forma de avaliação do controle cardiopulmonar, ativação ou desativação

concomitante do barorreflexo arterial, etc. Dentro dessa problemática, o presente

estudo trás evidências de que a intensidade do exercício físico é um fator

importante, podendo explicar as discrepâncias da literatura, ou seja, maiores
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intensidades de exercício físico tendem a promover maiores modificações no

controle cardiopulmonar do sistema cardiovascular.

Em relação às respostas à ativação dos receptores cardiopulmonares,

os resultados do presente estudo demonstraram que a ativação desses receptores

na sessão controle gerou vasodilatação (elevação do fluxo sanguíneo no

antebraço) e taquicardia sem modificar a pressão arterial. De fato, essas são as

respostas esperadas pela ativação dos receptores cardiopulomnares, que resulta

na diminuição da atividade nervosa simpática periférica, gerando vasodilatação e

elevação na atividade nervosa simpática para o miocárdio e taquicardia. É

interessante observar que após o exercício físico em 70% do consumo pico de

oxigênio, a estimulação dos receptores cardiopulmonares resultou em uma

vasodilatação semelhante à observada na sessão controle, sugerindo manutenção

da sensibilidasde do reflexo, porém houve elevação da pressão arterial sistólica,

que poderia ativar os barorreceptores arteriais, resultando também em elevação

do fluxo sanguíneo. Assim a manutenção da resposta do fluxo sanguíneo

semelhante à sessão controle sugere que, na realidade, a sensibilidade dos

receptores cardiopulmonares para a periferia estava diminuída após o exercício

em 70% do consumo pico de oxigênio. A elevação da pressão arterial sistólica

após o exercício nessa sessão, pode ser explicada da seguinte forma: é provável

que após o exercício a pressão arterial sistólica estivesse reduzida por uma

diminuição do débito cardíaco, devido à redução do volume sistólico, assim a

elevação das pernas deve ter elevado o retorno venoso, o volume sistólico, o

débito cardíaco e, consequentemente, a pressão arterial sistólica.

A resposta da frequência cardíaca nessa sessão é ainda mais

complexa, pois ela não aumentou com a elevação das pernas, diferindo do

observado na sessão controle. Assim, a resposta esperada dos receptores
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casrdiopulmonares era elevação da frequência cardíaca, porém a ativação do

barorreflexo arterial pela elevação da pressão arterial sistólica deve produzir

redução da frequência cardíaca. Desse modo, o efeito do reflexo cardiopulomnar

pode ter sido compensado pelo barorreflexo arterial, resultando na não

modificação da frequência cardíaca. Assim, o efeito exclusivo dos receptores

cardiopulmonares nessa resposta não pode ser estabelecido, pois pode estar

mantido ou aumentado.

Novamente, para a ativação dos receptores cardiopulmonares, o efeito

do exercício prévio em 50% do consumo pico de oxigênio foi diferente do

observado em 70% do consumo pico de oxigênio. Na intensidade mais baixa, a

elevação das pernas também resultou em elevação da pressão arterial sistólica,

de modo que os barorreceptores arteriais também devem ter sido ativados.

Entretanto, nessa sessão, a execução da manobra resultou em um aumento da

frequência cardíaca semelhante à sessão controle, apesar da ativação dos

barorreceptores arteriais, de modo que a sensibilidade dos receptores

cardiopulmonares para o aumento da frequência cardíaca deve ter sido

compensado pela ativação dos barorreceptores arteriais para uma diminuição da

frequência cardíaca. Do mesmo modo, o aumento do fluxo sanguíneo periférico

após esse exercício durante a elevação das pernas foi semelhante `a sessão

controle apesar da elevação da pressão arterial e da provável ativação dos

barorreceptores arteriais. Dessa forma, tanto os barorreceptores artriais quanto

os receptores cardiopulmonares estão estimulados a dilatação após esse

exercício, mas a resposta foi semelhante ao controle. Esses resultados sugerem

que a sensibilidade dos receptores cardiopulmonares para a periferia esteja

diminuída após o exercício em 50% do consumo pico de oxigênio. De fato, a

ocorrência de elvação da pressão arterial sistólica durante a manobra dificulta a
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extrapolação dos dados obtidos, permitindo apenas a resposta sobre o aspecto

geral e conjecturas sobre a sensibilidade do reflexo.

Resumindo-se os achados gerais sobre a sensibilidade dos receptores

cardiopulmonares, os resultados sugerem que o controle cardiopulmonar para a

resposta do fluxo sanguíneo muscular a ativação desse reflexo está mantido ou

aumentado em função da intensidade menor ou maior, enquanto essa

sensibilidade para a ativação dos receptores cardiopulmonares está diminuída

independentemente da intensidade. Em relação ao controle cardiopulmonar da

frequência cardíaca, ele está mantido ou aumentado após o exercício físico mais

intenso tanto para a ativação quanto para a desativação, porém após o exercício

físico mais leve, ele está mantido para a desativação e elevada para a ativação.

7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO

O presente estudo analisou apenas a população do sexo masculino,

sendo indivíduos jovens e ativos, não permitindo com que os resultados se

apliquem às pessoas do sexo feminino, idosos, sedentários ou atletas. Além

disso, foi analisado efeito de uma única sessão de exercício físico, não

permitindo transpor tais resultados e conclusões para o treinamento físico. A

duração, tipo e intensidade do exercício físico foram padronizadas, de modo que

os resultados somente se aplicam às condições realizadas nesse estudo.

8. CONCLUSÕES

Os resultados do presente estudo permite concluir que em indivíduos jovens

normotensos e do sexo masculino:

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


123

a) uma única sessão de exercício físico em 50% e 70% do consumo pico

de oxigênio promoveu redução da pressão arterial sistólica pós-

exercício, sendo essa redução mais precoce e maior após a sessão de

exercício mais intensa;

b) a diminuição da pressão arterial sistólica observada após o exercício

físico em 70% do consumo pico de oxigênio foi acompanhada de

elvação do fluxo sanguíneo e da frequência cardíaca pós-exercício;

c) uma única sessão de exercício físico em 70% do consumo pico de

oxigênio diminuiu a sensibilidade e aumentou o ponto de operação do

controle barorreflexo da frequência cardíaca tanto para aumento

quanto diminuição da pressão arterial sistólica, enquanto que uma

sessão de exercício físico em 50% do consumo pico de oxigênio não

alterou o controle barorreflexo da frequência cardíaca no período pós-

exercício;

d) uma única sessão de exercício físico em 70% do consumo pico de

oxigênio aumentou a resposta vasoconstritora à desativação do reflexo

cardiopulmonar, e diminuiu a resposta vasodilatadora. Além disso, ela

aumentou ou manteve a resposta da frequência cardíaca tanto para a

ativação quanto para a desativação dos receptores cardiopulmonares.

Por outro lado, uma única sessão de exercício físico em 50% do

consumo pico de oxigênio não alterou a resposta vasoconstritora e

taquicárdia à desativação do reflexo cardiopulomnar, mas aumentou a

resposta taquicárdica e diminuiu a resposta vasodilatadora desse

reflexo.
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