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RESUMO 
_______________________________________________ 



 

 

PHILBOIS-DUARTE, S.V. Estudo dos parâmetros cardiovasculares em mulheres 

hipertensas, antes e após a menopausa - efeitos da associação do treinamento físico 

aeróbio com Maleato de Enalapril e Losartan. 104p. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2022. 

A menopausa é resultante da expressiva redução da produção dos hormônios ovarianos 

que ocorre durante o climatério. Sabe-se que esses hormônios, principalmente os 

estrogênios, influenciam positivamente a regulação autonômica cardiovascular, inclusive 

por meio de suas ações sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). No 

entanto, em mulheres que mesmo antes do climatério apresentam doença cardiovascular, 

caso da hipertensão arterial sistêmica (HAS), as consequências sobre a regulação 

autonômica cardiovascular podem ser ainda mais graves. Nesse caso, a prescrição 

farmacológica, inclusive com drogas com ação sobre o SRAA, associada às mudanças 

nos hábitos de vida, como a prática regular de exercícios físicos aeróbios, é 

frequentemente indicada e apresenta resultados hemodinâmicos bastante animadores. 

Contudo, desconhecemos os efeitos da associação do tratamento farmacológico e 

treinamento físico aeróbio sobre o controle autonômico cardiovascular dessas mulheres 

hipertensas, antes e após a menopausa. Objetivos: investigar em mulheres hipertensas, 

tanto em idade reprodutiva quanto após a menopausa fisiológica, os efeitos do tratamento 

farmacológico com Maleato de Enalapril e Losartan associados ao treinamento físico 

aeróbio sobre a hemodinâmica e sobre o controle autonômico cardiovascular. Métodos: 

60 mulheres hipertensas e 60 mulheres normotensas sedentárias foram divididas em 

quatro grupos; grupo pré-climatério (30 – 45 anos; N=30) e grupo pós-menopausa (55 – 

65 anos; N=30). Todos os grupos foram submetidos aos seguintes procedimentos 

experimentais: lipidograma completo; análise antropométrica; avaliação da capacidade 

cardiopulmonar por meio do teste ergoespirométrico; avaliação do controle autonômico 



 

 

cardiovascular por meio da análise da sensibilidade barorreflexa e da variabilidade da 

frequência cardíaca (VFC) e da pressão arterial (VPA). Adicionalmente, os grupos de 

mulheres hipertensas (pré-climatério e pós-menopausa) foram submetidas a um protocolo 

de treinamento físico aeróbio, supervisionado e monitorado por 16 semanas, 3 vezes na 

semana, com duração de 70 minutos por sessão. Resultados: O controle da pressão 

arterial (PA) por meio do tratamento farmacológico, não normalizou os parâmetros 

autonômicos cardiovasculares, quando comparado com as mulheres normotensas, tanto 

antes quanto após a menopausa. Contudo, o grupo hipertenso pré-climatério apresentou 

um predomínio do componente autonômico vagal no balanço da modulação autonômica 

cardíaca. Por outro lado, o treinamento físico aeróbio promoveu efeitos positivos sobre a 

hemodinâmica reduzindo a PA, frequência cardíaca e aumentando o VO2pico, e sobre a 

modulação autonômica cardiovascular aumentando parâmetros que representam a 

modulação vagal sob diferentes métodos de análises da VFC e reduziu as oscilações de 

LF da VPA. Conclusão: A terapia farmacológica é efetiva no controle da PA, porém não 

normalizou a modulação autonômica cardiovascular em mulheres hipertensas, tanto antes 

como após a menopausa. O treinamento físico aeróbio foi importante para reduzir a 

influência simpática sobre os vasos, e promoveu efeitos positivos sobre a VFC.    

Palavras chaves: hipertensão, treinamento físico, menopausa, controle autonômico 

cardiovascular, drogas anti-hipertensivas.

 

  



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
______________________________________________________________________ 



 

  
 

PHILBOIS-DUARTE, S.V. Study of cardiovascular parameters in hypertensive 

women before and after menopause – association effects of aerobic physical training 

and Enalapril Maleate and Losartan. 104p. Thesis (Ph.D) – Ribeirão Preto Medical 

School, University of São Paulo, 2022 

Menopause results from the significant reduction in the ovarian hormones production that 

occurs during the climacteric. These hormones, especially estrogens, are known to 

positively influence cardiovascular autonomic regulation, including through their actions 

on the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS). However, in women who even 

before the climacteric have cardiovascular disease, in the case of systemic arterial 

hypertension (SAH), the consequences on cardiovascular autonomic regulation can be 

even more serious. In this case, the pharmacological prescription, including drugs with 

action on the RAAS, associated with changes in lifestyle, such as the regular practice of 

aerobic physical exercises, is often indicated and presents very encouraging 

hemodynamic results. However, we are not aware of the effects of the association of 

pharmacological treatment and aerobic physical training on the cardiovascular autonomic 

control of these hypertensive women, before and after menopause. Aim: to investigate in 

women with SAH, both at reproductive age and after physiological menopause, the 

effects of pharmacological treatment with Enalapril Maleate and Losartan associated with 

aerobic physical training on hemodynamics and cardiovascular autonomic control. 

Methods: 60 hypertensive women and 60 normotensive sedentary women were divided 

into four groups; pre-climacteric group (30 – 45 years; N=30) and post-menopausal group 

(55 – 65 years; N=30). All groups underwent the following experimental procedures: co 

lipid profile dosage; anthropometric analysis; assessment of cardiopulmonary capacity 

through the ergospirometric test; assessment of cardiovascular autonomic control by 

analyzing baroreflex sensitivity and heart rate (HRV) and blood pressure (BPV) 



 

  
 

variability. Additionally, the groups of women with SAH (pre-climacteric and post-

menopausal) underwent a protocol of aerobic physical training, supervised, and 

monitored for 16 weeks, 3 times a week, lasting 70 minutes per session. Results: Blood 

pressure (BP) control through pharmacological treatment did not normalize 

cardiovascular autonomic parameters, when compared with normotensive women, both 

before and after menopause. However, the pre-climacteric hypertensive group showed a 

predominance of the vagal autonomic component in the balance of cardiac autonomic 

modulation. Aerobic physical training promoted positive effects on hemodynamics by 

reducing BP, heart rate and increasing VO2peak, and on cardiovascular autonomic 

modulation by increasing parameters that represent vagal modulation under different 

methods of HRV analysis and reducing LF of the BPV. Conclusion: Pharmacological 

therapy is effective in controlling BP, but it did not normalize cardiovascular autonomic 

modulation in women with SAH, both before and after menopause. Aerobic physical 

training was important to reduce the sympathetic influence on the vessels and promoted 

positive effects on HRV. 

Keywords: hypertension, physical training, menopause, cardiovascular autonomic 

control, antihypertensive drugs. 
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Tese de Doutorado                                                               Stella Vieira Philbois Duarte  
 

JUSTIFICATIVA 

O climatério é uma fase da vida da mulher caracterizado por alterações 

fisiológicas envolvendo a falência ovariana e consequente redução da produção 

hormonal, cujo desfecho é a menopausa. É uma fase que demanda mais cuidados com a 

saúde da mulher, uma vez que os hormônios ovarianos, principalmente os estrogênios, 

além da participação primordial na reprodução, apresentam efeitos sobre diversos 

processos fisiológicos. Em relação ao sistema cardiovascular exercem importantes ações 

benéficas, principalmente sobre os mecanismos de regulação autonômica vascular, 

morfologia e funcionalidade cardíaca. Sendo assim, mesmo em mulheres normotensas, 

por si só, a sensível redução nos níveis circulantes dos hormônios ovarianos pode 

representar a diminuição de uma “proteção”, aumentando a susceptibilidade ao 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares associadas à comorbidades, como 

alterações no controle autonômico cardiovascular, e até em outros sistemas, como o 

sistema renina-angiotensina aldosterona (SRAA). No entanto, em mulheres que mesmo 

antes do climatério apresentam doença cardiovascular, como a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), as consequências podem ser ainda mais devastadoras. Nesse caso, a 

prescrição farmacológica, inclusive drogas com ação sobre o SRAA associadas às 

mudanças nos hábitos de vida, como a prática regular de exercícios físicos, são 

frequentemente indicadas e apresentam resultados bastante animadores. Contudo, a 

literatura geralmente apresenta estudos que englobam homens e mulheres no mesmo 

grupo ou mesmo estudo apenas com mulheres após a menopausa. Além disso, os estudos 

em mulheres antes do climatério são ainda mais incipientes. Dessa forma, pouco sabemos 

dos efeitos da associação das medicações que atuam no SRAA, como o Maleato de 

Enalapril e o Losartan, com o treinamento físico aeróbio nessas mulheres.  
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INTRODUÇÃO 

A menopausa, que é decorrente da falência ovariana, acontece em uma fase da 

vida da mulher denominada climatério. Essa fase é variável e os sintomas podem ter início 

entre os 45 e 55 anos podendo perdurar até dois a três anos após a menopausa. Nesse 

caso, é acompanhada de importantes alterações fisiológicas, cujo desfecho é o declínio 

da quantidade e qualidade dos folículos primordiais e, consequentemente, sensível 

redução na produção hormonal ovariana, resultando principalmente, em níveis mínimos 

de estrogênios associados a altas concentrações dos hormônios folículo-estimulante e 

luteinizante, estes dois últimos liberados pela adenohipófise (DAAN & FAUSER, 2015; 

RODRIGUEZ & SHOUPE, 2015). Na maioria das mulheres a redução dos hormônios 

ovarianos, durante o climatério, proporciona uma gama de sintomas previsíveis, como a 

irregularidade do ciclo menstrual, ondas de calor, sensação de fadiga, insônia e suor 

noturno (TAKAHASHI & JOHNSON, 2015).  

No Brasil, essa condição é vivenciada por cerca de 1,5 milhão de mulheres a cada 

ano, caracterizando-se como um importante problema de saúde pública, principalmente 

porque além dos sintomas comuns supracitados, uma boa parte dessas mulheres podem 

vivenciar consequências mais graves, a exemplo da osteoporose (SANTORO et al, 2015), 

bem como elevados riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares (VAN DER 

SCHOUW et al, 1996; ATSMA et al, 2006; LOBO, 2007; TAKAHASHI & JOHNSON, 

2015; HALL, 2015), o que evidencia que durante a vida reprodutiva os hormônios 

ovarianos também atuam como verdadeiros cardioprotetores.  

Os mecanismos de ação envolvidos nessa cardioproteção ainda não estão bem 

estabelecidos. O que se sabe é que esses hormônios, sobretudo os estrogênios, teriam um 

importante papel, influenciando de forma benéfica diversos processos fisiológicos 

durante a vida da mulher, enquanto a redução desses mesmos hormônios a níveis mínimos 
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durante o climatério pode acarretar uma série de perturbações que afetam negativamente 

o sistema cardiovascular. Entre essas perturbações, alterações no controle autonômico 

cardíaco e modificações na morfologia e funcionalidade cardíaca são muito comuns 

(KARAS et al, 1994; KRASINSKI et al, 1997; GROHÉ et al, 1997; MENDELSOHN et 

al, 1999; THOMPSON et al, 2000; TOSTES et al, 2003; GUO et al, 2006; TEZINI et al, 

2009; STICE et al, 2009; TEZINI et al, 2013a; TEZINI et al, 2013b). 

 

Hormônios Ovarianos e Sistema Cardiovascular 

Há evidências que os estrogênios protegem a integridade estrutural dos vasos, 

influenciando na regulação da musculatura vascular por meio da inibição de substâncias 

pró-inflamatórias causadoras de lesão e apoptose celular, como por exemplo, as citocinas 

inflamatórias e as moléculas de adesão (XING et al, 2009; CUTINI et al, 2012; 

KNOWLTON, LEE, 2012; IORGA et al., 2017). Além disso, parecem atuar na 

modulação do tônus vascular por favorecer a produção de óxido nítrico pelo endotélio, 

importante fator de relaxamento vascular, e por inibir as vias celulares envolvidas na 

produção de substâncias vasoconstritoras, como espécies reativas ao oxigênio, endotelina 

I e a angiotensina II (ANTONICELLI et al, 2008; WU et al, 2009; DUCKLES & 

MILLER, 2010; PEDRAM et al, 2010; IORGA et al., 2017). Essas evidências são 

apoiadas em observações que mostraram que os mecanismos de ação anti-inflamatória e 

a proteção vascular estariam reduzidos em mulheres após a falência hormonal ovariana 

(XING et al, 2009). 

Em relação ao controle autonômico cardíaco, sabemos que o sistema nervoso 

autonômico exerce um papel fundamental sobre todos os mecanismos regulatórios 

cardíacos, pois influencia de forma tônica, fásica e reflexa as principais variáveis do 

sistema cardiovascular. Ele é o principal responsável pelo controle de diversos parâmetros 
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cardiovasculares, como a frequência cardíaca (FC), pressão arterial (PA), contratilidade 

do miocárdio, capacitância venosa, entre outros, participando diretamente da regulação 

do débito cardíaco. Nesse caso, avaliações do controle autonômico cardiovascular por 

meio de diferentes abordagens, como a análise da sensibilidade barorreflexa (SBR) e da 

variabilidade da FC (VFC) e PA (VPA) têm sido amplamente utilizadas, inclusive para a 

predição de riscos em pacientes com doenças cardiovasculares (KLEIGER et al., 1987; 

MALLIANI et al., 1991; ELECTROPHYSIOLOGY TASK FORCE OF THE 

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY THE NORTH AMERICAN SOCIETY OF 

PACING, 1996; LA ROVERE et al., 2003; SALMAN, 2016; PARATI et al., 2018; 

PANDAY, PANDAY, 2018).  

Nesse caso, já foi demonstrada a influência benéfica dos hormônios ovarianos 

sobre o controle autonômico cardiovascular, onde os estrogênios parecem ser capazes de 

aumentar a influência vagal para o coração, bem como reduzir a influência simpática para 

o coração e para diferentes leitos vasculares (HUIKURI et al., 1998; SALEH; 

CONNELL, 1999; SALEH et al., 2000; DART et al., 2002; KNOWLTON, LEE, 2012; 

IORGA et al., 2017). Esses efeitos são coerentes com outros estudos que observaram 

prejuízos autonômicos decorrentes da falência ovariana, a exemplo da redução da VFC e 

da SBR (LIPSITZ et al., 1995; DAVY et al., 1998; HUIKURI et al., 1998; RIBEIRO et 

al., 2001; ROSA BRITO-ZURITA et al., 2003; NEVES et al., 2007; SUBHASHRI et al., 

2020). Os mecanismos de ação envolvidos nesse processo ainda são discutidos, 

principalmente porque os estrogênios parecem influenciar os diferentes locais envolvidos 

na regulação autonômica cardíaca, interferindo até mesmo na expressão e/ou na 

responsividade dos receptores b-adrenérgicos, e por fim, afetando a resposta contrátil 

cardíaca (THAWORNKAIWONG et al., 2003; KAM et al., 2004; SHERWOOD et al., 

2010; FELIX et al., 2017).  
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Hormônios Ovarianos e Sistema Renina-Angiotensina Aldosterona 

Outro aspecto importante é que parece ter uma relação direta entre a redução dos 

hormônios ovarianos e o aumento da atividade do sistema renina-angiotensina 

aldosterona (SRAA). De fato, foi demonstrado que a angiotensina II estaria envolvida em 

adaptações inadequadas na morfometria cardíaca e redução da angiogênese, 

acompanhadas pelo aumento na expressão cardíaca dos receptores tipo 1 (AT1) e tipo 2 

(AT2) da angiotensina II. Todos esses fatores acarretariam prejuízos na hemodinâmica 

cardíaca (BARBAGALLO et al, 1995; PATTEN & KARAS, 2006; YAMADA et al, 

2006; KEIDAR et al, 2007; PRIME et al, 2007; MILLER, ARNOLD, 2019). No entanto, 

a participação do SRAA nesse processo apresenta resultados contraditórios. Estudos 

apontaram que os estrogênios estimulariam o SRAA, aumentando os níveis plasmáticos 

de renina e, consequentemente, angiotensina II (WEBER & BRILLA, 1991; TOSTES et 

al, 2003). Logo, a reposição estrogênica poderia ser considerada como um fator de risco 

para o sistema cardiovascular, uma vez que promoveria o aumento dos níveis de 

angiotensina II (TOSTES et al, 2003; KEIDAR et al, 2007; PRIME et al, 2007). Por outro 

lado, estudos experimentais em ratas ovariectomizadas, e estudos clínicos em mulheres 

após a menopausa demonstraram que a reposição estrogênica reduziria a atividade da 

enzima conversora da angiotensina e, consequentemente, a angiotensina II 

(BROSNIHAN et al, 1997; HERNÁNDEZ et al, 2000; KEIDAR et al, 2007; KOMUKAI 

et al, 2010). Adicionalmente, outro estudo também mostrou que a reposição estrogênica 

modularia os efeitos da angiotensina II ao inibir a expressão gênica de seus receptores, 

principalmente o AT1 (BROSNIHAN et al, 1997). Baseados em todos esses resultados, a 

relação entre menopausa e o SRAA necessita ser melhor investigada, principalmente 

porque a angiotensina II pode afetar a homeostase corporal de diversas formas, a exemplo 

do seu efeito vasoconstrictor que ocorre de forma direta, por meio da ativação dos 
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receptores AT1, ou indiretamente, mediado pelo aumento da liberação de noradrenalina e 

potencializando o componente simpático do sistema nervoso autonômico. Em ambos os 

casos, manifesta seus maiores efeitos sobre o sistema arterial e menores efeitos sobre o 

sistema venoso. Desse modo, facilita a constrição por meio da produção e liberação de 

substâncias endoteliais vasoativas, como exemplo, a endotelina I, além da diminuição da 

ação vasodilatadora mediada pela bradicinina. A angiotensina II também funciona como 

um modulador da inflamação e da aterosclerose; regula as respostas às citocinas nos 

vasos; inibe a fibrinólise; estimula diretamente a hiperplasia miocárdica e hipertrofia; 

provoca aumento das proteínas da matriz extracelular, como o colágeno e fibronectina e 

ainda, aumenta a proliferação de fibroblastos nas células vasculares do coração e do 

músculo liso (UNGER, 2003; CROWLEY et al, 2005; HERICHOVA & SZANTOOVA, 

2013; SAYER & BHAT, 2014; MILLER, ARNOLD, 2019). Adicionalmente, a formação 

excessiva da angiotensina II pode promover maior geração de espécies reativas de 

oxigênio, ativação de vias de sinalização apoptóticas e promoção da inflamação, 

trombose e remodelamento (OLKOWICKS et al, 2015). No sistema nervoso central, a 

angiotensina II aumenta a atividade do sistema nervoso simpático e inibe a resposta 

barorreflexa (MCKINLEY et al, 2003; SHANKS, RAMCHANDRA, 2021).  

 

Falência Hormonal Ovariana e Tratamento 

A ação cardioprotetora exercida pelos estrogênios é conhecida na literatura há 

muito tempo (DÜZENLI et al, 2007; XING et al, 2009; WU et al, 2009; DUCKLES & 

MILLER, 2010; PEDRAM et al, 2010; CUTINI et al, 2012; BELL et al, 2013), e nesse 

caso, a suplementação exógena de hormônios sexuais femininos (estrogênios e/ou 

progesterona) era a conduta primária na estratégia de atenuar os riscos das doenças 

cardiovasculares, os prejuízos autonômicos cardiovasculares, teciduais e funcionais 
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cardíacos, mas principalmente para minimizar os sinais e sintomas gerais decorrentes do 

climatério. 

Entretanto, a ação cardioprotetora dessa prática foi amplamente questionada a 

partir da década de 90 (HULLEY et al, 1998; PARDINI, 2014; SASSARINI & 

LUMSDEN, 2015), após a publicação dos resultados do Heart and Estrogen/Progestin 

Replacement Study (HULLEY et al, 1998) e do Women´s Healt Iniciative (ROSSOUW 

et al, 2002), que assim como outros estudo (HULLEY et al, 1998; GRADY et al, 2000; 

VISCOLI et al, 2001; SKOUBY, 2002; WASSERTHEIL-SMOLLER et al, 2003), 

concluíram que a reposição hormonal não apresentaria efeitos de cardioproteção como 

preconizado, ou ainda, que esta prática poderia aumentar de riscos de doenças 

cardiovasculares. A partir de então, seu uso passou a ser indicado com maior cautela, 

cujos riscos e benefícios da terapia deveriam ser avaliados individualmente (HOWARD 

& ROSSOUW, 2013; SHIFREN & GASS, 2014). 

Tais achados provocaram grande impacto sobre a prescrição dessa terapêutica, e 

por essa razão tornou-se necessária à implantação de terapias alternativas para reduzir os 

riscos já mencionados. Dessa forma, modificações no estilo de vida como a prática regular 

de exercícios físicos, principalmente de modalidades aeróbias, foram e têm sido indicados 

cada vez mais, tanto como terapia coadjuvante quanto como principal, com o intuito de 

minimizar os riscos cardiovasculares e os sintomas do climatério. Nesse caso, apesar de 

os estudos clínicos que avaliaram o papel do treinamento físico com implicações na 

promoção da saúde de mulheres após a menopausa ainda apresentarem muitas 

incongruências, uma grande parte dos estudos apresentaram resultados satisfatórios, 

apontando melhoras na qualidade de vida relacionada à saúde cardiovascular e geral (LEE 

et al, 2001; ASIKAINEN et al, 2006; MORIYAMA et al, 2008). 
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Hipertensão e Falência hormonal ovariana 

A maioria dos estudos referentes aos efeitos da falência hormonal ovariana foram 

realizados em mulheres sem doença cardiovascular prévia. Esses estudos permitiram 

grandes avanços com importantes contribuições para a prática clínica, apesar de muitas 

lacunas que ainda deverão ser preenchidas, como por exemplo os benefícios e riscos 

cardiovasculares da reposição hormonal como conduta terapêutica. Por outro lado, são 

escassos estudos em mulheres que já apresentam uma doença cardiovascular estabelecida, 

como é caso da hipertensão arterial sistêmica (HAS). Nesse caso, desconhecemos as 

consequências cardiovasculares da falência hormonal ovariana quando associada à HAS, 

principalmente sobre o controle autonômico cardiovascular, o que pode ser ainda mais 

devastador, aumentando sensivelmente o risco de morbimortalidade.  

A importância desse estudo se resume no fato de que há uma alta incidência de 

HAS na população, inclusive nas mulheres. Uma revisão sistemática quantitativa de 44 

estudos realizados em 35 países, já apontou na última década uma prevalência global de 

HAS de 32,1% (PEREIRA et al, 2009). No Brasil, a proporção de indivíduos hipertensos 

de ambos os sexos cresceu de 21,6% em 2006 para 24,4% em 2009, e inquéritos 

populacionais em cidades brasileiras, nos últimos 20 anos, também apontam uma 

prevalência de HAS acima de 30% na população adulta (BARROSO et al., 2021). Esses 

dados são preocupantes, pois a HAS é identificada como um dos principais fatores de 

risco para a falência cardíaca, levando à morbimortalidade precoce, na maioria das vezes.   

A grande preocupação em relação à HAS, tanto em mulheres mais jovens em 

idade reprodutiva, quanto em mulheres que já tiveram a menopausa, é que frequentemente 

a HAS também é acompanhada de prejuízos na função cardiovascular com diferentes 

níveis de acometimento, como alterações hemodinâmicas, teciduais cardíacas e 

disfunções no controle autonômico cardiovascular, sendo todos considerados respeitáveis 
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marcadores de prognóstico da evolução da doença (ZHANG et al, 2011; MAIDA et al, 

2016). E nesse caso, a intensidade do comprometimento cardiovascular pode ser bem 

maior quando a HAS estiver associada à falência hormonal ovariana. Portanto, essas 

disfunções, se não bem conhecidas, revertidas ou controladas, podem ser determinantes 

para a evolução e agravamento da doença, contribuindo para prejuízos cardiovasculares 

ainda maiores, resultando na falência cardíaca mais precocemente.  

 

Hipertensão Arterial Sistêmica e Tratamento Farmacológico  

De acordo com a Diretrizes Brasileira de Hipertensão Arterial -2020 (BARROSO 

et al., 2021), em casos mais graves não controlados pelas mudanças no estilo de vida, o 

tratamento mais usual da HAS envolve uma abordagem farmacológica, caracterizada pela 

prescrição de uma série de classes de medicamentos. Entre esses, betabloqueadores, 

diuréticos, bloqueadores de canais de cálcio, bloqueadores dos receptores AT1 da 

angiotensina II e os inibidores da enzima conversora da angiotensina (iECA) são 

frequentemente receitados. Estes dois últimos, merecem especial atenção em nosso 

estudo, uma vez que representam classes de medicamentos que mais são utilizados no 

tratamento da hipertensão, conjugados ou não, além da literatura mostrar uma estreita 

relação entre os hormônios ovarianos e o SRAA, como apontado anteriormente. 

Além disso, muitas vezes a hiperatividade do SRAA está relacionada com a 

fisiopatologia da HAS, remodelamento vascular e remodelamento cardíaco, além de uma 

série de outras perturbações (SAYER & BHAT, 2014; HUSAIN et al, 2015). Nesse 

aspecto, consequências hemodinâmicas e autonômicas têm sido relacionadas à progressão 

das lesões de órgãos-alvo devido à essa hiperatividade do SRAA, como o aumento da 

atividade simpática, isquemia miocárdica, hipertrofia vascular e ventricular esquerda, 

arritmias, aumento do estresse oxidativo, aterosclerose e doenças renais (COZZA et al, 
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2012; HERICHOVA & SZANTOOVA, 2013; SAYER & BHAT, 2014; HUSAIN et al, 

2015).  

Sendo assim, a eficácia da utilização de drogas que atuam sobre o SRAA como 

alvo terapêutico para o controle, prevenção e tratamento de doenças e danos 

cardiovasculares é conhecida e foram muito estudadas. Entre os iECA, o Maleato de 

Enalapril, impede a conversão de angiotensina I em angiotensina II, além de reduzir a 

degradação enzimática da bradicinina, que ao se ligar ao seu receptor B2 promove a 

liberação de vasodilatadores, como o óxido nítrico, enquanto os bloqueadores dos 

receptores AT1, a exemplo do Losartan, atuam impedindo a ação da angiotensina II 

(YUNG et al, 2011; MCALISTER, 2012; ROBLES et al, 2014). 

Em relação aos iECA, representam uma classe de drogas que em muitas vezes é a 

primeira escolha terapêutica para pacientes com hipertensão arterial, doença renal crônica 

e insuficiência cardíaca, devido a sua eficácia no controle da pressão arterial, além de sua 

ação na atenuação do remodelamento cardíaco adverso, redução da fibrose cardíaca e 

melhora do controle autonômico cardíaco (SANTOS et al, 2004; GARCÍA et al, 2006; 

FABRIS et al, 2011; YUNG et al, 2011; COZZA et al, 2012; GROBAN et al, 2012; 

MALFITANO et al, 2012; MCALISTER, 2012; ROBLES et al, 2014; ROMERO et al, 

2015). Essas performances terapêuticas justificam a ampla utilização dos iECA como 

ferramenta farmacológica de grande sucesso no tratamento de doenças cardiovasculares 

e comorbidades associadas, assim como também são justificados a utilização de 

bloqueadores dos receptores AT1, apesar de possuir mecanismo de ação diferente dos 

iECA. 

Tratamento por meio do Treinamento Físico Aeróbio 

Os efeitos positivos do treinamento físico aeróbio tanto sobre a falência hormonal 

ovariana quanto sobre a HAS são amplos. Em relação à falência hormonal ovariana, como 
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apontado anteriormente, resultados clínicos e experimentais demonstraram melhora no 

controle autonômico cardíaco, regulação neuro-humoral e adaptações benéficas 

morfológicas e funcionais cardíacas (GOODMAN et al, 2005; ASIKAINEN et al, 2006; 

XU et al, 2008a; XU et al., 2008b; MICHELINI & STERN, 2009; XU et al, 2010; 

COCCO & PANDOLFI, 2011; ENDLICH et al, 2013; TEZINI et al, 2013a; TEZINI et 

al, 2013b; FELIX et al, 2015; GRINDLER & SANTORO, 2015). Tais adaptações 

resultam em diminuição do trabalho cardíaco, decorrente da redução da PA e FC 

(IRIGOYEN et al, 2005), melhora do balanço autonômico para o coração (CARTER et 

al, 2003; DE ABREU et al, 2009; TEZINI et al, 2009; SILVEIRA et al, 2011; TEZINI et 

al, 2013; BESNIER et al., 2017), remodelamento cardíaco (FENNING et al, 2005; 

GHORAYEB et al, 2005; GOODMAN et al, 2005; COCCO & PANDOLFI, 2011), 

caracterizado por hipertrofia cardíaca excêntrica (adição de sarcômeros em série) 

(MARQUES et al, 2006; GARCIARENA et al, 2009), que também têm como 

consequência a melhora da função cardíaca (FENNING et al, 2003; GHORAYEB et al, 

2005; GOODMAN et al, 2005; COCCO & PANDOLFI, 2011; DI BLASIO et al, 2011), 

proporcionando um melhor prognóstico, prevenção de eventos cardíacos, e 

consequentemente, melhor qualidade de vida. 

Em relação à HAS, principalmente naqueles pacientes limítrofes ou com níveis 

pressóricos menos severos a mudança no estilo de vida, principalmente pela prática 

regular de exercícios físicos deve ser a primeira escolha (FAGARD & CORNELISSEN, 

2007; BARROSO et al., 2021). Dentre os principais efeitos decorrentes da prática regular 

de exercícios físicos em indivíduos hipertensos, destacam-se, assim como os 

supracitados, a redução da PA, adequação da composição corporal, aumento da 

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

do controle autonômico cardiovascular (KOKKINOS et al., 2001; WHELTON et al., 
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2002; IZDEBSKA et al., 2004; CORNELISSEN & FAGARD, 2005; LATERZA et al., 

2007; MIZUNO et al., 2008).  

Quanto aos benefícios do treinamento físico aeróbio sobre o controle autonômico 

cardiovascular, parece promover a redução tônica e fásica da influência autonômica 

simpática para o coração e vasos, e aumento da influência vagal para o coração 

(PIOTROWICZ et al., 2009; SLOAN et al., 2009; SOUZA et al., 2009). Nesse sentido, 

estudo anterior realizado em nosso laboratório mostrou que o treinamento físico aeróbio 

reduziu a PA, e melhorou o padrão autonômico com valores semelhantes aos observados 

quando os voluntários eram tratados somente com Maleato de Enalapril, um iECA. 

Entretanto, esse estudo não investigou os efeitos dos bloqueadores dos receptores AT1 

(COZZA et al., 2012).  

 

Associação do Treinamento Físico ao Tratamento Farmacológico 

Embora na maioria dos casos o tratamento farmacológico seja uma questão 

fundamental no que tange a terapêutica em mulheres hipertensas, com ou sem a falência 

ovariana, desconhecemos se existem diferentes consequências para o sistema 

cardiovascular, principalmente em relação à hemodinâmica, e controle autonômico, 

quando utilizados iECA, a exemplo do Maleato de Enalapril, ou bloqueadores de 

receptores AT1, caso do Losartan. Do mesmo modo, também desconhecemos se a 

prescrição do treinamento físico associado ao tratamento farmacológico com essas drogas 

potencializa as respostas observadas. 
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OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivos: (1) investigar os efeitos da menopausa em 

mulheres hipertensas em idade reprodutiva e após a menopausa, sobre a hemodinâmica 

e controle autonômico cardiovascular; (2) avaliar se o treinamento físico aeróbio 

influencia essas respostas observadas hemodinâmicas e autonômicas cardiovasculares. 
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MÉTODOS 

Amostragem 

Foram estudadas 60 mulheres, com hipertensão arterial essencial estágio I com 

risco cardiovascular de leve a moderada (BARROSO et al., 2021), e 60 mulheres 

normotensas, todas sedentárias, na faixa etária entre 30 e 65 anos de idade. As voluntárias 

foram alocadas em dois grandes grupos; grupo em idade reprodutiva (pré-climatério; 30 

– 45 anos; N=60) e grupo após a menopausa (55 – 65 anos; N=60) (Figura 1). Todas as 

voluntárias foram triadas no Laboratório de Fisiologia e Fisioterapia Cardiovascular 

(Laphy-Carphy) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e por meio de divulgação 

na mídia local (jornais, rádios e televisão). Todas as voluntárias eram provenientes da 

região de Ribeirão Preto/SP. Todas as voluntárias com diagnóstico de hipertensão arterial 

estavam em tratamento farmacológico com inibidores do sistema renina-angiotensina 

(Maleato de Enalapril ou Losartan) há pelo menos 6 meses.  

O número da amostra foi determinado por meio do cálculo amostral com base nos 

dados das oscilações de baixa frequência (LF), obtidos por meio da análise espectral da 

FC. O cálculo amostral foi realizado utilizando o software SigmaPlot v.11.0, com 

intervalo de confiança de 95% e poder de 80%. O número da amostra sugerido foi de 20 

voluntárias em cada grupo. 

 

Critérios de exclusão 

 Não foram incluídas no estudo as voluntárias que apresentarem qualquer das 

situações abaixo; distúrbio cognitivo que impedisse a compreensão dos testes e do 

treinamento físico aeróbio; alterações musculoesqueléticas; doenças endócrinas, 

metabólicas e cardiovasculares, exceto à hipertensão arterial sistêmica. Também foram 

excluídas tabagistas ou que faziam uso de drogas que interferisse na funcionalidade 
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cardíaca e no controle autonômico cardiovascular, além daquelas que faziam uso de 

reposição hormonal após a menopausa. 

 

Aspectos Éticos 

Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (CAAE: 89672518.1.0000.5440). À toda a 

voluntária foi garantida o direito de receber esclarecimentos e informações sobre o 

presente estudo. Da mesma forma, foi garantida a segurança de não serem identificadas, 

e de que todas as informações fornecidas seriam mantidas sob caráter confidencial. 

Informamos ainda que a voluntária poderia deixar de participar do estudo a qualquer 

momento, sem qualquer prejuízo a ela. As voluntárias que concordaram em participar do 

projeto de pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, no qual 

apresenta informações sobre a justificativa, objetivos, procedimentos, riscos e benefícios 

do estudo (Apêndice I e II). O estudo foi registrado no Registro Brasileiro de Ensaios 

Clínicos (REBEC; RBR-7fjg33) 

 

Protocolos 

As coletas foram realizadas em dois dias, ambos entre 7:00 e 11:00 horas da 

manhã e com um intervalo de 48 horas entre as visitas. 

O 1º dia de avaliação: foi realizado exames Laboratoriais (coleta de sangue) no 

Laboratório do Núcleo de Apoio à Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP-USP). 

No 2º dia de avaliação: foram realizadas as seguintes avaliações no Laboratório 

de Fisiologia e Fisioterapia Cardiovascular (Laphy-Carphy) da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto; avaliação antropométrica, registro da frequência cardíaca e pressão 
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arterial para posterior análise do controle autonômico cardiovascular e teste de esforço 

para avaliação da capacidade funcional cardiorrespiratória (Ergoespirometria).  

 

Exames Laboratoriais 

Os exames laboratoriais foram realizados no Laboratório do Núcleo de Apoio à 

Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas HCFMRP-USP em dois momentos (avaliação 

inicial e avaliação final), antes e após as 16 semanas de intervenção. As amostras de 

sangue foram coletadas utilizando tubos BD Vaccutainer® EDTA (Becton, Dickin, and 

Company, Franklin Lakes, NJ, EUA). Em seguida as amostras foram centrifugadas 

durante 10 minutos, a 4ºC e a 3000 rpm. Após esse procedimento, o soro isolado de cada 

voluntária foi armazenado em tubos Eppendorfs (1,5ml) em um freezer (-80ºC) para 

posterior análise. As voluntárias foram orientadas a permanecerem em jejum durante 12 

horas, não ingerir bebidas alcoólicas, não praticar exercícios físicos, manter a dieta 

habitual nas 48 horas antecedentes aos exames, assim como, não alterar o tratamento 

medicamentoso. Para a avaliação final foi estabelecido um intervalo de 48 horas entre a 

última sessão do treinamento físico e as coletas de sangue. 

 

Glicemia em jejum 

A glicemia foi analisada imediatamente após a coleta pelo método de 

Hexoquinase-UV.  

 

Colesterol Total e Frações e Triglicerídeos 

A análise do colesterol e frações foi realizada por meio do método de Esterase-

Oxidase, e dos triglicerídeos pelo método de Desidrogenase. 
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Antropometria 

 As técnicas utilizadas para as medidas antropométricas seguiram as 

recomendações da Sociedade Internacional para o avanço da Cineantropometria (ISAK, 

2001). O peso corporal (kg) e a estatura (m) foram avaliadas por meio de balança de 

plataforma Welmy (São Paulo, SP; Brasil), com precisão de 0,1 Kg e 0,5 cm, 

respectivamente. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado como: IMC = Peso 

corporal (Kg) / altura (m2) 

*Onde: Kg= quilogramas; m2= metros quadrados. 

 As mensurações das circunferências também foram realizadas utilizando uma fita 

métrica, com unidade de medida de 0,1cm, ajustada levemente na superfície cutânea. 

Foram realizadas mensurações duplicadas em cada local para obter a média dos valores. 

Os pontos medidos foram: abdome, cintura e quadril. A relação cintura-quadril, definida 

pela divisão da circunferência da cintura pela medida da circunferência do quadril foi 

utilizada como medida para risco de doença cardiovascular.  

 As medidas de dobras cutâneas (DC) foram executadas por meio de um 

adipômetro (marca Sanny®), com escala de 0,1mm, pressão mandibular de 9,8g/mm2 e 

área de contato (superfície) de 97mm2, segundo o fabricante. Todas as medidas foram 

realizadas, no hemicorpo direito por três vezes não consecutivas, sendo a média dos 

valores computada para efeito de cálculo. As dobras cutâneas foram obtidas nos pontos: 

tríceps, subescapular, supra ilíaca, axilar média, abdome, coxa, peitoral, segundo 

descrição da ISAK, (2001).   

A partir dos dados obtidos foram calculados os seguintes parâmetros: somatório 

das sete DC (∑DC) (mm); o percentual de gordura corporal (%G) foi estimado 

considerando a faixa etária (POLLOCK & JACKSON, 1984).  
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Controle autonômico cardiovascular 

Para o registro da frequência cardíaca e pressão arterial, foi utilizado o 

eletrocardiograma (ECG) (ML866 PowerLab, ADInstruments, Bella Vista, Austrália) 

com uma derivação (MC5), enquanto a pressão arterial foi registrada pelo sistema de 

fotopletismografia digital (Finometer Pro, Finapres Medical System, Amsterdam, 

Holanda), batimento-a-batimento, com o cuff posicionado no dedo médio do membro 

superior direito. O registro foi gravado e armazenado no Software LabChart 8.0 

(ADIntrumenst). As voluntárias foram orientadas a permanecer deitadas, em decúbito 

dorsal por 20 minutos, sendo analisados os últimos 10 minutos de registro.  

Foi orientado às voluntárias que 24 horas anteriores à visita, não ingerissem 

qualquer bebida ou alimento com cafeína ou álcool, não realizassem qualquer atividade 

física extenuante e uma noite de sono entre 7-8 horas. Além disso, para o dia da avaliação 

foram orientadas a fazerem uma refeição leve, no mínimo 1 hora antes da visita e que 

fossem com uma roupa confortável e apropriada para realizar exercício físico.  

 

Análise da variabilidade da frequência cardíaca e pressão arterial 

A VFC foi analisada por meio de dois programas computacionais. Para as análises 

no domínio do tempo, análise espectral e análise simbólica utilizamos o software 

CardioSeries v2.7 (http://sites.google.com/site/cardioseries), desenvolvido no 

Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Universidade 

de São Paulo, Brasil), enquanto para as análises de entropia, flutuações desprovidas de 

tendência (DFA – do inglês detrended fluctuation analysis) foi utilizado o software 

Kubios HRV Standard (University of Eastern Finland, Kuopio, Finlândia) 

(TARVAINEN et al., 2014). Com relação à VPA, foi avaliado pela análise espectral, 

utilizando o software CardioSeries v2.7. 
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Dessa forma, para a análise espectral, foram selecionados segmentos com aparente 

estacionariedade do sinal de 10 minutos de duração. Os valores de iRR e PAS foram 

reamostrados em 3 Hz (1 valor a cada 333 ms) por interpolação cúbica do tipo spline, 

para regularização do intervalo de tempo entre os batimentos. As séries com valores 

interpolados de iRR e PAS foram divididas em segmentos de 512 pontos, com 

sobreposição de 50% (Protocolo de Welch). A estacionariedade do sinal do registro dos 

iRR e PAS de cada segmento foi examinada visualmente, sendo excluídos aqueles que 

apresentarem artefatos ou transientes. Cada segmento estacionário de iRR e PAS foi 

submetido à análise espectral pela Transformada Rápida de Fourier após janelamento do 

tipo Hanning. Os espectros de iRR foram integrados em bandas de baixa (LF: 0,04 – 0,15 

Hz) e alta frequência (HF: 0,15 – 0,4 Hz), com os resultados expressos em valores 

absolutos (ms2) e unidades normalizadas (un), enquanto os espectros de PAS foram 

integrados somente na banda de baixa frequência (LF: 0,04 – 0,15 Hz), com os resultados 

expressos em valores absolutos (mmHg2). 

Os valores normalizados foram obtidos através do cálculo da porcentagem da 

potência de LF e HF com relação à potência espectral total, subtraindo a potência da 

banda de muito baixa frequência (VLF, <0.04 Hz) (VAN DE BORNE et al, 1997; 

BILLMAN, 2011). O procedimento de normalização foi realizado para minimizar as 

variações da potência total nos valores absolutos dos componentes de LF e HF 

(MALLIANI et al, 1991; ELECTROPHYSIOLOGY TASK FORCE OF THE 

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY THE NORTH AMERICAN SOCIETY OF 

PACING, 1996). Adicionalmente, a razão LF/HF também foi calculada para avaliação do 

balanço simpatovagal sobre o coração (MONTANO et al, 1994). 

A análise simbólica (PORTA et al., 2001 e 2007), os iRR foram divididos em 6 

níveis (0 a 5) e agrupados em sequências de 3 símbolos (trincas). Essas tríades são 
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classificadas em 4 padrões: a) 0V% – padrão sem variação (3 símbolos iguais), que indica 

associação à modulação simpática; b) 1V% – padrão com uma variação (2 símbolos iguais 

e um subsequente diferente), que não indica associação à modulação simpática e 

parassimpática; c) 2LV% – padrão com duas variações iguais (3 símbolos formam rampas 

ascendentes ou descentes) e 2UV%, padrão com duas variações diferentes (3 símbolos 

formam picos ou vales). Os resultados dos padrões 2LV% e 2UV% foram somados e 

apresentados como 2V% (GUZZETTI et al, 2005) o que indica associação à modulação 

parassimpática. 

 A análise do DFA e seus componentes: a1 de curto prazo e a2, de longo prazo. 

Além disso, a análise da entropia, entropia aproximada (ApEn) e a entropia da amostra 

(SampEn). Os artefatos de gravação foram excluídos eliminando os iRR que diferiram 

em mais de 25% do iRR anterior e, posteriormente, foram substituídos por interpolação 

de spline convencional seguindo a metodologia descrita em estudos anteriores e aplicando 

o filtro de mídia fornecido pelo Kubios HRV Standard (SHAFFER; GINSBERG, 2017) 

A abordagem de suavidade anterior com um valor Lambda de 500 foi usada para remover 

componentes de tendência de linha de base de baixa frequência inválidos (TARVAINEN 

et al., 2014). 

 

Análise da sensibilidade barorreflexa espontânea 

A sensibilidade barorreflexa (SBR) espontânea foi avaliada no domínio do tempo, 

por meio do Método da Sequência, também utilizando o programa computacional 

CardioSeries v2.7. Foram utilizados para análise da SBR as séries temporais, batimento-

a-batimento, com valores de intervalo de pulso e PAS. Estes trechos foram analisados e 

identificados sequências de três ou mais batimentos que apresentem aumentos 

progressivos da PAS acompanhados por aumentos progressivos do iRR, ou reduções 
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progressivas da PAS acompanhadas por reduções progressivas do iRR. Uma sequência 

barorreflexa só foi utilizada quando o coeficiente de correlação (r) entre os valores de 

PAS e iRR era maior ou igual a 0,8. A SBR foi determinada a partir da média da 

inclinação da reta da regressão linear entre os valores de PAS e iRR de cada sequência 

encontrada. O método da sequência também apresenta o índice de efetividade do 

barorreflexo (BEI), é a razão entre o número de sequências e o número total de rampas 

identificadas. O BEI aponta quantas mudanças na PAS são efetivamente traduzidas em 

uma mudança no iRR, independentemente de sal magnitude (DI RIENZO et al., 2001). 

 

Capacidade funcional cardiorrespiratória 

 O teste de esforço para avaliação da função cardiorrespiratória 

(Ergoespiromentria) foi realizado antes do início e após o término do período de 

treinamento físico aeróbio. A ergoespirometria submete a voluntária ao estresse físico 

programado para obtenção de informações da função cardiorrespiratória e metabólica, 

como o limiar anaeróbio e o volume consumido de oxigênio no pico do exercício 

(VO2pico). Esse teste permitiu a prescrição individualizada da intensidade do exercício 

físico a ser realizado além de uma avaliação da evolução da capacidade aeróbia induzida 

pelo treinamento.  

 O teste foi realizado em esteira ergométrica (Super ATL Millenium®, 

Inbramed/Inbrasport, Porto Alegre, RS, Brasil). A voluntária teve a atividade elétrica 

cardíaca monitorada através do ECG com uma derivação (MC5) e o consumo de O2 foi 

monitorado por um analisador metabólico (PowerLab/8M, AdInstruments). O protocolo 

utilizado foi o de Balke (BALKE & WARE, 1959). 

 Os parâmetros fisiológicos avaliados foram: volume expirado (VE), volume 

consumido de O2 (VO2), volume expirado de CO2 (VCO2), equivalente metabólico, razão 
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VE/VO2 e VE/VCO2, limiar anaeróbio, PA, ECG, FC e FC de recuperação no primeiro, 

terceiro e sexto minutos. 

 A análise do ECG foi realizada por sistemas bipolares e os sinais elétricos 

emitidos pela atividade cardíaca foram captados por eletrodos fixados na pele do tórax. 

O procedimento de preparo da pele iniciou-se com a limpeza dos locais escolhidos com 

gaze embebida em álcool, esfregando-se várias vezes até conseguir um leve grau de 

eritema. Os eletrodos eram descartáveis e a colocação foi efetuada com a voluntária na 

posição ortostática. 

 Durante a realização do teste também será utiliza a escala de percepção de esforço 

de Borg (1998) modificado para avaliar o grau subjetivo de fadiga durante o teste. O teste 

de esforço poderá ser interrompido por três diferentes motivos: solicitação da voluntária 

por qualquer motivo que ela entenda ser pertinente (ex: exaustão, dor ou desconforto), o 

motivo será anotado em sua ficha de avaliação, alcance de níveis pressóricos igual ou 

acima de 220 mmHg para a pressão arterial sistólica (PAS) e 120 mmHg para a pressão 

arterial diastólica (PAD) ou alcance da frequência cardíaca submáxima (85%) calculada 

de acordo com a idade de cada voluntário. 

 

Protocolo de Treinamento Físico 

As voluntárias hipertensas foram submetidas a um protocolo de treinamento físico 

com duração de 16 semanas, no Laboratório de Fisiologia e Fisioterapia Cardiovascular 

(Laphy-Carphy) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Brasil.  

As voluntárias realizaram exercícios aeróbios em esteira motorizada na 

intensidade de 70%-80% da FC de reserva ([FCmáx – FCbasal] x 70-80% + FCbasal). O 

treinamento físico aeróbio teve frequência de três vezes por semana, com duração diária 
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de 1 hora e 10 minutos (LATERZA et al., 2006; BARROSO et al., 2021). O protocolo 

apresentava um período de aquecimento de 5 minutos em intensidade inferior à faixa de 

FC de treinamento prevista, a fase de treinamento teve duração de 50 minutos na FC 

determinada e uma fase de recuperação com duração de 5 minutos em intensidade inferior 

à FC de treinamento seguido de 10 minutos de alongamentos globais. As duas primeiras 

semanas de treinamento serviram como período de adaptação, com aumento gradual da 

duração da fase de treinamento a partir de 20 minutos até atingir a duração de 50 minutos.  

A adesão ao treinamento físico foi monitorada, e considerado necessário a 

frequência mínima de 85%, caso houvesse mais faltas as voluntárias poderiam continuar 

o treinamento físico aeróbio, contudo não eram incluídas nas análises do estudo.  

 

Análise Estatística 

Para a análise estatística foi elaborado planilhas eletrônicas, e as informações foram 

analisadas utilizando o programa eletrônico SigmaPlot, versão 11.0. As variáveis 

normais, homocedásticas foram analisadas utilizando-se testes paramétricos. Na 

comparação entre dois grupos, ou no mesmo grupo, antes e após, foi utilizado o teste "t" 

de Student; e na comparação entre três ou mais grupos, nós utilizamos a análise de 

variância (ANOVA), quando apropriado uma comparação post hoc foi realizada 

utilizando a análise de Student-Newmans-Keuls. Quando a distribuição não era normal 

foram utilizados testes não-paramétricos. Na comparação entre dois grupos foi utilizado 

o teste de Mann-Whitney, e na comparação entre três ou mais grupos, o teste de Kruskal-

Wallis. As proporções foram comparadas pelo teste do c2. 
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RESULTADOS – ESTUDO 1 

O controle farmacológico da hipertensão arterial em mulheres na pós-menopausa não 

previne os prejuízos autonômicos cardiovasculares 

Objetivo: investigar em mulheres após a menopausa e de meia idade com a função 

ovariana preservada, ambas hipertensas e tratadas com inibidores do sistema renina-

angiotensina (iSRA), os efeitos sobre a SBR e modulação autonômica da variabilidade da 

FC e PA. 

A Figura 1 apresenta o fluxograma de inscrição e alocação das voluntárias do 

estudo. Inicialmente foram triadas 160 mulheres, 60 normotensas e 90 hipertensas, no 

grupo das mulheres hipertensas 30 foram excluídas por não cumprirem todos os critérios 

de inclusão do estudo, restando 60 mulheres. Os dois grandes grupos foram novamente 

divididos em pré-climatério (N=30) e pós-menopausa (N=30). 

   Na tabela 1 apresenta as características dos grupos e os parâmetros 

hemodinâmicos. Os grupos de hipertensas apresentaram maiores valores de peso quando 

comparadas aos grupos de normotensas. Enquanto os grupos menopausa apresentaram 

maior IMC. Em relação aos parâmetros hemodinâmicos e metabólicos, os grupos de 

hipertensas apresentaram maiores valores de PAS, PAD e PAM, e menores valores de 

VO2pico quando comparados com seus respectivos grupos normotensos. Similarmente, 

quando os grupos com função ovariana preservada e grupos menopausa foram 

comparados, estes últimos apresentaram maiores valores de PAS, PAD e PAM, além de 

menores valores de VO2pico.  

 Os resultados da análise da VFC pelos métodos lineares estão apresentados na 

Tabela 2. Na análise pelo domínio do tempo, a menopausa e a hipertensão reduziram os 

valores do desvio padrão (SD) do registro e o RMSSD. Já na análise pelo domínio da 

frequência (Figura 2), as mulheres hipertensas apresentaram reduzidos valores de 
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variância total, e nos valores absolutos das oscilações de LF e HF quando comparadas às 

normotensas. Por sua vez, as mulheres após a menopausa apresentaram menores valores 

de HF em unidade absolutas e normalizadas e maiores valores das oscilações de LF em 

unidades normalizadas e na razão LF/HF.  

 A tabela 3 apresenta os resultados das análises não lineares da VFC. Na análise 

da entropia, a hipertensão influenciou apenas a entropia aproximada (ApEn), enquanto a 

menopausa não influenciou em nenhum parâmetro. Diferentemente nas DFA as mulheres 

hipertensas apresentaram maiores valores de a2, enquanto a menopausa promoveu 

aumentos em ambos os parâmetros (a1 e a2) quando comparado aos grupos antes da 

menopausa. A análise simbólica, as mulheres hipertensas apresentaram maiores valores 

de 0V%, símbolo que corresponde ao componente simpático, e menores valores dos 

parâmetros 2LV% e 2UV%, que representam o componente vagal. Por sua vez, a 

menopausa aumentou o componente 0V% e reduziu o 1V% e 2LV% e 2V%. 

 Por fim, a Tabela 4 mostra os resultados das análises da VPA e SBR. A 

hipertensão não influenciou nos valores da VPA, por sua vez, as mulheres após a 

menopausa apresentaram maiores valores de variância total e das oscilações de LF. Na 

SBR, as mulheres hipertensas apresentaram menores valores nos parâmetros BEI, up, 

down e ganho total quando comparadas aos grupos normotensos. Apontando uma redução 

global da SBR. Similarmente, a menopausa também reduziu a SBR quando comparado 

aos grupos antes da menopausa.
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Figura 1. Fluxograma do estudo.
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Figura 2. Variabilidade da frequência cardíaca de todos os grupos. iRR, intervalos entre 

as ondas R do eletrocardiograma; LF, banda de baixa frequência; HF, banda de alta 

frequência; au, unidades absolutas; nu, unidades normalizadas. a P>0,05 vs. grupo 

normotenso antes da menopausa, b P>0,05 vs. grupo hipertenso antes da menopausa e c 

P>0,05 vs. grupo normotenso após a menopausa. 



Resultados - 58 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Tese de Doutorado                                                                                                                                                    Stella Vieira Philbois Duarte  

 

Tabela 1. Características e parâmetros hemodinâmicos de todos os grupos estudados. 

 Pré-Climatério  Pós-Menopausa  Fator Hipertensão  Fator Menopausa  Interação 

 Normotensas 
(N=30) 

Hipertensas 
(N=30)  Normotensas 

(N=30) 
Hipertensas 

(N=30)  F(d.f) P  F(d.f) P  F(d.f) P 

Características               

Idade, anos 42 ± 3 43 ± 4  57 ± 4 58 ± 4  F(1,119):2,36 0,127  F(1,119):521,6 <0,001  F(1,119):0,13 0,722 

Estatura, m  1,62 ± 0,03 1,65± 0,06  1,63 ± 0,04 1,62 ± 0,06  F(1,119):1,12 0,292  F(1,119):1,04 0,309  F(1,119):4,57 0,035 

Peso, kg 66,6 ± 4,6 69,8 ± 5,9  68,2 ± 8 70,3 ± 5,9  F(1,119):5,18 0,025  F(1,119):0,83 0,363  F(1,119):0,21 0,646 

IMC, kg/m² 25,2 ± 2,2 25,9 ± 2,8  26,5 ± 2,3 26,9 ± 2,8  F(1,119):1,35 0,248  F(1,119):6,57 0,012  F(1,119):0,07 0,798 
Parâmetros 
hemodinâmicos               

VO2pico, ml/kg/min 30,1 ± 2,9 26,3 ± 4,9  24,1 ± 3,5 21 ± 2,8  F(1,119):27,68 <0,001  F(1,119):63,85 <0,001  F(1,119):0,52 0,470 

FC, bpm 75 ± 4 78 ± 9  74 ± 5 76 ± 10  F(1,119):3,19 0,077  F(1,119):0,57 0,451  F(1,119):0,19 0,663 

PAS, mmHg 105 ± 5 117 ± 17  118 ± 5 122 ± 14  F(1,119):13,93 <0,001  F(1,119):16,59 <0,001  F(1,119):3,58 0,060 

PAD, mmHg 70 ± 6 76 ± 9  76 ± 4 79 ± 11  F(1,119):9,32 0,003  F(1,119):10,25 0,002  F(1,119):0,94 0,335 

PAM, mmHg 81 ± 4 90 ± 11  90 ± 4 93 ± 11  F(1,119):17,88 <0,001  F(1,119):18,78 <0,001  F(1,119):3,28 0,073 

Dados apresentados em média ± DP. m, metro; kg, quilograma; IMC, índice de massa corporal; VO2pico, consumo de oxigênio no pico do exercício; 
FC, frequência cardíaca; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; PAM, pressão arterial média; F, fator; d.f., graus de 
liberdade. 
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Tabela 2. Análise linear da variabilidade da frequência cardíaca, em decúbito dorsal de todos os grupos estudados. 

 Pré-Climatério  Pós-Menopausa  Fator Hipertensão  Fator Menopausa  Interação 

 Normotensas 
(N=30) 

Hipertensas 
(N=30)  Normotensas 

(N=30) 
Hipertensas 

(N=30)  F(d.f) P  F(d.f) P  F(d.f) P 

Domínio do tempo              

SD 58,2 ± 21,6 37,5 ± 13,2  44,7 ± 23,8 26,7 ± 10,1  F(1,119):34,4 <0,001  F(1,119):13,6 <0,001  F(1,119):0,17 0,679 

RMSSD, ms 52,2 ± 27,6 36,1 ± 22,5  35,3 ± 28 16,1 ± 8,6  F(1,119):16,6 <0,001  F(1,119):20,4 <0,001  F(1,119):0,07 0,794 

Domínio da Frequência              

Variância, ms² 2483 ± 1959 1451 ± 955  2053 ± 2720 635 ± 449  F(1,119):14,6 <0,001  F(1,119):3,77 0,055  F(1,119):0,36 0,548 

LF, ms² 673 ± 520 388 ± 301  725 ± 1340 176 ± 167  F(1,119):9,6 0,002  F(1,119):0,35 0,556  F(1,119):0,96 0,330 

HF, ms² 1200 ± 1172 546 ± 496  690 ± 1256 136 ± 133  F(1,119):13,6 <0,001  F(1,119):7,89 0,006  F(1,119):0,09 0,762 

LF, un 42 ± 17 45 ± 17  54 ± 17 58 ± 17  F(1,119):1,17 0,282  F(1,119):16,9 <0,001  F(1,119):0,001 0,980 

HF, un 58 ± 17 55 ± 17  46 ± 17 42 ± 17  F(1,119):1,17 0,282  F(1,119):16,9 <0,001  F(1,119):0,001 0,980 

Razão LF/HF  0,88 ± 0,64 0,98 ± 0,77  1,72 ± 1,43 1,86 ± 1,50  F(1,119):0,30 0,582  F(1,119):16,7 <0,001  F(1,119):0,008 0,927 

Dados apresentados em média ± desvio padrão (DP). RRi, intervalos R-R do eletrocardiograma; ms, milissegundos; SD, desvio padrão de 
todos os segmentos; RMSSD, raiz quadrada média de diferenças sucessivas; ms2, milissegundos ao quadrado; LF, banda de baixa frequência; 
HF, banda de alta frequência; nu, unidade normalizada; F, fator; d.f., graus de liberdade. 
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Tabela 3. Análise não linear da variabilidade da frequência cardíaca, em decúbito dorsal de todos os grupos estudados. 

 Pré-Climatério  Pós-Menopausa  Fator Hipertensão  Fator Menopausa  Interação 

 Normotensas 
(N=30) 

Hipertensas 
(N=30)  Normotensas 

(N=30) 
Hipertensas 

(N=30)  F(d.f) P  F(d.f) P  F(d.f) P 

Entropia              

ApEn 1.34 ± 0,07 1,38 ± 0,07  1,34 ± 0,12 1,41 ± 0,07  F(1,119):11,3 0,001  F(1,119):0,34 0,564  F(1,119):1,65 0,201 

SampEn 1,67 ± 0,16 1,66 ± 0,15  1,64 ± 0,26 1,71 ± 0,13  F(1,119):0,59 0,442  F(1,119):0,13 0,721  F(1,119):1,23 0,270 

DFA               

α 1 0,89 ± 0,25 0,97 ± 0,26  1,04 ± 0,27 1,09 ± 0,22  F(1,119):1,81 0,181  F(1,119):9,12 0,003  F(1,119):0,05 0,817 

α 2 0,44 ± 0,12 0,53 ± 0,09  0,51 ± 0,17 0,63 ± 0,15  F(1,119):18,6 <0,001  F(1,119):11,0 0,001  F(1,119):0,363 0,548 

Análise Simbólica              

0V, % 20,1 ± 12 26,4 ± 11,5  26,2 ± 15,8 36,6 ± 11,8  F(1,119):12,6 <0,001  F(1,119):11,9 <0,001  F(1,119):0,76 0,387 

1V, % 47,7 ± 5,5 50,7 ± 4,6  46,5 ± 7,1 46,7 ± 6,7  F(1,119):2,01 0,159  F(1,119):5,67 0,019  F(1,119):1,51 0,221 

2LV, % 12,6 ± 6,7 9,1 ± 4,5  11,6 ± 9,2 4,6 ± 3,9  F(1,119):20,1 <0,001  F(1,119):5,79 0,018  F(1,119):2,21 0,140 

2UV, % 19,6 ± 9,7 13,8 ± 6,4  15,8 ± 8,7 12,2 ± 3,7  F(1,119):11,9 <0,001  F(1,119):3,86 0,052  F(1,119):0,58 0,447 

2V, % 32,2 ± 13,8 22,9 ± 9,2  27,4 ± 15,4 16,7 ± 6,7  F(1,119):21,4 <0,001  F(1,119):6,55 0,012  F(1,119):0,11 0,745 

Dados apresentados em média ± desvio padrão (DP). SD1, desvio padrão da variabilidade instantânea do intervalo batimento a batimento; 
SD2, desvio padrão da variabilidade contínua do intervalo R–R de longo prazo; ApEn, entropia aproximada; SamEn, entropia da amostra; 
DFA, flutuações desprovidas de tendência; 0V, padrão sem variação; %, percentual; 1V, padrão com uma variação; 2LV, padrão com duas 
variações similares; 2UV, padrão com duas variações diferentes; F, fator; d.f graus de liberdade. 
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Tabela 4. Valores de variabilidade da pressão arterial e sensibilidade barorreflexa, em decúbito dorsal de todos os grupos. 

 Pré-Climatério  Pós-Menopausa  Fator Hipertensão  Fator Menopausa  Interação 

 Normotensas 
(N=30) 

Hipertensas 
(N=30)  Normotensas 

(N=30) 
Hipertensas 

(N=30)  F(d.f) P  F(d.f) P  F(d.f) P 

Variabilidade da PA              

Variância, mmHg² 20,7 ± 14,2 24,1 ± 10,6  25,6 ± 6,4 31,2 ± 18,4  F(1,119):3,47 0,065  F(1,119):6,12 0,015  F(1,119):0,20 0,654 

LF, mmHg² 6,3 ± 4,5 6,2 ± 2,8  8,6 ± 3,5 7,6 ± 6,1  F(1,119):0,42 0,561  F(1,119):5,49 0,021  F(1,119):0,25 0,617 

Sensibilidade Barorreflexa              

Sequências barorreflexas 85 ± 36 110 ± 33  62 ± 16 76 ± 43  F(1,119):6,11 0,015  F(1,119):15,5 <0,001  F(1,119):0,03 0,858 

BEI 0,69 ± 0,12 0,57 ± 0,16  0,50 ± 0,13 0,39 ± 0,19  F(1,119):16,8 <0,001  F(1,119):44,1 <0,001  F(1,119):0,01 0,913 

Up, ms/mmHg 12,3 ± 4,5 8,9 ± 4,3  10,7 ± 2,9 5,2 ± 2,9  F(1,119):42,4 <0,001  F(1,119):14,9 <0,001  F(1,119):2,16 0,144 

Down, ms/mmHg 13,9 ± 4,1 9,2 ± 4,6  11,9 ± 4,3 5,3 ± 2,8  F(1,119):59,2 <0,001  F(1,119):16,1 <0,001  F(1,119):1,76 0,187 

Ganho, ms/mmHg  13,4 ± 4,2 9,1 ± 4,4  11,3 ± 3,2 5,3 ± 2,8  F(1,119):58,9 <0,001  F(1,119):18,4 <0,001  F(1,119):1,56 0,214 

Dados apresentados em média ± desvio padrão (DP). mmHg, milímetros de mercúrio; LF, banda de baixa frequência; BEI, índice de efetividade 
do barorreflexo; ms/mmHg, milissegundos/milímetro de mercúrio; up, sequência barorreflexa com aumentos progressivos da pressão arterial 
seguidos de aumentos progressivos do intervalo de pulso; down, sequência barorreflexa com diminuição progressiva da pressão arterial seguida de 
diminuição progressiva do intervalo de pulso; F, fator; d.f., graus de liberdade. 
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RESULTADO – ESTUDO 2 

O treinamento físico aeróbio na mulher hipertensa – antes e após a menopausa 

Objetivo: avaliar o efeito do treinamento físico aeróbio sobre o controle autonômico 

cardiovascular em mulheres hipertensas, antes e após a menopausa. 

 A Figura 1 apresenta o fluxograma da inclusão, avaliação, intervenção e análise 

das voluntárias hipertensas. Incialmente 90 mulheres foram incluídas no estudo, contudo 

30 delas foram excluídas. Dessa forma, 60 mulheres hipertensas foram alocadas em dois 

grupos, pré-climatério (N=30) e pós-menopausa (N=30).  

A tabela 1 mostra as características, parâmetros hemodinâmicos e metabólicos dos 

grupos, antes e após o treinamento físico aeróbio. O grupo pré-climatério apresentou 

maiores valores na estatura, VO2pico e FC em repouso, por outro lado menores valores 

na relação cintura/quadril, PAS e PAM em comparação ao grupo pós-menopausa. Após 

o treinamento físico aeróbio, os grupos apresentaram uma elevação do VO2pico e 

reduções da FC em repouso e nos valores pressóricos. Com relação aos parâmetros 

hemodinâmicos, as mulheres do grupo pós-menopausa apresentaram maiores valores de 

glicemia, colesterol total, HDL e triglicérides em comparação ao grupo pré-climatério. 

Após o treinamento físico aeróbio não houve alterações significativas nesses parâmetros.  

 Os resultados das análises lineares da VFC, estão apresentadas na Tabela 2 e 

Figura 2. As mulheres do grupo pré-climatério apresentaram maiores valores de RMSSD, 

variância total, nas oscilações de LF e HF em unidades absolutas em comparação ao grupo 

pós-menopausa. Após o treinamento físico aeróbio, observamos aumento do RMSSD em 

comparação aos valores antes do treinamento. Adicionalmente, observamos um aumento 

de HF e uma redução de LF em unidades normalizadas, principalmente no grupo pós-

menopausa.  
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 A Tabela 3 apresenta os valores da VFC nas análises não lineares. Observamos 

diferenças entre os grupos apenas na análise simbólica. O grupo pós-menopausa 

apresentou maiores valores do componente 0V% e menores valores nos componentes 

2LV% e 2V% em comparação ao grupo pré-climatério. Por sua vez, após o treinamento 

físico aeróbio os valores de 2UV% e 2V% aumentaram significativamente em 

comparação aos valores antes do treinamento. As análises da entropia e DFA não 

apresentaram diferenças entre os grupos.  

 Os resultados da VPA e SBR estão apresentados na Tabela 4. As mulheres do 

grupo pós-menopausa apresentaram maiores valores de variância total da VPA. 

Enquanto, após o treinamento físico aeróbio, houve uma redução das oscilações de LF 

em ambos os grupos, enquanto a variância não alterou. Com relação à SBR, o grupo pré-

climatério apresentou maiores valores de BEI, nos ganhos Up, Down e total em 

comparação ao grupo pós-menopausa. Por sua vez, não observamos nenhuma alteração 

nos valores após o treinamento físico aeróbio.
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Figura 1.  Fluxograma do estudo.
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Figura 2.  Análise da variabilidade da frequência cardíaca dos grupos pré-climatério 

e pós-menopausa, antes a e após as 16 semanas de treinamento físico aeróbio. LF, 

banda de baixa frequência; HF, banda de alta frequência; un, unidades normalizadas.  
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Tabela 1. Características, parâmetros hemodinâmicos e metabólicos de todos os grupos estudados, antes e após o período de 16 semanas de 
treinamento físico aeróbio.  

 Pré-Climatério (n=24) Pós-Menopausa (n=26) Menopausa Treinamento Interação 
 Antes Após Antes Após P P P 

Características        
Idade, anos 43 ± 4 - 58 ± 4 - <0,001 - - 
Estatura, m 1,64 ± 0,06 - 1,60 ± 0,06 - 0,008 - - 
Peso, kg 79,7 ± 12 73,4 ± 7 79,9 ± 11 77,3 ± 12 0,390 0,024 0,366 
IMC, kg/m² 29,8 ± 4,6 27,8 ± 4,4 29,9 ± 4,1 29,1 ± 6,2 0,468 0,127 0,514 
Gordura Corporal, % 42,7 ± 5,5 41,4 ± 5,9 42,8 ± 4,0 41,7 ± 4,8 0,694 0,253 0,921 
Relação C/Q 0,80 ± 0,06 0,80 ± 0,07 0,85 ± 0,05 0,85 ± 0,07 <0,001 0,777 0,915 
Hemodinâmica        
VO2pico, ml/kg/min 28,8 ± 2,7 36,2 ± 7,3 22,0 ± 3,5  26,0 ± 4,1 <0,001 <0,001 0,134 
FC, bpm 77 ± 8 74 ± 8 74 ± 7 70 ± 7 0,015 0,016 0,822 
PAS, mmHg 118 ± 16 109 ± 6 127 ± 19 116 ± 13 0,005 <0,001 0,784 
PAD, mmHg 75 ± 9 69 ± 7 77 ± 11 73 ± 8 0,166 0,005 0,419 
PAM, mmHg 90 ± 10 82 ± 7 93 ± 11 87 ± 9 0,043 <0,001 0,574 
Metabólicos        
Glicemia, mg/dL  90,3 ± 14,5 90,1 ± 7,4 101,8 ± 16,6 98,5 ± 12,7 <0,001 0,606 0,454 
Colesterol total, mg/dL 180,5 ± 23,3 179 ± 12,2 203,7 ± 44,8 197,0 ± 35,9 <0,001 0,587 0,718 
HDL, mg/dL 48,7 ± 13,9 46,9 ± 9,4 52,9 ± 10,9 52,8 ± 11,9 0,042 0,610 0,836 
LDL, mg/dL 111,8 ± 18,3 115,1 ± 15,2 126,6 ± 39,3 123,1 ± 39,6 0,059 0,969 0,574 
Triglicérides, mg/dL 102,3 ± 61,7 84,1 ± 26,1 117,1 ± 47,9 138,7 ± 85,1 0,005 0,928 0,095 

Dados apresentados em média ± DP. m, metro; kg, quilograma; %, percentual; C/Q, cintura por quadril; VO2pico, consumo de oxigênio no pico do 
exercício; ml/kg/min, mililitros por quilograma, por minuto; FC, frequência cardíaca; bpm, batimentos por minuto; PAS, pressão arterial sistólica; 
mmHg, milímetros de mercúrio; PAD, pressão arterial diastólica; PAM, pressão arterial média; mg/dL, miligramas por decalitro; HDL, lipoproteína 
de alta densidade; LDL, lipoproteína de baixa densidade.  
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Tabela 2. Valores da variabilidade da frequência cardíaca, analisada pelos métodos lineares de todos os grupos, antes e após o período de 16 
semanas de treinamento físico aeróbio. 

 Pré-Climatério 
(n=24) 

Pós-Menopausa 
(N=26) Menopausa Treinamento Interação 

 Antes Após Antes Após P P P 
Domínio do tempo       
iRR, ms 781 ± 81 818 ± 89 817 ± 84 865 ± 90 0,018 0,017 0,749 
RMSSD 33,9 ± 22 30,1 ± 20,6 16,2 ± 8,6 19,9 ± 6,4 <0,001 0,977 0,239 
Análise espectral       
Variância, ms² 1507 ± 1223 1536 ± 1036 608 ± 434 583 ± 287 <0,001 0,975 0,856 
LF, ms² 397 ± 373 380 ± 274 173 ± 160 138 ± 82 <0,001 0,607 0,845 
HF, ms² 591 ± 676 546 ± 553 142 ± 143 161 ± 102 <0,001 0,876 0,706 
LF, un 46 ± 16 43 ± 13 54 ± 16 46 ± 14 0,044 0,032 0,563 
HF, un 54 ± 16 57 ± 13 46 ± 16 54 ± 14 0,044 0,032 0,563 
Razão LF/HF 0,89 ± 0,4 0,85 ± 0,5 1,28 ± 0,6 0,93 ± 0,6 0,115 0,209 0,077 

Dados apresentados em média ± DP. iRR, intervalos entre as ondas R-R do eletrocardiograma; RMSSD, raiz quadrada da média do quadrado das 
diferenças entre intervalos RR normais adjacentes; ms² milissegundos ao quadrado; LF, banda de oscilação de baixa frequência (0,04-0,15Hz); HF, 
banda de oscilação de alta frequência (0,15-0,4Hz); un, unidades normalizadas.  
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Tabela 3. Valores da variabilidade da frequência cardíaca analisada pelos métodos não lineares de todos os grupos, antes e após o período 16 
semanas de treinamento físico aeróbio. 

 Pré-Climatério 
(n=24) 

Pós-Menopausa 
(N=26) Menopausa Treinamento Interação 

 Antes Após Antes Após P P P 
Análise Simbólica       
0V, % 27,9 ± 11,7 25,4 ± 9,1 36,1 ± 12,2 31,5 ± 13,0 0,003 0,132 0,656 
1V, % 50,4 ± 4,8 47,2 ± 6,4 46,8 ± 6,4 46,9 ± 7,0 0,127 0,211 0,198 
2LV, % 8,2 ± 4,6 9,4 ± 4,6 4,7 ± 4,4 5,5 ± 3,4 <0,001 0,274 0,851 
2UV, % 13,4 ± 6,6 17,9 ± 10,2 12,3 ± 3,8 16,1 ± 6,1 0,303 0,004 0,767 
2V, % 21,6 ± 8,6 27,4 ± 11,7 17 ± 7,1 21,5 ± 8,5 0,005 0,006 0,751 
Entropia        
SamEn 1,6 ± 0,17 1,7 ± 0,18 1,7 ± 0,11 1,7 ± 0,26 0,751 0,777 0,187 
ApEn 1,37 ± 0,08 1,38 ± 0,07 1,4 ± 0,05 1,38 ± 0,08 0,176 0,816 0,260 
DFA        
a1 0,99 ± 0,28 0,96 ± 0,26 1,09 ± 0,21 1,0 ± 0,20 0,140 0,228 0,534 
a2 0,54 ± 0,11 0,59 ± 0,14 0,61 ± 0,14 0,62 ± 0,11 0,076 0,268 0,330 

Dados apresentados em média ± DP. 0V, padrão sem variação; %, percentual; 1V, padrão com uma variação; 2LV, padrão com duas variações 
similares; 2UV, padrão com duas variações diferentes; SamEn, entropia da amostra; ApEn, entropia aproximada; DFA, flutuações depuradas de 
tendências; a1, componente de curto prazo da flutuação depurada de tendência; a2, componente de longo prazo da flutuação depurada de tendência.  
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Tabela 4. Valores da variabilidade da pressão arterial (análise espectral) e sensibilidade barorreflexa (métodos da sequência) de todos os grupos, 
antes e após o período de 16 semanas de treinamento físico aeróbio. 

 Pré-Climatério 
(N=24) 

Pós-Menopausa 
(N=26) Menopausa Treinamento Interação 

 Antes Após Antes Após P P P 

Variabilidade PA        
Variância, mmHg² 23,8 ± 11,9 16,9 ± 8,3 29,4 ± 19,5 29,7 ± 20,6 0,004 0,346 0,299 

LF, mmHg² 6,4 ± 3,3 4,5 ± 1,8 7,5 ± 6,8 5,4 ± 3,7 0,211 0,033 0,825 

Sensibilidade Barorreflexa        
Nº rampas 94,3 ± 34,9 89,2 ± 34,0 82 ± 49 72 ± 38 0,075 0,368 0,753 

BEI 0,55 ± 0,17 0,57 ± 0,15 0,38 ± 0,19 0,47 ± 0,21 <0,001 0,143 0,398 

Up, mmHg/ms² 9,0 ± 4,9 9,7 ± 5,3 5,5 ± 3,3 5,9 ± 3,8 <0,001 0,573 0,878 

Down, mmHg/ms² 8,99 ± 4,8 10,4 ± 7,2 5,6 ± 3,1 5,9 ± 3,1 <0,001 0,380 0,574 
Ganho, mmHg/ms² 8,98 ± 4,8 9,9 ± 6,0 5,6 ± 3,2 5,9 ± 3,3 <0,001 0,480 0,687 

Dados apresentados em média ± DP. mmHg², milímetros de mercúrio ao quadrado; LF, banda de oscilação de baixa frequência (0,04-0,15Hz); 
BEI, índice de efetividade do barorreflexo; Up, resposta associada da elevação da pressão arterial acompanhada de redução da frequência cardíaca; 
Down, resposta associada de redução da pressão arterial acompanhada do aumento da frequência cardíaca; ms², milissegundos ao quadrado. 
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DISCUSSÃO – ESTUDO 1 

A hipertensão arterial sistêmica é acompanhada de alterações no controle 

autonômico cardiovascular, caracterizadas por elevado tônus simpático cardiovascular 

e/ou redução no tônus vagal para o coração, resultando em aumento da VPA e 

diminuições da VFC e SBR (CARTHY, 2014; SHENG et al., 2020). Essa condição, se 

não tratada, pode evoluir para a insuficiência cardíaca precoce e falência renal, reduzindo 

a expectativa e qualidade de vida (BARROSO et al., 2021; WHELTON et al., 2018). Por 

sua vez, os hormônios ovarianos realizam um “papel cardioprotetor” fundamental, 

diminuindo a susceptibilidade e ocorrência de doenças cardiovasculares (IORGA et al., 

2017; KNOWLTON; LEE, 2012). Por essa razão, as mulheres após a menopausa estão 

mais susceptíveis ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. No entanto, algumas 

mulheres, por uma série de razões, também desenvolvem doenças cardiovasculares, a 

exemplo da hipertensão arterial sistêmica, mesmo com a função ovariana preservada.  

O tratamento indicado frequentemente é o farmacológico, além de mudanças no 

estilo de vida, com o objetivo de normalizar a PA e/ou conter o avanço da hipertensão. 

No entanto, estudos recentes mostraram que o tratamento farmacológico com iSRA, 

embora reduzam a PA, não evitam os prejuízos autonômicos que acompanham a 

hipertensão arterial, tanto em homens quanto em mulheres com a função ovariana 

preservada (DE PAULA FACIOLI et al., 2022; PHILBOIS et al., 2021). E nosso estudo 

podemos observar que o controle da PA por meio do tratamento farmacológico com 

Maleato de Enalapril ou Losartan, não é acompanhado de uma normalização de 

parâmetros autonômicos cardiovasculares lineares, os quais apresentaram diferenças 

significativas quando comparados às mulheres normotensas, tanto antes quanto após a 

menopausa. Um achado interessante é que as mulheres hipertensas de meia idade, ou seja, 

antes da menopausa, apresentam perfis da modulação autonômica cardíaca e BRS muito 
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semelhantes às mulheres normotensas pós menopausa, sugerindo uma condição de 

“envelhecimento autonômico precoce” decorrente da hipertensão. Isso porque a diferença 

de idade entre os grupos era de ≈ 15 anos. Nesse caso, é evidente que os hormônios 

ovarianos, apesar dos reconhecidos efeitos protetores sobre o sistema cardiovascular, não 

são capazes de evitar os prejuízos autonômicos decorrentes da hipertensão arterial 

sistêmica, mesmo na presença do tratamento farmacológico com iSRA. Por sua vez, a 

análise não linear também apresentou marcadas diferenças entre os grupos estudados. 

Nesse caso, a análise da entropia que avalia a previsibilidade de um sistema fisiológico 

mostrou a influência da hipertensão nesse parâmetro, mas não da menopausa. A causa 

desse achado é incerta e precisa ser investigada. Por outro lado, as flutuações desprovidas 

de tendência (DFA) parecem ser afetadas por ambos, hipertensão e menopausa, o que 

corrobora com os resultados obtidos na análise linear dessas mulheres.  

Contudo, a importância dos hormônios ovarianos na regulação autonômica 

cardiovascular não deve ser desprezada, uma vez que as mulheres hipertensas de meia 

idade e com a função ovariana preservada ainda apresentaram predomínio do componente 

autonômico vagal no balanço da modulação autonômica cardíaca quando a análise linear 

no domínio da frequência (análise espectral) foi aplicada. Sendo assim, apesar da redução 

da VFC total, a análise espectral mostrou que ainda havia o predomínio da banda de HF, 

reconhecida por refletir a modulação vagal sobre o coração (ELECTROPHYSIOLOGY 

TASK FORCE OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY THE NORTH 

AMERICAN SOCIETY OF PACING, 1996). Esse resultado confirma a importância dos 

hormônios ovarianos na preservação da função cardíaca por meio da influência sobre a 

regulação autonômica. Essa afirmação fica mais evidente quando investigamos a 

modulação autonômica cardiovascular e SBR das mulheres hipertensas pós menopausa. 

Nesse caso, a hipertensão arterial sistêmica promoveu perturbações autonômicas mais 
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severas, mesmo sob o tratamento crônico com iSRA. Esses achados demostram o quanto 

o climatério é marcado por uma transição no controle autonômico cardiovascular que 

demanda cuidados, apesar da sensação aparente de controle da hipertensão arterial 

sistêmica e de suas complicações por meio do tratamento farmacológico. A mesma 

observação se aplica à VPA e a SBR. Ou seja, a regulação autonômica após a menopausa 

em hipertensas é preocupante, uma vez que se perde grande parte da capacidade de 

regulação autonômica cardiovascular.  

Nesse caso, a busca por terapias associadas ao tratamento farmacológico é 

importante. Estudos com reposição hormonal mostraram alguns resultados promissores 

(HUNT et al., 2001; NEVES et al., 2007; YANG; MLČEK; KITTNAR, 2013). Um 

estudo em particular mostrou que a reposição hormonal em mulheres hipertensas pós-

menopausa, durante quatro meses, aumentou a influência vagal no coração (ROSA 

BRITO-ZURITA et al., 2003). No entanto a população estudada apresentava uma ampla 

faixa de idade, ou seja, entre 45 e 65 anos, diferentemente do nosso estudo que comparou 

mulheres normotensas e hipertensas, antes e após a menopausa, desconsiderando a faixa 

de idade entre 46 e 54 anos, considerada uma fase de transição hormonal que abrange o 

período perimenopausal, objetivando evitar vieses metodológicos. Abordagens não 

farmacológicas, como a prática regular de exercícios físicos, também tem sido aplicada 

com resultados promissores. Porém, não existem estudos em relação à hipertensão, 

tampouco associada ao tratamento farmacológico.  

Portanto, os hormônios ovarianos são fundamentais no controle autonômico 

cardiovascular, principalmente em mulheres hipertensas. Esses hormônios atuam como 

um tampão no componente autônomo simpático e favorecendo o componente autônomo 

vagal. No entanto, a privação de hormônios ovarianos após a menopausa é caracterizada 
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por prejuízos na função autonômica, mas muito mais grave em mulheres hipertensas, 

mesmo tratadas com iSRA.  
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DISCUSSÃO – ESTUDO 2 

Nosso estudo mostrou que ambos os grupos de hipertensas, pré e pós-menopausa, 

tratados cronicamente com maleato de enalapril ou losartana, apresentaram valores 

normais da pressão sanguínea. No entanto, apesar desse controle eficiente, a variabilidade 

da frequência cardíaca no grupo pós-menopausa apresentou valores bem preocupantes 

quando comparados com o grupo de hipertensas pré-menopausa. Também observamos o 

aumento na variabilidade da pressão sanguínea e redução na sensibilidade barorreflexa. 

O treinamento físico aeróbio aumentou a aptidão cardiorrespiratória em ambos os grupos, 

além de reduzir ainda mais a pressão sanguínea, e promover alterações discretas, mas 

significativas, na variabilidade da frequência cardíaca, caracterizadas pela redução na 

modulação autonômica simpática e aumento na modulação vagal. Também promoveu a 

redução na modulação simpática da variabilidade da pressão sanguínea, entretanto não 

afetou a sensibilidade barorreflexa. Apesar dos efeitos positivos do treinamento físico 

aeróbio, as diferenças entre os grupos pré-menopausa e pós-menopausa ainda 

permaneceram.   

As diferenças observadas entre as mulheres hipertensas dos grupos pré e pós 

menopausa podem ser atribuídas a dois fatores; a falência ovariana e o envelhecimento. 

Os grupos pré-menopausa e pós-menopausa apresentaram uma diferença de idade de ≈ 

10 anos. De fato, é uma diferença considerável, no entanto a redução na variância total e 

na modulação simpática e vagal não podem somente ser atribuídas à idade das 

voluntárias, principalmente porque as diferenças entre os valores, principalmente 

absolutos, foram muito proeminentes. Nesse caso, a privação dos hormônios ovarianos 

parece definitivamente contribuir com a redução na VFC. De fato, os hormônios 

ovarianos têm um papel fundamental na preservação da modulação autonômica da VFC, 

visto que na análise da VFC por meio do domínio da frequência observamos que o grupo 
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de mulheres pré-menopausa, apesar da redução VFC como um todo, ainda mantinha o 

predomínio da modulação autonômica vagal (LF < HF) na VFC, o que não foi observado 

no grupo pós-menopausa, onde o predomínio era simpático (LF > HF).   

Os inibidores do sistema renina-angiotensina representam uma das primeiras 

escolhas na prescrição farmacológica de pacientes hipertensos, tanto por meio da 

monoterapia, quanto em tratamentos conjugados com diuréticos. No entanto, apesar dos 

seus reconhecidos benefícios hemodinâmicos, os efeitos no controle autonômico 

cardiovascular ainda são inconclusivos, principalmente em mulheres após a menopausa. 

Em nosso estudo todas as mulheres eram hipertensas e faziam uso de monoterapia 

(losartana ou maleato de enalapril) há pelo menos dois anos. Previamente ao treinamento 

físico, observamos que embora ambos os grupos, pré e pós-menopausa, apresentavam os 

valores pressóricos controlados, e quando comparados, o grupo pré-menopausa 

apresentava menores valores. A causa dessas diferenças nos valores da pressão sanguínea 

parece envolver diferentes aspectos, como a idade mais elevada, a falência ovariana e os 

níveis elevados da maioria dos parâmetros metabólicos observados no grupo pós-

menopausa. No entanto, este último pode ter pouca influência, uma vez que após o 

treinamento físico aeróbio ambos os grupos apresentaram significativa redução da PA, 

contudo, não foram observadas alterações nos parâmetros metabólicos. 

Com relação à influência sobre o controle autonômico cardiovascular, alguns 

estudos mostraram que os inibidores do sistema renina-angiotensina atenuariam o drive 

simpático (MILLER; ARNOLD, 2019), tanto por meio de ações em sítios neurais centrais 

de controle cardiovascular, como ações periféricas (GRASSI, 2016). Contudo, a maioria 

dos estudos foi realizada em animais experimentais ou em estudos clínicos com homens 

(MAIDA et al., 2016, 2017; DE PAULA FACIOLI et al., 2022). Somente um estudo com 

mulheres hipertensas após a menopausa foi encontrado. O estudo mostrou que o 
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treinamento físico aeróbio por doze semanas associado tratamento farmacológico com 

bloqueadores dos receptores AT1 não interferia na modulação autonômica cardíaca 

(MARIANO et al., 2022). Por sua vez, em nosso estudo observamos que o treinamento 

físico aeróbio promoveu adaptações benéficas na VFC e VPA, entretanto sem interferir 

na SBR.    

No entanto, uma observação importante do nosso estudo é que nem todas as 

ferramentas utilizadas na análise da VFC mostraram diferenças, o que evidencia a 

complexidade da interpretação dessas análises. Nesse caso, a análise linear realizada no 

domínio do tempo por meio o índice RMSSD, assim como realizada no domínio da 

frequência por meio da análise espectral, mostraram prejuízos bem evidentes na 

modulação autonômica cardíaca nas mulheres hipertensas após a menopausa. Esses 

resultados são coerentes com os resultados da análise simbólica, uma análise não linear. 

Por sua vez, os demais métodos não lineares, utilizados no estudo, não evidenciaram 

qualquer diferença entre os grupos de mulheres hipertensas antes e após a menopausa. A 

causa das diferenças entre os métodos é incerta e merece ser estuda. Porém, ferramentas 

utilizadas, como a entropia e a DFA, parecem avaliar a VFC sobre outro enfoque 

(GOLDBERGER et al., 2002; FRANCESCO et al., 2012).  

 Por fim, o presente estudo traz importantes informações sobre o comportamento 

do controle autonômico cardiovascular em mulheres hipertensas, principalmente em 

relação ao papel dos hormônios ovariano, e o quanto a modulação autonômica 

cardiovascular pode ser prejudicada quando associada à menopausa. Nossos achados 

sugerem efeitos positivos do treinamento físico sobre a modulação vagal da VFC quando 

analisados por métodos não lineares, no caso, a análise simbólica e reduções da 

modulação simpática na VPA. Apontando aumentos da modulação vagal e/ou reduções 

na modulação simpática no sistema cardiovascular. Por outro lado, nas demais análises 
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da VFC (domínio do tempo, espectral, entropia e DFA) e na SBR não foi detectado o 

efeito do treinamento físico aeróbio. 

 O presente estudo apresenta algumas limitações, como a ausência de um grupo 

controle hipertenso sem medicação, o que enriqueceria a discussão pois poderíamos 

comparar o efeito das drogas sobre o controle autonômico cardiovascular isoladamente e 

associada ao exercício físico. Bem como, grupos de mulheres pré-climatério e pós-

menopausa sem uma diferença de idade significativa, assim o envelhecimento não seria 

um fator influenciador, principalmente, sobre os resultados do controle autonômico 

cardiovascular.  Contudo, isso não desmerece os achados do atual estudo. 
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CONCLUSÃO 

O controle autonômico cardiovascular das mulheres com HAS, apesar de 

apresentarem a PA controlada pelo tratamento farmacológico com iSRA, permaneceu 

reduzido quando comparado aos seus respectivos grupos normotensos. Além disso, a 

associação menopausa e hipertensão provocou prejuízos ainda maiores sobre a 

modulação autonômico. Por sua vez, o treinamento físico parece promover efeitos 

positivos sobre a modulação autonômica cardiovascular nessas mulheres hipertensas. No 

entanto, o alcance dos seus benefícios na modulação autonômica da VFC e na SBR é 

limitado. A causa dessa limitação é desconhecida, e pode envolver adaptações induzidas 

pela gênese da hipertensão em diferentes sítios da regulação autonômica, assim como 

adaptações adversas no próprio coração. 
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APÊNDICE I 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (etapa 1) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
NOME DO PROJETO: “Estudo da associação do treinamento físico aeróbio com 
Maleato de Enalapril e Losartan sobre diferentes parâmetros cardiovasculares em 
mulheres hipertensas antes e após a menopausa” 
 
RESPONSÁVEIS: Prof. Dr. Hugo Celso Dutra de Souza e Stella Vieira Philbois Duarte 
 

O Sra. está sendo convidada a participar de um trabalho de pesquisa que será 
desenvolvido no Laboratório de 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 para tratar pressão alta (hipertensão arterial) denominados 
Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (iECA) (exemplo: Enalapril, 
Captopril) e Bloqueadores de Receptores AT1 (exemplo: Losartan, Valsartan) sobre a 
pressão alta, uma doença que acomete cerca de 15 a 20% da população adulta brasileira, 
diretamente relacionada ao desenvolvimento de problemas no coração e nos vasos, assim 
como derrame e diminuição do funcionamento dos rins. 
 

PESSOAS QUE PARTICIPARÃO DA PESQUISA 
Participarão deste estudo indivíduos na faixa etária entre 30 e 65 anos que apresentem 
pressão alta tratados com os medicamentos 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 A Sra. SERÁ SUBMETIDA 
A Sra. 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 a Sra. fará os 
exercícios na sala 29 do Centro de Educação Física, Esporte e Recreação (CEFER-USP), 
3 vezes por semana, com duração máxima de 1 hora e 10 minutos em cada sessão. O 
horário de cada sessão será ajustado de acordo com a possibilidade da Sra. A bateria de 
avaliações acontecerá em duas visitas:  
 
1ª visita: Coleta de sangue no Laboratório da Clínica Civil do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP/USP), entre 07h e 08h da manhã. E 
exame de ecocardiografia, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto (HCFMRP/USP), entre a 08h e as 10h da manhã. Não há restrição de roupa. 
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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), entre 07h 
a 10h da manhã. É necessário que a Sra. esteja com roupa para praticar atividade física, 
como bermudas ou shorts ou calças de malha, um top (tipo de sutiã para praticar 
exercício), blusa confortável e tênis.  
 
As avaliações estão descritas abaixo: 
O exame de sangue será realizado 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, catecolaminas, angiotensina 
I e II, interleucinas 6 e 10, TNF-α, proteína C reativa e estresse oxidativo. Para a retirada 
do sangue é necessário que a Sra. esteja em jejum por 12 horas, sem consumir nenhum 
alimento ou bebida que contenha cafeína, por exemplo, chocolate, café, refrigerante, chá 
preto, não tenha ingerido bebidas alcoólicas, nem praticado atividade física nas 48h 
anteriores ao exame. Esse exame será realizado em laboratório de análises clínicas, antes 
e após o período de treinamento, através da coleta de 25ml de sangue (2,5 colheres de 
sobremesa). 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 a senhora. 
 
Para avaliar a capacidade da Sra. em fazer um exercício mais pesado, será realizado o 
teste ergoespirométrico onde o Sra. irá caminhar em uma esteira até sentir muito cansaço. 
Profissionais treinados (Fisioterapeutas da equipe da pesquisa) irão acompanhá-la para 
observar a resposta do coração e pulmão durante o exercício. Serão colocados três fios 
colados por adesivos no peito (aparelho de eletrocardiograma) 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 
adesivos, e a limpeza será feita com gaze embebida em álcool esfregando 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. Durante o teste será perguntado para a Sra. uma nota do 
cansaço, a Sra. verá uma escala enumerada de zero à dez, e a partir dela a Sra. dará uma 
nota para seu cansaço. 
 
Para avaliar as medidas que a Sra. possui, será utilizado uma balança para pesar e medir 
a altura da Sra., uma fita métrica para tirar as medidas e um aparelho semelhante a uma 
pinça (adipômetro) que será utilizado de um lado do corpo apenas, para avaliar a 
quantidade de gordura.   
 
Para avaliar o comportamento dos batimentos do coração (frequência cardíaca) e da 
pressão arterial da Sra., será realizado o Tilt Test onde a Sra. irá permanecer deitada em 
uma maca por 20 minutos, posteriormente será colocada em pé por mais 10 minutos. 
Durante todo esse tempo a Sra. estará com uns fios colados por adesivos no peito 



Apêndice - 99 
 

______________________________________________________________________ 
Tese de Doutorado                                                               Stella Vieira Philbois Duarte  

(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. 
 
A bioimpedância é um exame que também vai quantificar a gordura que a Sra. possui no 
corpo. Ela é feita colocando fios colados por adesivos na mão e no tornozelo de um lado 
do corpo. A Sra. não sentirá nada durante o teste e nenhum desconforto, a não ser o de 
ficar deitada por aproximadamente 15 minutos. Para realizar o teste a Sra. precisará estar 
por 48 horas sem ingerir bebida alcoólica e não poderá ter tomado água nas 2 horas 
anteriores ao teste.  
 
A ecocardiografia é um exame de imagem, realizado dentro do hospital, para esse exame 
é necessário que a senhora esteja de top. A Sra. irá deitar em uma maca, e será colocado 
um gel na região que fica o coração. Com uma das partes do equipamento, chamada de 
cabeçote, que é um aparelho de plástico do tamanho de um pequeno celular, o avaliador 
segurando com uma das mãos, deslizará esse aparelho sobre o gel (base de água) colocado 
na região do coração. Esse exame durará aproximadamente 15 minutos e a Sra. somente 
sentirá a sensação do aparelho deslizando sobre a sua pele.  
 
 

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 de a Sra. realizar exercícios, como o teste 
ergoespirométrico, eventualmente, a Sra. 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 a Sra. se restabeleça. 
Os testes são seguros e os riscos, apesar de existirem, são considerados mínimos. 
Durante a coleta do sangue, a Sra. sentirá um leve desconforto decorrente da introdução 
da agulha e poderá vir a surgir uma pequena mancha roxa no local. Outros possíveis 
incômodos, raros são: inflamação nos vasos, uma formação de um coagulo na região, 
entupimento dos vasos (embolia), infecção generalizada, água nos pulmões, contudo os 
riscos são mínimos pois os profissionais que irão realizar essa coleta são treinados e os 
materiais são utilizados uma única vez e descartados após a utilização.  
Os principais benefícios esperados com este programa de exercícios são: de que a Sra. 
seja capaz de realizar melhor as suas atividades diárias e apresente diminuição das 
chances e desenvolver doenças do coração e nos vasos, como pressão alta, 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 e Bloqueadores de Receptores AT1 
sobre os batimentos do coração, pressão arterial e componentes do sangue. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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O tratamento com as medicações que a Sra. utiliza não será alterado. Este programa de 
exercícios é também um tratamento que será realizado junto com os medicamentos que a 
Sra. já toma. 
Não será necessário que a Sra. fique internado para realizar os exames deste estudo. Será 
necessária aproximadamente 1 hora para cada dia de exame. 
Durante todo o tempo dos exames e dos exercícios a Sra. será acompanhada. 
A Sra. tem a garantia de receber qualquer outra informação 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 mantidas 
em segredo, estando garantido que ninguém saberá da sua participação. 
A sua recusa em participar do estudo não lhe trará qualquer prejuízo e poderá ser feita a 
qualquer momento do estudo. 
A Sra. 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.  
A Sra. receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinado 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 a Sra. venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua 
participação nesta pesquisa, previsto ou não neste Termo de Consentimento Livre e 
esclarecido, a Sra. 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 o docente da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto, o Prof. Dr. Hugo Celso Dutra de Souza, que pode ser encontrado nos 
telefones: (16) 3315-4416, (16)98175-1017. 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. 
 
 
 
 
 
 
  

Ribeirão Preto, ___ de ____________ de _____. 

 

_________________________________________ 

Nome completo da participante 

_________________________________________ 

Assinatura da participante 

 

 
Ribeirão Preto, ___ de ____________ de _____. 

 

_________________________________________ 

Nome completo do pesquisador 

_________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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APÊNCIDE II 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (etapa 2) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

NOME DO PROJETO: “Estudo da associação do treinamento físico aeróbio com 
Maleato de Enalapril e Losartan sobre diferentes parâmetros cardiovasculares em 
mulheres hipertensas antes e após a menopausa” 

 

RESPONSÁVEIS: Prof. Dr. Hugo Celso Dutra de Souza e Stella Vieira Philbois Duarte 
 

O Sra. está sendo convidada a participar de um trabalho de pesquisa que será 
desenvolvido no Laboratório de Fisioterapia Cardiovascular da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – USP. 
 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA PESQUISA 
Este projeto tem por objetivo investigar em mulheres com e sem pressão alta os 

efeitos do exercício físico quando associado ou não ao uso de duas classes de 
medicamentos para tratar pressão alta (hipertensão arterial) denominados Inibidores da 
Enzima Conversora de Angiotensina (iECA) (exemplo: Enalapril, Captopril) e 
Bloqueadores de Receptores AT1 (exemplo: Losartan, Valsartan) sobre a pressão alta. 
 

PESSOAS QUE PARTICIPARÃO DESSA ETAPA DA PESQUISA 
Participarão dessa etapa do estudo mulheres na faixa etária entre 30 e 65 anos que 

não apresentem diagnóstico de doença e/ou façam uso contínuo de qualquer medicação, 
e que tenham interesse de participar de um programa de exercícios físicos. 

 
PROCEDIMENTOS A QUE A Sra. SERÁ SUBMETIDA 

A Sra. 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 a Sra. fará os 
exercícios na sala 29 do Centro de Educação Física, Esporte e Recreação (CEFER-USP), 
3 vezes por semana, com duração máxima de 1 hora e 10 minutos em cada sessão. O 
horário de cada sessão será ajustado de acordo com a possibilidade da Sra. A bateria de 
avaliações acontecerá em duas visitas:  

 
1ª visita: Coleta de sangue no Laboratório da Clínica Civil do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP/USP), entre 07h e 08h da manhã. 
Não há restrição de roupa. 
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 Fisiologia e Fisioterapia Cardiovascular (Laphy-



Apêndice - 102 
 

______________________________________________________________________ 
Tese de Doutorado                                                               Stella Vieira Philbois Duarte  

Carphy), entre 07h a 10h da manhã. É necessário que a Sra. esteja com roupa para praticar 
atividade física, como bermudas ou shorts ou calças de malha, um top (tipo de sutiã para 
praticar exercício), blusa confortável e tênis.  
As avaliações estão descritas abaixo: 

• O exame de sangue será realizado 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, catecolaminas, angiotensina 
I e II, interleucinas 6 e 10, TNF-α, proteína C reativa e estresse oxidativo. Para a retirada 
do sangue é necessário que a Sra. esteja em jejum por 12 horas, sem consumir nenhum 
alimento ou bebida que contenha cafeína, por exemplo, chocolate, café, refrigerante, chá 
preto, não tenha ingerido bebidas alcoólicas, nem praticado atividade física nas 48h 
anteriores ao exame. Esse exame será realizado em laboratório de análises clínicas, antes 
e após o período de treinamento, através da coleta de 25ml de sangue (2,5 colheres de 
sobremesa). 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 a senhora. 
 

• Para avaliar a capacidade da Sra. em fazer um exercício mais pesado, será realizado o 
teste ergoespirométrico onde o Sra. irá caminhar em uma esteira até sentir muito cansaço. 
Profissionais treinados (Fisioterapeutas da equipe da pesquisa) irão acompanhá-la para 
observar a resposta do coração e pulmão durante o exercício. Serão colocados três fios 
colados por adesivos no peito (aparelho de eletrocardiograma) 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 
adesivos, e a limpeza será feita com gaze embebida em álcool esfregando 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. Durante o teste será perguntado para a Sra. uma nota do 
cansaço, a Sra. verá uma escala enumerada de zero à dez, e a partir dela a Sra. dará uma 
nota para seu cansaço. 
 

• Para avaliar as medidas que a Sra. possui, será utilizado uma balança para pesar e medir 
a altura da Sra., uma fita métrica para tirar as medidas e um aparelho semelhante a uma 
pinça (adipômetro) que será utilizado de um lado do corpo apenas, para avaliar a 
quantidade de gordura.   
 

• Para avaliar o comportamento dos batimentos do coração (frequência cardíaca) e da 
pressão arterial da Sra., será realizado o Tilt Test onde a Sra. irá permanecer deitada em 
uma maca por 20 minutos, posteriormente será colocada em pé por mais 10 minutos. 
Durante todo esse tempo a Sra. estará com uns fios colados por adesivos no peito 
(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. 
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• A bioimpedância é um exame que também vai quantificar a gordura que a Sra. possui no 
corpo. Ela é feita colocando fios colados por adesivos na mão e no tornozelo de um lado 
do corpo. A Sra. não sentirá nada durante o teste e nenhum desconforto, a não ser o de 
ficar deitada por aproximadamente 15 minutos. Para realizar o teste a Sra. precisará estar 
por 48 horas sem ingerir bebida alcoólica e não poderá ter tomado água nas 2 horas 
anteriores ao teste. 

 

 
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 de a Sra. realizar exercícios, como o teste 
ergoespirométrico, eventualmente, a Sra. 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 a Sra. se restabeleça. 
Os testes são seguros e os riscos, apesar de existirem, são considerados mínimos. 

Durante a coleta do sangue, a Sra. sentirá um leve desconforto decorrente da 
introdução da agulha e poderá vir a surgir uma pequena mancha roxa no local. Outros 
possíveis incômodos, raros são: inflamação nos vasos, uma formação de um coágulo na 
região, entupimento dos vasos (embolia), infecção generalizada, água nos pulmões, 
contudo os riscos são mínimos pois os profissionais que irão realizar essa coleta são 
treinados e os materiais são utilizados uma única vez e descartados após a utilização.  

Os principais benefícios esperados com este programa de exercícios são: de que a 
Sra. seja capaz de realizar melhor as suas atividades diárias e apresente diminuição das 
chances e desenvolver doenças do coração e nos vasos, como pressão alta, 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 e Bloqueadores de Receptores 
AT1 sobre os batimentos do coração, pressão arterial e componentes do sangue. 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES 

- O tratamento com as medicações que a Sra. utiliza não será alterado. Este programa de 
exercícios é também um tratamento que será realizado junto com os medicamentos que a 
Sra. já toma. 

- Não será necessário que a Sra. fique internado para realizar os exames deste estudo. Será 
necessária aproximadamente 1 hora para cada dia de exame. 

- Durante todo o tempo dos exames e dos exercícios a Sra. será acompanhada. 
- A Sra. tem a garantia de receber qualquer outra informação 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 mantidas 
em segredo, estando garantido que ninguém saberá da sua participação. 
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- A sua recusa em participar do estudo não lhe trará qualquer prejuízo e poderá ser feita a 
qualquer momento do estudo. 

- A Sra. 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.  

- A Sra. receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinado 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 a Sra. venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua 
participação nesta pesquisa, previsto ou não neste Termo de Consentimento Livre e 
esclarecido, a Sra. 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 o docente da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto, o Prof. Dr. Hugo Celso Dutra de Souza, que pode ser encontrado nos 
telefones: (16) 3315-4416, (16)98175-1017. 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 a sua participação. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

Ribeirão Preto, ___ de _____________ de _____. 

 

 

_______________________________________ 

Nome do pesquisador  

Ribeirão Preto, ___ de ____________ de _____. 

 

 

_________________________________________ 

Nome completo da participante 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura da participante 

 

 


