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1-INTRODUÇÃO

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença de alta

prevalência e com repercussões importantes na morbidade e mortalidade

cardiovascular1,2,3. A terapêutica não-medicamentosa vem sendo

recomendada no tratamento da HAS de maneira isolada, no caso de

hipertensos leves (estágio I), ou associada à terapia medicamentosa nos

indivíduos com hipertensão moderada (estágio II) e severa (estágio III).

Mudanças no estilo de vida como a redução do peso corporal, menor ingesta

de sódio e gordura e atividade física regular são algumas medidas

integrantes deste tratamento2,3. Uma relação inversa entre a prática de

exercício físico e a prevalência da HAS tem sido demonstrada na

literatura4,5. Estudos6-10 têm relatado que uma única sessão de exercício

físico aeróbio provoca queda na pressão arterial (PA) durante horas

subseqüentes a sua realização. Alguns autores 6,10 verificaram que a

magnitude desta queda em indivíduos hipertensos é maior que em

indivíduos normotensos. Hagberg e col.9 em recente revisão sobre

treinamento físico e hipertensão arterial relataram que o exercício aeróbio

diminui a pressão arterial em aproximadamente 75% dos indivíduos com

HAS, com reduções de pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial

diastólica (PAD) de 11 e 08 mmHg, respectivamente. Os maiores benefícios

provêm do exercício físico aeróbio de baixa a moderada intensidade,

praticado 3 a 5 vezes por semana, com duração de 15 a 60 minutos9,11-13.
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Recentemente, o exercício resistido passou a ser recomendado para

indivíduos hipertensos em conjunto com o exercício aeróbio11. Este exercício

é bem conhecido por seus benefícios na musculatura esquelética, mas ainda

são poucos os trabalhos científicos existentes sobre o comportamento da

pressão arterial durante esse tipo de exercício. Dentre esses trabalhos não

foi observado eventos cardiovasculares em indivíduos saudáveis14, foi

considerada segura a prática desse exercício para pacientes cardíacos15 e

ainda, em indivíduos hipertensos, não foi observado aumentos exacerbados

da pressão arterial, entretanto a medida da pressão arterial foi realizada logo

após o término do exercício resistido16. Em contrapartida, em indivíduos

saudáveis praticantes de musculação, os valores da pressão arterial, obtidos

por medida intraarterial durante a execução do exercício resistido, foram

alarmantes17. É importante ressaltar que, o tipo de contração muscular, a

intensidade de força, a quantidade de massa muscular e a participação da

manobra de Valsalva na execução do exercício resistido são fatores que

afetam as respostas agudas da pressão arterial18-23 e podem explicar em

parte essas controvérsias. Estudos17,18,23 demonstram que no exercício

resistido dinâmico de alta intensidade, a participação do componente de

contração isométrica e a manobra de Valsalva estão mais acentuados do

que em baixas intensidades e podem provocar maiores elevações da PAS e

PAD. Além das características do exercício, essas controvérsias também

podem ser explicadas pelas diversas variações nos protocolos de pesquisa,

com relação a intensidade, população e até mesmo, o método de medida da

pressão arterial24.
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Apesar dessas investigações, ainda existem evidentes lacunas do

conhecimento científico a respeito do real risco e benefício da utilização do

exercício resistido, principalmente de força (alta intensidade), para indivíduos

com HAS. Nessa população, é grande o risco de acidente vascular

cerebral25 e se torna ainda maior quando submetidos a situações onde picos

pressóricos como os observados no clássico estudo de MacDougall e col.17

são alcançados. Ainda assim, é cada vez mais evidente a utilização desse

tipo de exercício no dia-a-dia das academias e clubes por esta população,

tornando-se imprescindível que se determine a margem de segurança para a

prática desse tipo de exercício. Portanto, antes das questões referentes à

efetividade do treinamento resistido para diminuir a pressão arterial do

indivíduo hipertenso, a avaliação da segurança durante a execução desse

exercício, precisa ser realizada. Em seguida, definir o tipo de exercício

resistido capaz de prevenir ou tratar a HAS, passa ser a grande questão.

2-REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1-Hipertensão Arterial Sistêmica

Define-se HAS como níveis mantidos de PAS ≥140mmHg e/ou PAD

≥90mmHg, ou a necessidade de utilização de medicação anti-hipertensiva2.

O aumento da incidência de doenças cardiovasculares ao longo dos anos

despertou a necessidade de explicações adequadas e convincentes sobre a

HAS e de suas complicações na população, já que foi identificada correlação
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positiva entre os níveis de pressão arterial e risco cardiovascular5. A medida

de pressão arterial é comprovadamente o elemento chave para estabelecer

o diagnóstico da HAS e a classificação da pressão arterial obedece aos

seguintes critérios: PAS≤139mmHg e PAD≤89mmHg, são classificados

como pressão normal. Acima desses valores, considera-se HAS, com os

seguintes estágios: estágio I (leve ou limítrofe), PAS entre 140 e 159mmHg

e/ou PAD entre 90 e 99mmHg; estágio II (moderado), PAS entre 160 e

179mmHg e/ou PAD entre 100 e 109mmHg e estágio III (severo), PAS

≥180mmHg e/ou PAD ≥110mmHg2,3. Cerca de 90% a 95% de todas as

pessoas que apresentam HAS são portadores da hipertensão denominada

essencial ou primária, isto é, de origem desconhecida e aproximadamente

10% dos casos apresentam hipertensão secundária, originada de doenças

renais, endócrinas, entre outras. Independente da etiologia, o nível

constantemente elevado de pressão arterial tem como principais causas o

desenvolvimento de hipertrofia ventricular esquerda (HVE), hemorragias

cerebrais e insuficiência renal, comprometendo orgãos-alvo como coração,

cérebro e rins26. Um estudo epidemiológico25 demonstrou que quanto mais

elevado o nível de pressão arterial, maior o risco de acidente vascular

cerebral, além do índice de óbitos devido a doença arterial coronariana

(DAC) ser cinco vezes maior nos pacientes com níveis mais elevados de

pressão, tanto sistólica como diastólica, do que naqueles pacientes

normotensos. Portanto, é de grande importância que condutas preventivas

e/ou profiláticas sejam desenvolvidas visando impedir a progressão dos
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níveis pressóricos nesses indivíduos classificados como hipertensos leves

ou limítrofes.

2.2-Exercício físico e pressão arterial

2.2.1-Tipos de exercício

A resposta cardiovascular durante a prática do exercício físico é

determinada pelo tipo de exercício realizado, que se caracteriza

basicamente pela natureza da contração muscular envolvida. Em geral, o

exercício físico pode ser realizado com contração dinâmica ou estática, ou

ainda a participação de ambas as formas com a predominância de uma

delas27. O exercício dinâmico/isotônico envolve movimento articular e duas

fases de contração: concêntrica e excêntrica. Na fase concêntrica ocorre

encurtamento das fibras musculares e na fase excêntrica (volta do

movimento), as fibras se alongam. Exercícios denominados aeróbios utilizam

este tipo de contração, envolvendo grandes grupos musculares, movimentos

repetitivos, geralmente com longa duração e com predomínio do

metabolismo aeróbio (oxidativo) para serem realizados. A corrida, a natação,

a caminhada e o ciclismo são exemplos de exercícios tipicamente aeróbios.

No exercício estático/isométrico não ocorre movimento articular, a contração

é sustentada e o metabolismo predominante é o anaeróbio (glicolítico). O

exercício estático é geralmente realizado por grupos musculares específicos

e contração de curta duração, tendo como exemplo o exercício de preensão
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com dinamômetro �handgrip� 27,28,29. Apesar de distintas, essas duas formas

de contração estão combinadas nos exercícios resistidos e a intensidade de

força gerada para a realização do movimento determina se o exercício

possui um maior componente estático ou dinâmico. Os exercícios chamados

de força e de resistência muscular localizada (RML) são exemplos típicos de

exercício resistido dinâmico. Possuem componentes de contração tanto

isotônicos como isométricos, mas diferem entre si pela intensidade de força

utilizada para vencer determinada carga imposta. No exercício de força, a

intensidade é alta e o componente isométrico de contração predomina sobre

o componente dinâmico, enquanto que no exercício de RML, a intensidade é

baixa e a contração dinâmica é mais utilizada que a contração isométrica. É

importante esclarecer que a intensidade de força é descrita por um

percentual da contração voluntária máxima (CVM) que determinado grupo

muscular dispõe para vencer uma carga imposta. Quando determinada

carga possibilita apenas um único movimento, compreende-se que foi

necessário 100% da CVM para vencer esta carga, o que também

corresponde a uma repetição máxima (1RM). Assim, os exercícios de força

são geralmente aqueles realizados com intensidades de 70 a 90% de 1RM,

possibilita 6 a 12 repetições do movimento e apresenta um alto predomínio

do componente isométrico. Já os exercícios de RML são realizados a

intensidades de 40% a 60% de 1RM, possibilitando 15 a 30 repetições do

movimento, com predominância do componente dinâmico de contração30.

Desta forma, para melhor compreensão da resposta hemodinâmica ao

exercício resistido fica evidente a necessidade de caracterização, não
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somente do componente dinâmico ou estático, mas também das condições

de intensidade, duração e massa muscular nas quais esses exercícios são

realizados.

2.2.2-Respostas hemodinâmicas agudas ao exercício dinâmico

Uma atividade muscular dinâmica requer aumento do consumo de

oxigênio (O2) para manter as exigências do metabolismo aeróbio. Assim,

uma característica importante da resposta aguda ao exercício dinâmico

aeróbio é o aumento no consumo de O2, determinado pela elevação do

débito cardíaco (DC) e/ou da diferença artério-venosa de O2 (dif.A-VO2). A

necessidade de aporte sanguíneo para a musculatura ativa desencadeia um

aumento de débito DC, mediado pelos aumentos da freqüência cardíaca

(FC) e do volume sistólico (VS) e uma diminuição de resistência vascular

periférica (RVP), provocada por vasodilatação periférica27. Nos indivíduos

norrmotensos e hipertensos, esses ajustes hemodinâmicos provocam a

elevação da PAS e a manutenção ou mesmo queda da PAD28,30. Porém, no

indivíduo hipertenso sem medicação, o aumento absoluto da PAS durante o

exercício é maior que no indivíduo normotenso, justamente pelo fato desses

indivíduos partirem de valores basais já elevados7,31. A PAD pode não

mudar ou até mesmo aumentar levemente, provavelmente como resultado

de uma resposta vasodilatadora prejudicada, levando ao aumento da RVP.
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2.2.3-Respostas hemodinâmicas agudas ao exercício resistido

Os dados da literatura mostram que a PAS, PAD e a pressão arterial

média (PAM) estão elevadas durante a execução do exercício resistido

isométrico18,19,32,33, mas ainda não são conclusivas as investigações sobre o

mecanismo responsável por esse comportamento da pressão arterial.

Alguns autores19,32 observaram aumento de DC devido ao aumento de FC e

não de VS. Lewis e col.33 também não observaram mudanças no VS durante

este tipo de exercício. De fato, o aumento excessivo da pressão arterial

estimula o aumento da pressão intratorácica, o que pode limitar o retorno

venoso e restringir o aumento do VS e, conseqüentemente, do DC. Para

outros autores21,34, a RVP parece ser responsável pelo aumento da pressão

arterial. De fato, a compressão nos vasos sanguíneos da musculatura ativa,

provocada pela contração muscular mantida durante o exercício resistido

isométrico, pode aumentar a resistência vascular periférica34. Esses ajustes

cardiovasculares parecem ser mediados pelo aumento da Atividade Nervosa

Simpática (ANS), em resposta a estímulos quimiorreceptores, ativados por

acúmulo de metabólitos na musculatura ativa21,35.

No exercício resistido de alta intensidade (força) realizado entre 80%

e 100% de 1RM, a pressão arterial de indivíduos saudáveis foi aferida de

maneira direta e registrou valores médios de PAS e PAD de

320/250mmHg17. MacDougall e col.18 sugerem que o aumento da pressão

arterial no exercício resistido de força é provavelmente o resultado da

elevação do DC devido ao aumento de FC por recrutamento de musculatura
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acessória, na intenção de manter a contração muscular. No exercício

resistido de baixa intensidade (RML). Haslam e col.15 também

observaram,com medida intraarterial, aumento da pressão arterial no

exercício de baixa intensidade (40 e 60% de 1RM) e consideraram seguro

este tipo de exercício para pacientes cardíacos. Wiecek e col.36, medindo

diretamente a pressão arterial em pacientes cardíacos, observaram

aumento, tanto da PAS, quanto da PAD e esses valores diminuíram

rapidamente nos 2 segundos após o término da sessão. Harris e Holly16, não

observaram aumentos exacerbados da pressão arterial no exercício resistido

de baixa intensidade em hipertensos leves (estágio I), porém as medidas de

pressão arterial foram realizadas de maneira indireta e após 45 segundos do

término da sessão.

Fatores como a intensidade, o número de repetições, a manobra de

Valsalva e a massa muscular estão diretamente relacionados com as

características das respostas hemodinâmicas ao exercício resistido16-

21,33,34,36-42. Em relação à intensidade, uma ação muscular isométrica que

utilize mais de 70% de 1RM causa completa oclusão vascular20, e a

manobra de Valsalva se torna inevitável no exercício com intensidades

acima de 85% de 1RM17. De fato, Seals e col.41, relataram que a elevação

da PAM durante 2,5 minutos de isometria foi diretamente proporcional ao

aumento da intensidade do exercício. A magnitude das respostas

pressóricas também ocorre em função da massa muscular

envolvida17,33,39,40. Lewis e col.33 registraram valores de PAS e PAD mais

altos durante a isometria das pernas em relação ao exercício co �handgrip�.
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Também foram observados por MacDougall e col.17 valores pressóricos

maiores durante a extensão de ambas as pernas (260/200 mmHg) em

relação a extensão de uma perna (250/190mmHg) e a flexão de um braço

(230/170mmHg). Além da intensidade e da massa muscular, o tempo de

sustentação da contração parece ser diretamente proporcional ao aumento

da pressão arterial. Seals e col.41, observaram valores mais elevados de

pressão arterial média durante contração sustentada a 35% de 1RM por 2,5

minutos em relação aos valores obtidos em 1,5 e 0,5 minuto. O número de

repetições também tem influência sobre as respostas pressóricas ao

exercício. Alguns autores17,42 registraram valores maiores de pressão arterial

nos indivíduos que realizaram várias repetições em menores intensidades

(70 a 95% de 1RM), em comparação aos valores referentes a uma única

repetição (100% de 1RM). Dessa forma, a pressão arterial, além de

aumentar proporcionalmente ao aumento da intensidade do exercício, atinge

valores mais altos nas últimas repetições29,36,37. O recrutamento de músculos

acessórios para continuar gerando a mesma força e a utilização da manobra

de Valsalva podem ser responsáveis pelos aumentos progressivos da

pressão arterial durante repetições contínuas do exercício18. O clássico

estudo de MacDougall17 sobre o comportamento da pressão arterial em

sujeitos jovens saudáveis, realizando exercício resistido até a exaustão, com

grande componente isométrico (levantamento de peso), alta intensidade

(80% a 100% de 1RM) e grandes grupos musculares (membros superior e

inferior), englobou todos os fatores que, como apresentados anteriormente,

parecem provocar maiores elevações da pressão arterial. Nesta
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investigação, a medida direta da pressão na artéria braquial mostrou

exacerbados valores de pressão arterial a cada repetição e, em um dos

voluntários, a PAS e PAD foi 480/350mmHg, respectivamente, no final da

série. Os mecanismos apontados como responsáveis por esses aumentos

dramáticos na pressão arterial foi a compressão mecânica pela musculatura

esquelética nos vasos sanguíneos e uma elevada pressão intratorácica

(60mmHg) coincidindo com a manobra de Valsalva.

Devido a esses achados, o exercício de força não tem sido indicado

aos pacientes portadores de HAS. Por outro lado, o exercício de baixa

intensidade é recomendado como parte complementar do treinamento físico

nesta população 11,13,24. Porém, ainda são necessárias investigações sobre o

comportamento da pressão arterial durante o exercício resistido nas suas

diferentes intensidades e a avaliação em longo prazo desses exercícios na

prevenção e tratamento da HAS.

2.2.4-Medida de pressão arterial

Historicamente a primeira publicação referente à medida de pressão

arterial foi feita em 1733 por Stephen Hales, que introduziu na artéria de um

eqüino uma cânula conectada a um tubo de vidro e notou variações rítmicas

no nível de sangue provocadas pela movimentação do animal. Estava dessa

forma instituído o método da medida direta da pressão arterial ou medida

intraarterial. Foram necessários mais de 100 anos para que Scipione Riva-

Rocci, mais precisamente em 1896, inventasse o esfigmomanômetro, um
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aparelho muito semelhante aos utilizados nos dias atuais. Nem tanto tempo

depois, em 190543, Nicolai KorotKoff descreveu a ausculta. Seu método

consistia em colocar o estetoscópio na fossa antecubital, abaixo do manguito

do esfigmomanômetro, e com a deflação do manguito interpretava os sons

específicos em várias fases (I a V). A fase I (1ª ruído), corresponde à PAS e

adotou-se a fase V (desaparecimento do ruído) como o registro da PAD44.

Diversos equipamentos foram desenvolvidos para a medida de pressão

arterial, a partir da idéia básica de Stephen Hales. Desde então, se discute a

viabilidade e confiabilidade das medidas pressóricas por diversos métodos e

formas.

Dessa maneira, a pressão arterial tem sido medida de duas formas:

indireta e direta. A medida indireta é a mais utilizada devido a sua

praticidade e aplicabilidade técnica. Essa medida pode ser realizada com o

esfigmomanômetro de coluna de mercúrio, esfigmomanômetro aneróide ou

aparelho eletrônico. O esfigmomanômetro de coluna de mercúrio é pouco

adotado na rotina pela dificuldade do transporte e delicada manipulação.

Ambos os equipamentos utilizam-se do método auscultatório, fazendo-se

necessário o uso de estetoscópio e de um observador bem treinado.

Tentativas mais recentes de eliminar possíveis erros do observador fizeram

surgir os aparelhos eletrônicos. Para validação desses equipamentos na

situação de repouso, a Association for the Advancement of Medical

Instrumentation (AAMI) e a British Hypertension Society (BHS),

estabeleceram critérios mínimos de compatibilidade entre as medidas

obtidas com esses aparelhos e com os métodos direto e indireto
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(auscultatório manual)43,45. Em meados dos anos 50, iniciou-se o método de

monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) que visava

correlacionar o risco cardiovascular com curva de pressão arterial e não o

valor isolado da medida da pressão. O método trouxe avanço na

compreensão da HAS e tem passado por grandes evoluções.

A outra maneira de aferição da pressão arterial é a medida direta

através de um catéter introduzido em uma artéria. É exclusivamente utilizada

em protocolo de pesquisa e procedimentos hospitalares. A técnica mais

utilizada é a de Oxford46 e traz o inconveniente de ser um método invasivo,

porém a medida é a mais precisa possível e, em caso de necessária

acurácia pressórica, o método mais indicado.

2.2.5-Medida de pressão arterial no repouso e no exercício.

A medida direta de pressão arterial tem sido considerada o método

padrão-ouro para aferição da pressão arterial, tanto no repouso como no

exercício. Em relação aos outros métodos indiretos para medida de pressão

arterial o método direto parece encontrar valores mais fidedignos aos valores

medidos diretamente na aorta 47. No repouso, a maioria dos estudos36,48-51

tem observado que a medida auscultatória da PAS, subestima os valores

obtidos de forma direta na artéria braquial e radial em aproximadamente

13%. Quanto à medida da PAD no repouso, os estudos são controversos.

Autores relataram50,52-54 que a PAD medida pelo método auscultatório era

maior que a medida diretamente na artéria braquial. Outros autores36,49,53
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encontraram valores semelhantes de PAD entre os métodos direto,

auscultatório e eletrônico. Essas controvérsias podem estar relacionadas ao

local de medida da pressão intraarterial, à posição do corpo ou à fase de

Korotkoff utilizada para identificar a pressão arterial diastólica. Com relação

ao exercício aeróbio49,55 e resistido36,48,56, a maior parte dos estudos tem

demonstrado que os valores de PAS medidos indiretamente subestimam os

valores diretos medidos nas artérias braquial e radial e que essa diferença

diminui com o aumento da intensidade do exercício48,49. Com relação à PAD

a conclusão é a mesma da PAS, porém a diferença aumenta com a

intensidade do exercício, o que faz com que se considere inviável a

aceitação da medida indireta auscultatória da PAD durante o exercício51,57.

Quando a comparação da medida direta é feita em relação aos diversos

aparelhos automáticos durante o exercício, a situação é ainda mais crítica,

uma vez que poucos desses equipamentos foram validados nessa situação.

Autores43,51,57 concluíram que alguns monitores podem ser precisos apenas

para medidas no repouso, mas podem apresentar erros grosseiros, além de

incapacidade de executar medidas durante o exercício. Portanto, fica claro

que o método direto de medida da pressão arterial é o mais preciso quando

se deseja estudar o comportamento da pressão arterial.
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3-HIPÓTESE

O exercício de alta intensidade com predomínio da contração

isométrica promove maior aumento na pressão arterial que o exercício de

baixa intensidade.

4-OBJETIVO

Avaliar o comportamento da PA em indivíduos hipertensos no estágio

I durante o exercício físico resistido em diferentes intensidades.

5- MATERIAIS E MÉTODOS

5.1-Amostra

Foram incluídos neste estudo indivíduos de ambos os sexos, com

idade entre 30 e 50 anos, sedentários, sem restrição de movimento na

articulação dos joelhos e sem uso de medicação anti-hipertensiva. Estes

indivíduos não tinham diagnósticos de diabetes mellitus, obesidade,

dislipidemia ou lesões de órgão-alvo. Obedecendo a estes critérios, onze

indivíduos participaram deste estudo e foram incluídos no grupo de

normotensos ou de hipertensos de acordo com os valores de pressão

arterial de repouso, obedecendo à classificação das IV Diretrizes Brasileiras
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de Hipertensão Arterial2. O grupo de normotensos foi composto de seis

indivíduos e o grupo de hipertensos de cinco indivíduos.

5.2- Procedimentos preliminares

Todos os indivíduos realizaram exames físicos, clínicos e laboratoriais

para identificação dos critérios de inclusão e exclusão do estudo. Além

disso, compareceram a quatro visitas antes de sessão experimental, sempre

seguindo esta ordem: a) as duas primeiras foram realizadas no Laboratório

de Hipertensão do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de

Medicina da Universidade de São Paulo e destinou-se às medidas clínicas

da PA e adaptação ao exercício. b) a terceira visita aconteceu no Laboratório

de Hemodinâmica da Atividade Motora (LAHAM) da Escola de Educação

Física e Esportes da Universidade de São Paulo para o teste de capacidade

cardiorrespiratória. c) a quarta visita foi para o teste de carga máxima,

também feito no Laboratório de Hipertensão do Instituto Central do Hospital

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

5.2.1-Diagnóstico de Hipertensão

Duas visitas, com intervalo de sete dias entre elas, foram realizadas

pelos voluntários para a avaliação da pressão arterial. A pressão arterial foi

aferida três vezes, em ambos os braços, pelo método auscultatório,

utilizando-se um esfigmomanômetro de coluna de mercúrio e foram
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consideradas as fases I e V dos sons de Korotkoff para a identificação da

PAS e PAD, respectivamente. O nível pressórico de cada voluntário foi

calculado pela média das seis medidas realizadas. Quando houve variação

nos valores pressóricos entre os braços os valores obtidos no braço de

maior pressão, foram considerados. Foram incluídos nos grupos apenas

indivíduos normotensos e hipertensos leves (estágio I).

5.2.2-Diagnóstico de Obesidade

Os voluntários foram pesados e medidos em balança Filizola ,

trajando apenas calção e camiseta. O índice de massa corporal foi calculado

pelo quociente entre o peso (Kg) e o quadrado da estatura (m2). Os

indivíduos com índice de massa corporal maior ou igual a 30Kg/m2 não

foram incluídos na amostra.

5.2.3-Diagnóstico de Diabetes Mellitus

O método para diagnóstico do diabetes mellitus foi a dosagem da

glicose plasmática de jejum. A coleta de sangue foi realizada após jejum de

12 horas.e o critério de exclusão foi o valor de glicose plasmática de jejum

maior ou igual a 126 mg/dl, adotado pelo Consenso Brasileiro de Diabetes58.
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5.2.4-Diagnóstico de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia

Os indivíduos tiveram seus níveis de colesterol total e triglicérides de

jejum medidos, e de acordo com a III Diretrizes Brasileiras sobre

Dislipidemias e Diretriz de Prevenção da Aterosclerose do Departamento de

Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia59, foram excluídos do

estudo os indivíduos com valores maiores ou iguais a 240mg/dl e 250mg/dl

para o colesterol total e triglicérides, respectivamente.

5.2.5-Diagnóstico de lesões de órgão-alvo

Os indivíduos foram submetidos aos exames complementares para

diagnóstico de lesão de órgão-alvo. O ecocardiograma e a cintilografia renal

foram os exames realizados para detectar hipertrofia cardíaca e estenose da

artéria renal, respectivamente.

5.2.6- Diagnóstico cardiovascular

O teste ergoespirométrico também foi realizado pelos indivíduos para

diagnosticar possíveis alterações ao esforço e avaliar as condições físicas.

O teste foi realizado na bicicleta ergométrica utilizando um protocolo em

rampa com incremento de 20W a cada minuto. A freqüência cardíaca foi

monitorada no repouso e no exercício com registros a cada minuto. A

pressão arterial foi medida pelo método auscultatório através de um
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esfigmomanômetro de coluna de mercúrio a cada dois minutos e as

variáveis respiratórias coletadas pelo analisador de gases da marca Medical

Graphics Corporation, modelo CPX/D. O teste foi interrompido segundo os

critérios do Consenso Brasileiro de Ergometria60 e os indivíduos que

apresentaram alterações eletrocardiográficas relacionadas a doenças

cardiovasculares foram excluídos do estudo.

5.2.7- Sessões de adaptação

As sessões de adaptação ao exercício foram após o término das

medidas clínicas da pressão arterial. A instrução para a prática do exercício

de extensão de joelhos foi feita da seguinte maneira: o voluntário sentado no

aparelho de musculação, denominado cadeira extensora, foi instruído a

realizar o movimento de extensão de joelhos por várias vezes, sem a

utilização de carga. Deveria manter uma velocidade constante e moderada

deste movimento e também adequada freqüência respiratória durante as

repetições. Após um intervalo de 3 minutos, o indivíduo praticava quantas

repetições conseguisse com uma carga que variou entre 15 e 20 (Kg)

continuando a receber as instruções para a prática do exercício. Ainda com

a mesma carga e após ter descansado por 3 minutos, o voluntário era

informado que uma simulação da sessão experimental seria realizada. Para

tanto, duas mesas foram colocadas ao lado da cadeira extensora onde os

antebraços ficavam apoiados e um cinto de musculação era colocado ao

redor do quadril e da cadeira extensora para a estabilização do voluntário.
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Então, relembrando todas as instruções da prática do exercício, era pedido

que o voluntário realizasse quantas repetições conseguisse. Esta quantidade

era anotada na sua ficha, o que serviria como referência para o teste de

carga máxima. Também em uma dessas sessões foi feita a medida da altura

do ventrículo esquerdo do voluntário em relação ao solo, nas posições

deitado na maca e sentado na cadeira extensora, para a calibração

adequada do transdutor de pressão na sessão experimental.

5.2.8- Teste de carga máxima

Após as sessões de adaptação, o teste de carga máxima foi realizado

seguindo o protocolo proposto por Kraemer e Fry61: a) um leve aquecimento

de 5 a 10 repetições com a carga correspondente a 40 ou 60% da carga

máxima estimada; b) após 1 minuto em repouso, 3 a 5 repetições a 60-80%

da carga máxima estimada; c) um incremento de carga era realizado

supondo ser a carga que o voluntário conseguisse realizar apenas um único

movimento completo. Quando bem-sucedido esta carga era definida como a

carga de uma repetição máxima (1RM) ou a carga correspondente à

contração voluntária máxima (100% CVM). Caso o voluntário realize mais do

que um movimento, um descanso de 3 a 5 minutos era dado. Somente mais

3 a 5 tentativas máximas poderiam ser realizadas respeitando um intervalo

de 3 a 5 minutos entre elas. O peso máximo considerado foi aquele da

realização de apenas um movimento, não conseguindo realizar o próximo.
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Para que o teste apresentasse resultado fidedigno, os voluntários

realizaram o teste de carga máxima em condições mais próximas possíveis

do dia do experimento. Assim como nas sessões de adaptação, duas mesas

foram colocadas ao lado da cadeira extensora onde os antebraços do

voluntário ficaram apoiados e um cinto de musculação envolvendo o quadril

e a cadeira extensora também era colocado para a estabilização do

voluntário.

5.3-Procedimentos experimentais

5.3.1-Medidas

5.3.1.1-Frequência cardíaca

Durante a sessão experimental o sinal de freqüência cardíaca foi

obtido por um eletrocardiógrafo (NDN Corporation), amplificado pelo

aparelho Gould KS3800 e transformado em sinal digital pelo aparelho

Windaq, em uma freqüência de amostragem de 500Hz.

5.3.1.2-Frequência respiratória

A freqüência respiratória foi obtida pela captação do movimento

respiratório através da cinta respiratória (Piezo, modelo-Pneumotrace2),

posicionada entre o umbigo e o processo xifóide.
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5.3.1.3-Pressão arterial

5.3.1.3.1-Medida direta

A medida da pressão arterial foi feita na artéria radial do braço não

dominante. Antes do procedimento de punção da artéria, o kit transdutor de

pressão descartável (PX-260�Edwards Lifesciences) foi devidamente

calibrado contra um manômetro de mercúrio. Para tanto, o sistema foi

preenchido e lavado com solução fisiológica heparinizada, na concentração

de 1ml/500ml. O transdutor foi fixado em um aparador de soro e conectado a

um aparelho amplificador de sinais(Gould, modelo-KS3800). Este aparelho

foi interligado a um sistema computadorizado (Windaq) que digitalizava o

sinal e esta onda de pressão foi aquisitada em um canal com freqüência de

amostragem de 500Hz. Dessa forma, a calibração foi realizada com o

transdutor fixado na altura referente à do ventrículo esquerdo do voluntário,

quando deitado na maca. Foi então repetido o mesmo procedimento de

calibração, porém com o transdutor fixado à altura do ventrículo esquerdo na

posição sentado, na cadeira extensora. O procedimento de punção da

artéria radial foi realizado por um profissional habilitado para esta técnica e

todos os cuidados com a limpeza do laboratório foram tomados. Após a

colocação das vestimentas e campos cirúrgicos adequados para a

realização deste procedimento, o local a ser puncionado foi previamente

anestesiado, utilizando-se lidocaína a 2%, sem vasoconstritor (3 a 5 ml), Em

seguida, foi introduzido um cateter (BD-insyte-20GA) de punção arterial na
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artéria radial e mantido no interior da mesma por toda a duração do

experimento. Este cateter foi conectado ao kit transdutor de pressão.

5.3.1.3.2-Medida indireta

A pressão arterial foi medida batimento a batimento de forma indireta

no braço oposto a canulação pelo método pletismográfico, com o aparelho

FINAPRESS (Ohmeda 2300). Com a mão posicionada na altura relativa a

posição do ventrículo esquerdo, o manguito de tamanho adequado foi

colocado no dedo médio entre as falanges distal e proximal.

5.3.2-Sessão experimental

Os voluntários compareceram ao Laboratório de Hipertensão do

Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo tendo feito uma refeição leve por volta de uma

hora antes do início da sessão e esvaziado a bexiga. Após calibração dos

equipamentos e a preparação da sala, os eletrodos, a cinta respiratória e o

FINAPRESS foram colocados no voluntário e este permaneceu por cinco

minutos em repouso, deitado na maca. Á partir disto, deu-se início ao

protocolo da sessão experimental com o registro por dez minutos da

freqüência cardíaca, freqüência respiratória e pressão arterial indireta. Este

estágio foi denominado repouso deitado (RD). Com o voluntário ainda

deitado na maca, os procedimentos da canulação da artéria foram
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realizados. Após cinco minutos sem que o voluntário fosse manuseado foi

registrado por mais dez minutos além das variáveis do estágio repouso

deitado, também a pressão arterial direta. Este estágio foi denominado

repouso intraarterial (RI). Em seguida, o voluntário se dirigiu para a cadeira

extensora, e na posição sentado seus braços foram apoiados sobre duas

mesas, ao lado da cadeira. Um cinto, envolvendo o quadril e preso na

cadeira foi colocado com a finalidade de estabilização do voluntário durante

o exercício. Então, outro registro de dez minutos foi feito e este período foi

chamado de repouso sentado (RS). Após estes três períodos de repouso,

três protocolos de intensidades do exercício de extensão de joelhos foram

realizados pelo voluntário: exercício resistido de baixa intensidade (40% de

1RM), exercício resistido de alta intensidade (80% de 1RM) e exercício

resistido máximo (100% de 1RM). Independente da ordem de seqüência das

intensidades, todos os exercícios começaram com um período de três

minutos de repouso (rep), precedendo o início das séries (s1, s2 e s3). Em

cada série o voluntário foi incentivado a realizar repetições até a exaustão,

sendo assim, a duração das séries dependeu do número de repetições.

Após cada série, o período de intervalo (i1, i2 e 13) entre elas, também foi

registrado e diferentemente do tempo de duração das séries, o tempo de

intervalo era definido. No exercício de alta intensidade cada intervalo teve

duração de noventa segundos e no exercício de baixa intensidade a duração

foi de quarenta e cinco segundos. Após o terceiro intervalo, as variáveis

ainda foram registradas por três minutos e este estágio foi denominado

recuperação (rec). Terminado o exercício da primeira intensidade foi dado



25

um intervalo para que os valores de freqüência cardíaca e pressão arterial

retornassem aos valores basais, registrados no período repouso sentado.

Somente com os valores próximos do basal tinha início o exercício na

segunda intensidade. Este mesmo procedimento foi adotado para a terceira

intensidade.
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5.3.2.1-Desenho experimental

O desenho do protocolo experimental está apresentado na figura 1

Figura 1- Ilustração do protocolo da sessão experimental

A freqüência cardíaca, pressão arterial e freqüência respiratória foram registradas batimento a batimento.

+                 ∂                 ∝∝∝∝

Legenda

+ = colocação dos eletrodos, cinta respiratória e Finapress  antes do período repouso deitado

∂ = punção da artéria radial antes do período de repouso intraarterial

∝∝∝∝   = mudança do voluntário para a cadeira extensora.

3 séries 40% de1RM

45�de intervalo entre as séries

3 séries 80% de 1RM

90� de intervalo entre as séries

10�

Repouso

Deitado

RD)

10�

Repouso

Intraarterial

(RI)

10�

Repouso

Sentado

(RS)

3�

Repouso

(REP)

1 movimento a 100% de 1RM

3�

Recuperação

(REC)
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5.4-Análise dos dados

A comparação das características físicas dos dois grupos foi realizada

pelo test t �Student� para amostras independentes. Para cada grupo, o

comportamento da pressão arterial durante o exercício foi analisado pela

análise de variância ANOVA de dois fatores para amostras repetidas, tendo

como fatores principais: intensidades (100%, 80% e 40% de 1RM) e estágios

(repouso (rep); primeira série (s1); primeiro intervalo (i1); segunda série (s2);

segundo intervalo (i2); terceira série (s3); terceiro intervalo (i3) e recuperação

(rec)). Quando necessário, foi realizado post-hoc com o teste de Newman-

Kewls. Para a comparação das três intensidades (100%, 80% e 40% de 1RM)

foi considerado o valor médio durante o repouso (rep) e maior valor durante a

primeira série (s1). Para a análise comparativa das intensidades 80% e 40% de

1RM foi considerado o valor médio nos períodos repouso (rep) e recuperação

(rec), o maior valor durante as séries (s1, s2, s3) e o menor valor durante os

intervalos (i1, i2, i3). O valor de significância considerado foi p<0,05. Os

resultados estão apresentados em valor médio±erro padrão.
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6-RESULTADOS

6.1-Características da casuística

As características físicas e cardiovasculares medidas em onze indivíduos, seis

normotensos e cinco hipertensos, em repouso e durante o exercício, estão

apresentadas na tabela 1.

Tabela 1-Características físicas e cardiovasculares no repouso e exercício dos

grupos normotensos e hipertensos

Normotensos
(n= 6)

Hipertensos
(n= 5)

            P

IDADE (anos)

PESO (Kg)

ESTATURA (cm)

IMC (kg/m2)

PAS (mmHg)

PAD (mmHg)

PAM (mmHg)

FC repouso (bpm)

FC máxima (bpm)

PAS máxima (bpm)

VO2 pico (ml/kg/min-1)

CVM (kg)

     36 ± 1

           69 ± 4

         166 ± 4

           25 ± 1

         110 ± 3

           78 ± 3

    89 ± 3

    68 ± 5

         169 ± 6

         185 ± 11

    23 ± 3

    59 ± 6

       45 ± 2

       71 ± 5

     162 ± 2

       27 ± 2

     141 ± 6  ¥
       99 ± 1  ¥

     113 ± 3  ¥

       75 ± 2

     168 ± 7

     230 ± 8  ¥

       29 ± 2

       67 ± 1

        0,06

0,80

0,49

0,12

0,02

0,00

0,01

0,37

1,00

        0,02

0,12

0,12

¥= diferente do grupo normotenso(p<0,05)

IMC = índice de massa corpórea.
PAS = pressão arterial sistólica
PAD = pressão arterial diastólica
PAM= pressão arterial média
FC = freqüência cardíaca
VO2 pico= consumo de oxigênio no pico do exercício
CVM=carga voluntária máxima
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De acordo com os dados da tabela 1, os grupos apresentaram

características físicas semelhantes. Como esperado, os indivíduos hipertensos

apresentaram valores de pressão arterial em repouso significantemente

maiores que os indivíduos normotensos, assim como a PAS no pico do

exercício. Ainda com relação às características físicas, a força de contração

voluntária máxima de extensão de joelhos foi semelhante nos dois grupos.

6.2-Características da execução do protocolo experimental

6.2.1-Valores de carga e número de repetições

No exercício de intensidade 100% de 1RM todos os indivíduos

realizaram um único movimento de extensão de joelhos com a carga máxima

obtida no teste preliminar, ou seja, 59±6(kg) e 67±1(kg), para os grupos

normotenso e hipertenso, respectivamente. Não houve diferença significante

entre os grupos. As características do exercício realizado nas intensidades 80%

e 40% de 1RM estão apresentadas na tabela 2.
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Tabela 2-Carga e número de repetições durante cada série do exercício de

extensão de joelhos nas intensidades 80% e 40% de 1RM dos grupos

normotenso (NT) e hipertenso (HT)

Intensidade 80% de 1RM Intensidade 40% de 1RM

Carga

(KG) Nº de repetições
Carga

(KG) Nº de repetições

S1 S2 S3 S1 S2 S3

NT
47±4

(80%1RM)

10±1 8±1 7±1 23±2

(39%1RM)

21±3# 15±�# 13±�#

HT
52±1

(78%1RM)

8±1 8±1 7±1 27±1

(40%1RM)

20±1# 15±1�# 14±1��#

P 0,2 0,3 0,2 1,0 0,2 0,6 0,4 0,5

�= diferente de S1 (p<0,05)
�= diferente de S2(p<0,05)
#= diferente da intensidade 80% de 1RM (p<0,05)

Como se observa na tabela 2, durante o exercício de extensão de

joelhos, as cargas utilizadas pelos indivíduos nos dois grupos correspondem às

intensidades previamente determinadas de 80% e 40% de 1RM. Como

esperado, o número de repetições durante as séries foi significantemente

menor no exercício a 80% de 1RM e não diferiu entre as séries nesta

intensidade em ambos os grupos. Entretanto, no exercício a 40% de 1RM o

número de repetições diminuiu significantemente a cada série no grupo

hipertenso, mas no grupo normotenso, somente na primeira série, o número de
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repetições foi maior em relação às duas séries seguintes. Comparando-se os

grupos, verifica-se que a carga e o número de repetições em cada série, nas

duas intensidades de exercício, foram semelhantes entre eles.

6.2.2-Randomização das intensidades

A ordem da execução dos exercícios nas diferentes intensidades em cada um

dos grupos de normotensos e hipertensos está apresentada na tabela 3.

Tabela 3-Ordem dos diferentes protocolos de exercício nos grupos normotenso

e hipertenso

VOLUNTÁRIOS SEQUÊNCIA DAS INTENSIDADES

NORMOTENSOS HIPERTENSOS

1 80%-100%-40% DE 1RM 40%-100%-80% DE 1RM

2 80%-40%-100% DE 1RM 100%-40%-80% DE 1RM

3 100%-80%-40% DE 1RM 100%-80%-40% DE 1RM

4 40%-80%-100% DE 1RM 80%-40%-100% DE 1RM

5 40%-80%-100% DE 1RM 40%-80%-100% DE 1RM

6 100%-40%-80% DE 1RM ------------------

Como se observa na tabela 3, dois indivíduos normotensos iniciaram o

protocolo de exercício na intensidade 100% de 1RM, dois na intensidade 40%

de 1RM e dois na intensidade 80% de 1RM. Da mesma forma, no grupo

hipertenso dois indivíduos iniciaram o protocolo de exercício com 100% de
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1RM, dois com 40% de 1RM e um com 80% de 1RM. Desta forma, pode-se

notar que a ordem das diferentes intensidades de exercício foi randomizada.

6.2.3-Estabilidade dos valores pressóricos de repouso

Os valores médios de PAS e PAD medidos no período basal sentado

(BS) por dez minutos e no período repouso (REP) por três minutos, antes de

cada uma das três intensidades de exercício de extensão de joelhos, nos

grupos normotenso (NT) e hipertenso (HT), estão apresentados na tabela 4.

Tabela 4-Valores médios de PAS e PAD medidos nos períodos basal sentado

(BS) e repouso (rep) prévio ao exercício, em cada uma das três intensidades.

BS Rep 100% de

1RM

Rep 80% de

1RM

Rep 40% de

1RM

P

NT   112 ± 5   114 ± 3    111 ± 5   112 ± 5 0,44

PAS HT   143 ± 11   136 ± 12    141 ± 11   140 ± 12 0,31

NT     63 ± 2     63 ± 1      60 ± 1 £     64 ± 1 0,01

PAD HT     72 ± 3     71 ± 5      71 ± 4     70 ± 3 0,86

£ = diferente dos demais períodos (p<0,05)

Como se observa na tabela 4, no grupo de indivíduos hipertensos, a PAS

e a PAD foram semelhantes em todos os períodos. Entretanto, no grupo de

indivíduos normotensos a PAD foi significantemente menor no repouso (rep) da

intensidade 80% de 1RM em relação aos períodos basal sentado (BS) e

repouso (rep) prévio às intensidades 100% e 40% de 1RM.
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6.3.-Pressão arterial durante o exercício

6.3.1-Comportamento da PAS e PAD durante os exercícios resistidos nas

três intensidades: 100%, 80% e 40% de 1RM, nos grupos normotenso e

hipertenso.

6.3.1.1-Grupo Normotenso

-Pressão arterial sistólica

Os valores da PAS medidos no repouso (rep) e na primeira série (s1) do

exercício de extensão de joelhos nas três intensidades (100%, 80% e 40% de

1RM), do grupo normotenso estão apresentados na tabela 5 e figura 2.

Tabela 5-Valores da PAS medidos no repouso (rep) e na primeira série (s1) do

exercício de extensão de joelhos nas três intensidades (100%, 80% e 40% de

1RM) do grupo normotenso.

100% de 1RM 80% de 1RM 40% de 1RM

REP 114±3 111±5 112±5

S1 143±2 171±7 174±2
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Figura 2- Valores da PAS medidos no repouso (rep) e na primeira série (s1) do

exercício de extensão de joelhos nas três intensidades (100%, 80% e 40% de

1RM) do grupo normotenso

*= diferente do repouso;

¶=diferente de 100% de 1RM

No grupo de indivíduos normotensos, em todas as intensidades de exercício

houve aumento significante da PAS durante a primeira série de exercício em

relação ao repouso. Entretanto, esse aumento foi significantemente maior

durante o exercício nas intensidades 80% e 40% de 1RM, em relação a 100%

de 1RM.
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-Pressão arterial diastólica

Os valores da PAD medidos no repouso (rep) e na primeira série (s1) do

exercício de extensão de joelhos nas três intensidades (100%, 80% e 40% de

1RM), do grupo normotenso estão apresentados na tabela 6 e figura 3.

Tabela 6-Valores da PAD medidos no repouso (rep) e na primeira série (s1) do

exercício de extensão de joelhos nas três intensidades (100%, 80% e 40% de

1RM) do grupo normotenso.

100% de 1RM 80% de 1RM 40% de 1RM

REP 63±1 60±1 64±1

S1 91±4 109±4 109±4
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Figura 3- Valores da PAD medidos no repouso (rep) e na primeira série (s1) do

exercício de extensão de joelhos nas três intensidades (100%, 80% e 40% de

1RM) do grupo normotenso

*= diferente do repouso

¶=diferente de 100% de 1RM

No grupo de indivíduos normotensos, em todas as intensidades de exercício

houve aumento significante da PAD durante a primeira série de exercício em

relação ao repouso. Entretanto, esse aumento foi significantemente maior

durante o exercício nas intensidades 80% e 40% de 1RM, em relação a 100%

de 1RM.
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6.3.1.2-Grupo Hipertenso

-Pressão arterial sistólica

Os valores da PAS medidos no repouso (rep) e na primeira série (s1) do

exercício de extensão de joelhos nas três intensidades (100%, 80% e 40% de

1RM), do grupo hipertenso estão apresentados na tabela 7 e figura 4.

Tabela 7-Valores da PAS medidos no repouso (rep) e na primeira série (s1) do

exercício de extensão de joelhos nas três intensidades (100%, 80% e 40% de

1RM) do grupo hipertenso.

100% de 1RM 80% de 1RM 40% de 1RM

REP 136±12 141±11 140±12

S1 174±10 231±16 229±21
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Figura 4- Valores da PAS medidos no repouso (rep) e na primeira série (s1) do

exercício de extensão de joelhos nas três intensidades (100%, 80% e 40% de

1RM) do grupo hipertenso

*= diferente do repouso

¶=diferente de 100% de 1RM

No grupo de indivíduos hipertensos, em todas as intensidades de exercício

houve aumento significante da PAS durante a primeira série de exercício em

relação ao repouso. Entretanto, esse aumento foi significantemente maior

durante o exercício nas intensidades 80% e 40% de 1RM, em relação a 100%

de 1RM
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-Pressão arterial diastólica

Os valores da PAD medidos no repouso (rep) e na primeira série (s1) do

exercício de extensão de joelhos nas três intensidades (100%, 80% e 40% de

1RM), do grupo hipertenso estão apresentados na tabela 8 e figura 5.

Tabela 8-Valores da PAD medidos no repouso (rep) e na primeira série (s1) do

exercício de extensão de joelhos nas três intensidades (100%, 80% e 40% de

1RM) do grupo hipertenso. Os valores combinados das duas intensidades estão

apresentados devido à significância obtida apenas no fator estágio

100% de 1RM 80% de 1RM 40% de 1RM Valor combinado

REP 72±5 71±4 70±3 71±4

S1 109±3 128±11 125±12 121±9
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Figura 5- Valores da PAD medidos no repouso (rep) e na primeira série (s1) do

exercício de extensão de joelhos nas três intensidades (100%, 80% e 40% de

1RM) do grupo hipertenso

*= diferente do repouso

No grupo de indivíduos hipertensos, a PAD aumentou significantemente em

relação ao repouso e esse aumento foi semelhante nas três intensidades de

exercício.

60

80

100

120

140

REP S1

PA
D

 (m
m

H
g)

valor combinado intensidade (100%, 80% e 40% de 1RM)

*

60

80

100

120

140

REP S1

PA
D

 (m
m

H
g)

valor combinado intensidade (100%, 80% e 40% de 1RM)valor combinado intensidade (100%, 80% e 40% de 1RM)

*



41

6.3.2-Comportamento da PAS e PAD durante o exercício resistido nas

duas diferentes intensidades: 80% e 40% de 1RM, nos grupos normotenso

e hipertenso.

6.3.2.1-Grupo normotenso

-Pressão arterial sistólica

Os valores da PAS medidos antes, durante as três séries (s1, s2, s3) e

os intervalos (i1, i2, i3) entre as séries e após o exercício de extensão de

joelhos, nas intensidades 80% e 40% de 1RM do grupo normotenso estão

apresentados na tabela 9 e figura 6. Os valores combinados das duas

intensidades estão apresentados devido à significância obtida apenas no fator

estágio.

Tabela 9-Valores de PAS medidos antes, durante e após o exercício de

extensão de joelhos nas duas intensidades (80% e 40% de 1RM), no grupo

normotenso.

rep S1 I1 S2 I2 S3 I3 rec

80% 1RM 111±5 171±7 113±5 170±5 112±5 167±3 113±3 116±3

40% 1RM 112±5 174±9 117±5 178±9 122±6 175±7 123±7 121±7

Valor

combinado

111±5 173±7 115±4 174±7 117±6 171±5 118±5 119±5
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Figura 6- Valores de PAS medidos antes, durante e após o exercício de

extensão de joelhos nas duas intensidades (80% e 40% de 1RM), no grupo

normotenso.

*= diferente do repouso; �= diferente de s1;

 �= diferente de s2; §= diferente de s3

No grupo de indivíduos normotensos, com relação a PAS, houve significância

estatística apenas para o fator estágio, mostrando um comportamento

semelhante nas duas intensidades de exercício (40% e 80% de 1RM). A PAS

aumentou significantemente em relação ao repouso, sendo o valor atingido

semelhante nas três séries de exercício. Durante os intervalos, o valor da PAS

foi significantemente mais baixo que na série imediatamente anterior e

semelhante ao valor em repouso.
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-Pressão arterial diastólica

Os valores da PAD medidos antes, durante as três séries (s1, s2, s3) e

os intervalos (i1, i2, i3) entre as séries e após o exercício de extensão de

joelhos, nas intensidades 80% e 40% de 1RM do grupo normotenso, estão

apresentados na tabela 10 e figura 7. Os valores combinados das duas

intensidades estão apresentados devido à significância obtida apenas no fator

estágio.

Tabela 10-Valores de PAD medidos antes, durante e após o exercício de

extensão de joelhos nas duas intensidades (80% e 40% de 1RM), no grupo

normotenso.

rep S1 I1 S2 I2 S3 I3 rec

80% 1RM 60±1 109±4 52±2 108±4 51±2 104±3 51±2 58±1

40% 1RM 64±1 109±4 55±2 114±5 55±1 109±4 56±2 60±1

Valor

combinado

62±2 109±4 54±2 111±4 53±2 107±3 53±2 59±1
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Figura 7- Valores de PAD medidos antes, durante e após o exercício de

extensão de joelhos nas duas intensidades (80% e 40% de 1RM), no grupo

normotenso.

*= diferente do repouso; �= diferente de s1;

�=diferente de s2; §= diferente de s3

No grupo de indivíduos normotensos, com relação a PAD, houve significância

estatística apenas para o fator estágio, mostrando um comportamento

semelhante nas duas intensidades de exercício (40% e 80% de 1RM). A PAD

aumentou significantemente em relação ao repouso, sendo o valor atingido

semelhante nas três séries de exercício. Durante os intervalos, o valor a PAD

diminuiu em relação às séries imediatamente anteriores e o valor atingindo foi

significantemente mais baixo que o valor de repouso.
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6.3.2.2-Grupo hipertenso

-Pressão arterial sistólica

Os valores da PAS medidos antes, durante as três séries (s1, s2, s3) e

os intervalos (i1, i2, i3) entre as séries e após o exercício de extensão de

joelhos, nas intensidades 80% e 40% de 1RM do grupo hipertenso, estão

apresentados na tabela 11 e figura 8.

Tabela 11-Valores de PAS medidos antes, durante e após o exercício de

extensão de joelhos nas duas intensidades (80% e 40% de 1RM), no grupo

hipertenso.

rep S1 I1 S2 I2 S3 I3 rec

80%1RM 141±11 231±16 144±14 212±20 145±14 215±24 141±11 140±11

40%1RM 140±12 229±21 156±14 224±16 161±14 239±22 159±10 153±13
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Figura 8- Valores de PAS medidos antes, durante e após o exercício de

extensão de joelhos nas duas intensidades (80% e 40% de 1RM), no grupo

hipertenso.

*= diferente do repouso; �= diferente de s1;�= diferente de s2;

§= diferente de s3; #= diferente de 80% de 1RM
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exercício, a 80% de 1RM. Durante os intervalos, o valor da PAS foi semelhante

ao repouso no exercício a 80% de 1RM, mas no exercício a 40% de 1RM

apenas o valor no primeiro intervalo foi semelhante ao repouso, pois nos

intervalos 2 e 3, ele foi mais alto que o repouso. Além disso, no terceiro

intervalo do exercício de intensidade 40% de 1RM, o valor da PAS foi maior que

nesse mesmo intervalo no exercício de intensidade 80% de 1RM.

-Pressão arterial diastólica

Os valores da PAD medidos antes, durante as três séries (s1, s2, s3) e

os intervalos (i1, i2, i3) entre as séries e após o exercício de extensão de

joelhos, nas intensidades 80% e 40% de 1RM do grupo hipertenso, estão

apresentados na tabela 12 e figura 9. Os valores combinados das duas

intensidades estão apresentados devido à significância obtida apenas no fator

estágio.
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Tabela 12-Valores de PAD medidos antes, durante e após o exercício de

extensão de joelhos nas duas intensidades (80% e 40% de 1RM), no grupo

hipertenso.

rep S1 I1 S2 I2 S3 I3 rec

80% 1RM 71±4 128±11 60±4 121±9 62±4 118±8 59±3 69±5

40% 1RM 70±3 125±12 58±1 121±8 64±4 128±10 64±4 68±4

Valor

combinado

71±3 126±10 59±3 121±8 63±4 123±9 61±4 68±4

Figura 9- Valores de PAD medidos antes, durante e após o exercício de

extensão de joelhos nas duas intensidades (80% e 40% de 1RM), no grupo

hipertenso

*= diferente do repouso; �= diferente de s1;

�= diferente de s3; §= diferente de s3
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No grupo de indivíduos hipertensos, com relação a PAD, houve significância

estatística apenas para o fator estágio, mostrando um comportamento

semelhante nas duas intensidades de exercício (40% e 80% de 1RM). A PAD

aumentou significantemente em relação ao repouso, sendo o valor atingido

semelhante nas três séries de exercício. Durante os intervalos, o valor da PAD

foi significantemente mais baixo que na série imediatamente anterior e

semelhante ao valor em repouso.

6.4-Sumário dos resultados

Em relação à execução de uma série do exercício de extensão de

joelhos nas intensidades 100%, 80% e 40% de 1RM até a exaustão, observou-

se que:

a) as três intensidades promoveram aumento da PAS e PAD nos indivíduos

normotensos e hipertensos.

b) O aumento da PAS foi maior nas intensidades 80% e 40% de 1RM que

na intensidade 100% de 1RM nos indivíduos normotensos e hipertensos

c) O aumento da PAD foi maior nas intensidades 80% e 40% de 1RM que

na intensidade 100% de 1RM nos normotensos, mas nos hipertensos

esse aumento foi semelhante nas três intensidades.

Em relação à execução das três séries do exercício de extensão de joelhos,

nas intensidades de 80% e 40% de 1RM até a exaustão ,observou-se que:
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a) a PAS e PAD aumentaram durante as séries e diminuíram durante os

intervalos tanto nos indivíduos normotensos quanto hipertensos.

b) Nos indivíduos normotensos, o aumento da PAS e da PAD foi

semelhante nas duas intensidades.

c) Nos indivíduos hipertensos, o aumento da PAD foi semelhante entre as

intensidades, mas o aumento da PAS foi maior na intensidade 40% de

1RM. Durante as séries no exercício a 40% de 1RM a PAS foi

aumentando à medida que as séries ocorriam enquanto que na

intensidade 80% de 1RM esses valores foram menores na segunda e

terceira série que na primeira.

7-DISCUSSÃO

O presente estudo é a primeira descrição da resposta da pressão arterial

de indivíduos hipertensos durante o exercício resistido realizado em três

intensidades diferentes. Os achados mais relevantes são: 1) 1RM desse

exercício aumenta menos a pressão arterial em relação a uma série a 80% ou

40% de 1RM. 2) uma série de exercício a 40% e 80% de 1RM aumenta a PAD

de forma semelhante. 3) três séries a 40% de 1RM provocam maior aumento da

PAS que três séries a 80% de 1RM.
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7.1-Pressão arterial nas três intensidades de exercício

Neste estudo, a PAS de indivíduos hipertensos e normotensos aumentou

menos durante 1RM que durante exercícios realizados em menores

intensidades até a exaustão, como foi observado também em indivíduos

saudáveis17,42.

O aumento da pressão arterial durante o exercício resistido é atribuído ao

importante componente isométrico presente neste tipo de exercício17,22,34. Este

comportamento da pressão arterial é determinado por um aumento da atividade

nervosa simpática (ANS), proveniente da ativação de quimiorreceptores

musculares estimulados pelo acúmulo de substâncias metabólicas na

musculatura ativa22,35. Essa ativação simpática e o aumento da pressão arterial

não são apenas determinados pela intensidade do exercício, mas pela sua

duração40,41 . De fato, estudos prévios17,18,62 mostram aumentos progressivos da

pressão arterial durante as repetições do exercício. O exercício de 1RM é

realizado em um único movimento, enquanto que nas intensidades menores

são realizadas várias repetições do movimento. Esta diferença pode explicar o

maior aumento da pressão arterial observado nos exercícios a 40% e 80% de

1RM. Entretanto, é interessante notar que, diferentemente dos normotensos, a

PAD dos indivíduos hipertensos respondeu de maneira semelhante nas três

intensidades de exercício. O mecanismo envolvido nessa resposta não foi

objeto de investigação deste estudo, porém, como os indivíduos hipertensos

apresentam maior atividade simpática63, e consequentemente, maior resistência
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vascular sistêmica em relação aos indivíduos normotensos, é possível supor

que o aumento da pressão arterial se deva ao aumento da resistência vascular,

e que nestes indivíduos o estímulo excitatório promovido pelo exercício possa

ser mais pronunciado que nos indivíduos normotensos. Esta hipótese necessita

ser investigada em estudos futuros.

7.2-Pressão arterial em 3 séries de exercício a 40% e 80% de 1RM

Pelo nosso conhecimento este foi o primeiro estudo que descreveu o

comportamento da pressão arterial durante três séries de exercício resistido em

indivíduos saudáveis. Os valores de PAS e PAD nas intensidades 40% e 80%

de 1RM observados nos indivíduos normotensos foram similares aos

observados em outro estudo que utilizou um protocolo semelhante, porém

aplicado a pacientes cardiopatas64. Estes valores são menores que os

encontrados no clássico estudo de MacDougall e col17 que registrou a pressão

arterial durante o exercício resistido. Entretanto, estes autores investigaram

indivíduos praticantes de musculação, que realizaram o exercício de �leg press�

até exaustão (17 repetições) com alta intensidade (90% de 1RM). A alta

intensidade e o número de repetições pode explicar o grande aumento da PA.

O presente protocolo experimental foi desenhado para produzir trabalho

total similar em ambas sessões. Dessa forma, com a intensidade em dobro, o

número de repetições durante cada série cai pela metade no exercício a 80%

de 1RM em relação ao exercício de 40% de 1RM. Então, o aumento similar da
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PA observado nas duas intensidades nos indivíduos normotensos sugere que

nesses indivíduos o trabalho total é mais importante para determinar o

comportamento da PA que a intensidade ou o número de repetições durante o

exercício resistido.

Ainda nos normotensos, o aumento da PAS e PAD foi semelhante nas

três séries. Durante os intervalos a PAS retornou aos valores de repouso, mas

a PAD diminui em relação a esses valores. Estes resultados demonstram que,

em indivíduos normotensos, o tempo de intervalo estabelecido entre as séries

das duas intensidades foi suficiente para a recuperação da PAD. Essa queda

pressórica além dos valores pré-exercício pode ser devido a hiperemia

observada após o exercício, induzida pelo acúmulo de substâncias metabólicas

no músculo ativo, que reduz a resistência vascular e conseqüentemente a

PAD65 .

É importante enfatizar que os hipertensos apresentaram uma resposta

diferente dos indivíduos normotensos, mostrando que alterações no controle

cardiovascular, promovidas pela HAS, podem influenciar no controle da PA

durante o exercício resistido66,67,68 . Portanto, a avaliação específica da resposta

da PA no hipertenso é necessária durante a realização do exercício resistido.

Nos indivíduos hipertensos, uma única série do exercício resistido a 40%

e 80% de 1RM produz aumento similar na PAS, mas em 3 séries esse aumento

foi maior durante o exercício em 40% de 1RM. No exercício a 80% de 1RM a

PAS se elevou durante as séries, mas esse aumento foi significantemente

menor a cada série. Já durante o exercício a 40% de 1RM, a PAS foi maior a
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cada série e, a partir da segunda série, não retornou mais aos valores de

repouso, nem mesmo durante os subseqüentes. Esses resultados mostram

que, diferentemente dos indivíduos normotensos, o intervalo de 45� entre as

séries no exercício de menor intensidade, não foi suficiente para a total

recuperação da PA e, quando um novo estímulo de exercício era dado,

produzia um aumento ainda maior. Em oposição a isso, o intervalo de 90� no

exercício de maior intensidade promoveu o retorno da PAS aos valores basais.

É interessante notar que resultados semelhantes a esse foram encontrados por

Lamotte e col64 em pacientes cardiopatas. Com relação a PAD, o

comportamento foi semelhante ao observado nos indivíduos normotensos, no

entanto, os valores não foram menores que os de repouso.

7.3-Implicações práticas e significância clínica

Os mecanismos envolvidos na resposta da PA ao exercício de

resistência não foram objeto desta investigação. Todavia, os resultados obtidos

têm implicações clínicas para a prescrição adequada do exercício resistido para

hipertensos. Nossos resultados mostram que a resposta da PA ao exercício

resistido nos indivíduos hipertensos difere daquelas observadas em saudáveis,

porque apresentam maior elevação da PAS ao exercício de menor intensidade.

Ambas intensidades de exercício, 40% e 80% de 1RM, promovem

grande aumento da PA e esses valores são muito próximos dos máximos

recomendados para o teste de esforço para avaliação cardiorrespiratória60. É
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importante pontuar que durante o exercício resistido, esses aumentos abruptos

são atingidos em poucos segundos, representando um alto risco para o sistema

cardiovascular. Como a ocorrência de aneurismas cerebrais é maior em

hipertensos, há aumento do risco de acidente vascular cerebral nesses

indivíduos quando submetidos a abruptas oscilações da pressão arterial e estão

bem demonstradas as elevações que a pressão arterial pode sofrer durante o

exercício resistido. Há relatos na literatura de casos de rotura de aneurismas

cerebrais durante o exercício 69,70.

O fato de a PA aumentar de maneira semelhante durante a primeira série

nas duas intensidades reforça a recomendação de algumas instituições de

saúde, como o Colégio Americano de Medicina do Esporte13, que recomenda

para pacientes cardiopatas a realização de uma série do exercício resistido.

Ainda assim, para reduzir a reposta da PA durante a primeira série é

recomendado que se interrompa o exercício antes da fadiga concêntrica, pois

parece que esses picos pressóricos ocorrem próximos do final da série. Além

disto, para diminuir os incrementos da PA nas séries subseqüentes no exercício

de baixa intensidade, o aumento do tempo de intervalo para a completa

redução da PA aos valores de repouso pode ser possível. Entretanto, a

efetividade desses recursos deve ser testada em estudos futuros.

Diante disto, nossos resultados confirmam que os pacientes hipertensos

podem realizar uma série de exercício resistido, desde que interrompam antes

da fadiga concêntrica. Esses cuidados podem atenuar aumentos abruptos

durante esse exercício.
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7.4-Limitações do estudo

Esse estudo foi conduzido em hipertensos leves (estágio I), sem uso de

medicação anti-hipertensiva. Os resultados podem ser diferentes com

indivíduos em outros estágios da HAS.

O protocolo de exercício aplicado no presente estudo consistiu de três

séries até a exaustão do exercício de extensão de joelhos, com intervalos

determinados segundo as intensidades utilizadas (40% e 80% de 1RM).

Resultados similares a esses podem ser encontrados com protocolos

combinando exercícios de baixa intensidade e muitas repetições. Na mesma

linha, protocolos envolvendo exercícios de alta intensidade e poucas repetições

como observado com 80% de 1RM. Entretanto, esses resultados podem ser

similares aos dos exercícios envolvendo massa muscular semelhante a essa

utilizada nesse estudo.

8-CONCLUSÃO

Em pacientes hipertensos, o exercício resistido de 1RM produz menor

aumento da PA que o exercício em menores intensidades, quando realizados

até a exaustão. Além disso, uma série de exercício resistido a 40% ou 80% de

1RM produz aumento similar na PA, mas em três séries o aumento da PA é

maior no exercício a 40% de 1RM. A resposta da PA durante o exercício

resistido difere entre indivíduos normotensos e hipertensos.
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