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RESUMO

EFEITO DO TREINAMENTO RESISTIDO PROGRESSIVO DE ALTA
INTENSIDADE SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL E SEUS MECANISMOS
HEMODINÂMICOS E NEURAIS EM INDIVÍDUOS IDOSOS

Autor: Hélcio Kanegusuku
Orientadora: Profa. Dra. Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz

O treinamento resistido progressivo de alta intensidade tem sido empregado
para aumentar a massa e força musculares de indivíduos idosos. Entretanto, existe
na área clínica alguma preocupação de que esse treinamento possa promover
efeitos adversos sobre o sistema cardiovascular envelhecido. Assim, o objetivo do
presente estudo foi avaliar os efeitos do treinamento resistido progressivo de alta
intensidade sobre a pressão arterial clínica e ambulatorial e seus mecanismos
hemodinâmicos e neurais de idosos. Para tanto, 25 indivíduos com idade entre 60 e
80 anos foram divididos aleatoriamente em dois grupos: Grupo Treinamento
Resistido (N=12, 7 mulheres, 64±1 anos - 2 sessões/semana, 7 exercícios, 2-4
séries, 10-4 RM) e Grupo Controle (N=13, 11 mulheres, 63±1 anos - nenhum
treinamento). Antes e após 4 meses, a força dinâmica máxima, a área de secção
transversa do músculo quadríceps, a pressão arterial clínica (posição deitada e
sentada) e ambulatorial, os determinantes hemodinâmicos e a modulação
autonômica cardiovascular (posição deitada com respiração livre e controlada e
posição sentada com respiração livre) foram avaliados nos dois grupos.
Comparando-se os valores medidos no início e no final do estudo, a força dinâmica
máxima de membros superiores e inferiores e a área de secção transversa do
músculo quadríceps aumentaram no Grupo Treinamento Resistido (+32, +46 e +5%,
respectivamente, P<0,05) e não se modificaram no Grupo Controle. As pressões
arteriais sistólica e diastólica não se alteraram no Grupo Treinamento Resistido
(posição deitada, 119±10 vs. 120±10 e 74±6 vs. 74±7 mmHg; posição sentada,

xv

125±8 vs. 121±9 e 78±6 vs. 76±7 mmHg, respectivamente, P>0,05) e nem no Grupo
Controle (posição deitada, 121±11 vs. 119±10 e 73±5 vs. 72±4 mmHg; posição
sentada, 125±11 vs. 124±9 e 75±8 vs. 74±5 mmHg, respectivamente, P>0,05). Da
mesma forma, a resistência vascular periférica, o débito cardíaco, o volume sistólico
e a frequência cardíaca não se alteraram em nenhum dos grupos (Treinamento
Resistido = 26±5 vs. 30±5 mmHg/L.min-1; 3,8±0,9 vs. 3,2±0,4 L/min; 54±11 vs. 43±10
ml e 70±9 vs. 75±12 bpm; Controle = 29±8 vs. 31±10 mmHg/L.min-1; 3,5±1,0 vs.
3,1±0,7 L/min; 54±16 vs. 50±14 ml e 66±11 vs. 65±10 bpm, respectivamente,
P>0,05). Com relação aos mecanismos neurais, o balanço simpatovagal (BF/AFR-R)
não se modificou em nenhuma das três situações (posição deitada com respiração
livre e controlada e posição sentada com respiração livre) no Grupo Treinamento
Resistido (4,1±5,4 vs. 1,9±1,3; 0,7±0,6 vs. 0,9±0,9 e 3,5±5,7 vs. 5,0±8,1,
respectivamente, P>0,05) nem no Grupo Controle (2,3±2,8 vs. 2,0±1,6; 0,4±0,4 vs.
0,4±0,4 e 3,0±3,7 vs. 2,8±2,8, respectivamente, P>0,05). A sensibilidade
barorreflexa espontânea e a pressão arterial ambulatorial também não se alteraram
em nenhum dos grupos. Em conclusão, o treinamento resistido de alta intensidade
foi efetivo em aumentar a força dinâmica máxima e a área de secção transversa
muscular de indivíduos idosos saudáveis, sem modificar a pressão arterial clínica e
ambulatorial, nem seus determinantes hemodinâmicos e mecanismos de regulação
neural.

Palavras-chave: treinamento de força, hemodinâmica, modulação autonômica,
pressão arterial ambulatorial, envelhecimento.
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ABSTRACT

PROGRESSIVE HIGH-INTENSITY RESISTANCE TRAINING ON BLOOD
PRESSURE AND ITS HEMODYNAMIC AND NEURAL MECHANISMS IN
ELDERLY SUBJECTS

Author: Hélcio Kanegusuku
Adviser: Profa. Dra. Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz

Progressive high-intensity resistance training has been performed to increase
of muscle mass and strength in elderly subjects. However, some clinical concerns
exist about the possible adverse cardiovascular effects of this training on
cardiovascular function and regulation in elderly. Thus, the aim of this study was to
evaluate the effects of progressive high-intensity resistance training on blood
pressure and its hemodynamic and neural mechanisms in elderly subjects. To
investigate this issue, 25 subjects aged between 60 and 80 years were randomly
divided into two groups: Resistance Training Group (N=12, 7 females, 64±1 years – 2
sessions/week, 7 exercises, 2-4 sets, 10-4 RM) and Control Group (N=13, 11
females, 63±1 years – no training). Before and after 4 months, maximal strength,
quadriceps cross-sectional area, clinical (supine and sitting position) and ambulatory
blood

pressure,

hemodynamic

determinants,

and

cardiovascular

autonomic

modulation (supine position with free and controlled breathing and sitting position
with free breathing) were measured. Comparing values measured at the beginning
and the end of the study, maximal strength of upper and lower limbs, and quadriceps
cross-sectional area increased in the Resistance Training Group (+32, +46 e +5%,
respectively, P<0.05), and did not change in the Control Group. Systolic and diastolic
blood pressure did not change in the Resistance Training Group (supine, 119±10 vs.
120±10 and 74±6 vs. 74±7 mmHg; sitting 125±8 vs. 121±9 and 78±6 vs. 76±7
mmHg, respectively, P>0.05) nor in the Control Group (supine, 121±11 vs. 119±10
and 73±5 vs. 72±4 mmHg; sitting, 125±11 vs. 124±9 and 75±8 vs. 74±5 mmHg,
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respectively, P>0.05). Similarly, peripheral vascular resistance, cardiac output, stroke
volume and heart rate also did not change in neither of the groups (Resistance
Training = 26±5 vs. 30±5 mmHg/L.min-1; 3.8±0.9 vs. 3.2±0.4 L/min; 54±11 vs. 43±10
ml; and 70±9 vs. 75±12 bpm; Control Group = 29±8 vs. 31±10 mmHg/L.min-1;
3.5±1.0 vs. 3.1±0.7 L/min; 54±16 vs. 50±14 ml; and 66±11 vs. 65±10 bpm,
respectively, P>0.05). In regard to the neural mechanisms, cardiac sympathovagal
balance (LF/HFR-R) also did not change in any of the situations (supine position with
free and controlled breathing, and sitting position with free breathing) in the
Resistance Training Group (4.1±5.4 vs. 1.9±1.3; 0.7±0.6 vs. 0.9±0.9; 3.5±5.7 vs.
5.0±8.1, respectively, P>0.05) nor in the Control Group (2.3±2.8 vs. 2.0±1.6; 0.4±0.4
vs. 0.4±0.4; 3.0±3.7 vs. 2.8±2.8, respectively, P>0.05). The spontaneous baroreflex
sensitivity and ambulatory blood pressure also did not change in neither of the
groups. In conclusion, the progressive high-intensity resistance training was effective
in increasing muscle mass and strength in healthy elderly subjects, without changing
clinic and ambulatory blood pressure as well as their hemodynamic and neural
mechanisms.

Keywords: strength training, hemodynamics, autonomic modulation, ambulatory
blood pressure, aging.

