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RESUMO  

 



 

 

FACIOLI, T.P. Estudo comparativo dos efeitos do treinamento físico aeróbio associado ao 

Maleato de Enalapril ou Losartan sobre os parâmetros hemodinâmicos e autonômicos 

cardiovasculares em sujeitos hipertensos. 93p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

O treinamento físico, principalmente o aeróbio, é frequentemente utilizado como tratamento 

primário, ou como coadjuvante da terapia farmacológica, apresentando resultados promissores 

no que tange à atenuação da evolução da hipertensão arterial sistêmica (HAS) e suas comorbidades. 

Entretanto, apesar dos inúmeros estudos sobre a abordagem terapêutica na HAS, não sabemos 

ao certo se a associação do treinamento físico aeróbio com diferentes tratamentos 

farmacológicos, no caso os inibidores da enzima conversora da angiotensina (iECA) e os 

bloqueadores de receptores AT1 da angiotensina, promovem semelhantes efeitos e adaptações 

cardiovasculares ou se existem diferenças que podem implicar na conduta terapêutica visando 

maiores benefícios ao paciente. Portanto, o presente estudo teve por objetivo investigar os 

efeitos do treinamento físico aeróbio sobre a hemodinâmica e regulação autonômica 

cardiovascular em voluntários com histórico de HAS não tratados e tratados em longo prazo 

com inibidores do sistema renina-angiotensina (SRA), losartan, um bloqueador dos receptores 

AT1, e maleato de enalapril (enalapril), um iECA. Para tanto, foram investigados 70 homens 

( 40 a 60 anos de idade) normotensos e com histórico de HAS a mais de 2 anos, os quais foram 

distribuidos em quatro grupos: sem hipertensão (Grupo normotenso; N=16); hipertensos não 

tratados (Grupo controle; N=16); hipertensos tratados com losartan (Grupo losantan; N=21); e 

hipertensos tratados com maleato de enalapril (Grupo enalapril; N=17). Todos os voluntários 

foram submetidos à avaliação hemodinâmica, metabólica e autonômica cardiovascular por 

meio da sensibilidade barorreflexa (SBR) e análise espectral da variabilidade da frequência 

cardíaca (VFC) e da pressão sanguínea (VPA), antes e após 16 semanas do treinamento físico 

aeróbio supervisionado, composto por três sessões semanais com duração de 60 minutos, na 

intensidade equivalente de FC correspondente à 70-80% da FC de reserva. Antes do 

treinamento físico aeróbio o grupo controle apresentou maiores valores de PA em relação aos 

demais grupos. Não houve diferenças na VFC e SBR em relação aos grupos hipertensos, porém 

o grupo normotenso apresentou maior VFC e SBR. Porém, durante o tilt test, antes do período 

de treinamento físico aeróbio, o grupo tratado com Losartan não apresentou alterações na 

modulação autonômica cardiovascular, o que não é comum. O treinamento físico aeróbio 

reduziu a FC em todos os grupos e a PA nos grupos hipertensos, tornando os valores pressóricos 



 

 

semelhantes entre os grupos estudados. Além disso, elevou a VFC e SBR dos grupos 

hipertensos, apesar de não restaurar os valores da modulação autonômica cardiovascular. Em 

conclusão, o tratamento em longo prazo com Enalapril e Losartan por si só não garantem efeitos 

positivos sobre a modulação autonômica da VFC e SBR, apesar do tratamento com Enapril 

indicar uma possível vantagem sobre o tratamento com Losartan. Porém, o treinamento físico 

aeróbio foi fundamental para promover ajustes positivos na modulação autonômica da VFC e 

na SBR nos voluntários tratados com inibidores do SRA, especialmente quando associada ao 

tratamento com Enalapril. Entretanto, o treinamento físico aeróbio não foi suficiente para 

normalizar todos os parâmetros autonômicos analisados.  

 

Palavras-chave: Hipertensão arterial, exercício físico, drogas anti-hipertensivas; 

adaptações cardiovasculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 



 

 

FACIOLI, T.P. Comparative study of the effects of aerobic physical training associated 

with Enalapril Maleate or Losartan on hemodynamic and autonomic cardiovascular 

parameters in hypertensive subjects. 93p. Thesis (Ph.D.) - Ribeirão Preto Medical School, 

University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2021. 

 

Physical exercise, especially aerobic exercise, is frequently used as a primary treatment, or as 

an adjunct to pharmacological therapy, or as an adjunct to pharmacological therapy, presenting 

promising results in terms of attenuating the evolution of systemic arterial hypertension (SAH) 

and its comorbidities. However, despite the numerous studies on the therapeutic approach in 

SAH, we are not sure whether the association of aerobic physical training with different 

pharmacological treatments, in the case of angiotensin-converting enzyme (ACEi) and AT1 

receptor blockers, promote similar effects and cardiovascular adaptations or if there are 

differences that may imply the therapeutic approach aiming at greater benefits to the patient. 

Therefore, the present study aimed to investigate the effects of aerobic physical exercise on 

hemodynamics and cardiovascular autonomic regulation in volunteers with a history of SAH 

untreated and long-term treated with inhibitors of the renin-angiotensin system (RAS), losartan, 

a blocker of the AT1 receptors, and enalapril maleate (enalapril), an ACEi. For this purpose, 70 

men (± 40 to 60 years of age), normotensive and with a history of SAH for more than 2 years 

were investigated, they were divided into four groups: without hypertension (normotensive 

group; N = 16); untreated hypertensive patients (control group; N = 16); hypertensive patients 

treated with losartan (Losantan group; N = 21); and hypertensive patients treated with enalapril 

maleate (enalapril group; N = 17). All volunteers underwent hemodynamic, metabolic and 

autonomic cardiovascular evaluation through baroreflex sensitivity (BRS) and spectral analysis 

of heart rate (HRV) and blood pressure (BPV) variability, before and after 16 weeks of 

supervised aerobic physical training, consisting of three weekly sessions lasting 60 minutes, at 

the equivalent intensity of HR corresponding to 70-80% of the reserve HR. Before aerobic 

physical training, the control group had higher BP values compared to the other groups. There 

were no differences in HRV and BRS in relation to hypertensive groups, however the 

normotensive group had a higher HRV and BRS. However, during the tilt test, before the 

aerobic exercise training period, the group treated with Losartan did not show changes in 

cardiovascular autonomic modulation, which is not common. Aerobic physical training reduced 

HR in all groups and BP in hypertensive groups, making pressure values similar between the 

groups studied. In addition, increased HRV and BRS in hypertensive groups, although it did 

not restore the values of cardiovascular autonomic modulation. In conclusion, long-term 



 

 

treatment with Enalapril and Losartan alone does not guarantee positive effects on the 

autonomic modulation of HRV and BRS, although treatment with Enapril indicates a possible 

advantage over treatment with Losartan. However, aerobic physical training was essential to 

promote positive adjustments in the autonomic modulation of HRV and BRS in the treated 

volunteers with RAS inhibitors, especially when associated with Enalapril treatment. However, 

aerobic physical training was not enough to normalize all the autonomic parameters analyzed. 

 

Keywords: Hypertension, physical exercise, antihypertensive drugs; cardiovascular 

adaptations. 
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INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial e 

multicausal caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial (PA). É 

classificada em diferentes níveis de risco cardiovascular, de acordo com os níveis pressóricos, 

associação ou não a fatores de risco modificáveis e não modificáveis, lesão de órgãos alvo, 

além da presença de comorbidades, como a insuficiência renal e insuficiência cardíaca 

(American College of Cardiology / American Heart Association on Clinical Practice 

Guidelines, 2017). Quanto à ocorrência, uma revisão sistemática quantitativa, abordando 44 

estudos em 35 países, realizada na década passada, já revelava uma prevalência global de HAS 

na população adulta de 37,8% em homens e 32,1% em mulheres (PEREIRA et al., 2009). No 

Brasil, em especial, a proporção de hipertensos atinge mais de 32,5% (mais 36 milhões) da 

população adulta em idade produtiva, e em mais de 60% dos idosos (SCALA et al., 2015). 

Esses dados são preocupantes, principalmente porque a HAS representa alto risco para o 

desenvolvimento de comorbidades severas, como a insuficiência cardíaca, doença arterial 

coronariana, acidente vascular encefálico e insuficiência renal (KANNEL, 1995; WHELTON, 

1994; HE; WHELTON, 1997; KEARNEY et al., 2004). Mais especificamente, foi identificado 

que a HAS pode estar presente em 69% dos pacientes com primeiro episódio de infarto agudo 

do miocárdio, 77% dos acidentes vasculares encefálicos, 75% dos pacientes com insuficiência 

cardíaca e em 60% dos pacientes com doença arterial periférica (MOZAFFARIAN et al., 2015). 

Esses números são alarmantes, porque como apontado acima, têm como consequências 

importantes prejuízos na qualidade de vida, mortalidade precoce e elevam exponencialmente 

os gastos em saúde pública 

 

Hipertensão e Sistema Nervoso Autonômico 

A HAS, principalmente quando não tratada ou tratada inadequadamente, apresenta 

como consequências, importantes lesões em órgãos alvo, a exemplo da nefroesclerose 

decorrente do aumento da pressão intraglomerular, resultando em desarranjos estruturais e 

funcionais renais, ocasionando hiperfiltração glomerular e microalbuminúria. Como 

desdobramento da nefroesclerose, ocorre elevação da creatina sérica e progressão para a 

insuficiência renal (CHOBANIAN et al., 2003). Por outro lado, também existe uma íntima 

relação entre a evolução da HAS e o sistema nervoso autonômico. Essa relação pode ser bem 

evidenciada no desenvolvimento da insuficiência cardíaca. No início da HAS ocorre maior 
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aumento da contratilidade para compensar o aumento da pós-carga e/ou pré-carga, esta última 

quando ocorre maior retenção de sódio (Na+). Ou seja, a contratilidade normal não é suficiente 

para satisfazer as necessidades de todos os tecidos corporais, resultado da redução do débito 

cardíaco. Para compensar essa redução e preservar a homeostase corporal, ocorre o aumento da 

ativação simpática cardíaca. Nesse caso, além do aumento da ativação simpática direta sobre o 

coração, também ocorre o aumento dos níveis circulantes de catecolaminas, promovendo um 

aumento da contratilidade e melhora da perfusão sanguínea de órgãos vitais. Caso essa situação 

fosse apenas episódica, o sistema retornaria ao equilíbrio e a maior ativação simpática cessaria. 

No entanto, como a HAS envolve um estímulo crônico e crescente, a ativação simpática e os 

níveis de catecolaminas tendem a aumentar substancialmente, promovendo importantes efeitos 

deletérios; como o aumento cada vez maior da pós-carga, lesões de cardiomiócitos, isquemia, 

arritmias, aumento expressivo da hipertrofia dos cardiomiócitos e da fibrose cardíaca; aumento 

do consumo de oxigênio (O2) pelo tecido cardíaco, hipoperfusão periférica, ativação de vias 

endócrinas, metabólicas e inflamatórias, e muitas vezes, como consequência mais tardia ocorre 

a diminuição da sensibilidade dos receptores β-adrenérgicos. Se o ciclo vicioso entre aumento 

da ativação simpática para compensar a incapacidade cardíaca em manter um débito cardíaco 

adequado não for interrompido, a excessiva estimulação autonômica simpática pode até 

ocasionar a queda da concentração de catecolaminas no miocárdio decorrente da saturação da 

enzima tirosina hidroxilase (FLORAS, 2009). 

Sendo assim, alterações no controle autonômico cardiovascular quantificadas por meio 

de diferentes abordagens apresentam-se como respeitáveis e importantes preditores de 

morbimortalidade decorrentes de doenças cardiovasculares, inclusive da HAS, mesmo antes da 

ocorrência de lesões em órgãos alvo. Dentre as alterações autonômicas cardiovasculares 

decorrentes da HAS podemos apontar as mais comuns; o aumento dos níveis de catecolaminas 

circulantes; o maior predomínio do tônus simpático cardíaco sobre o tônus vagal; a redução da 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e o aumento na variabilidade da pressão arterial 

(VPA) sistólica; e a diminuição na sensibilidade barorreflexa (SBR) (PRAKASH et al., 2005; 

DOĞRU et al., 2010; CELOVSKÁ et al., 2010; OKADA et al., 2012). Essas alterações, se não 

revertidas, podem ser determinantes para a evolução e agravamento da doença, culminando 

com prejuízos morfológicos e funcionais de tal monta que podem levar, como apontado acima, 

à insuficiência cardíaca em grau mais severo e muitas vezes precocemente (PRAKASH et al., 

2005; FENG et al., 2015; GRASSI et al., 2015). Inclusive, alguns estudos demonstraram que 

pequenas alterações autonômicas cardiovasculares já estão associadas a um gradiente mais 
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elevado e variável da pressão arterial sistólica ao longo de 24 horas (MIAO et al., 2006; 

METELKA, 2014). 

 

Abordagem Terapêutica – Treinamento Físico Aeróbio 

Sendo assim, quanto mais precocemente a HAS for identificada e o tratamento adequado 

for iniciado, menos danos ao paciente ocorrerão, inclusive sobre o controle autonômico 

cardiovascular. Nesse aspecto, pacientes que apresentam níveis não muito elevados da PA, ou 

seja, que se encontram no estágio I da HAS (Pressão Arterial Sistólica entre140-159 mmHg; e 

Pressão Arterial Diastólica entre 90-99 mmHg), classificada com risco cardiovascular baixo a 

moderado quando até dois fatores de risco estão presentes, a terapêutica primária baseia-se em 

mudanças no estilo de vida, principalmente com ênfase na alimentação e na prática regular de 

exercícios físicos, principalmente os classificados como aeróbios, que por si só contribuem para 

a redução da PA (FAGARD; CORNELISSEN, 2007; COZZA et al., 2012; American College 

of Cardiology / American Heart Association on Clinical Practice Guidelines, 2017). Dentre os 

principais efeitos decorrentes da prática regular de exercícios físicos em indivíduos hipertensos, 

destacam-se, além da redução da PA, a redução do percentual de gordura corporal, o aumento 

da capacidade aeróbia, o controle dos níveis de gorduras e lipoproteínas séricas e a melhora do 

controle autonômico cardiovascular (WHELTON et al., 2002; KOKKINOS et al., 2001; 

IZDEBSKA et al., 2004; CORNELISSEN; FAGARD, 2005; LATERZA et al., 2007; MIZUNO 

et al., 2008). Além desses benefícios, adaptações morfológicas e funcionais cardíacas também 

são observadas. Essas adaptações são importantes porque o remodelamento cardíaco 

hipertrófico está relacionado com arritmias ventriculares, isquemia do miocárdio, disfunção 

sistólica e/ou diastólica e aumento da morbimortalidade. Nesse caso em específico, estudo 

experimental demonstrou que o exercício físico regular pode aumentar a linearidade da rede de 

colágeno do músculo cardíaco e reduzir o trabalho interno do coração, reduzindo, assim, as 

exigências metabólicas e a fibrose cardíaca (KWAK et al., 2011). 

Quanto aos benefícios do treinamento físico aeróbio sobre o controle autonômico 

cardiovascular, já foram bem documentados por meio de estudos experimentais e clínicos 

(CARTER et al., 2003; SOUZA et al., 2009; COLLIER et al., 2009). Entre os diversos 

benefícios autonômicos cardiovasculares, a realização de exercícios físicos regulares parece 

promover a redução da influência tônica autonômica simpática para o coração e vasos, e 

aumentar a influência vagal para o coração (PIOTROWICZ et al., 2009; SLOAN et al., 2009; 

SOUZA et al., 2009). Nesse sentido, estudo clínico que comparou os efeitos do treinamento 
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aeróbio e de força sobre o controle autonômico cardíaco mostrou que apenas a prática de 

exercícios aeróbios reduzia a frequência cardíaca (FC) de repouso e aumentava as oscilações 

de alta frequência (HF) da VFC, de origem predominantemente vagal (SLOAN et al., 2009). 

 

Abordagem Terapêutica - Tratamento Farmacológico 

Entretanto, muitas vezes as mudanças no estilo de vida, apesar dos demais benefícios 

sistêmicos já conhecidos, se mostram ineficazes, e nesse caso, se não surtirem efeitos após um 

período de aproximadamente 90 dias, a terapêutica farmacológica faz-se necessária (American 

College of Cardiology / American Heart Association on Clinical Practice Guidelines, 2017). A 

terapêutica consiste na prescrição de diferentes classes de anti-hipertensivos, tanto como 

monoterapia, como também terapia conjugada entre dois ou mais fármacos. Entre os anti-

hipertensivos mais usuais temos as seguintes classes e seus efeitos principais que resultam na 

redução da PA; os betabloqueadores possuem ação direta cardíaca, principalmente pela redução 

do débito cardíaco, consequente à inibição do inotropismo e cronotropismo cardíaco (BLACK; 

STEPHENSON, 1962; LINDHOLM et al., 2005; SCIARRETTA et al., 2011); os diuréticos 

atuam promovendo a redução direta do volume extracelular associado ao seu efeito natriurético, 

o que resulta na redução da volemia e, consequentemente, na redução do débito cardíaco 

(BEYER et al., 1958; REILLY et al., 2010; LACOURCIÈRE et al., 2010); os bloqueadores de 

canais de cálcio (Ca++) promovem efeito anti-hipertensivo por meio da vasodilatação periférica 

induzida pela diminuição intracelular na concentração de Ca++ da célula muscular lisa dos 

vasos, reduzindo assim a resistência vascular periférica (LEHMANN et al., 1983; KIZER et al., 

2001; KRZESINSKI; SCHEEN, 2007); e os anti-hipertensivos com ação sobre o sistema renina 

angiotensina-aldosterona (SRAA), destacando-se os inibidores da enzima conversora de 

angiotensina (iECA), os bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina II e os bloqueadores 

diretos da renina. Os iECA e bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina II merecerão 

mais atenção por serem objeto do presente estudo. 

Como apontado acima, os anti-hipertensivos com ação sobre o SRAA são divididos em 

três grupos, de acordo com os mecanismos de ação. No entanto, dois grupos são os mais 

utilizados. Os iECA, como o maleato de enalapril, captopril, ramipril, trandolapril, lisinopril e 

enalaprilate, que atuam por meio da redução da conversão da angiotensina I em angiotensina 

II, resultando em diminuição dos níveis circulantes de angiotensina II e de aldosterona; e os 

bloqueadores dos receptores AT1 para a angiotensina II (GOODMAN; GILMAN, 2012). 
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Os iECAs ao diminuírem os níveis de angiotensina II, consequentemente, provocam 

dilatação arteriolar sistêmica, e aumentam a complacência das artérias de grande calibre, 

contribuindo para a redução da PA. Por sua vez, ao diminuírem os níveis de aldosterona, 

promovem o aumento da natriurese, o que resulta na redução do volume intravascular. Os iECA 

também atenuam a degradação de bradicinina, e o aumento dessa cinina resulta em 

vasodilatação adicional endotélio-dependente (CUSHMAN et al., 1977; 

VIJAYARAGHAVAN; DEEDWANIA, 2011). Os iECA mostram-se efetivos, principalmente, 

em pacientes com hipertensão hiper-reninêmica. No entanto, esses fármacos também reduzem 

a PA em pacientes com níveis circulantes baixos a normais de renina. A eficiência dos iECA 

como agentes anti-hipertensivos em pacientes com atividade baixa a normal da renina 

plasmática parece ser devido à potencialização dos efeitos vasodilatadores da bradicinina, 

embora essa hipótese ainda não tenha sido muito comprovada (GAINER et al., 1998). No 

entanto, os iECA são agentes anti-hipertensivos muito efetivos e muitas vezes representam a 

primeira escolha no tratamento de pacientes hipertensos, à exceção de pacientes que apresentam 

depleção do volume intracelular. Nesse caso, os iECA devem ser administrados com cautela. 

Ademais, apresentam benefícios específicos, como a atenuação da perda da função renal em 

pacientes com doença renal crônica, além de poucos efeitos adversos, a não ser por uma tosse 

seca persistente. A tosse, que constitui um efeito colateral comum do tratamento com os iECA, 

é resultante de um aumento dos níveis de bradicinina, substância P e/ou prostaglandinas nos 

pulmões; com frequência, esse efeito colateral leva à não-aderência de alguns pacientes ao 

tratamento ou à sua interrupção (GIBSON, 1989; SARUTA et al., 1999). Nesse caso, muitas 

vezes os bloqueadores dos receptores AT1 de angiotensina representam uma opção interessante 

no tratamento. 

De fato, os bloqueadores dos receptores AT1 de angiotensina, como o losartan, valsartan 

e irbesartan, também se mostram efetivos na redução da PA e, algumas vezes podem representar 

a primeira escolha, inclusive por não apresentar como efeito adverso a tosse, assim como por 

outros critérios, inclusive preferência clínica. Ademais, os antagonistas dos receptores AT1 da 

angiotensina II apresentam outros efeitos benéficos, como a diminuição da proliferação reativa 

da camada íntima arteriolar (IMANISHI et al., 2004). 

 

Sistema Renina Angiotensina-Aldosterona (SRAA) e Sistema Nervoso Autonômico 
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De fato, a prescrição de drogas com ação sobre o SRAA proporciona uma série de 

benefícios cardiovasculares, além, é claro, da redução da PA. Nesse caso, a literatura aponta 

que os iECA apresentariam resultados mais abrangentes, inclusive decorrente do seu 

mecanismo de ação. Entre os benefícios gerais observados pelas drogas com ação sobre o 

SRAA, destacam-se; atenuação na evolução do enrijecimento arterial (PERRET-GUILLAUME 

et al., 2009); redução da fibrose e remodelamento cardíaco adverso, além da diminuição da 

proliferação da musculatura lisa vascular (WACHTELL et al., 2002; KANNO et al., 2004; 

DUPREZ, 2006; MIZUNO et al., 2008; ZHANG et al., 2009). Adicionalmente, foi descrito um 

importante papel dos iECA sobre o controle autonômico cardiovascular. Nesse caso, alguns 

estudos mostraram que o tratamento da hipertensão com iECA, tanto em animais experimentais, 

quanto em humanos, melhoraria o controle autonômico cardiovascular sob diversos enfoques 

avaliados, principalmente em relação à SBR e à modulação autonômica cardíaca (BALL, 1989; 

SALO et al., 1999; COZZA et al., 2012; MAIDA et al., 2017). 

Nesse caso, estudo que contou com a participação de 57 indivíduos com hipertensão 

essencial e avaliou os efeitos de diferentes agentes anti-hipertensivos administrados durante 8 

semanas, sendo um iECA, um bloqueador de canais de cálcio e um antagonista dos receptores 

AT1 da angiotensina, mostrou que todos os fármacos utilizados promoveram importante 

redução da PA. Porém, enquanto o iECA e o bloqueador dos receptores AT1 foram associados 

com o aumento do componente autonômico parassimpático cardíaco, o bloqueador dos canais 

de Ca++ foi associado à redução do componente autonômico parassimpático e ao aumento na 

ativação do componente simpático (KARAS et al., 2005). Adicionalmente, outro estudo 

experimental mostrou que o tratamento com iECA, além de diminuir a PA média, também 

reduzia a razão entre as oscilações de baixa frequência/alta frequência (LF/HF) da VFC em 

decorrência do aumento nas oscilações de HF, pertencentes à modulação vagal cardíaca. Esses 

resultados foram associados ao aumento na sensibilidade barorreflexa, sugerindo uma melhora 

na função cardíaca vagal. Nesse sentido, os achados obtidos sugeriram um efeito benéfico do 

uso em longo prazo dos iECA (DIAS DA SILVA et al., 2006). Por outro lado, estudo 

experimental mais recente realizado em nosso laboratório mostrou que ambos tratamentos, 

inibição da enzima conversora da angiotensina ou bloqueio dos receptores AT1 promoveram 

os mesmos efeitos autonômicos cardiovasculares, caracterizados pela melhora do balanço 

autonômico cardíaco com predomínio do componente autonômico parassimpático, aumento na 

VFC e redução na VPA sistólica e aumento na SBR. Entretanto, quando associados com o 
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treinamento físico aeróbio, somente o grupo tratado com um iECA apresentou resultados 

benéficos adicionais (MAIDA et al., 2017). Nesse caso, desconhecemos se esses achados 

também se aplicam em humanos. 

 

Associação do treinamento físico aeróbio com o tratamento farmacológico 

Sendo assim, apesar das informações acerca dos benefícios sobre o controle autonômico 

cardiovascular, morfologia e funcionalidade cardíaca, promovidos pelo tratamento 

farmacológico com os inibidores da enzima conversora da angiotensina e bloqueador dos 

receptores AT1, bem como pelo treinamento físico aeróbio isolados, pouco sabemos sobre os 

efeitos da associação dos tratamentos. Nesse caso, desconhecemos se a associação do 

treinamento físico aeróbio com um iECA supera em benefícios quando comparados com a 

associação com um bloqueador de receptores AT1. Nossa hipótese é que os efeitos 

hemodinâmicos, morfofuncionais cardíacos e autonômicos cardiovasculares possam apresentar 

magnitudes distintas, o que contribuiria para nortear condutas terapêuticas visando maiores 

benefícios ao paciente com HAS. Ademais, estudo realizado em nosso laboratório (COZZA et 

al., 2012), entretanto somente abordando a VFC, demonstrou que o exercício físico aeróbio 

pode melhorar a resposta modulatória autonômica ao teste ortostático de inclinação, conhecido 

como tilt test, independentemente da presença de hipertensão ou de tratamento farmacológico 

com iECA. Neste mesmo estudo demonstrou-se que o exercício físico aeróbio reduziu a PA em 

voluntários hipertensos não tratados e que a associação com o Maleato de Enalapril promoveu 

redução ainda maior. 

Já estudo experimental que investigou o efeito da utilização de um bloqueador dos 

receptores AT1, combinado com o exercício físico aeróbio não observaram potencialização na 

redução dos níveis da PA. Estes autores sugerem que isto ocorreu devido o bloqueador dos 

receptores AT1 ter reduzido a PA a níveis mais baixos, acabando por minimizar os efeitos do 

exercício físico (AZEVEDO et al., 2003). Neste mesmo estudo, ambos, exercício físico e 

terapia farmacológica, aumentaram a SBR quando utilizados separadamente, porém, quando 

combinados, o exercício fisco não demonstrou nenhum efeito aditivo para esta melhora. 

Por fim, ainda não foi totalmente estabelecido se diferenças farmacológicas entre os 

bloqueadores dos receptores AT1 para a angiotensina II e os iECA resultam ou não em 

diferenças significativas nos desfechos terapêuticos. Entretanto, em relação ao controle 

autonômico cardiovascular e morfofisiologia cardíaca percebemos que os iECA parecem ter os 
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efeitos potencializados quando associado com o treinamento físico em comparação à associação 

do treinamento físico com os bloqueadores dos receptores AT1. Sendo assim, como são 

escassos os trabalhos que abordaram a associação do exercício físico aeróbio com diferentes 

terapias farmacológicas em indivíduos com HAS e, consequentemente, seus efeitos sobre a 

morfofuncionalidade cardíaca e controle autonômico cardiovascular, importantes preditores de 

morbimortalidade, impossibilitou até o momento, conclusões mais aprofundadas sobre a 

interação e as vantagens e desvantagens entre os tratamentos. Dessa forma, como apontada 

anteriormente, nossa hipótese é que as associações do exercício físico aeróbio com diferentes 

classes de medicamentos anti-hipertensivos com ação sobre o SRAA possam promover no 

sistema cardiovascular distintos efeitos hemodinâmicos, teciduais e autonômicos cardíacos com 

diferentes magnitudes, o que poderá fornecer mais subsídios para a prescrição e adequação de 

um tratamento mais eficaz, que traga maiores benefícios para o paciente. 

Para responder essa hipótese foram realizados dois estudos, o primeiro com a finalidade 

de investigar em voluntários com HAS se o tratamento em longo prazo com losartan associado 

ao treinamento físico aeróbio interfere no controle autonômico cardiovascular, tendo como 

referência voluntários normotensos. Já o segundo estudo com a finalidade de investigar se o 

treinamento físico aeróbio apresenta resultados semelhantes ao tratamento farmacológico com 

losartan ou maleato de enalapril em relação ao controle autonômico cardiovascular, e se a 

associação de ambos potencializa os efeitos observados nos parâmetros avaliados, tendo como 

referência voluntários com HAS não tratados. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo primário 

Investigar em voluntários do sexo masculino com HAS se a associação dos tratamentos 

farmacológicos a longo prazo com losartan, um bloqueador dos receptores AT1 e maleato de 

enalapril, um iECA, com o treinamento físico aeróbio potencializa os efeitos observados nos 

parâmetros autonômicos cardiovasculares avaliados, com enfoque na SBR e na modulação da 

VFC e da VPA. 

 

Objetivo secundário 

Investigar nessa mesma população se o tratamento em longo prazo com losartan e 

maleato de enalapril, influenciam de forma semelhante o controle autonômico cardiovascular e 

se o tratamento com losartan é capaz de restaurar os parâmetros autonômicos cardiovasculares, 

também com enfoque na SBR e na modulação da VFC e da VPA.  
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MÉTODOS 

 

Amostragem – Estudo 1 e Estudo 2  

O presente estudo é um ensaio clínico intervencional e prospectivo realizado no 

Laboratório de Fisiologia do Exercício e Fisioterapia Cardiovascular (LAFE-FISIOCAR) da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto (SP) 

Brasil. 

Para o “Estudo 1” foram investigados 32 voluntários do sexo masculino com idade entre 

40 e 60 anos e não praticantes de exercícios físicos regulares. Esses voluntários foram divididos 

em 02 (dois) grupos; sem hipertensão (Grupo normotenso; N=16); e hipertensos tratados com 

losartan (Grupo losantan; N=16). 

Para o “Estudo 2” foram investigados 54 voluntários do sexo masculino também com 

idade entre 40 e 60 anos e não praticantes de exercícios físicos regulares. Esses voluntários 

foram divididos em 03 (três) grupos; hipertensos não tratados (Grupo controle; N=16); 

hipertensos tratados com losartan (Grupo losantan; N=21); e hipertensos tratados com maleato 

de enalapril (Grupo enalapril; N=17).  

Os voluntários com história de HAS foram triados na clínica de hipertensão do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, Brasil. Os voluntários apresentavam diagnóstico de HAS há pelo menos 2 anos, 

classificada nos estágios I e II ao diagnóstico, ou seja, antes do início do tratamento 

farmacológico quando indicado, com risco cardiovascular baixo a moderado, de acordo com as 

diretrizes de diagnóstico e classificação do American College of Cardiology / American Heart 

Association on Clinical Practice Guidelines (2017). Os voluntários que faziam uso das drogas 

anti-hipertensivas deveriam estar em tratamento por meio da monoterapia com bloqueador de 

receptores AT1 (Losartan, 25-50mg / dia) ou iECA (Maleato de Enalapril, 10-20mg / dia) por 

6 meses a 2 anos antes de sua inclusão no estudo e com a prescrição dos fármacos já otimizadas. 

Por sua vez, os voluntários normotensos foram triados no LAFE-FISIOCAR da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto (SP) Brasil. 

A escolha da investigação somente com homens foi baseada em estudos anteriores que 

mostraram que os homens e mulheres apresentam diferenças no balanço da modulação 

autonômica cardíaca, decorrentes, principalmente, da ação dos hormônios ovarianos. Nesse 

caso, os estrogênios desempenham um papel fundamental no controle autonômico cardíaco, 
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promovendo uma maior participação autonômica vagal e/ou redução da influência simpática na 

regulação autonômica cardíaca, além da liberação de fatores de dilatação derivados do endotélio 

vascular. (DUTRA et al., 2013; FACIOLI et al., 2018).
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Figura 1 – Diagrama representando o fluxo dos participantes em cada etapa do estudo.
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Critérios de exclusão 

Antes dos procedimentos experimentais todos os voluntários foram entrevistados 

(anamnese), além de verificados os respectivos prontuários com todos os dados referentes a 

identificação e tratamento da doença, no caso dos voluntários com história de HAS. A partir da 

anamnese e da análise dos prontuários não foram incluídos no estudo voluntários que 

apresentaram qualquer das situações; prática regular (1 vez ou mais por semana) de exercícios 

físicos de qualquer modalidade, distúrbios cognitivos, distúrbios músculo-esqueléticos, 

doenças endócrinas, metabólicas e cardiovasculares (exceto HAS) ou qualquer outra doença ou 

limitação física que comprometesse o desempenho nos testes. Também não foram incluídos 

tabagistas ou voluntários com HAS que faziam uso de terapia farmacológica combinada ou que 

utilizassem qualquer outro medicamento que interferisse na função cardíaca e no controle 

autonômico cardiovascular.  

 

Aspectos éticos 

Todos os procedimentos do estudo foram realizados de acordo com as diretrizes 

estabelecidas na Declaração de Helsinque e Boas Práticas Clínicas. Este estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos do Hospital das Clínicas (Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, Brasil) (Protoloco: 

2.280.910 / 2017). Todos os voluntários foram submetidos a uma avaliação cuidadosa e foram 

informados sobre os aspectos legais e éticos do estudo e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, antes do início do estudo. Este estudo foi cadastrado no Registro Brasileiro 

de Ensaios Clínicos (ReBEC - RBR-8k2dsc). 

 

Protocolo experimental 

Os dados foram coletados durante três visitas ao Laboratório de Fisiologia do Exercício 

e Fisioterapia Cardiovascular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, entre as 07h e 10h, 

com intervalo de 48 horas entre as visitas. Na primeira visita foram realizadas as coletas de 

sangue para análise do perfil metabólico. Na segunda visita foram realizadas medidas 

antropométricas seguido do teste direto de avaliação da aptidão cardiorrespiratória, enquanto 

na terceira e última visita foram realizados os registros eletrocardiográficos e da pressão arterial 

pulsátil para a análise da modulação autonômica cardiovascular. Cada visita teve a duração de 

~ 2 h, e todos os voluntários foram orientados a não ingerir bebidas alcoólicas e cafeína, não 
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praticar exercícios físicos extenuantes, e manter sua dieta habitual por 48 horas antes das 

avaliações. Os voluntários dos grupos medicamentosos foram instruídos a não interromper o 

tratamento farmacológico por conta própria, e aconselhados a dormir pelo menos 7 ou 8 horas 

na noite anterior às visitas. 

Os protocolos foram repetidos após as 16 semanas de intervenção fisioterapêutica por 

meio de treinamento físico aeróbio supervisionado em esteira motorizada. Além disso, para a 

avaliação final foi estabelecido um intervalo de 48 horas entre a última sessão do treinamento 

físico e o primeiro dia de reavaliação. 

 

Exames laboratoriais 

Amostras de sangue (3,5 mL, BD Vaccutainer® EDTA; Becton, Dickin, and Company, 

Franklin Lakes, NJ, EUA) foram usadas para analisar os níveis de glicemia de jejum 

(Hexoquinase-UV), triglicerídeos (Desidrogenase) e colesterol total e seus frações (Esterase-

Oxidase). Todos os voluntários foram solicitados a jejuar por 12 horas antes das avaliações. 

 

Parâmetros antropométricos 

A massa corporal e a estatura foram obtidas por meio de balança analógica com 

altímetro (Welmy, Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo, Brasil), enquanto os valores do índice de 

massa corporal (IMC) foram obtidos pela fórmula M/E², onde M é a massa corporal em 

quilogramas e E é a estatura em metros. 

 

Teste de Função Cardiorrespiratória 

Foi realizado um teste incremental em esteira ergométrica no Imbramed Super ATL 

(Super ATL Millenium®, Inbramed / Inbrasport, Porto Alegre, RS, Brasil), seguindo o 

protocolo de Balke descrito anteriormente (BALKE; WARE, 1959). Os voluntários tiveram sua 

atividade elétrica cardíaca monitorada por eletrocardiograma (ECG) com nove derivações 

(MC5, DI, DII, V1-V6). O consumo de oxigênio e o dióxido de carbono exalado (VO2 e VCO2, 

respectivamente) foram quantificados usando um analisador metabólico (Ultima ™ CardiO2, 

Medical Graphics Corp., St. Paul, Minneapolis, EUA). Para a interrupção do teste de função 

cardiorrespiratória os voluntários deveriam apresentar pelo menos um dos seguintes critérios: 

alcance da FC submáxima (85% da FC máxima calculada pela fórmula de Karvonen); alcance 
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da PAS em 220 mmHg; aumento de 20 mmHg da PAD em relação ao valor basal; qualquer tipo 

de desconforto como dispneia, exaustão e dores. 

 

Avaliação hemodinâmica 

A pressão arterial sistólica (PAS), a pressão arterial diastólica (PAD) e a pressão arterial 

média (PAM) foram obtidas com o equipamento Finometer (Finometer Pro, Finapres Medical 

System, Amsterdam, Netherland). Os dados de FC foram obtidos em gravador 

eletrocardiográfico digital (ML866 PowerLab, ADInstruments, Bella Vista, Austrália). 

 

Análise da variabilidade da freqüência cardíaca e da variabilidade da pressão arterial 

A análise espectral da VFC foi registrada entre 09h00 e 10h00 de acordo com o seguinte 

protocolo: os voluntários foram instruídos a permanecer em posição de repouso supina na cama 

ortostática por 20 minutos, sendo os primeiros 10 minutos para estabilizar os parâmetros 

cardiovasculares e os 10 minutos consecutivos para registro do ECG e da pressão de pulso 

arterial, em seguida os voluntários foram colocados passivamente em posição inclinada (ângulo 

de 75º - Tilt Test) por mais 10 minutos. Para o “Estudo 1” foi utilizado o registro completo dos 

10 minutos em posição supina e para o “Estudo 2” foi utilizado esses mesmos 10 minutos em 

posição supina mais o registro, também completo, dos 10 minutos sequentes na posição 

inclinada.  A VFC para as posições supina e inclinada (ou seja, o teste de inclinação) foi 

registrada por meio de um eletrocardiograma (AD Instruments, Sydney, Austrália), e uma série 

temporal de intervalo RR (iRR) foi obtida. A VFC foi obtida por meio do iRR do registro 

eletrocardiográfico (ECG), por meio da derivação MC5 modificado na frequência de 

amostragem de 2000Hz. Os valores dos dados de VPA foram obtidos a partir da PAS registrada 

batimento a batimento por meio de equipamento de registro de pletismografia digital 

(Finometer Pro, Finapress Medical System, Amsterdam, Holanda). A temperatura ambiente foi 

mantida em 21ºC, a luz ambiente e os ruídos foram controlados, para evitar qualquer 

interferência no registro dos dados. 

As análises de VPA e VFC foram realizadas usando software de computador 

personalizado (CardioSeries v2.4, http://sites.google.com/site/cardioseries) (DUTRA et al., 

2013; TEZINI et al., 2013; MAIDA et al., 2017; FACIOLI et al., 2018). Os valores dos 

intervalos RR e PAS foram redesenhados em uma interpolação spline cúbica de 3 Hz para 

normalizar o intervalo de tempo entre os batimentos. As séries de iRR e PAS interpolados 
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seguem o Protocolo de Welch; foram divididas em conjuntos semi-sobrepostos de 512 pontos 

de dados, com sobreposição de 50%. O segmento estacionário foi inspecionado visualmente e 

aqueles com artefatos ou transitórios foram excluídos. Cada segmento estacionário de iRR e 

PAS foi submetido à análise espectral por Transformada Rápida de Fourier (FFT), após a janela 

de Hanning. Os espectros de iRR foram integradas em bandas de baixa frequência (LF; 0,04-

0,15 Hz) e alta frequência (HF; 0,15-0,5 Hz), e os resultados foram expressos em unidades 

absolutas (ms²) e normalizadas (un), enquanto os espectros da PAS foram integrados apenas na 

banda de baixa frequência (LF; 0,04-0,15 Hz), e os resultados foram expressos em valores 

absolutos (mmHg2). 

Os valores normalizados para VFC foram obtidos calculando a porcentagem de potência 

de LF e HF em relação à potência total do espectro menos a banda de frequência muito baixa 

(VLF; <0,04 Hz). Além disso, o procedimento de normalização foi realizado para minimizar as 

variações da potência total nos valores absolutos de LF e HF (TASK FORCE, 1996). Para 

avaliar o equilíbrio simpatovagal, a razão LF/HF da variabilidade iRR também foi calculada 

(MONTANO et al., 1994).  

 

Análise de sensibilidade barorreflexa espontânea 

A SBR foi avaliada no domínio do tempo usando a técnica de sequência, conforme 

descrito por PORTA et al. (2003). O software de computador CardioSeries v2.4 digitalizou 

séries temporais batimento a batimento de valores de iRR e PAS em busca de sequências de 

pelo menos 3 batimentos consecutivos, em que aumentos progressivos na PAS foram seguidos 

por aumentos progressivos no IRR (sequência ascendente) e diminuições progressivos da PAS 

foram seguidos por diminuições progressivos do iRR (sequência descendente), com coeficiente 

de correlação (r) entre os valores de iRR e PAS superior a 0,8. A inclinação média da linha de 

regressão linear entre os valores de PAS e iRR de cada sequência encontrada determinou o SBR 

espontânea.  

 

Treinamento físico aeróbio 

Todos os voluntários foram submetidos ao treinamento físico aeróbico em esteira 

motorizada com intensidade equivalente de FC correspondente à soma entre FC em repouso e 

70-80% da FC de reserva obtida por meio da equação: (FC registrada no pico do teste 

cardiopulmonar - FC em repouso). O treinamento físico aeróbio teve duração de 16 semanas e 
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consistiu em três sessões semanais, com uma hora de duração, divididas em 3 fases; 1) 5 

minutos de aquecimento em intensidade menor que a faixa de treinamento da FC alvo (50-65% 

da FC reserva); 2) 50 minutos na faixa da FC alvo (70-80% da FC de reserva) e; 3) 5 minutos 

de resfriamento na intensidade da FC inferior à FC alvo de treinamento (40-50% da FC de 

reserva). A progressão da FC de treinamento ocorreu ao longo das semanas partindo de 70% da 

FC de reserva e aumentando 5% a cada 4 semanas até alcançar 80% da FC de reserva. Houve 

um período de adaptação ao protocolo no início da intervenção (duas primeiras semanas), em 

que o treinamento físico aeróbio consistiu em 20 a 30 minutos de duração para familiarização 

e adaptação ao protocolo. A intensidade utilizada foi equivalente à soma da FC em repouso e 

50-60% da FC de reserva, seguida de aumentos de intensidade e duração nas semanas 

subsequentes, até que a FC de treinamento fosse atingida como descrito. Ao início de cada 

sessão de treinemento físico aeróbio foi realizada uma anamnese para identificação de alguma 

ocorrência que pudesse interfeir no treinamento físico naquele dia, como: sintomas de gripes 

ou resfriados, dores musculares, dores articulares ou não ter relizado o tratamento 

farmacológico adequadamente. Além disso, a FC foi monitorada ao longo das fases por meio 

de monitores de FC (Polar RS810). Todos os voluntários deveriam completar pelo menos 75% 

das sessões de treinamento físico aeróbio para a inclusão no estudo. O protocolo de treinamento 

foi realizado no Laboratório de Fisiologia do Exercício e Fisioterapia Cardiovascular, do 

Departamento de Ciências da Saúde, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), 

Universidade de São Paulo. 

 

Análise Estatística 

Os resultados estão apresentados como média ± desvio padrão (DP). Os valores de idade 

e estatura foram avaliados pela análise de variância one-way (ANOVA), e quando apropriado, 

comparações post hoc foram realizadas usando o teste de Tukey. Os efeitos dos exames 

laboratoriais, parâmetros hemodinâmicos, teste funcional cardiopulmonar, variabilidade da 

frequência cardíaca, variabilidade da pressão arterial e sensibilidade barorreflexa espontânea 

foram avaliados pela análise de variância ANOVA two-way. Quando apropriado, comparações 

post hoc foram realizadas usando o método Student-Newman-Keuls. Também foram realizadas 

comparações intragrupos (comparando os grupos de normotensos e grupos de hipertensos antes 

e depois do treinamento) por meio do teste “t” de Student pareado para medidas dependentes; 

e comparações intergrupos (comparando normotensos com hipertensos somente antes do 
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treinamento) também por meio do teste “t” de Student para medidas independentes. As 

diferenças foram consideradas significativas quando p <0,05. Todos os testes estatísticos foram 

realizados usando o software SigmaPlot 11.0 (Systat Software Inc., San Jose, CA, EUA). Foi 

utilizado o “GraphPad StatMate 2.0” para o cálculo do tamanho da amostra. O nível de 

confiança foi fixado em 95%, poder de 80%, com as variáveis LF e HF em unidades 

normalizadas como referência. O tamanho da amostra foi definido em 16 participantes por 

grupo.  
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ESTUDO 1: O Losartan reduz a pressão arterial, mas tem 

pouco efeito sobre os parâmetros autonômicos cardíacos em 

homens hipertensos - a importância do treinamento físico 
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RESULTADOS 

As características antropométricas, valores metabólicos e cardiovasculares do grupo 

normotenso e do grupo hipertenso, antes e após o treinamento físico aeróbio, são apresentadas 

na Tabela 1. Os resultados mostraram que os grupos eram semelhantes antes do período de 

treinamento. Após 16 semanas de treinamento físico, não houve alterações de massa corporal 

ou IMC. Porém, em relação aos parâmetros cardiovasculares, os voluntários normotensos 

apresentaram redução da FC em repouso, enquanto os hipertensos tratados com losartan 

apresentaram redução da FC em repouso, PAS, PAD e PAM. 

A Tabela 1 também mostra que antes do treinamento físico o grupo normotenso 

apresentava maiores lipoproteínas de alta densidade (HDL) e menor glicemia, quando 

comparado ao grupo hipertenso. Após o treinamento, ambos os grupos apresentaram aumento 

no VO2pico. Além disso, o grupo hipertenso apresentou diminuição nas lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL) e na glicemia. 
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Tabela 1 - Parâmetros antropométricos, metabólicos e cardiovasculares obtidos em voluntários normotensos e voluntários com histórico de hipertensão tratados com 

Losartan. 

Os valores são apresentados como a média ± DP: desvio padrão. BMI: índice de massa corporal; bpm: batimentos por minuto; DF: graus de liberdade; F: fator; FC: frequência cardíaca; HDL: lipoproteínas de 

alta densidade; IMC: índice de massa corporal; kg: quilograma; mL.kg-1.min-1: mililitros por minuto por quilo; LDL: lipoproteínas de baixa densidade; m: metro; mg dl-1: milligram por decilitro; PAD: 

pressão arterial diastólica; PAM: pressão arterial média; PAS: pressão arterial sistólica; VO2pico: volume de oxigênio consumido no pico do exercício. a P<0.05 vs. Grupo normotenso não treinado; c Grupo 

hipertenso não treinado. 

 Normotenso  Hipertenso  Fator Hipertensão  Fator Treinamento  Interação 

 Não treinado  Treinado  Não treinado  Treinado  F(DF) P  F(DF) P  F(DF) P 

Características                 

Idade, anos 50 ± 4,4  -  51 ± 6,7  -  F(1,60):0,12 0,73  F(1,60):0,00 1,00  F(1,60):0,00 1,00 

Estatura, cm 174 ± 0,07  -  173 ± 0,11  -  F(1,60):0,51 0,48  F(1,60):0,00 1,00  F(1,60):0,00 1,00 

Massa corporal, kg 90,1 ± 4,9  89,3 ± 6,9  90,5 ± 12,9  88,5 ± 12,1  F(1,60):0,00 0,93  F(1,60):0,31 0,58  F(1,60):0,06 0,81 

IMC, kg/m2 29,5 ± 2,0  29,3 ± 2,4  30 ± 3,3  29,6 ± 2,8  F(1,60):0,58 0,45  F(1,60):0,33 0,57  F(1,60):0,02 0,88 

Valores Basais Cardiovasculares                 

FC repouso, bpm 77 ± 7,3  69 ± 10,3 a  76 ± 7,2  69 ± 7,5 c  F(1,60):0,05 0,82  F(1,60):13 <0,001  F(1,60):0,02 0,89 

PAS, mmHg 123 ± 10,8  119 ± 12,3  122 ± 14,7  110 ± 12,6 c  F(1,60):2,4 0,12  F(1,60):6,8 0,01  F(1,60):1,6 0,21 

PAD, mmHg 80 ± 10,5  77 ± 7,9  81 ± 10,8  72 ± 8,2 c  F(1,60):0,83 0,36  F(1,60):6,6 0,01  F(1,60):1,1 0,29 

PAM, mmHg 95 ± 8,0  91 ± 7,6  95 ± 10,9  85 ± 9,1 c  F(1,60):1,9 0,17  F(1,60):12 0,001  F(1,60):1,8 0,19 

Valores Metabólicos                 

  VO2pico, mL.kg-1.min-1 29,4 ± 4,2  40,9 ± 2,1 a      28 ± 3,3     38,5 ± 2,4 c    F(1,60):5,7 0,02  F(1,60):199 <0,001  F(1,60):0,42 0,52 

  Colesterol Total, mg dl−1 206 ± 39,4  197 ± 45,1  204 ± 34,9  191 ± 34,3   F(1,60):0,18 0,67  F(1,60):1,25 0,27  F(1,60):0,03 0,85 

HDL, mg dl−1 52,9 ± 16,5  58,1 ± 17,1  41,8 ± 8,2 a  43,9 ± 12,1     F(1,60):13 <0,001  F(1,60):1,11 0,30  F(1,60):0,19 0,66 

LDL, mg dl−1 139 ± 45,2  127 ± 42,2  133 ± 34,6  121 ± 26,8 c  F(1,60):0,46 0,5  F(1,60):1,51 0,22  F(1,60):0,0 0,99 

Triglicérides, mg dl−1 135 ± 49,7  118 ± 76,6  152 ± 81,6  133 ± 72  F(1,60):0,81 0,37  F(1,60):1,02 0,32  F(1,60):0,0 0,98 

Glicose, mg dl−1 94,7 ± 16,8  91,2 ± 15  114,8 ± 39,4 a    95,7 ± 14,2 c  F(1,60):4,3 0,04  F(1,60):3,6 0,06  F(1,60):1,7 0,19 
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A Tabela 2 mostra a VFC, a VPA sistólica e o SBR para todos os grupos. A análise da 

VFC, antes do treinamento físico, mostrou menor variância, redução das oscilações LF e HF 

em valores absolutos e normalizados, exceto o LF un, e maiores valores da razão LF/HF, para 

o grupo hipertenso, quando comparado ao grupo normotenso (Figura 1). Além disso, o grupo 

hipertenso apresentou menores valores de SBR (Figura 2). No entanto, não houve diferenças 

entre o grupo normotenso e o grupo hipertenso para a VPA sistólica (Figura 3). Após o 

treinamento físico aeróbio, não houve alterações significativas nos parâmetros autonômicos 

para o grupo normotenso. Por outro lado, o grupo hipertenso apresentou aumento na variância 

total e nas oscilações do HF em unidades absolutas e normalizadas. Além disso, o grupo 

hipertenso apresentou redução nas oscilações de LF em unidades normalizadas (Figura 1) e na 

razão LF/HF. Ademais, o grupo hipertenso apresentou aumento nos valores de SBR após o 

treinamento físico aeróbio.
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Tabela 2 - Valores de variabilidade da frequência cardíaca, variabilidade da pressão arterial sistólica e sensibilidade barorreflexa espontânea obtidos em voluntários 

normotensos e voluntários com histórico de hipertensão tratados com Losartan. 

Os valores são apresentados como a média ± DP: desvio padrão. BEI: índice de efetividade barorreflexa; DF: graus de liberdade; F: fator; HF: alta frequência; iRR: intervalo entre as ondas R; LF: baixa 

frequência; mmHg²: milímetros de mercúrio; ms²: millissegundo; un: unidades normalizadas. a P<0.05 vs. Grupo normotenso não treinado; c Grupo hipertenso não treinado. 

 Normotenso  Hipertenso  Fator Hipertensão   Fator Treinamento  Interação 

 Não treinado  Treinado  Não treinado  Treinado  F(DF) P  F(DF) P  F(DF) P 

Variabilidade do iRR                 

  iRR 788 ± 126  868 ± 88 a   800 ± 139   870 ± 129 c  F(1,57):0,05

55 

0,82  F(1,57):5,7 0,02  F(1,57):0,03 0,86 

  Variância, ms² 2343 ± 1575  2058 ± 1068  848 ± 587 a     1343 ± 757 c  F(1,57):17 <0,001  F(1,57):0,15 0,7  F(1,57):2,13 0,15 

  LF, ms² 948 ± 841  761 ± 620  304 ± 230 a       353 ± 221    F(1,57):15 <0,001  F(1,57):0,26 0,61  F(1,57):0,74 0,39 

  LF, un 60 ± 14  58 ± 14,8   71 ± 12,2 a  64 ± 12,8 c  F(1,57):5,5 0,02  F(1,57):1,4 0,23  F(1,57):0,59 0,44 

  HF, ms² 574 ± 449  534 ± 356  121 ± 96 a      216 ± 174 c  F(1,57):26 <0,001  F(1,57):0,13 0,72  F(1,57):0,78 0,38 

  HF, un 40 ± 14  41 ± 14,8  29 ± 12,1 a  36 ± 12,9 c  F(1,57):5,5 0,02  F(1,57):1,4 0,24  F(1,57):0,59 0,44 

  Razão LF/HF 1,70 ± 0,89  1,63 ± 0,73  3,38 ± 2,0 a  2,02 ± 2,27 c  F(1,57):5,9 0,02  F(1,57):2,8 0,1  F(1,57):2,26 0,14 

SBR espontânea                 

  BEI 0,63 ± 0,12  0,71 ± 0,15  0,40 ± 0,19 a    0,45 ± 0,18   F(1,60):35 <0,001  F(1,60):2,4 0,12  F(1,60):0,15 0,7 

  nº de rampas 77 ± 20,6  81 ± 31,2  70 ± 46,4  59 ± 40,3  F(1,60):2,5 0,12  F(1,60):0,15 0,7  F(1,60):0,69 0,41 

  Ganho, ms/mmHg 12,9 ± 6,2  12,4 ± 5,3  5,5 ± 2,4 a  8,0 ± 2,9 c  F(1,60):27 <0,001  F(1,60):0,71 0,4  F(1,60):1,8 0,18 

  Ganho down, ms/mmHg       12,8 ± 5,9 

± 

 12,3 ± 5,0  5,7 ± 2,4 a 

± 

 8,1 ± 2,9 c  F(1,60):28 <0,001  F(1,60):0,79 0,38  F(1,60):1,9 0,17 

  Ganho up, ms/mmHg 12,9 ± 6,6  12,5 ± 5,8  5,4 ± 2,5 a   7,9 ± 2,9 c  F(1,60):25 <0,001  F(1,60):0,66 0,42  F(1,60):1,5 0,23 

Variabilidade da PAS                 

  Variância, mmHg² 24 ± 13,2  26 ± 15,8  29 ± 22,2  27 ± 24,2  F(1,60):0,46 0,5  F(1,60):0,00 0,96  F(1,60):0,2 0,66 

  LF, mmHg² 9,2 ± 5,5  9,5 ± 5,5  8,8 ± 6,9  7,8 ± 6,8  F(1,60):0,48 0,49  F(1,60):0,05 0,82  F(1,60):0,17 0,68 
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Figura 2 - Modulação autonômica da VFC em repouso na posição supina. Os valores são apresentados 

como a média ± DP: desvio padrão. HF: alta frequência; LF: baixa frequência; ms²: milissegundo; un: 

unidades normalizadas. a P<0.05 vs. grupo normotenso não treinado; c Grupo hipertenso não treinado. 
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Figura 3 - Sensibilidade barorreflexa espontânea de repouso na posição supina. Os valores são apresentados 

como a média ± DP: desvio padrão. BEI: índice de efetividade barorreflexa. a P<0.05 vs. Grupo normotenso 

não treinado; c Grupo hipertenso não treinado. 

 

 

 



Resultados e Discussão - 53 

 

 

 

Tese de Doutorado                                                                                 Tábata de Paula Facioli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Figura 4 - Modulação autonômica da VPA sistólica em repouso na posição supina. Os valores são 

apresentados como a média ± DP: desvio padrão. LF: baixa frequência; mmHg²: milímetros de mercúrio.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO DO ESTUDO 1: O Losartan reduz a pressão 

arterial, mas tem pouco efeito sobre os parâmetros 

autonômicos cardíacos em homens hipertensos - a 

importância do treinamento físico 
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DISCUSSÃO 

Estudos clínicos e experimentais têm demonstrado que em situações fisiopatológicas 

como na insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, entre outras, a 

modulação autonômica cardíaca apresenta-se alterada (FIGUEROA et al., 2007; FLORAS, 

2009). Em particular, pacientes hipertensos apresentam comprometimento da VFC, associado 

a um rearranjo autonômico cardíaco, caracterizado principalmente por hiperatividade simpática 

(GUZZETTI et al., 1988; HUIKURI et al., 1996). Essa hiperatividade parece estar relacionada, 

entre outras causas, à redução da sensibilidade do barorreflexo, resultando em estímulo 

excitatório crônico no tônus simpático (KARA et al., 2003). A fim de reduzir os níveis de PA 

em pacientes com HAS, medicamentos anti-hipertensivos são frequentemente prescritos 

(American College of Cardiology / American Heart Association on Clinical Practice 

Guidelines, 2017). Nesse caso, a prescrição farmacológica de bloqueadores do receptor AT1 é 

comum. Esses medicamentos anti-hipertensivos são conhecidos por melhorar o equilíbrio 

simpatovagal e aumentar a SBR (GUASTI et al., 2001; BEZERRA et al., 2001). Alguns autores 

sugerem que essa melhora no controle autonômico cardiovascular se deva à redução do efeito 

trófico da angiotensina II, nos núcleos centrais do controle cardiovascular, resultando em menor 

secreção de catecolaminas e, consequentemente, redução da influência simpática cardíaca 

(GAO et al., 2007). 

No entanto, no presente estudo, embora os voluntários com história de hipertensão, e 

tratados com Losartan, apresentassem níveis pressóricos semelhantes, eles apresentaram 

valores de VFC e SBR mais baixos, quando comparados aos voluntários normotensos. Isso 

indica que, embora a terapia farmacológica tenha diminuído os valores da PA, semelhantes aos 

níveis observados no grupo normotenso, não promoveu o retorno dos parâmetros autonômicos 

cardíacos aos valores considerados normais. Essa observação é intrigante, pois confirma a 

complexidade da relação entre a regulação autonômica cardiovascular, a HAS e o sistema 

renina-angiotensina aldosterona que participa desse processo.  

Portanto, de acordo com nossos achados, a redução da PA, atingindo valores 

considerados normais, não é garantia de retorno aos valores da modulação autonômica cardíaca 

semelhantes aos observados no grupo normotenso. A causa para isso é incerta e mostra uma 

baixa capacidade do Losartan de promover efeitos no controle autonômico cardíaco, 

independente da PA, conforme demonstrado por outros autores, porém em animais 

experimentais (AZEVEDO et al., 2003). Outro ponto importante está associado às alterações 

morfofuncionais cardíacas promovidas em longo prazo, durante a evolução da HAS nesses 
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voluntários, embora todos tivessem PA controlada por mais de 6 meses através do tratamento 

com Losartan, incluindo alguns com PA mais normalizada há 18 meses. Outra consideração 

são as diferenças entre os grupos. Os níveis de glicose de jejum e HDL foram significativamente 

maiores no grupo hipertenso. Nesse caso, após o treinamento físico, a glicemia de jejum voltou 

a valores próximos aos do grupo normotenso, porém os níveis séricos de HDL permaneceram 

elevados, mostrando que não seriam suficientes para promover alterações na modulação 

autonômica cardíaca dessa magnitude.  É importante notar que achados semelhantes foram 

relatados em estudos com animais (MAIDA et al., 2017) que mostraram que o tratamento 

crônico de ratos espontaneamente hipertensos (SHR) com Losartan, não modificou os 

parâmetros de modulação autonômica cardíaca, quando comparado aos SHR não tratados, 

apesar da redução significativa da PA. A causa desse achado também é incerta. No entanto, o 

mesmo estudo mostrou que o bloqueio da enzima conversora de angiotensina II com Maleato 

de Enalapril apresentou adaptações cardíacas autonômicas mais promissoras, quando 

comparado ao Losartan. 

Existem diversos estudos demonstrando os efeitos hemodinâmicos do exercício aeróbio 

em pacientes com HAS, porém, estes são incipientes quanto aos efeitos do exercício no controle 

autonômico cardiovascular, principalmente quando a terapia com exercícios está associada ao 

tratamento farmacológico. Nesse caso, a prescrição de exercícios aeróbicos tem sido muito 

incentivada na prática clínica para o tratamento e controle da HAS, tanto como terapia única e 

/ ou inicial antes de uma possível terapia farmacológica, ou associada a uma abordagem 

farmacológica (American College of Cardiology / American Heart Association on Clinical 

Practice Guidelines, 2017).  

No presente estudo, o treinamento físico aeróbio não promoveu nenhuma modificação 

na modulação autonômica cardiovascular avaliada no grupo normotenso, corroborando estudos 

recentes (BEZERRA et al., 2001; FACIOLI et al., 2018). No entanto, embora o treinamento 

físico aeróbio associado ao Losartan não tenha restaurado os valores da modulação autonômica 

cardiovascular de indivíduos hipertensos aos valores obtidos no grupo normotenso, ele sugere 

modificações benéficas na regulação autonômica da VFC, além de melhorar a aptidão 

cardiorrespiratória (HIGASHI et al., 1999; KRAMER et al., 2000; ICHIYAMA et al., 2002; 

FELIX; MICHELINI, 2007). Em relação ao incremento no ganho da SBR, nossa hipótese é que 

diferentes locais do arco reflexo podem estar envolvidos. Tem sido sugerido que o exercício 

físico aeróbio promove um aumento na sensibilidade do nervo depressor aórtico e uma melhora 

na complacência vascular (BRUM et al., 2000). Isso resultaria em aumento da ativação de 
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barorreceptores (MONAHAN et al., 2001). Sugere-se também que a redução do estresse 

oxidativo e a melhora da vasodilatação aconteçam pelo aumento da biodisponibilidade do NO 

(HIGASHI et al., 1999; AMARAL et al., 2000; BERTAGNOLLI et al., 2006). Além disso, o 

exercício físico aeróbio também parece promover adaptações envolvendo os mecanismos 

centrais de controle do barorreflexo, ao reduzir a ativação central do sistema renina-

angiotensina (FELIX; MICHELINI, 2007). 

 Além disso, nossos resultados indicam a importância do treinamento físico aeróbio para 

fins terapêuticos e preventivos no tratamento da hipertensão, por promover pequenas, mas 

importantes alterações nos ajustes autonômicos cardíacos (CARTER et al., 2003). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO 2: O treinamento físico aeróbio é 

fundamental para a regulação dos parâmetros autonômicos 

cardíacos em hipertensos submetidos a tratamento crônico 

com Inibidores do Sistema Renina-Angiotensina
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RESULTADOS 

Os valores da PA e FC estão apresentados na Tabela 3. O grupo controle apresentou 

menores valores da FC e maiores valores da PA em relação aos grupos Losartan e Enalapril. 

Após o treinamento físico aeróbio de 16 semanas todos os grupos apresentaram valores 

semelhantes, caracterizados pela redução da FC basal e PA. 

As características antropométricas, aptidão cardiorrespiratória e os parâmetros 

sanguíneos avaliados estão apresentados na Tabela 4. Os resultados mostram que não houve 

diferenças entre os grupos estudados em relação às características antropométricas, antes e após 

o treinamento físico aeróbio. O VO2peak apresentou semelhanças entre os grupos, mesmo após 

o aumento obtido pelo treinamento físico aeróbio. Quanto aos exames sanguíneos, os grupos 

apresentaram valores semelhantes em quase todos os parâmetros avaliados, antes e após o 

treinamento físico. Somente o colesterol total apresentou valores significativamente menores 

após o treinamento físico aeróbio.  

 



Resultados e Discussão - 60 

 

 

 

Tese de Doutorado                                                                                                                                                                            Tábata de Paula Facioli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Tabela 3 - Parâmetros hemodinâmicos basais de todos os grupos, antes e após o treinamento físico aeróbio de 16 semanas. 

 Não treinado 
 

Treinado 
 Fator 

Droga 
 

Fator 

Treinamento 
 Interação 

 Controle  Losartan  Enalapril  Controle  Losartan  Enalapril  P  P  P 

Parâmetros hemodinâmicos                  

   FC repouso, bpm 69 ± 4,9  74 ± 7,5a  76 ± 9,2a  66 ± 6,4a  69 ± 7,9b  71 ± 8,6c  0,011  0,004  0,687 

PAS, mmHg 140 ± 7,3  123 ± 16a  121 ± 12a  115 ± 13a  112 ± 14b  113 ± 9,4c  0,002  <0,001  0,011 

PAD, mmHg 96 ± 5,0  82 ± 11a  80 ± 6,7a  76 ± 9,7a  74 ± 9,5b  74 ± 5,6c  <0,001  <0,001  0,002 

PAM, mmHg 114 ± 4,2  99 ± 12a  96 ± 8,1a  89 ± 10a  89 ± 11b  90 ± 6,2c  <0,001  <0,001  <0,001 

Os valores são apresentados como a média ± DP: desvio padrão. bpm: batimentos por minuto; FC: frequência caríaca; PAM: pressão arterial media; mmHg: milímetros de mercúrio; PAD: 

pressão arterial diastólica; PAS: pressão arterial sistólica. a P ≤ 0.05 vs. Controle não treinado; b Losartan não treinado; c Enalapril não treinado. 
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Tabela 4 - Parâmetros antropométricos e metabólicos de todos os grupos estudados, antes e após o treinamento físico aeróbio de 16 semanas. 

 Não treinado  Treinado  
Fator 

Droga 
 

Fatora 

Treinamento 
 Interação 

 Controle  Losartan  Enalapril  Controle  Losartan  Enalapril  P  P  P 

Parâmetros Antropométricos                  

Idade, anos 45 ± 4.4  48.1 ± 8.0  47.8 ± 7.6  -  -  -   0.139  1.000  1.000 

Estatura, m 1.76 ± 0.05  1.74 ± 0.09  1.73 ± 0.07  -  -  -  0.35  0.99  1.000 

Massa corporal, kg 93.5 ± 14  97.4 ± 18  99.1 ± 25  92.4 ± 14  96.0 ± 18  98.3 ± 25  0.489  0.772  0.998 

IMC, kg/m2 30.1 ± 3.7  32.1 ± 4.4  32.5 ± 6.3  29.8 ± 3.6  31.7 ± 4.4  32.3 ± 7.0  0.115  0.717  0.995 

Parâmetros Metabólicos                  

  VO2pico, mL.kg-1.min-1 23.9 ± 5.3  23.4 ± 4.3  21.9 ± 4.0  31.3 ± 6.5 a  30.22 ± 6.3b  28.5 ± 3.9 c  0.155  <0.001  0.958 

  Colesterol Total, mg dl−1 222 ± 38  206 ± 42  203 ± 30  200 ± 24 a  194 ± 41b  195 ± 29 c  0.315  0.04  0.68 

HDL, mg dl−1 45.8 ± 9.5  40.3 ± 8.3  39.2 ± 8.7  46.3 ± 6.5  43.1 ± 11  43.7 ± 8.1  0.06  0.14  0.66 

LDL, mg dl−1 148 ± 31  133 ± 34  134 ± 28  136 ± 22  122 ± 28  138 ± 32  0.106  0.24  0.48 

Triglicérides, mg dl−1 143 ± 39  186 ± 189  164 ± 73  106 ± 47  166 ± 176  156 ± 60  0.2  0.37  0.89 

   Glicose, mg dl−1 96 ± 12  112 ± 35  104 ± 25  96 ± 11  94 ± 13  99 ± 23  0.37  0.07  0.19 

Os valores são apresentados como a média ± DP: desvio padrão. BMI: índice de massa corporal; HDL: lipoproteínas de alta densidade; kg: quilograma; mL.kg-1.min-1: mililitros por minuto por quilo; 

LDL: lipoproteínas de baixa densidade; m: metro; mg dl-1: milligram por decilitro; VO2pico: volume de oxigênio consumido no pico do exercício. a P ≤ 0.05 versus Controle não treinado; b Losartan não 

treinado; c Enalapril não treinado; d Controle treinado. 
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 A Figura 4 e a Tabela 5 mostram os parâmetros da VFC obtidos na posição supina, antes 

e após o período de treinamento físico aeróbio. Os resultados mostram que o grupo tratado com 

Losartan apresentou menores valores absolutos nas oscilações de HF em relação ao grupo 

Controle. Após as 16 semanas de treinamento físico aeróbio, os grupos Controle e Enalapril 

apresentaram aumentos na variância total e nas oscilações de LF e HF em valores absolutos, 

enquanto o grupo Losartan somente apresentou aumentos na variância total e nas oscilações de 

HF em valores absolutos. 

 A Figura 4 e a Tabela 6 mostram os parâmetros da VFC obtidos após o tilt test, antes e 

após o treinamento físico aeróbio. Os grupos Controle e Enalapril apresentaram aumento nas 

oscilações de LF em valores normalizados e redução nas oscilações de HF em valores absolutos 

e normalizados em relação aos seus respectivos grupos na posição supina. No entanto, o grupo 

Losartan não apresentou qualquer alteração. Após o treinamento físico aeróbio, o grupo 

Controle apresentou aumento nas oscilações de LF em valores normalizados e redução nas 

oscilações de HF em valores absolutos e normalizados. Por sua vez, o grupo Losartan 

apresentou somente diminuição na variância total, enquanto o grupo Enalapril apresentou 

diminuição nas oscilações de HF em valores absolutos quando comparados com os resultados 

obtidos na posição supina. A comparação intergrupos dos parâmetros espectrais obtidos durante 

o ortostatismo, antes do treinamento físico aeróbio, mostra que o grupo Losartan apresentou 

redução nas oscilações de LF e aumento nas oscilações HF, ambos em valores normalizados, 

em relação ao grupo Controle. Além disso, o grupo Enalapril apresentou redução na variância 

total em relação ao grupo Controle e redução nas oscilações de HF em valores normalizados 

em relação ao grupo Losartan. Por sua vez, após o treinamento físico, observamos que o grupo 

Controle apresentou aumento na variância total e o grupo Losartan apresentou aumento nas 

oscilações de HF em valores absolutos, ambos em relação ao seu respectivo grupo não treinado, 

enquanto o grupo Enalapril apresentou aumentos na variância total, nas oscilações de HF em 

valores absolutos e normalizados, além de redução nas oscilações de LF em valores 

normalizados. Também observamos que o grupo Enalapril treinado apresentou aumento nas 

oscilações de HF em valores normalizados em relação ao grupo Controle treinado.
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Figura 5 - Modulação autonômica da VFC em repouso na posição supine e durante o teste de inclinação. Os valores são apresentados como a média ± DP: desvio 

padrão. HF: alta freuquência; ms: milisegundos; LF: baixa frequência; un: unidades normalizadas; PAS: pressão arterial sistólica; SBR: sensibilidade barorreflexa. 

a P ≤ 0.05 vs Controle não treinado supino; b Losartan não treinado supino; c Enalapril não treinado supino; d Controle treinado supino; e Losartan treinado supino; f 

Enalapril treinado supino; a” Controle não treinado tilt test; b” Losartan não treinado tilt test; c” Enalapril não treinado tilt test; d” Controle treinado tilt test.    
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 A Tabela 5 mostra os parâmetros da VPA e da SBR em todos os grupos, obtidos na 

posição supina, antes e após o período de treinamento físico aeróbio. Os resultados da VPA 

mostram diferença intergrupos após o treinamento físico aeróbio, em que o grupo Enalapril 

apresentou aumento na variância em relação ao grupo Losartan. Por sua vez, os resultados da 

SBR mostram que todos os grupos apresentaram respostas semelhantes antes do treinamento 

físico aeróbio. Após as 16 semanas de treinamento físico aeróbio, todos os grupos apresentaram 

aumento na SBR, caracterizado pelo aumento do ganho total para as respostas bradicárdicas 

(UP) e taquicárdicas (Down) em relação aos seus respectivos valores obtidos antes do 

treinamento físico aeróbio. Além disso, o grupo Losartan apresentou redução no índice de 

efetividade barorreflexa (BEI) e número de rampas em relação ao grupo Controle, enquanto o 

grupo Enalapril apresentou redução apenas no BEI quando comparado ao grupo Controle. 

 A Tabela 6 também mostra os parâmetros da VPA e SBR em todos os grupos, porém 

obtidos após o tilt test, antes e após o treinamento físico aeróbio. Os resultados da VPA mostram 

diferença intergrupos antes do treinamento físico aeróbio, em que o grupo Enalapril apresentou 

diminuição na variância em relação ao grupo Controle. Por sua vez, os resultados da SBR 

mostram que o grupo Enalapril apresentou redução no BEI e número de rampas em relação ao 

grupo Controle, enquanto o grupo Losartan apresentou redução apenas no número de rampas 

quando comparado ao grupo Controle. Após o treinamento físico aeróbio, o número de rampas 

permaneceu reduzido nos grupos Losartan e Enalapril quando comparados ao grupo Controle. 

Por sua vez, não foram observadas diferenças antes e após o treinamento físico aeróbio em 

nenhum dos parâmetros da SBR analisados durante o tilt test. 
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Tabela 5 - Valores de variabilidade da frequência cardíaca, variabilidade da pressão arterial sistólica e sensibilidade barorreflexa espontânea obtidos em todos 

os grupos, antes e após o treinamento físico aeróbio de 16 semanas.  

 Não treinado  Treinado 
 Fator 

Droga 
 

Fator 

Treinamento 
 Interação 

 Controle  Losartan  Enalapril  Controle  Losartan  Enalapril  P  P  P 

Variabilidade do iRR                  

  Variância, ms² 1106 ± 380  847 ± 534  824 ± 581  1330 ± 617a  1349 ± 679b  1434 ± 1097c  0,75  0,001  0,5 

  LF, ms² 329 ± 152   306 ± 221  267 ± 211  422 ± 250a  356 ± 212  534 ± 329 c  0,7  0,017  0,42 

  LF, un 60 ± 9,8  67 ± 17  63 ± 19  57 ± 17  62 ± 17  58 ± 12  0,26  0,14  0,96 

  HF, ms² 225 ± 151  136 ± 101a  174 ± 154  309 ± 199a  230 ± 164b  447 ± 357c  0,041  0,001  0,32 

  HF, un 40 ± 9,8  33 ± 17  37 ± 19  43 ± 17  38 ± 17  42 ± 12  0,26  0,14  0,96 

  Ratio LF/HF 1,65 ± 0,6  3,16 ± 2,6a  2,44 ± 1,8  1,8 ± 1,4  2,47 ± 2,4  1,75 ± 1,3  0,049  0,27  0,58 

SBR espontânea                  

  BEI 0,55 ± 0,13  0,45 ± 0,18  0,48 ± 0,18  0,64 ± 0,11  0,48 ± 0,17d  0,49 ± 0,18d  0,002  0,19  0,61 

  nº de rampas 86 ± 37  70 ± 43  82 ± 37  96 ± 47  61 ± 39d  76 ± 30  0,025  0,79  0,54 

  Ganho, ms/mmHg 6,7 ± 3,3  6,43 ± 2,6  7,0 ± 5,3  8,46 ± 4,6a  8,4 ± 3,0b  9,27 ± 5,4c  0,73  0,013  0,97 

  Ganho down, ms/mmHg 6,95 ± 3,3  6,57 ± 2,5   7,2 ± 5,5  9,05 ± 5,1a   8,52 ± 2,9b   9,0 ± 5,4  0,83  0,02  0,99 

  Ganho up, ms/mmHg 6,31 ± 3,3  6,34 ± 2,8  6,83 ± 4,7  7,96 ± 4,2a  8,29 ± 3,1b  9,41 ± 5,5c   0,56  0,009  0,88 

Variabilidade da PAS                  

  Variância, mmHg² 24,5 ± 8,3  22 ± 8,2  27 ± 10  25 ± 11  21 ± 7,4  30 ± 9,5e  0,004  0,66  0,58 

  LF, mmHg² 8,8 ± 3,8  7,3 ± 3,3  6,9 ± 2,8  6,7 ± 2,7  6,7 ± 3,5  8,2 ± 3,5  0,59  0,47  0,12 

Os valores são apresentados como a média ± DP: desvio padrão. BEI: índice de efetividade barorreflexa; HF: alta freuquência; ms: milisegundos; LF: baixa frequência; mmHg: milímetros de 

mercúrio; PAS: pressão arterial sistólica; SBR: sensibilidade barorreflexa; un: unidades normalizadas. a P ≤ 0.05 vs Controle não treinado; b Losartan não treinado; c Enalapril não treinado; d 

Controle treinado; e Losartan treinado. 
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Tabela 6 - Valores de variabilidade da frequência cardíaca, variabilidade da pressão arterial sistólica e sensibilidade barorreflexa espontânea obtidos após o 

teste de inclinação, antes e após o treinamento físico aeróbio de 16 semanas. 

 Não treinado  Treinado 
 Fator 

Droga 
 

Fator 

Treinamento 
 Interação 

 Controle  Losartan  Enalapril  Controle  Losartan  Enalapril  P  P  P 

Variabilidade do iRR                  

  Variância, ms² 1054 ± 616  804 ± 422  587 ± 520a  1212 ± 707a  978 ± 625  1104 ± 724c  0,034  0,003  0,26 

  LF, ms² 392 ± 256  277 ± 166  222 ± 190  342 ± 244  331 ± 212  366 ± 217  0,33  0,24  0,19 

  LF, un 81 ± 9,2  70 ± 19a  79 ± 12  76 ± 13  69 ± 18  65 ± 16c   0,045  0,031  0,23 

  HF, ms² 94 ± 96  111 ± 85  63 ± 83  128 ± 164  185 ± 253b  212 ± 168c  0,59  0,006  0,32 

  HF, un 19 ± 9,2  30 ± 19a  21 ± 12b  24 ± 13  31 ± 18  35 ± 16c d  0,045  0,031  0,23 

  Ratio LF/HF 5,14 ± 2,2  5,26 ± 6,3  7,76 ± 13  4,35 ± 2.,7  4,11 ± 4,9  3,6 ± 5,4  0,79  0,12  0,53 

SBR espontânea                  

  BEI 0,44 ± 0,14  0,39 ± 0,19  0,31 ± 0,19a  0,5 ± 0,19  0,41 ± 0,18  0,36 ± 0,17d  0,015  0,23  0,9 

  nº de rampas 81 ± 34  65 ± 33a  56 ± 39a  92 ± 34  63 ± 37d  64 ± 38d  0,006  0,42  0,66 

  Ganho, ms/mmHg 4,67 ± 2,0  5,6 ± 2,8  4,72 ± 3,0  5,69 ± 3,4  5,72 ± 2,2  6,17 ± 3,5  0,77  0,12  0,58 

  Ganho down, ms/mmHg 4,98 ± 2,1  5,33 ± 2,2  4,84 ± 2,8  6,23 ± 3,7  6,03 ± 2,2  6,03 ± 3,5  0,93  0,057  0,89 

  Ganho up, ms/mmHg 4,21 ± 1,9  5,76 ± 3,6  4,55 ± 3,2  4,9 ± 3,4  5,38 ± 2,4  6,29 ± 3,6  0,35  0,26  0,34 

Variabilidade da PAS                  

  Variância, mmHg² 47 ± 23  34 ± 19  33 ± 15a  35 ± 16  27 ± 15  32 ± 14  0,029  0,059  0,44 

  LF, mmHg² 21 ± 14  17 ± 10  14 ± 10  16 ± 11  14 ± 10  12 ± 8,5  0,19  0,13  0,85 

Os valores são apresentados como a média ± DP: desvio padrão. BEI: índice de efetividade barorreflexa; HF: alta freuquência; ms: milisegundos; LF: baixa frequência; mmHg: milímetros de 

mercúrio; PAS: pressão arterial sistólica; SBR: sensibilidade barorreflexa; un: unidades normalizadas. a P ≤ 0.05 vs Controle pré-treinamento; b Losartan pré-treinamento; c Enalapril pré-

treinamento; d Controle pós-treinamento



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO DO ESTUDO 2: O treinamento físico 

aeróbio é fundamental para a regulação dos parâmetros 
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tratamento crônico com Inibidores do Sistema Renina-
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DISCUSSÃO 

Os índices de VFC e o ganho da SBR refletem a capacidade do sistema cardiovascular 

de se reorganizar mediante às variações nas demandas do meio interno. Nesse caso, esses 

parâmetros autonômicos são reconhecidos como importantes preditores de morbi-mortalidade 

(PRAKASH et al., 2005; DOĞRU et al., 2010; CELOVSKÁ et al., 2010; OKADA et al., 2012). 

Neste estudo os resultados indicaram que o treinamento físico aeróbio é uma ferramenta 

terapêutica que exerce em pacientes hipertensos, entre outros benefícios, um papel fundamental 

sobre o sistema nervoso autonômico, contribuindo de forma inequívoca na regulação dos 

parâmetros cardiovasculares, independentemente do tratamento farmacológico. 

Essa afirmação tem como fundamento nossos achados referentes ao tratamento com os 

inibidores do sistema renina angiotensina (SRA). Nesse caso, o tratamento em longo prazo com 

losartan e enalapril não foi acompanhado de ajustes autonômicos cardiovasculares que 

caracterizassem uma significativa recuperação do controle autonômico cardiovascular, embora 

mantivessem a PA em valores considerados normais. De fato, quando comparamos com os 

voluntários hipertensos não tratados, os resultados sugerem que os tratamentos farmacológicos 

com inibidores do SRA em longo prazo parecem promover uma redução da modulação 

autonômica da VFC, atenuando a intensidade da variação de cada componente autonômico, 

inclusive na resposta ao tilt test. Em alguns parâmetros, como nas oscilações de HF da VFC, o 

grupo tratado com losartan apresentou valores mais baixos em comparação com o grupo de 

hipertensos não tratados. E mais, quando esse grupo foi submetido ao tilt test, os parâmetros 

autonômicos avaliados não diferiram da posição supina em unidades absolutas, o que não é 

comum. Isso sugere que além da ausência de efeitos positivos autonômicos cardiovasculares, o 

tratamento com losartan parece diminuir a eficácia autonômica regulatória. Do mesmo modo, 

o tratamento somente com maleato de Enalapril não resultou em grandes benefícios 

autonômicos, mas parece que há alguma vantagem do Enalapril sobre o Losartan. A causa 

dessas observações é incerta. No entanto, é importante levar em consideração os mecanismos 

de ação desses dois anti-hipertensivos. Enquanto o enalapril reduz a formação de angiotensina 

II por meio da inibição da enzima conversora da angiotensina (ECA), também contribui para a 

redução da degradação de bradicinina. A maior biodisponibilidade de bradicinina promove a 

maior formação de óxido nítrico (NO) e prostaglandinas vasodilatadoras, reduzindo ainda mais 

a PA e promovendo efeitos nos leitos vasculares, coração e rins (ONDETTI; RUBIN; 

CUSHMAN, 1977; FERRARI et al., 2009; VIJAYARAGHAVAN; DEEDWANIA, 2011; 

IMRE, 2012). Porém, esse aumento na concentração de bradicinina também parece ser 
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responsável por uma maior ativação do reflexo aferente simpático cardíaco, resultando em 

atenuação da modulação autonômica cardiovascular (KOBA et al., 2010). Por sua vez, o 

Losartan que tem como efeito o bloqueio de receptores AT1, reduzindo de forma eficiente a 

ação da angiotensina II, foi apontado pela literatura que está relacionado com um importante 

fator que interfere no efeito trófico da angiotensina II sobre a modulação autonômica simpática 

(GOTTLIEB et al., 1993; DIMITROVA et al., 1998; OIGMAN, 1998; CULMAN et al., 1999; 

FEITOSA, 2000; RIBEIRO, 2007; BONNER et al., 2009, INABA et al., 2011).  

Sendo assim, o bloqueio de receptores AT1 parece resultar em efeitos autonômicos 

cardíacos um pouco diferentes do enalapril. Estudo experimental com ratos espontaneamente 

hipertensos (SHR) e tratados com losartan ou maleato de enalapril, mostrou que ambos 

reduziam a PA, porém não promoviam qualquer alteração na modulação autonômica cardíaca. 

Em relação à SBR, somente o grupo tratado com enalapril apresentava aumento no ganho. 

Quando esses animais foram treinados, foram observadas melhores respostas autonômicas 

cardíacas, e a associação do treinamento físico aeróbio com enalapril resultou em maiores 

ganhos quando comparados com a associação ao losartan. Os autores apontaram que essas 

diferenças envolveriam dois aspectos; o primeiro relacionado à maior diminuição dos níveis de 

angiotensina II; e o segundo relacionado à melhora da função endotelial. No primeiro caso, 

apontaram que um dos efeitos do treinamento aeróbio era interferir nas vias da Elastase-2 e da 

Quimase, que são formas alternativas de formação da angiotensina II, mas não dependem da 

enzima conversora da angiotensina (MAIDA et al., 2017). Essa ação diminuiria ainda mais a 

concentração de angiotensina II, inclusive no sistema nervoso central, potencializando os 

efeitos positivos causados pelo enalapril. De fato, outros estudos mostraram um aumento da 

Elastase-2 nas artérias, pulmões e coração de SHR (SANTOS et al., 2003; BECARI et al., 

2011), bem como uma maior concentração dos níveis de mRNA para quimaseína nesses 

animais quando comparados com ratos normotensos (KIRIMURA et al., 2005). Além disso, as 

vias vasculares e cardíacas Elastase-2 e Quimase tornam-se potencialmente ativadas em SHR 

tratados com enalapril devido à inibição da ECA (PAULA et al., 1998; BECARI et al., 2011). 

No entanto, novas abordagens são necessárias para elucidar a interação entre os efeitos do 

treinamento físico aeróbio e esses mecanismos. Por outro lado, na segunda hipótese foi proposto 

uma relação com a recuperação da função endotelial, que responde com maior produção de NO 

e outros fatores dilatadores. Esse feito pode ser causado tanto pela redução da angiotensina II, 

quanto pelo aumento da concentração de bradicinina, ambas ações são resultantes do 
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treinamento físico aeróbio, através do maior estresse de cisalhamento vascular (SHEN el al., 

1995; VANHOUTTE et al., 2009; DUNCKER; BACHE, 2008). Nessa condição, o NO parece 

ter ação efetiva na redução da participação simpática e no aumento da SBR (SOUZA et al., 

2001; ELAYAN et al., 2002).    

De fato, nosso estudo mostra a importância do treinamento físico aeróbio o qual 

demonstrou-se fundamental no tratamento do paciente hipertenso. Sabemos que seus efeitos 

terapêuticos são amplos e sistêmicos (CORNELISSEN; FAGARD, 2005; LATERZA et al., 

2007; MIZUNO et al., 2008). Mais especificamente sobre o sistema cardiovascular, os 

benefícios relacionados às adaptações morfológicas e funcionais cardíacas são relevantes, 

tornando esse coração mais eficiente e menos dependente da influência autonômica simpática, 

principalmente durante o repouso e atividades da vida diária (CARTER et al., 2003; COLLIER 

et al., 2009; COZZA et al., 2012). Também são observados ganhos na SBR que é resultado de 

adaptações no arco reflexo autonômico envolvendo, inclusive, núcleos neurais centrais de 

controle cardiovascular, resultando em uma regulação cardíaca mais eficiente, caracterizada 

por um rearranjo autonômico mais equilibrado. Esse rearranjo autonômico pode ser 

evidenciado através do aumento da VFC e da SBR, resultando em maior capacidade adaptativa 

durante as demandas fisiológicas (KRAMER et al., 2000; ZHENG et al., 2005; ABREU et al., 

2009; MICHELINI; STERN, 2009; MASTELARI et al., 2011; BARBOSA-NETO et al., 2013; 

MASSON et al., 2015). Esse novo status autonômico induzido pelo treinamento físico pode 

contribuir com um desfecho positivo mais favorável não somente em pacientes hipertensos, 

mas em pacientes com diversas afecções, principalmente cardiovasculares, metabólicas e 

imunológicas. 

Nesse sentido, por todos esses benefícios, a associação do treinamento físico aeróbio 

com os inibidores do SRA, principalmente com o enalapril, demonstrou ser mais vantajosa para 

o controle da hipertensão e para a regulação autonômica cardíaca. Sobre as diferenças 

encontradas entre o enalapril e losartan antes e após o treinamento físico aeróbio, é importante 

apontar que é um achado relevante, e precisa ser investigado, principalmente as observações 

obtidas durante o tilt test. O “congelamento” nos valores dos parâmetros espectrais da VFC 

observados ao tilt test no grupo losartan nos causou surpresa e precisa ser explicado, pois 

representa a principal diferença entre o tratamento com losartan e enalapril.  

Portanto, nossos achados confirmam a importância do treinamento físico aeróbio como 

uma relevante ferramenta que deve ser utilizada no tratamento de pacientes hipertensos. Nesse 

caso, a associação ao tratamento farmacológico é fundamental quando se almeja além da 
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redução da PA, ganhos na regulação autonômica cardiovascular. Ademais, a causa das 

diferenças encontradas na regulação autonômica cardiovascular entre o losartan e o enalapril 

são incertas e precisam ser investigadas.
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CONCLUSÃO 

Em conclusão, nossos resultados indicam a importância do treinamento físico aeróbio 

para fins terapêuticos como uma importante ferramenta que deve ser utilizada no tratamento de 

pacientes hipertensos, por promover importantes alterações nos ajustes autonômicos cardíacos, 

uma vez que, embora os iECA e bloqueadores de receptors AT1 sejam capazes de normalizar 

a PA, não restauram os parâmetros autonômicos avaliados. Desta forma, a associação do 

treinamento físico aeróbio ao tratamento farmacológico se mostrou fundamental, não somente 

para a redução da PA, mas para a recuperação da regulação autonômica cardiovascular. 

Ademais, existem diferenças na regulação autonômica cardiovascular entre os tratamentos 

farmacológicos com losartan e enalapril que precisam ser melhor investigadas. Estudos futuros 

devem ser realizados para identificar os mecanismos envolvidos e expandir os achados do 

presente estudo. 
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APÊNDICE  

 



 

 

 

 

APÊNDICE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

NOME DO PROJETO: “Estudo comparativo dos efeitos do treinamento físico aeróbio 

associado ao maleato de enalapril ou losartan sobre os parâmetros hemodinâmicos e 

autonômicos cardiovasculares em sujeitos hipertensos” 

 

RESPONSÁVEIS: Tábata de Paula Facioli e Prof. Dr. Hugo Celso Dutra de Souza  

 

O Sr(a) está sendo convidado(a) a participar de um trabalho de pesquisa que será 

desenvolvido no Laboratóriode Fisiologia e Fisioterapia Cardiovascular da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – USP. 

 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA PESQUISA 

Este projeto tem por objetivo investigar os efeitos do exercício físico associado ao uso de duas 

classes de medicamentos anti-hipertensivos denominados Inibidores da Enzima Conversora de 

Angiotensina (iECA) (exemplo: Enalapril, Captopril) e Bloqueadores de Receptores AT1 

(exemplo: Losartan, Valsartan) sobre a Hipertensão Arterial, uma doença que acomete cerca de 

15 a 20% da população adulta brasileira, diretamente relacionada ao desenvolvimento de outros 

distúrbios cardiovasculares, assim como acidente vascular encefálico e insuficiência renal. 

 

PESSOAS QUE PARTICIPARÃO DA PESQUISA 

Participarão deste estudo indivíduos na faixa etária entre 40 e 60 anos que apresentem 

hipertensão arterial tratados e não tratados com os medicamentos anti-hipertensivos chamados 

Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (iECA) (exemplo: Enalapril, Captopril) e 

Bloqueadores de Receptores AT1 (exemplo: Losartan, Valsartan) que tenham interesse de 

participar de um programa de exercícios físicos. 

 

PROCEDIMENTOS A QUE O Sr(a) SERÁ SUBMETIDO 

O Sr(a) participará de uma bateria de avaliações e de sessões de exercícios físicos em 

esteira. O programa de treinamento terá a duração de 16 semanas, onde o Sr(a) fará os 

exercícios na sala 29 do CEFER-USP, 3 vezes por semana, com duração máxima de 60 

minutos em cada sessão. O horário de cada sessão será ajustado de acordo com a 

possibilidade do Sr(a). A bateria de avaliações para cada voluntário acontecerá em duas 

visitas, no horário fixado entre 08:00 e 10:00h da manhã.  



 

 

 

 

1ª visita: Coleta de sangue no Laboratório Multiusuário da FMRP/USP; e Ecocardiograma, 

exame no qual se utiliza um aparelho de ultra-som que captura imagens do seu coração no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-FMRP). 

2ª visita: Avaliação das medidas e quantidade de gordura corporais, avaliação da capacidade 

em fazer exercício e avaliação do comportamento da frequência cardíaca e pressão arterial no 

Laboratório de Fisioterapia Cardiovascular (CEFER-USP). 

As avaliações estão descritas abaixo: 

 Para avaliar a capacidade do Sr.(a) em fazer um exercício mais pesado, será realizado o 

teste ergoespirométrico onde o Sr.(a) irá correr em uma esteira até sentir muito cansaço. 

Profissionais treinados (Médico Cardiologista e Fisioterapeutas) irão acompanhá-lo 

para observar a resposta do coração e pulmão durante o exercício. Serão colocados 

eletrodos no tórax para observar os batimentos do coração. A pele será preparada através 

da raspagem de pelo (tricotomia) com um aparelho de barbear descartável se necessário 

nas áreas que serão colocados os eletrodos, e a limpeza será feita com gaze embebida 

em álcool esfregando-se bem a área. Será colocada uma máscara na boca e no nariz para 

analisar a entrada e saída de ar nos pulmões. A pressão arterial também será medida 

várias vezes durante o teste. Essa avaliação não lhe causará dor.  

 Para avaliar as medidas e a quantidade de gordura corporais que o Sr(a) possue, será 

utilizado uma fita métrica e um aparelho semelhante a uma pinça (adipômetro). 

 Para avaliar as concentrações de algumas substâncias no sangue, serão realizadas 

coletas no dedo na forma de “picadas”, para retirada de gotas sangue, com uma agulha 

muito fina, pequena e descartável, em 3 momentos enquanto o Sr(a) realiza o teste de 

exercício. 

 Para investigar os efeitos do exercício físico sobre o seu metabolismo (conjunto de 

funções para o organismo manter-se vivo) serão avaliados o colesterol total e frações, 

triglicérides, glicemia, insulina, angiotensina II e catecolaminas. Esses exames serão 

realizados em laboratório de análises clínicas, antes e após o período de treinamento, 

através da coleta de 10ml de sangue. O procedimento é seguro, uma vez que será 

utilizado material descartável, entretanto poderá ocorrer algum desconforto para 

introduzir a pequena agulha para a retirada do sangue. A realização dos exames não 

acarretará custo para o senhor(a). 

 Para que seja possível avaliar o coração em movimento, será realizado um 

ecocardiograma, exame no qual se utiliza um aparelho de ultra-som que captura imagens 

do seu coração. Durante o exame, o senhor(a) ficará deitado, o médico irá aplicar um 

gel incolor num pequeno dispositivo chamado transdutor (semelhante a um microfone) 

e irá colocá-lo sobre o peito do senhor(a) em suaves movimentos para visualizar o 

coração e as suas válvulas. Este exame é semelhante ao realizado pelas grávidas, para 

visualizar o bebê. 

 Para avaliar o comportamento da frequência cardíaca e pressão arterial do Sr(a) na 

posição deitada e em pé, será realizado o Tilt Test onde o Sr.(a) irá permanecer deitado 

em uma maca e após alguns minutos será colocado em pé. Durante todo esse tempo o 

Sr(a) estará com eletrodos no tórax (aparelho de eletrocardiograma) e um sensor em seu 



 

 

 

 

dedo (aparelho de para avaliar pressão arterial chamado Finometer) que verificarão 

constantemente os valores de sua frequência cardíaca e de sua pressão arterial. 

 

BENEFÍCIOS ESPERADOS, RISCOS E DESCONFORTOS 

Todos os exames realizados neste estudo não causam prejuízo a sua saúde. Para realizar 

os testes que avaliam a capacidade do Sr(a) realizar exercícios, como o teste ergoespirométrico, 

eventualmente, o Sr(a) poderá vir a apresentar algum desconforto causado pelo esforço, como 

tontura, falta de ar, cansaço, palpitação, dor nas pernas. Caso isto aconteça, os testes serão 

interrompidos imediatamente para que o Sr(a) se restabeleça. Os testes são seguros e os riscos, 

apesar de existirem, são considerados mínimos. 

Durante a coleta do sangue, o Sr(a). sentirá um leve desconforto decorrente da 

introdução da agulha e poderá vir a surgir um leve hematoma no local. 

Os principais benefícios esperados com este programa de exercícios são: de que o 

Sr(a)seja capaz de realizar melhor as suas atividades diárias e apresente reduções dos fatores de 

risco para doenças cardiovasculares, como hipertensão, obesidade, dislipidemia (aumento das 

concentrações de gorduras no sangue), entre outros. 

Por outro lado, esperamos, após estudar os resultados colhidos nesta pesquisa, contribuir 

para melhorar os conhecimentos dos efeitos do exercício físico associado ao uso de Inibidores 

da Enzima Conversora de Angiotensina sobre frequência cardíaca, pressão arterial e aspectos 

morfofuncionais do coração. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 O tratamento com as medicações que o Sr(a) utiliza não será alterado. Este programa de 

exercícios é também um tratamento que será realizado junto com os medicamentos que o 

Sr(a) toma. 

 Não será necessário que o Sr(a) fique internado para realizar os exames deste estudo. Será 

necessário aproximadamente 1 hora para cada exame. 

 Durante todo o tempo dos exames e dos exercícios o Sr(a) será acompanhado. 

 O Sr.(a) tem a garantia de receber qualquer informação adicional ou esclarecimento que 

julgar necessário, a qualquer tempo do estudo, e ainda poderá ter acesso aos resultados de 

todas as suas avaliações caso tenha interesse. As informações obtidas no estudo serão 

estritamente confidenciais, estando garantido o seu anonimato. 

 A sua recusa em participar do estudo não lhe trará qualquer prejuízo e poderá ser feita a 

qualquer momento do estudo. 

 O Sr.(a) não terá despesa com os testes e não haverá pagamento por participar da pesquisa, 

mas caso houver necessidade de algum gasto adicional como transporte ou alimentação, este 

será coberto.  

 Não haverá pagamento aos pacientes pela participação na pesquisa. 

 O Sr.(a) receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinado e 

rubricado em todas as páginas pelo participante e pelo pesquisador. 



 

 

 

 

 Segundo a resolução N° 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, 

do Ministério da Saúde, caso o Sr(a). venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua 

participação nesta pesquisa, previsto ou não neste Termo de Consentimento Livre e 

esclarecido, o Sr(a) terá direito a indenização prevista por lei.  

 

Nos colocamos à disposição para responder a qualquer pergunta ou esclarecer qualquer 

dúvida sobre o protocolo. O principal investigador é a Fisioterapeuta Tábata de Paula Facioli, 

que pode ser encontrado nos telefones: (16) 981010187 e (16) 993091387. Caso tenha alguma 

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

Pesquisa no telefone: (16) 3602-2228. 

 

Agradecemos pela sua participação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_________________________________________ 

Prof. Dr. Hugo Celso Dutra de Souza 

Docente do Departamento de Ciências da Saúde da 

FMRP-USP 

 

 

Ribeirão Preto, ___ de ____________ de _____. 

 

_________________________________________ 

Tábata de Paula Facioli 

Fisioterapeuta pós-graduanda do Programa de 

Reabilitação e Desempenho Funcional Reabilitação e 

Desempenho Funcional 

 

Ribeirão Preto, ___ de ____________ de _____. 

 

_________________________________________ 

Nome completo do paciente ou responsável legal 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do paciente ou responsável legal 

 

 


