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Castro RE. Efeito agudo do exercício físico em piscina aquecida versus em 

solo sobre a pressão arterial e variabilidade da frequência cardíaca em 

indivíduos transplantados cardíacos [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2015.  

O transplante cardíaco (TX) é um reconhecido procedimento de escolha para a 

insuficiência cardíaca refratária, resultando em melhora na sintomatologia e na 

qualidade de vida dos pacientes. Todavia, estes pacientes apresentam 

capacidade física reduzida e alta prevalência de comorbidades. A terapia 

imunossupressora, bem como a denervação cardíaca pós-cirurgia tornam a 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) a mais prevalente das comorbidades. 

Avaliamos o efeito agudo do exercício aeróbio em piscina aquecida e em solo 

sobre a dinâmica do comportamento tensional na pressão arterial durante 24 

horas (MAPA-24h) e na atividade autonômica do coração. Dezoito pacientes (6 

mulheres) clinicamente estáveis (5±0,7 anos de cirurgia), 45,7±2,7 anos de 

idade, foram submetidos a 30 minutos de exercício aeróbio em piscina, 

exercício aeróbio em esteira rolante (solo) ou 30 minutos em repouso (controle) 

em ordem randômica (2 a 5 dias entre cada sessão). A intensidade do 

exercício foi entre 11 e 13 em uma escala subjetiva de esforço que vai de 6 a 

20. Foram avaliadas a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) no início, 

logo após o exercício e na fase de recuperação, bem como a MAPA-24h após 

cada sessão. Após o exercício em piscina, foram observadas reduções 

significativas em relação à sessão controle nas médias horárias da pressão 

arterial sistólica (PAS) nas três primeiras horas (15h = 12,2±3,1 mmHg, p = 

0,004; 16h = 11,1±2,8 mmHg, p = 0,003; 17h = 12,3±3,1 mmHg, p =0,003) e 

após a sétima hora (21h = 7,8±1,7 mmHg, p = 0,001) de análise, e nas médias 

diária (4±1,6 mmHg, p = 0,02) e horária da pressão arterial diastólica (PAD) na 

primeira (15h = 7,7±2,8 mmHg, p = 0,04) e sétima hora (21h = 6,6±1,5 mmHg, 

p = 0,002). Após o exercício em solo foram vistas reduções significativas em 

relação à sessão controle nas médias horárias da PAS durante a segunda (16h 

= 5,3±1,6 mmHg, p = 0,01), terceira (17h = 7,3±2,3 mmHg, p = 0,02) e vigésima 

primeira hora (11h = 7,8±1,7 mmHg, p = 0,02) e nas médias horárias da PAD 

durante a segunda (16h = 5,0±1,7 mmHg, p = 0,04), a vigésima primeira (11h = 

8,3±2,5 mmHg, p = 0,01) e vigésima quarta hora (14h = 6,9±2,4 mmHg, p = 

0,03) de análise. A VFC apresentou não diferença significativa em nenhuma 

das intervenções de exercício. Assim sendo, ambas as sessões de exercício 

promoveram reduções similares da pressão arterial ambulatorial dos pacientes 

pós-TX, sugerindo que elas podem ser uma importante ferramenta para o 

combate da HAS nessa população de alto risco. 

Descritores: exercício; pressão arterial; frequência cardíaca; sistema nervoso 

autônomo; hipotensão pós-exercício; transplante cardíaco. 
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Castro RE. Acute effects of water-based exercise versus land-based exercise 

on ambulatory blood pressure and heart rate variability in heart transplant 

recipients [dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2015.  

Heart transplantation (TX) is a recognized procedure of choice for refractory 

heart failure, resulting in improvement in symptoms and quality of life of 

patients. However, these patients have reduced physical capacity and high 

prevalence of comorbidities. Immunosuppressive therapy and post-surgery 

cardiac denervation make systemic hypertension (SH) the most prevalent 

comorbiditie. We evaluated the acute effect of aerobic heated water-based 

exercise and land-based exercise on the dynamic tension behavior in blood 

pressure for 24 hours (24-h ABP) and autonomic activity of the heart. Eighteen 

patients (6 females) clinically stable (5 ± 0.7 years of surgery), 45.7 ± 2.7 years 

old, underwent 30 minutes of aerobic exercise in the swimming pool, aerobic 

exercise on a treadmill (land) or non-exercise control (control) in random order 

(2–5 days between each session). Exercise intensity was set at 11–13 in the 6–

20 rating of perceived exertion scale. We evaluated the heart rate variability 

(HRV) at the beginning, right after exercise and during the recovery phase, and 

the 24-h ABP after each session. After water-based exercise, significant 

reductions were observed in relation to the control session on hourly average 

systolic blood pressure (SBP) in the first three hours (15h = 12.2 ± 3.1 mmHg, p 

= 0.004; 16h = 11.1 ± 2.8 mmHg, p = 0.003; 17h = 12.3 ± 3.1 mmHg, p = 0.003) 

and after the seventh time (21h = 7.8 ± 1.7 mmHg, p = 0.001) analysis, and the 

daily averages (4 ± 1.6 mmHg, p = 0.02) and hourly average diastolic blood 

pressure (DBP) in the first (15h = 7.7 ± 2.8 mmHg, p = 0.04) and seventh hours 

( 21h = 6.6 ± 1.5 mmHg, p = 0.002). After land-based exercise significant 

reductions were observed when compared to control session in the hourly 

averages of SBP during the second (16h = 5.3 ± 1.6 mmHg, p = 0.01), third 

(17h = 7.3 ± 2 , 3 mm Hg, p = 0.02) and twenty-first time (= 11h 7.8 ± 1.7 

mmHg, p = 0.02) and in hourly averages DBP during the second (= 16h 5.0 ± 1 

7 mm Hg, p = 0.04), the twenty-first (11h = 8.3 ± 2.5 mmHg, p = 0.01) and 

twenty fourth hour (14h = 6.9 ± 2.4 mmHg, p = 0 03) analysis. HRV showed no 

significant difference in any of exercise interventions. Therefore, both exercise 

sessions promoted similar reductions in ambulatory blood pressure of post-TX 

patients, suggesting that they can be an important tool to counteract 

hypertension in this high-risk population. 

Descriptors: exercise; arterial pressure; heart rate; autonomic nervous system; 

post-exercise hypotension; heart transplantation.
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1 – INTRODUÇÃO 

 

As cardiomiopatias são um grupo heterogêneo de doenças do miocárdio 

associadas com disfunção mecânica e/ou elétrica que, normalmente, exibem 

hipertrofia ventricular inapropriada ou dilatação, e podem levar à insuficiência 

cardíaca (IC) 1. No Brasil, a IC é a causa mais frequente de internações por 

doença cardiovascular, sendo sua principal etiologia a cardiopatia isquêmica 

crônica associada à hipertensão arterial e, em algumas regiões do país, a 

doença de Chagas 2. A IC é a terceira maior causa de internações no Sistema 

Único de Saúde do Brasil e é responsável por 6% do índice de óbitos ao ano 2, 

3.  

O transplante cardíaco (TX) é um tratamento efetivo e bem estabelecido 

em pacientes com IC refratária à terapêutica clínica e/ou procedimentos 

intervencionistas 4, resultando em normalização hemodinâmica parcial em 

repouso e durante a realização de esforço físico 5, 6. 

No Brasil, o TX é realizado desde 1968, sendo que a melhora da técnica 

cirúrgica, da captação de órgãos e da terapia imunossupressora foram 

determinantes para que 28 diferentes centros brasileiros realizem TX 6. A 

média da sobrevida no primeiro ano é de 90%, após cinco anos é de 50% e 

após 20 anos é de 16% 7, 8, 9. 

As técnicas cirúrgicas utilizadas para o TX são a clássica e a bicaval. A 

técnica clássica consiste no corte neural ao nível da conexão atrioventricular, 

preservando assim mais fibras parassimpáticas que simpáticas 10. Porém, 

arritmias atriais, distúrbios de condução atrioventricular, regurgitação mitral ou 

tricúspide, dilatação de átrios direito e esquerdo, assincronismo contrátil entre o 
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átrio do doador e do receptor e disfunção do nodo sinusal podem ser comuns 

nesse tipo de cirurgia 11. Já a técnica bicaval consiste na remoção completa da 

junção atrial, da veia cava superior e inferior, ocorrendo a denervação completa 

do coração. Assim, o estímulo necessário para o início do processo de 

reinervação das fibras nervosas apresenta maior probabilidade de acontecer 

quando o corte neural ocorre por completo 11, 12. Este tipo de cirurgia tem 

algumas vantagens em relação à técnica clássica, tais como preservar a 

geometria atrial, diminuir a incidência de arritmias no período pós-operatório e 

de insuficiência tricúspide 4. Com isso, a utilização da técnica bicaval aumentou 

consideravelmente nos últimos anos, sendo atualmente mais prevalente a sua 

utilização em comparação com a técnica clássica 13. 

A denervação cardíaca parcial (técnica clássica) ou completa (técnica 

bicaval) faz com que o controle da frequência cardíaca, volume sistólico e, 

consequentemente, do débito cardíaco seja dependente do mecanismo de 

Frankling-Starling e concentrações plasmáticas de catecolaminas 14, 15. Apesar 

de haver evidências de reinervação cardíaca pós-transplante 15, 16, o grau em 

que ela ocorre demonstra grande variação entre os estudos 15, e parece ser 

mais prevalente para fibras simpáticas que parassimpáticas 16. Com isso, 

indivíduos com TX apresentam elevada FC de repouso, atraso no aumento da 

FC em resposta ao exercício físico, menores níveis de FC no esforço máximo, 

e lenta redução da FC pós-exercício quando comparados com indivíduos 

saudáveis 15, 17, 18. Além disso, há uma baixa reprodutibilidade entre a resposta 

da FC e consumo de oxigênio (VO2) durante o exercício progressivo máximo 

em indivíduos com TX 19.  
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Apesar das melhoras hemodinâmicas, na capacidade física e na 

qualidade de vida em comparação a situação pré-TX que este paciente se 

encontrava 20, 21, indivíduos com TX ainda apresentam capacidade física 

inferior à de seus pares sedentários 19, 22, 23. Além disso, os pacientes podem 

apresentar diversas comorbidades. Após cinco anos de cirurgia, 95% dos 

pacientes apresentam hipertensão arterial sistêmica (HAS), 81% hiperlipidemia, 

50% vasculopatias, 33% insuficiência renal e 32% diabetes 24.  

Essas comorbidades são, em grande parte, devido à terapia 

imunossupressora. Essas drogas são essenciais para a redução de eventos de 

rejeição do órgão transplantado, e a exposição prolongada do paciente a essas 

drogas, juntamente com o aumento da idade dos mesmos resulta em um 

impressionante número de doenças associadas a esse tipo de terapia 24. 

A HAS é a comorbidade mais comum dentre os transplantados do 

coração. Isto é atribuído primariamente ao uso dos inibidores de calcioneurina, 

que têm como mecanismo de ação o bloqueio da expressão de genes de 

ativação das células T do sistema imunológico 25. Entretanto, alguns estudos  26 

sugerem que a inibição da proteína fosfatase nos rins, tecido muscular liso e 

nervoso gera aumento na concentração de sódio, de retenção hídrica, 

vasoconstrição e da atividade simpática, promovendo assim o aumento da 

pressão arterial (PA) sistêmica 27. Pacientes que são tratados com tacrolimus 

apresentam incidência de HAS menor do que os tratados com ciclosporina A, 

apesar de ambos serem inibidores de calcioneurina 24. 

Outra característica da HAS pós-TX é o ritmo circadiano desequilibrado, 

sem a queda normal da PA noturna e com uma carga hipertensiva maior no 

período de 24h 28. Isto se deve à denervação cardíaca decorrente da cirurgia, o 



INTRODUÇÃO  4 

 

 

 

RAFAEL ERTNER CASTRO 

que leva ao aumento da sensibilidade dos receptores beta-adrenérgicos 29 e, 

consequentemente, a um incremento da ativação simpática associado à 

dessensibilização barorreflexa 30 e hipersensibilização da ação dos 

vasoconstritores 31. No TX ortotópico (secção da via eferente do sistema 

nervoso autônomo do coração) a incidência de HAS foi maior do que no TX 

heterotópico (com preservação da via eferente do sistema nervoso autônomo 

do coração) 32. 

Por outro lado, a prática de exercícios físicos regulares promove 

adaptações fisiológicas favoráveis no transplantado cardíaco e tem sido 

recomendada para redução e controle das comorbidades, para o 

restabelecimento da capacidade física e retorno às atividades diárias e 

recreativas, ocasionando assim melhoria da qualidade de vida 10, 15, 27. Estudos 

sobre reabilitação cardíaca após TX utilizam protocolos de exercícios aeróbios 

e/ou exercícios resistidos, os quais têm demonstrado melhora da capacidade 

cardiopulmonar 22, 33, redução da FC e PA de repouso 34, 35, 36, melhora da 

extração periférica de oxigênio, aumento da densidade mitocondrial muscular 

37, melhora da função endotelial 38, redução da atividade neuro-hormonal 39, 

melhora da eficiência respiratória durante o exercício físico 40 e aumento da 

força e massa muscular 41, 42, 43.  

O exercício físico traz resultados favoráveis em vários fatores que 

envolvem a fisiopatologia da HAS, tais como melhora na atividade simpática, 

na velocidade de onda de pulso e na sensibilidade à insulina, além de melhorar 

os níveis de colesterol e de lipoproteínas de alta (HDL) e baixa (LDL) 

densidades 44, 45. Especificamente em indivíduos transplantados cardíacos, em 

estudo analisando o efeito de 12 semanas de treinamento físico sobre a PA 
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ambulatorial foi observada reduções médias de 4,8 mmHg e 7,5 mmHg na PA 

sistólica (PAS) e diastólica (PAD) de vigília, respectivamente 34, as quais foram 

substancialmente superiores às reduções médias de 3,2/2,2 mmHg nas 

PAS/PAD de vigília observadas em pacientes não transplantados 46. Além 

disso, neste mesmo estudo com indivíduos transplantados foi observada 

redução média de 5,9 mmHg na PAD de sono após as 12 semanas de 

exercício 34, redução essa não encontrada em indivíduos não transplantados 46. 

Além dos benefícios supracitados do treinamento físico, uma única 

sessão de exercício físico dinâmico pode reduzir significativamente a PA de 

indivíduos hipertensos não controlados 47 ou em tratamento medicamentoso 48, 

49 , para níveis inferiores aos observados em dias sem exercício. Este redução 

é clinicamente significante, pois parece perdurar de 7 a 12 horas após a sessão 

de exercício, apesar de já ter persistido por um período de 22 horas  50. Embora 

tenha sido demonstrado que a associação de exercício físico e sildenafil reduz 

a PA de indivíduos transplantados após o exercício físico progressivo máximo 

51, de acordo com nosso conhecimento, não existem estudos avaliando o efeito 

agudo do exercício físico dinâmico sozinho na PA desta população. 

Embora o mecanismo responsável por esta hipotensão pós-exercício 

ainda não estar totalmente elucidado, a redução da resistência vascular 

periférica devido à inibição simpática e alteração na resposta vascular após o 

exercício tem sido sugerido como o responsável pela redução da PA após uma 

única sessão de exercício 48.  

O exercício físico moderado realizado em solo (ex.: caminhada/corrida em 

pista ou esteira, cicloergômetro, etc.) tem sido comumente utilizado e 

recomendado para indivíduos com TX 10, 15, 20, 33. Neste sentido, o estudo de 
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métodos alternativos ao exercício físico em solo convencional se fazem 

necessários. O exercício físico realizado em piscina como alternativa ao 

método convencional de exercícios está bem estabelecida na IC e mostram 

bons resultados cardiovasculares, musculares e sintomatológicos 52, 53, 54, 55, 56. 

Além disso, o treinamento físico em piscina aquecida parece ser uma 

terapêutica promissora para o tratamento da hipertensão arterial. Recentes 

estudos em pacientes com hipertensão refratária demonstraram reduções 

substanciais na PA ambulatorial após duas (redução de 11,6 mmHg na PAS e 

de 8,4 mmHg na PAD) 57 e 12 semanas de treinamento (redução de 36,5 

mmHg na PAS e de 11,9 mmHg na PAD) 58, as quais foram maiores do que as 

observadas com programas de exercício físico em solo 47. Com isso, devido à 

alta prevalência de HAS após TX, o exercício físico em piscina aquecida pode 

ser uma intervenção benéfica para controle da PA desta população. No 

entanto, de acordo com nosso conhecimento, não há estudos analisando o 

efeito do exercício físico em piscina aquecida em pacientes submetidos ao TX. 

Com isso, o presente estudo pretende analisar os efeitos de uma sessão 

aguda de exercício físico aeróbio realizado em piscina aquecida sobre a PA 

ambulatorial e a variabilidade da frequência cardíaca (VFC), e comparar com 

os efeitos de uma sessão aguda de exercício físico aeróbio realizado em solo.  

Nossa hipótese é que a sessão aguda de exercícios em piscina aquecida seja 

mais efetiva para a redução PA ambulatorial desta população. 
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2 – OBJETIVO 

 

Objetivo Geral  

Comparar, em uma população de pacientes transplantados do coração, o 

efeito de uma sessão aguda de exercício em piscina aquecida e em solo sobre 

a pressão arterial ambulatorial. 

 

Objetivo Específico 

- Analisar o efeito de uma sessão aguda de exercício físico em piscina 

aquecida versus em solo sobre a pressão arterial durante 24 h, vigília e sono 

de pacientes transplantados do coração. 

- Analisar o efeito de uma sessão aguda de exercício físico em piscina 

aquecida versus em solo sobre a atividade autonômica do coração de 

pacientes transplantados do coração. 
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3 – MÉTODOS 

 

3.1 – Casuística 

Foram estudados pacientes entre 20 e 60 anos de idade submetidos a TX 

há pelo menos 12 meses. Os critérios de elegibilidade foram terapia otimizada 

e sem alteração na medicação nos 3 meses prévios à inclusão no estudo; sem 

episódios de rejeição nos 6 meses prévios à inclusão no estudo; sem 

contraindicações musculoesqueléticas, cardiovasculares e metabólicas para a 

prática de exercício físico; inatividade física (não envolvimento em programas 

de exercício físico nos 6 meses prévios à inclusão no estudo); e residentes do 

Estado de São Paulo (região da grande São Paulo ou Bauru). Os critérios de 

inelegibilidade foram desordens psicológicas, doença neuromuscular e doença 

pulmonar obstrutiva crônica, arritmias ventriculares complexas, fibrilação atrial 

e alcoolismo.  

Foi realizado cálculo amostral, com o software SigmaStat 3.5 para 

Windows (Systat Software Inc., Chicago, IL, EUA), foi baseado em resultados 

de estudo piloto 59, e sugeriu uma casuística de 17 pacientes para uma redução 

de 3±4 mmHg da PAD de vigília após as intervenções com exercício (sem 

alterações após intervenção controle), com um alfa bi caudal < 0,05 e um poder 

estatístico de 80%. 

 

3.2 – Dinâmica do estudo  

Foram contatados para participar do estudo 55 pacientes não-

consecutivos do Ambulatório de Transplante Cardíaco do Instituto do Coração 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
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Paulo (HCFMUSP), que atendiam aos critérios de elegibilidade, no período 

entre 01 de fevereiro de 2013 e 20 de janeiro de 2015. Destes pacientes, 21 

aceitaram participar do protocolo. No entanto, 3 pacientes não concluíram todo 

o processo de avaliações: dois pacientes alegaram motivos pessoais e 

abandonaram as avaliações e um paciente apresentou rejeição do enxerto e foi 

orientado a interromper o protocolo.  As características basais dos 18 pacientes 

que participaram do estudo são apresentadas na Tabela 1. 

Todos os pacientes foram submetidos a teste de esforço cardiopulmonar 

progressivo máximo para avaliação da resposta hemodinâmica e ventilatória ao 

exercício. Uma semana após o teste de esforço cardiopulmonar, os pacientes 

foram randomizados para uma de 3 intervenções: de 30 minutos de exercício 

em piscina aquecida, 30 minutos de exercício em esteira rolante (exercício em 

solo), ou 30 minutos em repouso (sentado) em ambiente calmo e controlado 

(controle). Após a realização da primeira intervenção, os pacientes eram 

novamente randomizados para uma das duas intervenções remanescentes. 

Num terceiro dia o paciente realizava então a intervenção que não havia sido 

randomizada nas duas oportunidades anteriores. O intervalo entra cada 

intervenção foi de no mínimo 48 horas e no máximo 120 horas, sendo as 3 

intervenções realizadas num intervalo de 7 a 10 dias.  

A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) foi coletada antes, 

imediatamente após e 30 minutos após cada uma das três intervenções. 

Durante as intervenções em piscina aquecida ou em solo, os pacientes foram 

orientados a manter a intensidade do exercício entre “relativamente fácil e 

ligeiramente cansativo” (entre 11 e 13 na escala de Borg) 60. A frequência 

cardíaca (FC) foi continuamente monitorada em todas as intervenções e sua 
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média ao final dos 30 minutos foi calculada. Ao final de cada uma das 

intervenções o monitor ambulatorial de PA foi então colocado nos pacientes, os 

quais tiveram a PA monitorada durante as 24 h subsequentes.  

O presente protocolo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise 

de Projetos de Pesquisa da Diretoria Clínica do HCFMUSP (protocolo 

0581/11), como demonstrado no Anexo I. Todos os pacientes forneceram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo II) por escrito antes da 

participação neste estudo. Esquema da dinâmica do estudo é apresentada na 

Figura 1. 
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Tabela 1: Características demográficas e clínicas basais dos indivíduos 
transplantados do coração que participaram do estudo. 

Variável 

N 18 

Idade (anos) 45,7 ± 2,7 

Peso (kg) 73,4 ± 4,1 

Estatura (m) 1,65 ± 0,02 

Cintura (cm) 93,9 ± 3,7 

IMC (kg/m2) 26,8 ± 1,3 

Tempo TX (anos) 5 ± 0,7 

Pressão Arterial Sistólica (mmHg)      124 ± 3 

Pressão Arterial Diastólica (mmHg) 83 ± 3 

Medicação (N/%) 

 Imunossupressores 

 Ciclosporina 6 (33,3%) 

Prednisona 12 (66,7%) 

Tacrolimus 10 (55,6%) 

Azatioprina 5 (27,7%) 

Sirolimus 1 (5,6%) 

Micofenolato sódico 12 (66,7%) 

Anti-hipertensivos 

      ICCa 14 (77,8%) 

     ßbloqueador 2 (11,1%) 

     IECA 4 (22,2%) 

     Diuréticos 2 (11,1%) 

Hipolipemiantes 

      Estatinas 14 (77,8%) 

     Ciprofibrato 2 (11,1%) 

Hipoglicemiantes 

      Metformina 2 (11,1%) 

     Insulina 2 (11,1%) 

Antidepressivos 6 (33,3%) 

Anti-coagulante 2 (11,1%) 
 

IMC: índice de massa corpórea; TX: transplante cardíaco; ICCa: Inibidor do canal de cálcio; 
IECA: inibidor da enzima conversora de angiotensina. 
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Figura 1: Representação esquemática da dinâmica do estudo 
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3.3 – Teste Cardiopulmonar 

Todos os participantes do estudo foram submetidos a teste de esforço 

cardiopulmonar em esteira programável (TMX425 Stress Treadmill ®; Track 

Master, Newton, KS, EUA), segundo protocolo de Naughton modificado 61. Os 

exames foram realizados na Unidade de Insuficiência Cardíaca do Instituto do 

Coração do HCFMUSP, em ambiente com temperatura controlada (21ºC a 

23ºC), pelo menos duas horas após refeição leve e com os pacientes sendo 

orientados a não consumir bebidas alcoólicas ou contendo cafeína no dia do 

exame. 

 Após dois minutos em repouso na posição ereta, os pacientes foram 

encorajados a realizar exercício progressivo até serem limitados por sintomas 

de dispneia ou fadiga. Durante o período de repouso, de exercício e de 

recuperação, foram realizadas medidas contínuas do ritmo cardíaco, ventilação 

pulmonar (VE), consumo de oxigênio (VO2) e produção de dióxido de carbono 

(VCO2), bem como medidas intermitentes de PA sistêmica. O ritmo cardíaco foi 

monitorado através de eletrocardiograma de 12 derivações (CardioSoft 6.5 ®; 

GE Medical Systems IT, Milwaukee, WI, EUA). A VE, VO2 e VCO2 foram 

medidas respiração a respiração com sistema computadorizado (Vmax 

Encore29 ®; SensorMedics, Yorba Linda, CA, EUA). O VO2 de pico (VO2PICO) 

foi considerado o valor mais alto atingido durante o exercício. A PA foi medida 

ao final dos estágios de repouso, exercício e recuperação, com equipamento 

automático (Tango Stress BP ®; SunTech Medical, Morrisville, NC, EUA). 

Os critérios para interrupção do teste de esforço foram as indicações 

citadas pelo ACC/AHA Guidelines for Exercise Testing 62. A partir dos dados 

obtidos no teste cardiopulmonar, o limiar anaeróbio (LA) e o ponto de 
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compensação respiratória (PCR) foram determinados através de análise dos 

gases expirados. O LA foi determinado no momento em que os níveis da 

relação entre a VE/VO2 e a pressão parcial de oxigênio no final da expiração 

(PetO2) alcançaram valores mínimos antes de começarem a subir, associado 

ao incremento não linear da relação entre a VCO2 e o VO2. O PCR foi 

determinado no momento em que os níveis da relação VE/VCO2 alcançaram 

valores mínimos antes de começar a subir e a pressão parcial de gás carbônico 

ao final da expiração (PetCO2) alcançar níveis máximos antes de começar a 

diminuir 63. 

 

3.4 – Monitoração ambulatorial da pressão arterial (MAPA) 

A monitoração ambulatorial da PA durante 24 h (MAPA-24h) foi realizada 

de acordo com a V Diretriz para uso da MAPA 64, utilizando monitor automático 

para medida da PA ambulatorial (Dyna-Mapa ®, Cardios Sistemas Comercial e 

Industrial Ltda, São Paulo, Brasil) no braço não-dominante. Todas as 

monitorizações começaram na mesma hora do dia (entre 14 e 15 horas) e em 

qualquer dia da semana, com exceção da sexta-feira. Os pacientes foram 

instruídos a manterem suas atividades habituais e à manterem o braço 

estendido e relaxado no momento em que o aparelho estivesse fazendo as 

aferições durante o período de vigília. Também foi solicitado que os pacientes 

tomassem nota de seu horário de sono, atividades laborativas e recreativas e o 

horário em que tomaram suas medicações. O monitor foi programado para 

medir a PA a cada 15 minutos no período de vigília, e a cada 30 minutos no 

período de sono. Considerou-se como período de sono o horário entre deitar e 
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levantar, informado pelo paciente. Como critério de avaliação foi utilizada a 

média da PA durante o período de 24 h, vigília e sono, bem como a média 

horária durante as 24 horas da avaliação. Foram considerados válidos para 

interpretação os exames em que o monitor realizou ao menos 80% das 

mensurações com sucesso. 

 

3.5 – Variabilidade da frequência cardíaca (VFC) 

A obtenção da VFC foi através do sistema de telemetria, com o 

frequencímetro Polar RS800CX® (Polar Electro Oy, Kempele, Oulu, Finland), o 

qual consiste de uma cinta com transmissor codificado, colocado na região do 

tórax do paciente, que detecta a despolarização ventricular (onda R do 

eletrocardiograma), com uma frequência de amostragem de 500 Hz, e 

transmite ao gravador de pulso, permitindo assim o cálculo da FC e o 

armazenamento do intervalo r-r. As medidas da VFC foram realizadas com o 

paciente em decúbito dorsal, por 10 minutos, antes (pré), imediatamente após 

(pós) e 30 min após (recuperação) cada intervenção. Após a coleta dos dados, 

os mesmos foram transmitidos por meio de uma interface para um computador 

compatível, para o armazenamento e processamento dos sinais, sendo 

considerados para análise os intervalos r-r de melhor comprimento de 256 

pontos em cada uma das medidas (pré, pós e recuperação). Os índices de 

VFC foram calculados por meio de métodos lineares, analisados no domínio da 

frequência por um modelo autorregressivo 65. Foram considerados os 

componentes espectrais de baixa frequência (LF: 0,04-0,15 Hz) e de alta 

frequência (HF: 0,15-0,40 Hz), que representam as modulações simpática e 
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vagal, respectivamente 66. Esses componentes estão demonstrados como 

unidades normalizadas (HF nu e LF nu), bem como a razão entre eles (LF/HF). 

3.6 – Sessões de Exercício e Sessão Controle  

Todos os participantes do estudo foram submetidos randomicamente, e 

em dias diferentes, à sessão de exercício físico em piscina aquecida, sessão 

de exercício em solo (caminhada em esteira rolante), e sessão controle 

(repouso sentado).  

A sessão em piscina aquecida foi realizada com a água em temperatura 

entre 30 e 32 ºC, e com os pacientes imersos até a altura entre o processo 

xifoide e médio-esternal 67. Os participantes foram então instruídos a caminhar 

uma distância de 15 m durante 30 min, mantendo a intensidade da caminhada 

entre “relativamente fácil e ligeiramente cansativo” (entre 11 e 13 na escala de 

Borg). A sessão foi controlada com frases padronizadas, tais como “se estiver 

fácil, aumente a velocidade”, “se estiver difícil, diminua a velocidade” e “se o (a) 

senhor (a) estiver se sentindo bem, mantenha a velocidade como está”.  

 A sessão de exercício em solo foi feita em sala com a temperatura 

controlada (20±2ºC), em esteira inclinação, com os pacientes sendo orientados 

a caminhar mantendo a intensidade entre “relativamente fácil e ligeiramente 

cansativo” (entre 11 e 13 na escala de Borg). A sessão também era controlada 

com frases padronizadas de incentivo, como as descritas na sessão de 

exercícios em piscina aquecida, e os próprios pacientes controlavam a 

velocidade da esteira.  
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A sessão controle também foi feita em sala com a temperatura controlada 

(20±2ºC), onde os pacientes foram orientados a permanecer sentados durante 

os 30 min da mesma. 

Em ambas as sessões de exercícios e na sessão controle, todos os 

pacientes tiveram suas FC monitoradas por frequecímetro (Polar, Electro Oy, 

Kempele, Finland) que mostrava continuamente a FC durante os 30 minutos da 

sessão, bem como a média ao término delas. A FC de cada paciente foi 

anotada a cada 4 min durante as sessões de exercício em piscina aquecida 

exercício em solo e controle. 

 

3.7 – Análise Estatística 

Os dados foram apresentados como média ± erro padrão. O software 

SPSS 17.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, EUA) foi utilizado para a análise estatística. 

O Teste de Shapiro-Wilk foi aplicado para assegurar a distribuição paramétrica 

dos dados. A análise de variância (ANOVA) de um caminho para medidas 

repetidas foi utilizada para indicar diferenças inter-intervenção nos dados da 

MAPA-24h. A ANOVA de dois caminhos para medidas repetidas (intervenção 

vs. tempo) foi utilizado para indicar diferenças nos dados da VFC. O teste post-

hoc de Bonferroni foi utilizado para identificar as diferenças significativas 

indicadas pela ANOVA de um ou dois caminhos. O nível de significância foi 

fixado em p < 0,05. 
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4 – RESULTADOS 

 

 Participaram do estudo 18 pacientes clinicamente estáveis, de 22 a 60 

anos de idade, entre 1 e 11 anos de transplante e sem evidências de rejeição 

do enxerto (Tabela 1). Embora os participantes apresentassem PA de 

consultório controlada (média de 124/83 mmHg na PA sistólica/diastólica), 

77,8% (14 pacientes) dos pacientes faziam uso de medicamento anti-

hipertensivo, sendo que 56% (10 pacientes) usavam uma medicação anti-

hipertensiva e 22,2% (4 pacientes) usavam duas ou mais medicações anti-

hipertensivas. 

O teste de esforço cardiopulmonar foi bem tolerado, onde o tempo de 

exercício variou de 11 a 21 minutos. Não foi observada nenhuma intercorrência 

cardiovascular durante sua realização, bem como nenhum evento adverso foi 

reportado pelos pacientes após a execução do mesmo. Os dados referentes à 

FC, VO2 e quoeficiente respiratório encontram-se na Tabela 2. Conforme 

esperado, a média da FC de repouso foi maior que a comumente observada 

em indivíduos não transplantados. Já a FC atingida no esforço máximo (FCPICO) 

foi 75±3% inferior à FC máxima predita para a idade 68. O LA se deu em 56±2% 

do VO2PICO e o PCR ocorreu em 86±2% do VO2PICO. Os quoeficientes 

respiratórios apresentados no último estágio do teste variaram de 1,05 a 1,47, 

sugerindo que todos os pacientes realizaram esforços máximos 62. 

Ambas as sessões de exercícios foram bem toleradas pelos pacientes, 

não ocorrendo nenhum evento adverso durante a execução das mesmas. Não 

foram observadas diferenças significativas entre a resposta da FC durante as 

sessões de exercício em piscina aquecida ou em solo. A FC medida a cada 4 



RESULTADOS  22 

 

 

 

RAFAEL ERTNER CASTRO 

minutos da sessão de exercício em piscina demonstrou que os transplantados 

cardíacos mantiveram 66,4% das medidas entre o LA e PCR, enquanto que 

8,4% das medidas ficaram abaixo do LA e 25,2% ficaram acima do PCR. 

Comportamento semelhante foi observado nas sessões de exercício em solo, 

onde 64,7% das medidas de FC ficaram entre o LA e o PCR, enquanto 11,8% 

ficaram abaixo do LA e 23,5% ficaram acima do PCR. A Figura 2 ilustra o 

comportamento da FC durante as duas sessões de exercícios, bem como 

durante a sessão controle. 

 

Tabela 2: Variáveis do teste de esforço cardiopulmonar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA: limiar anaeróbio; PCR: ponto de compensação respiratória; Pico: último estágio do 
teste de esforço; QRPICO: quociente respiratório alcançado durante o último estágio do 
teste de esforço; VO2: consumo de oxigênio. 

 

Variável 

 

Frequência Cardíaca (bpm) 

 
     Repouso 92 ± 4 

     LA 102 ± 4 

     PCR 120 ± 5 

     Pico 133 ± 5 

VO2 (mL·kg·min–1) 
 

     LA 13,1 ± 0,8 

     PCR 20,3 ± 1,2 

     Pico 23,1 ± 1,1 

QRPICO 1,18 ± 0,03 

Tempo de exercício (min) 16 ± 0,9 
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Figura 2: Comportamento da frequência cardíaca durante as intervenções de exercício em 
piscina aquecida, exercício em solo e controle. LA: limiar anaeróbio; PCR: ponto de 
compensação respiratória; a: diferença significativa de 4 minutos (p < 0,01); b: diferença 
significativa de 8 minutos (p < 0,01). Não houve mudanças significativas na frequência 
cardíaca após o oitavo minuto em ambas as intervenções de exercício. A zona cinza 
representa o LA e o PCR (média ± erro padrão) medidos durante o teste cardiopulmonar. 

 
 
 
 

Os dados oriundos da MAPA-24h foram de boa qualidade, onde o 

percentual de medidas válidas foi de 90%, 89% e 88% para as análises pós 

intervenção em piscina aquecida, solo e controle, respectivamente. O horário 

médio de início das medidas foi 15h15min ± 8 min, e o horário de sono dos 

participantes foi das 22h30min ± 11 min à 7h ± 3 min, sem diferença 

significativa entre as intervenções. 

Os valores de PA ambulatorial (sistólica e diastólica) durante o período de 

24 horas e sono não foram diferentes significativamente entre as sessões de 

exercício em piscina aquecida, exercício em solo e controle. Todavia, durante o 

período de vigília, a ANOVA indicou diferença significativa entre as sessões 



RESULTADOS  24 

 

 

 

RAFAEL ERTNER CASTRO 

para a PAD (F2,34 = 3,93, p = 0,02) e uma tendência à diferença significativa 

entre as sessões para a PAS (F1.5,25.3 = 2,99, p = 0,08). O teste post hoc 

demonstrou que a PAD de vigília após a intervenção com exercício em piscina 

aquecida foi significativamente inferior (4±1,6 mmHg) que a observada após a 

intervenção com em solo (p = 0,02), enquanto que a PAD após a intervenção 

com exercício em solo apresentou tendência a ser inferior (2,3±1,1 mmHg) que 

a observada após a intervenção controle (p = 0,052) (Figura 3). 
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Figura 3. Médias diárias da pressão arterial sistólica (A) e diastólica (B) após as 

intervenções com exercício e controle. *: diferente da sessão controle (p < 0,05). : 
tendência a ser significativo em relação à sessão controle (p = 0,052). 

 

 

A análise da média horária da PA ambulatorial indicou que houve 

diferença entre intervenções na PAS durante as três primeiras horas (15h: F2,32 

= 8,75, p = 0,001; 16h: F2,24 = 10,62, p = 0,001;  17h: F2,32 = 9,69, p = 0,001) e 

sétima hora de análise (21h: F2,32 = 5,13, p = 0,029), bem como tendência à 

diferença entre intervenções na décima hora (00h: F2,32 = 2,89, p = 0,07) e na 
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vigésima primeira hora (11h: F2,30 = 2,94, p = 0,07) de análise. Já para a PAD, a 

ANOVA indicou que houve diferença significativa entre intervenções durante as 

duas primeiras horas de análise (15h: F2,30 = 4,87, p = 0,01; e 16h: F2,29.5 = 

4,82, p = 0,01), sétima e oitava hora (21h: F2,23 = 4,84, p = 0,02; e 22h: F2,30 = 

4,83, p = 0,01), vigésima primeira hora (11h: F2,30 = 5,23, p = 0,04) e vigésima 

quarta hora (14h: F2,30 = 3,84, p = 0,03), mostrando tendência à diferença 

durante a vigésima segunda hora (12h: F2,28 = 2,8, p = 0,08).  

A análise post hoc demonstrou que a PAS pós-intervenção com exercício 

em piscina aquecida foi significativamente inferior à pós-intervenção controle 

durante as três primeiras horas (15h = 12,2±3,1 mmHg, p = 0,004; 16h = 

11,1±2,8 mmHg, p = 0,003; 17h = 12,3±3,1 mmHg, p =0,003) e após a sétima 

hora (21h = 7,8±1,7 mmHg, p = 0,001), enquanto que a PAS pós intervenção 

com exercício em solo foi significativamente inferior à pós-intervenção controle 

durante a segunda (16h = 5,3±1,6 mmHg, p = 0,01), terceira (17h = 7,3±2,3 

mmHg, p = 0,02) e vigésima primeira hora (11h = 7,8±1,7 mmHg, p = 0,02). A 

PAD pós-intervenção em piscina aquecida também foi significativamente 

inferior à intervenção controle durante a primeira (15h = 7,7±2,8 mmHg, p = 

0,04) e sétima hora (21h = 6,6±1,5 mmHg, p = 0,002) de análise, enquanto que 

a PAD pós-intervenção com exercício em solo foi inferior à intervenção controle 

durante a segunda (16h = 5,0±1,7 mmHg, p = 0,04), a vigésima primeira (11h = 

8,3±2,5 mmHg, p = 0,01) e vigésima quarta hora (14h = 6,9±2,4 mmHg, p = 

0,03) de análise. Durante a segunda hora pós-intervenção, a PAD em piscina 

aquecida também apresentou tendência a ser inferior à pós-intervenção 

controle (11h = 6,4±2,5 mmHg, p = 0,059), conforme ilustra a Figura 4. 



RESULTADOS  27 

 

 

 

RAFAEL ERTNER CASTRO 

Durante a análise da atividade autonômica, medido através da VFC, não 

foi observada diferença significativa entre intervenções para o HF nu (F2,24 = 

0,565; P = 0,57), LF nu (F2,24 = 0,585; P = 0,56) e LF/HF (F2,24 = 2,194, P = 

0,13) (Tabela 4). 
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Figura 4. Comportamento das médias horárias da pressão arterial sistólica e diastólica. *(p < 0,05) e **(p < 0,01): sessão piscina diferente da 

sessão controle; †: sessão solo diferente da sessão controle (p < 0,05); : tendência de a sessão piscina ser diferente da sessão controle (p = 
0,052.
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Tabela 4: Variabilidade da frequência cardíaca na fase aguda pós-exercício em 
solo e em piscina 

Variável CONTROLE SOLO PISCINA 

PRÉ    

LF r-r nu 24,7±20,5 23,3±22,8 28±30,3 

HF r-r nu 74,6±22,3 76,7±22,8 71±29,7 

LF/HF 0,393±0,41 0,435±0,47 1,059±1,457 

    

AGUDO    

LF r-r nu 29±31,5 23,1±18,1 25,2±22 

HF r-r nu 70,6±31,9 76,1±18,6 74,1±22,03 

LF/HF 0,990±1,475 0,384±0,386 0,516±0,689 

    

PÓS 30 MIN    

LF r-r nu 17,7±27,9 26,1±29,2 32,5±35,8 

HF r-r nu 81,6±28,3 72,4±28,8 67,5±35,7 

LF/HF 0,628±1,331 1,168±1,878 1,304±2,195 

LF: componente de baixa frequência (predominância simpática); HF: componente de alta 
frequência (atuação do nervo vago); LF/HF: balanço simpático-vagal no coração; r-r: intervalo 
entre batimentos cardíacos consecutivos.  
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5 – DISCUSSÃO 

 

O efeito de uma única sessão de exercício físico sobre a PA ambulatorial 

têm sido estudado em diferentes populações 47, 48, 49, 51, 59. No entanto, com o 

melhor de nosso conhecimento, este é o primeiro estudo a analisar o efeito de 

uma sessão exercício aeróbio em piscina aquecida versus em solo sobre a PA 

ambulatorial de indivíduos com TX. O principal resultado do presente estudo foi 

que a PAS e a PAD de vigília foram significativamente menores após o 

exercício em piscina quando comparada à sessão controle, e que a PAD de 

vigília tende a ser menor após o exercício em solo quando comparada à 

sessão controle. Além disso, a análise das médias horárias mostrou que ambas 

as sessões de exercício foram efetivas para reduzir a PA sistólica e diastólica 

desses pacientes por várias horas,  sem demonstrar diferenças significativas 

entre os dados.  

 O treinamento físico em piscina aquecida vem demonstrando grande 

efetividade, promovendo benefícios cardiovasculares importantes em diferentes 

populações de cardiopatas 18, 53, 54, 55, 58, 59 e se mostra como alternativa aos 

tradicionais exercícios em solo (caminhada, corrida e ciclismo). Um exemplo 

disso é observado em estudos prévios, onde o exercício em piscina aquecida 

reduziu de maneira bastante significativa a PA ambulatorial após 2 semanas 

(12/9 mmHg de redução média na MAPA-24h da PAS/PAD) 58 e 12 semanas 

(24/12 mmHg de redução média na MAPA-24h da PAS/PAD) 59 de treinamento 

em pacientes com hipertensão refratária. Estas reduções promovidas pelo 

exercício em piscina aquecida são substancialmente maiores do que as 

reduções na PA encontradas após treinamento em solo de 8 a 12 semanas, e 
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que ocorrem apenas no período de vigília (6/3 mmHg de redução média da 

PAS/PAD) 48. Dessa forma, nossa hipótese foi que uma sessão de exercício 

em piscina aquecida poderia resultar em níveis de hipotensão pós-exercício 

maiores do que na sessão de exercício em solo em pacientes transplantados. 

Porém, o presente estudo encontrou reduções similares após ambas as 

sessões de exercício. 

Os diferentes mecanismos envolvidos na hipotensão após um período de 

treinamento físico e na hipotensão pós-exercício podem ser explicar essa 

similaridade que ocorreu na redução da PA ambulatorial entre as intervenções 

de exercício em piscina e em solo. As melhorias induzidas pelo treinamento 

físico na PA são o resultado, principalmente, das reduções na resistência 

vascular periférica, que estão associadas com a diminuição na atividade do 

sistema nervoso simpático, com a melhora na sensibilidade baroreflexa e da 

função endotelial, remodelamento arterial e redução na angiongênese e na 

rigidez arterial 45, 69, 70. Os principais mecanismos envolvidos na hipotensão 

pós-exercício estão ligados principalmente às reduções na resistência vascular 

periférica 49, 71. No entanto, as reduções na resistência vascular periférica que 

ocorrem após uma única sessão de exercício parecem ser decorrentes da 

redução no fluxo simpático, responsividade vascular alterada à estimulação α-

adrenérgica, estímulo na produção de óxido nítrico, prostaglandina, adenosina 

e ATP 49. Assim, é razoável especular que a melhora nos mecanismos 

envolvidos na hipotensão pós-treinamento físico são mais sensíveis ao 

treinamento em piscina do que no treinamento em solo, o que pode não 

acontecer com os mecanismos de hipotensão pós-exercício. 
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Apesar de a hipotensão pós-exercício ser vista em normotensos e 

hipertensos 49, 50, 71, 71, quando avaliada fora do ambiente laboratorial  pela 

MAPA-24h, as reduções da PA após o exercício são significantes apenas em 

em indivíduos pré-hipertensos ou hipertensos não-controlados, bem como em 

pacientes hipertensos tratados, mas com baixo controle 49, 50, 71, 72. Em um 

estudo realizado por nosso grupo, foi observado que a hipotensão pós-

exercício em hipertensos controlados  foi significativa em indivíduos com 

maiores níveis de PA ambulatorial na MAPA-24h (MAPA-24h > 128/82 mmHg), 

mas não em indivíduos com níveis mais baixos de HAS 49. É importante 

salientar que os pacientes pós-TX do presente estudo apresentaram reduções 

significativas na PA após ambas as intervenções de exercício, mesmo 

apresentando níveis inferiores de PA ambulatorial (média na MAPA-24h de 

122/81 mmHg). Levando-se em consideração que 78% da presente população 

faz uso de pelo menos uma medicação anti-hipertensiva (22% tomam dois ou 

mais medicamentos), deve-se argumentar que a redução da PA após as 

intervenções de exercício em piscina ou em solo poderiam ter relação no 

tempo em que a medicação foi ingerida. Entretanto, não houve diferenças entre 

as intervenções quando observamos os horários de ingestão dos 

medicamentos (bem como no tempo de trabalho, horas de sono e atividades de 

lazer) descritos nos diários dos pacientes. 

Existem diversos fatores envolvidos na alta prevalência de hipertensão 

em pacientes pós-TX, o que inclui a terapia imunossupressora 24, aumento da 

sensibilidade dos receptores beta-adrenérgicos associado à denervação 

cardíaca 32, função endotelial prejudicada 38, 39, e nefrotoxidade decorrente dos 

medicamentos (principalmente os inibidores da calcineurina) 51. Desta maneira, 



DISCUSSÃO  34 

 

 

 

 

RAFAEL ERTNER CASTRO 

é razoável especular que a presente significância na hipotensão pós-exercício 

encontrada nos pacientes pós-TX com baixo controle dos níveis da PA 

ambulatorial, que não ocorre em pacientes não-transplantados com controle 

similar de PA ambulatorial 49, possa talvez ser mediado pelo efeito do exercício 

nos mecanismos que não estão presentes nas populações que não são 

transplantadas, como por exemplo, a terapia imunossupressora e a denervação 

cardíaca relacionada com a sensibilidade ao receptor beta-adrenérgico. Em 

estudo prévio realizado pelo nosso grupo, reduções na PA ambulatorial 

maiores do que as comumente encontradas em populações saudáveis estão 

alinhadas com essa hipótese 34. Entretanto, estudos futuros se fazem 

necessários para investigar e confirmar os mecanismos da hipotensão pós-

exercício em pacientes pós-TX.  

Apesar de estudos mostrarem a reinervação parcial com predominância 

simpática após 4 anos de TX 13, 72, 73, as adaptações são limitadas e não são 

suficientes para atingir os batimentos cardíacos e a contratilidade ideais em 

resposta ao exercício físico 15. Logo, pacientes com maior reinervação cardíaca 

têm o tempo de exercício significativamente maior do que os com menor 

reinervação 74. Em nosso estudo, apenas 1 paciente atingiu 98% da FC 

máxima prevista para a idade no teste cardiopulmonar e, consequentemente, 

suportou mais tempo em exercício (19 minutos). Além deste, outros dois 

pacientes conseguiram atingir maiores percentuais na FC máxima prevista para 

a idade, como 88,8% (13 minutos de exercício) e 86,7% (21 minutos de 

exercício).  Os outros pacientes (83,3%) atingiram até 80% da FC máxima 

prevista para a idade durante o teste cardiopulmonar, caracterizando menor 

reinervação do que nos outros pacientes. Isso fica evidente na Figura 2, que 
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mostra o atraso no aumento da FC seguida de uma estabilização, iniciada após 

8 minutos tanto na intervenção com exercício em piscina como no solo. 

As alterações hemodinâmicas que ocorrem com imersão em piscina 

aquecida sugerem que o exercício em piscina pode ser seguro e bem tolerados 

em indivíduos pós-TX. Durante a sessão de exercício em piscina aquecida a 

média da FC ficou mais próxima do PCR do que a média que foi observada na 

sessão de exercício em solo. Isso pode ser explicado pelo aumento do retorno 

venoso que o indivíduo sofre ao entrar na água 57, 75 e, levando-se em 

consideração que a regulação da FC no transplantado do coração se dá 

principalmente pelas catecolaminas circulantes e pelo mecanismo de Frank-

Starling, a diminuição que é observada em outras populações 75, 76 não ocorre 

nos pacientes transplantados. Todavia, houve uma discreta redução da FC ao 

final da sessão de exercício em piscina, ao contrário da FC na sessão de 

exercício em solo, que continuou aumentando. Esse aumento da FC em solo 

vai de encontro com resultados prévios de outros estudos, onde demonstram 

que mesmo após cessar o exercício, a produção de adrenalina, noradrenalina e 

norepinefrina continuam 30, 36,. A diminuição da FC ao final da sessão de 

exercício em piscina pode estar relacionada a uma adaptação da FC 

decorrente da vasodliatação arterial e diminuição da volemia promovida pelo 

corpo imerso em água  aquecida. 

A redução da atividade simpática é um dos mecanismos envolvidos na 

hipotensão pós-exercício 71, podendo ser avaliada através da VFC. Alguns 

autores sugerem que exercícios de intensidade moderada contribuem para 

melhoras na VFC 77, 78. Assim, esperávamos mudanças na VFC durante o 

exercício em piscina aquecida e o exercício em solo comparados com a sessão 
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controle, porém não houve diferenças significativas em nenhum momento das 

avaliações. Esta ausência de mudanças significativas na VFC pode estar 

associada à denervação cardíaca decorrente do TX. Apesar das evidências de 

reinervação cardíaca parcial, os resultados desses estudos avaliando a 

reinervação simpática e parassimpática são contraditórios, especialmente a 

respeito da possível reinervação parassimpática 15, 22. Portanto, é possível que 

a maioria dos pacientes pós-TX no presente estudo não teve reinervação 

cardíaca o suficiente para ser detectado na análise de VFC. Nossos resultados, 

como em estudos prévios 73, sugerem que a adaptação autonômica cardíaca é 

limitada e ainda não é suficiente para que se tenha a FC e a resposta 

cronotrópica ao exercício tais como vistas em indivíduos saudáveis.  

 

5.1 – Limitações do Estudo 

As principais limitações do nosso estudo incluem seu desenho, que não 

permite afirmar que a hipotensão pós-exercício observada após uma única 

sessão de exercício em piscina e em solo pode persistir após um longo período 

de treino. Entretanto, o passo inicial para avaliar o efeito de qualquer 

intervenção é primeiramente analisar a resposta aguda. Estudos com 

treinamento físico não podem ser justificados sem demonstrar uma resposta 

aguda segura e eficiente em primeiro lugar.  

O tamanho reduzido da amostra, bem como a inclusão de pacientes 

submetidos a TX há pelo menos 1 ano tornam mais difícil que esses resultados 

sejam extrapolados para a população atual de todos os pacientes com TX, 

especialmente em pacientes com menos de 1 ano decorrido desde a cirurgia. 
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Estudos longitudinais, multicêntricos, com uma amostra maior são necessários 

para confirmar os resultados. 

Finalmente, os possíveis mecanismos envolvidos na presente hipotensão 

pós-exercício não foram investigados. Futuros estudos concebidos para 

analisar os mecanismos envolvidos na hipotensão pós-exercício em 

transplantados cardíaco são necessários. 

 

5.2 – Implicações Clínicas 

Diversos estudos mostram a importância do exercício físico para o 

paciente pós-TX, e métodos alternativos de treinamento físico para este público 

não vêm sendo demonstrados. Ao mesmo tempo, exercícios em piscina 

aquecida vêm trazendo resultados favoráveis aos hipertensos não-controlados. 

Em nosso estudo, foi observado que o exercício físico em piscina 

aquecida mostrou-se seguro e de fácil aplicabilidade, além demonstrar ser 

efetivo na pressão arterial, já que em apenas uma sessão de exercícios a 

queda nas pressões sistólica/diastólica foi de 1,9/2,3 nas 24 horas da MAPA e 

de 2,6/2,8 mmHg no período de vigília. Isso deve ser levado em consideração, 

pois em uma importante meta-análise foi demonstrado que a redução de 

apenas 2 mmHg na PA diminui a mortalidade por acidente vascular cerebral 

em 10% e por doenças cardiovasculares em 7% 79.  

Embora o prognóstico exato da redução da PA em pacientes pós-TX 

ainda não ser determinado, a conhecida associação de hipertensão com a 

sobrevivência do paciente ao enxerto 80 sugerem que as reduções na PA 

ambulatorial pós-exercício observadas no presente estudo, que persistiram por 
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7 horas após o exercício em piscina e em solo, podem ter importantes 

implicações clínicas. 
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6 – CONCLUSÕES 

 A sessão aguda de exercício em piscina aquecida e em solo demonstrou 

significância clínica na redução da pressão arterial ambulatorial; 

 A sessão aguda de exercício em pacientes submetidos à TX mostrou que 

ambos os exercícios em piscina aquecida e em solo foram eficientes na 

redução da PAS e da PAD de vigília, não sendo observada a mesma 

eficiência no período noturno e 24h. A hipotensão pós-exercício ocorreu, 

mesmo com os pacientes tendo a PA ambulatorial controlada (média na 

MAPA-24h de 122/81 mmHg). 
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7 – ANEXOS 

Anexo I – Carta de aprovação da Comissão de Ética - HCFMUSP 
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Anexo II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

______________________________________________________________

___ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 

RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. 
........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M 
□   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº 
........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  
............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) 
...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL 
.............................................................................................................................
. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 
.................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº 
................... APTO: ............................. 
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BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: 
...................................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD 
(............).................................................................................. 

______________________________________________________________

_________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA Efeitos da Atividade Física em 

Piscina Aquecida versus Atividade Física em Solo na Densidade Mineral 

Óssea, Capacidade Física e Composição Corporal em Transplantados 

Cardíaco.  

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Emmanuel Gomes Ciolac 

CARGO/FUNÇÃO: Chefe de Serviço de Condicionamento Físico.  

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA Nº 3588-G/SP 

PESQUISASDOR EXECUTANTE: Rafael Ertner Castro. INSCRIÇÃO 

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA Nº 38171-G/SP 

UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto do Coração e Instituto de Ortopedia e 

Traumatologia 

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 3 anos 

 



ANEXOS  45 

 

 

 

 

RAFAEL ERTNER CASTRO 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

1 – Justificativa e objetivos 

O (a) senhor (a) realizou um transplante de coração e, devido à medicação 

que o (a) senhor (a) faz uso e ao estado físico o qual o (a) senhor (a) se 

encontrava antes da cirurgia, sua massa óssea e sua capacidade física 

podem estar diminuídas. Esta redução pode aumentar o risco de desenvolver 

osteoporose no futuro. A atividade física é um importante meio de se melhorar 

a massa óssea. No entanto, a melhor atividade para esse aumento ainda não 

foi descoberta. Com isso, nosso grupo de pesquisa está iniciando um estudo 

para avaliar o efeito de dois tipos de atividade física sobre a massa óssea e 

algumas substâncias relacionadas à formação óssea, bem como sobre a 

capacidade física de indivíduos que se submeteram a um transplante de 

coração. Esses exercícios serão feitos em piscina aquecida ou em solo por 1 

hora, 2 vezes por semana, por um período total de 6 meses (24 semanas). O 

grupo de pesquisa colocará todos os nomes dos participantes em um 

envelope e irá sortear se o (a) senhor (a) irá participar do estudo fazendo 

exercícios na piscina, no solo ou se o (a) senhor (a) não irá fazer nenhuma 

atividade física no período do estudo. 

2 – Procedimentos 

Aceitando participar do estudo, o (a) senhor (a) será orientado a fazer alguns 

exames quando de sua inclusão, 12 e 24 semanas do estudo, que incluem: 1 

– Teste Ergoespirométrico: o (a) senhor (a) terá de caminhar em uma esteira 

rolante, a qual terá a inclinação aumentada de minuto em minuto, até o 

máximo que o seu cansaçofísico permitir; 2 – MAPA 24 horas: exame que 

mede e grava sua pressão arterial por um período de 24 horas; 3 – Exame de 

sangue: serão coletados 30 ml de sangue para análise de substancias que 

determinam a formação óssea; 4 – Equilíbrio: o (a) senhor (a) estará em pé, 

em cima de uma plataforma instalada no chão e lá ficará imóvel, depois 

levantará a perna direita e depois a esquerda. Em seguida, o (a) senhor (a) 

ficará sentado (a) em uma cadeira e terá de levantar em cima dessa mesma 
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plataforma. 5 – Densitometria óssea: o (a) senhor (a) ficará deitado sob uma 

mesa dentro do equipamento, o qual fará a leitura de sua densidade óssea e 

de sua composição corporal, e o (a) senhor (a) tentará se manter o mais 

calmo possível.   6 – Avaliação da função muscular: primeiro, o (a) senhor (a) 

ficará sentado (a) em uma cadeira e terá de extender e flexionar a perna na 

maior força possível. Depois, ainda na posição sentada, o (a) senhor (a) terá 

de levar o tronco para frente e para trás também na maior força possível. 7 – 

Função endotelial: o (a) senhor (a) ficará deitado (a) numa maca, e será 

colocado um dedal em cada um de seus dedos indicadores e um manguito 

para medir a pressão arterial em seu braço. Este dedal será ligado a um 

equipamento, que irá inflá-lo, e o (a) senhor (a) sentirá uma leve pressão nos 

dedos. Após um certo período, iremos inflar também o manguito para que o 

equipamento possa ler como estão seus vasos sanguíneos.  

3 – Desconfortos e riscos esperados: 

Durante a participação no estudo, o (a) senhor (a) estará sujeito a pequenos 

desconfortos, como cansaço físico durante o teste ergométrico, a avaliação 

da função muscular ou sessão de atividade física e leve pressão no braço 

durante os exames de MAPA 24 horas e função endotelial. Há também o risco 

mínimo de lesão músculo-esquelética durante a realização do teste 

ergométrico, avaliação da função muscular ou sessão de atividade física. 

Caso sinta desconforto em algum dos exames, os mesmos serão 

interrompidos imediatamente. Assim que os exames forem interrompidos, o 

eventual desconforto também passará. 

4 – Benefícios que poderão ser obtidos: 

Com a participação no estudo, o (a) senhor (a) poderá obter os seguintes 

benefícios: 1 – melhora da condição física; 2 – melhora da resposta 

cardiovascular ao esforço físico; 3 – melhora da síntese e densidade mineral 

óssea; 4 – melhora na força muscular e no equilíbrio; 5 – melhora da 

composição corporal. 

5 – Garantia de acesso:  



ANEXOS  47 

 

 

 

 

RAFAEL ERTNER CASTRO 

Em qualquer etapa do estudo, o (a) senhor (a) terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

principal investigador é o Dr. Emmanuel Gomes Ciolac que pode ser 

encontrado no endereço Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 333 – 2º andar – 

telefone(s) 2661-6041 ou 2661-6486. Se o (a) senhor (a) tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º 

andar – tel: 2661-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 2661 

-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

06 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à 

continuidade de seu tratamento na Instituição; 

07 – As informações obtidas serão analisadas em conjunto com a de outros 

pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum de vocês; 

08 – Quem participar da pesquisa será atualizado sobre os resultados parciais 

das pesquisas, ou seja, dos achados antes do término da pesquisa. 

09 – Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo, incluindo testes, exames e o treinamento. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação, sendo que, se 

necessário, haverá uma ajuda de custo para o transporte (deslocamento) até 

a instituição, apenas nos dias de teste e treinamento, sendo a quantia de 

duas conduções (metrô/ônibus) por dia. Se existir qualquer despesa adicional, 

ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. Caso ocorra algum dano à 

sua saúde, que seja decorrente da pesquisa, não há a possibilidade de 

pagamento de indenização. 

10 – Os pesquisadores se comprometem a utilizar os dados e o material 

coletado somente para esta pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Efeitos da 

Atividade Física em Piscina Aquecida versus Atividade Física em Solo na 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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Densidade Mineral Óssea, Capacidade Física e Composição Corporal em 

Transplantados Cardíaco.”  
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

Eu discuti com o Dr. Emmanuel Gomes Ciolac sobre a minha decisão 

em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 

do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, 

as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

------------------------------------------------- 

Assinatura do paciente/representante 

legal 

 

    Data         /       /        

 

---------------------------------------------------------------- 

Assinatura da testemunha 

 

Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos 

ou portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

----------------------------------------------------

Assinatura do responsável pelo estudo 
                       Data         /       /        
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Anexo III – Artigo referente ao estudo publicado pelo autor 
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