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Resumo 
Bernardo FR. Avaliação da atividade nervosa simpática periférica em 
mulheres jovens e em pós-menopausadas [dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2005. 97 p. 
 
 A presença de receptores de estrogênio no coração, músculo liso 
vascular e em centros cerebrais sugere a influência desse hormônio na 
regulação cardiovascular tanto durante o repouso quanto durante o estresse 
físico. O ojetivo desse estudo foi comparar as respostas hemodinâmicas e 
neurais ao exercício físico em 10 mulheres jovens (J) e em 10 mulheres pós-
menopausa (PM). Métodos: A pressão arterial sistólica (PAS), média (PAM) 
e diastólica (PAD) foram analisadas pelo método oscilométrico (Dixtal), a 
freqüência cardíaca (FC) pelo ECG, a atividade nervosa simpática periférica 
(ANSP) pela microneurografia, pré, durante e pós-exercícios estáticos (E) e 
dinâmicos (D) a 10% e a 30% da contração voluntária máxima. Pós-
exercícios a 30%, a circulação no antebraço foi ocluída (Ov) por 2 min. O 
fluxo sangüíneo no antebraço (FSA) foi mensurado pela pletismografia de 
oclusão venosa a ar e a resistência vascular periférica a partir da relação 
FSA / PAM. Os dados coletados durante o período de repouso, bem como 
os dados da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) foram 
analisados através do teste t Studen. Os dados da sessão experimental (∆ e 
∆%; expressos em média mais ou menos erro padrão) foram comparados 
pela análise de variância ANOVA de dois caminhos para amostras 
dependentes sendo aceito como significante P≤ 0,05. Resultados: Durante 
o período de repouso, as mulheres J apresentaram ANSP, PAS, PAM e PAD 
(registrados na perna) significantemente menores do que o grupo PM. O 
FSA apresentou maiores valores nas J quando comparadas às PM. Além 
disso, a RVP parece estar aumentada em PM, no entanto, os valores 
verificados não foram estatisticamente significantes. Durante o exercício J 
apresentaram variações relativas de ANSP significativamente maiores em 
resposta ao exercício E 10% e a 30% da CVM a qual é mantida durante a 
Ov e em resposta ao exercício D10% da CVM. As mulheres PM 
apresentaram variações relativas de FC significativamente maiores em 
resposta aos exercícios E 30% e D 30% que não se mantêm durante a Ov. 
Não houve diferença significante na MAPA durante o período de vigília, no 
entanto, durante o período de sono, os valores de PAD foram menores em J. 
A queda noturna foi significantemente maior em J do que em PM. 
Conclusões: O presente estudo demonstrou uma possível relação entre a 
atenuação da sensibilidade quimiorreflexa e o aumento do controle do 
comando central na população PM em resposta o exercício físico que pode 
estar relacionado ao estrogênio por si só ou à associação entre deficiência 
estrogênica e envelhecimento.  
 
Descritores: sistema nervoso simpático, exercício, mulheres, 
estrogênio. 

 x



 xi

Summary 
Bernardo FR. Muscle Sympathetic Nervous Activity in young and in 
postmenopausal women [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2005. 97 p. 
 
The presence of estrogen receptors in the heart, vascular smooth muscle, 
autonomic brain centers suggest it’s possible involvement in the regulation of 
cardiovascular system during and during physical stress.Objective: The aim 
of this study was to compare haemodynamic and neural responses to 
physical exercise in 10 young women (Y) and 10 women post menopause 
(PM).Methods: Systolic Blood Pressure (SBP), Mean Blood Pressure (MBP) 
and Diastolic Blood Pressure (DBP) were registered by the oscilometric 
method (Dixtal), heart rate (HR) by ECG, muscle sympathetic nerve activity 
(MSNA) was accessed by microneurography, before, during and after static 
(S) and dynamic (D) exercise at 10% and 30% of maximal voluntary 
contraction (MVC). Post exercise flow ischemia (PEI) was performed for 2 
minutes after the exercise at 30% MVC. Muscle blood flow (MBF) was 
registered by venous occlusion pletismography. Vascular resistance (VR) 
was calculated by MBP/MBF. The data form 24h Ambulatory Blood Pressure 
(ABP) and rest period were compared by the t Student test. During exercise 
MSNA, SBP, DBP, MBP, HR (∆ and ∆%; mean ± standard error) data were 
analyzed by using two-way within-subject factors repeated-measures 
ANOVA, values of p≤0.05 were considered to be statistically significant. 
Results: During the rest period, Y had MSNA, SBP,MBP and DBP 
(registered in the leg) significantly lower than PM. MBF was superior in Y 
when compared to PM. Besides that, VR seems to be greater in PM than in 
Y, even though these values were not statistically significant. During 
exercise, Y had relative variations of MSNA significantly grater than PM 
during S 10% and S 30% MVC exercise which is maintained during PEI, and 
at D 10% MVC exercise. PM women had relative variations of HR 
significantly grater than Y during exercise at 30% (static and dynamic) which 
was not maintained at PEI. There were no significant differences at 24h ABP 
during day time registers, but  during night time, DBP is significantly lower in 
the Y. Night time fall was bigger in the Y when compared to PM.  
Conclusion: The present study showed a possible relation between the 
attenuation of chemioreflex sensibility and the increase in the central 
command control in the PM during exercise. This response might be 
associated to lack of estrogen its self or to the association of estrogen 
deficiency and aging.  
 
Key words: sympathetic nervous system, exercise, women, estrogen. 
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O período do ciclo biológico da mulher situado entre a menacne e a 

senilidade, em que se observa a esterilidade definitiva, é denominado 

climatério. Nesta fase, instala-se a menopausa, um importante evento 

caracterizado pela última menstruação espontânea que vem acompanhada 

de inúmeras modificações endócrinas, físicas e emocionais (Speroff et al., 

1994).  

 

A alta incidência de doença cardiovascular após a menopausa sugere 

que os hormônios ovarianos exerçam um papel protetor (Colditz et al., 1987; 

Wenger et al.,1993). 

 

De fato, a presença de receptores de estrogênio no coração, músculo 

liso vascular, no cérebro (núcleo do trato solitário e medula ventrolateral), as 

modificações na densidade de receptores adrenérgicos, nos níveis de AMPc 

e na NO sintase são sugestivas do possível envolvimento desse hormônio 

na regulação do sistema cardiovascular (Perrot-Applanat, 1996; Virdis et al., 

2000). Estudos que demonstram diversas alterações ocorridas durante o 

ciclo estral normal, tais como intolerância ortostática, síncope, edema, 

variações de volume plasmático e alterações na regulação do sistema 

nervoso simpático dão suporte a essa participação (Thompson et al., 1988; 
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De Souza et al., 1989; Hassan et al., 1990; Scott et al., 1990; Endicott J, 

1993; Jacob et al., 1997; Jacob et al., 2000). 

 

A influência do estrogênio na atividade nervosa simpática periférica 

ainda não está bem estabelecida. Alguns estudos apontam alterações da 

regulação simpática durante o ciclo menstrual normal. Minson et al. (2000) 

demonstraram que a atividade nervosa simpática periférica (ANSP) 

apresentava-se reduzida durante a fase folicular do ciclo. Da mesma forma, 

Yildirir et al. (2002) apontaram um aumento na modulação simpática durante 

a fase lútea. 

 

Diversas manobras são utilizadas a fim de avaliar a regulação neural 

da circulação como manobras posturais, teste do gelo, infusão de drogas 

vasoativas entre outras (Tinucci et al., 1994). O exercício físico, tanto 

estático como dinâmico, tem sido amplamente utilizado para esse fim. Sabe-

se que durante o exercício físico o sistema nervoso simpático é ativado 

promovendo redistribuição de fluxo sangüíneo e evitando a queda da 

pressão arterial (Rowell et al., 1996) 

 

Algumas situações como a hipertensão arterial, insuficiência cardíaca 

e obesidade podem modificar essa resposta durante o exercício (Esler 

Murray, 2000). Além disso, sabe-se que o comportamento da ANSP é 

diferente ao longo da vida. De fato, Ettinger et al.(1996)  demonstraram que 

em homens idosos a regulação simpática durante o exercício é atenuada 
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quando comparados a indivíduos jovens. O comportamento dessa variável 

em mulheres idosas não está bem estabelecido, embora alguns estudos 

apontarem que a vasodilatação apresenta-se reduzida e a resistência 

vascular, bem como a pressão arterial estão aumentadas nessa população 

durante o exercício quando comparadas a mulheres jovens (Ogawa et al., 

1992; Fleg et al., 1995; Green et al., 2002; Proctor et al., 2003).  

 

Um aspecto que não foi contemplado nesses estudos e que pode 

contribuir potencialmente para regulação do fluxo sangüíneo durante o 

exercício em mulheres idosas, é o declínio de estrogênio endógeno que 

ocorre pós-menopausa. 

 

Assim, o objetivo deste estudo foi comparar as respostas 

hemodinâmicas e neurais ao exercício em mulheres no período pós-

menopausa, histerectomizadas, com e sem ovários, e em mulheres jovens, 

eumenorreicas, sem o uso de contraceptivo hormonal.  
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2.1  SISTEMA HORMONAL FEMININO 

 

 

O período reprodutivo da vida da mulher é caracterizado por 

alterações mensais na secreção de hormônios que regulam seu ciclo sexual 

(ou ciclo menstrual). Esse sistema hormonal é constituído da seguinte forma: 

1-  Gonadotropina, secretada pelo Hipotálamo; 

2- Hormônio folículo-estimulante (FSH) e hormônio luteinizante (LH), 

secretados pela glândula Hipófise; 

3-  Estrogênio e progestogênio, secretados pelos ovários. 

 

Estes hormônios são secretados em quantidades diferentes durante o 

ciclo menstrual (Guyton & Hall, 2000). A Figura 1 demonstra as alterações 

de concentração desses hormônios durante o ciclo menstrual. 
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Figura 1 -  Concentração aproximada de gonadotropina e hormônios ovarianos 
durante o ciclo menstrual. FSH, hormônio folículo estimulante; LH, 
hormônio luteinizante  
Fonte: Adaptado de Guyton & Hall, 2000 

 

 

Tabela1 -  Variação hormonal durante o ciclo menstrual  

Período Dias Perfil hormonal (predito) 

Fase folicular   

Inicial 1-2 estrogênio progestogênio 

Final 12-13 estrogênio  progestogênio 

Fase Lútea   

Inicial 16-17  estrogênio começa a  progestogênio

Media 22 estrogênio  progestogênio 

Final 26-27 Redução de estrogênio e progestogênio

Fonte: Adaptado de Hirshoren et al., 2002. 
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Os hormônios ovarianos, sobretudo o estrogênio, têm sido foco de 

diversos estudos, pois há evidências de que podem modular diversos 

parâmetros hemodinâmicos. De fato, já foi demonstrado que o estrogênio 

protege a mulher de doenças cardiovasculares. Estudos populacionais 

demonstraram que a incidência de acometimentos cardiovasculares em 

mulheres pré-menopausa é significativamente menor do que em homens e 

mulheres pós-menopausa da mesma idade (Kannel et al., 1976; Minson et 

al., 2000). 

 

Parece que o estrogênio exerce importante influência sobre o controle 

de fatores de risco cardiovascular como tônus vascular, colesterol, pressão 

arterial e atividade nervosa simpática periférica (Herington et al., 1994; 

DeMeersman et al., 1998; Minson et al., 2000; Mosca,L., 2000).  

 

 

2.2  EFEITO DO ESTROGÊNIO SOBRE O TÔNUS VASCULAR 

 

Existem evidências de que o estrogênio está associado com a 

atividade vasomotora visto que receptores específicos de estrogênio estão 

localizados na camada muscular da parede arterial (Herrington et al., 1994). 

De fato, o estrogênio aumenta a vasodilatação e inibe a resposta vascular a 

injúrias e ao desenvolvimento de aterosclerose. Agudamente, a 

vasodilatação induzida pelo estrogênio ocorre entre 5 e 20 minutos após sua 

administração e não é dependente de modificação gênica. Essa ação do 
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estrogênio é referida como “não-genômica”. A inibição da resposta a lesões 

vasculares e o efeito preventivo do estrogênio a aterosclerose ocorrem após 

um período de horas ou dias depois da administração desse hormônio e são 

dependentes de modificações na expressão gênica no tecido vascular. 

Essas ações são chamadas de efeito “gênomico” (Mendelsohn, Karas, 

1999).   

 

Resumidamente, o efeito vascular do estrogênio pode ser: 

 

Quadro 1 -  Efeito vascular do estrogênio 

Efeito rápido (não genômico)  Efeito ao longo do tempo (genômico) 

 Dilatação  Aterosclerose 

 Concentração de oxido nítrico (NO)  Lesão vascular 

  Crescimento de célula endotelial 

  Crescimento de célula lisa muscular 

Fonte: Adaptado de Mendelsohn & Karas, 1999 

 

 

2.2.1  Estrogênio e NO 

 

No tecido vascular normal, o endotélio libera NO em resposta a uma 

variedade de estímulos, ocasionando vasodilatação (Moncada, Higgs, 1993). 

A produção de NO é responsável pelo relaxamento vascular endotélio-

dependente, e existem evidências que apontam para influência direta do 
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estrogênio no aumento dessa produção, que pode alterar o potencial de 

vasoconstrição coronariana e de trombose (Williams et al., 1990; Tostes et 

al., 2003). 

 

De fato, estudos em diferentes modelos experimentais demonstraram 

que o estrogênio aumenta o relaxamento arterial em diferentes leitos 

vasculares, incluindo coronárias, aorta e artérias cerebrais. Estudos em 

humanos apontaram que a reposição estrogênica aumenta o fluxo 

coronariano e reduz a resistência vascular periférica (Tostes et al., 2003).  

 

É possível notar a influência dos hormônios ovarianos no leito 

vascular durante o ciclo menstrual normal. Alguns autores relatam que há 

aumento de metabólitos de NO durante a fase folicular, paralelo ao aumento 

nos níveis de 17β-estradiol (Roselli et al., 1996). Além disso, altos níveis de 

norepinefina plasmática foram relatados durante a fase lútea do ciclo 

menstrual, tanto quando o estrogênio, como quando o progestogênio estão 

elevados, demonstrando a importância desses hormônios na regulação 

vascular (Goldstein et al., 1983).  

 

 

2.3  EFEITOS DO ESTROGÊNIO SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL 

 

A diferença de pressão arterial entre os gêneros já foi observada em 

animais de experimentação e em humanos. Winber et al. (1995), 
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documentaram essa diferença tanto na medida clínica, realizada em 

consultório, como em medida realizada pela Monitorização Ambulatorial da 

Pressão Arterial. 

 

No entanto, esta diferença é reduzida à medida que a mulher 

envelhece e diminui a produção endógena de estrogênio. De fato, Burl et al. 

(1995), demonstram que após a menopausa, os valores pressóricos de 

mulheres podem ser iguais ou até mesmo superiores aos de homens mesma 

faixa etária. 

 

Em ratas ooforectomizadas, a administração aguda de estrogênio 

potencializou a ação barorreflexa, reduzindo tanto a descarga simpática 

quanto a pressão arterial (He et al., 1998). Da mesma forma, durante o ciclo 

menstrual, o controle barorreflexo da descarga simpática parece estar 

diminuído durante a fase lútea média, quando o estrogênio e o 

progestogênio estão elevados (Minson et al., 2000). Assim, parece que os 

hormônios ovarianos, sobretudo o estrogênio, exercem algum tipo de 

influência (central ou periférica) na regulação da pressão arterial.  

 

DeMeersman et al. (1998), observaram queda nos níveis da pressão 

arterial sistólica e da diastólica em mulheres pós-menopausa utilizando 

reposição estrogênica oral. Esse fato se deve tanto ao ajuste no balanço 

simpatovagal como ao aumento da distensibilidade vascular. Mercuro et al. 
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(1998) e Szekacs et al. (2000), também relataram redução nos níveis 

pressóricos de 24h em mulheres utilizando essa forma de terapia. 

 

Contrapondo-se a esses dados, Seminário et al. (1999) e Kamali et al. 

(2000), não observaram nenhuma modificação da pressão arterial nessa 

população. 

 

 

2.4  EFEITO DO ESTROGÊNIO SOBRE A ATIVIDADE NERVOSA 
SIMPÁTICA 

 

A atividade nervosa simpática periférica também é um importante 

indicador de risco cardiovascular, uma vez que está diretamente relacionado 

à regulação hemodinâmica. No entanto, poucos são os estudos acerca da 

ação do estrogênio sobre a atividade neural periférica em mulheres. 

 

Utilizando-se da técnica de microneurografia, Minson et al. (2000) 

demonstraram variações da ANSP durante o ciclo menstrual normal. De fato, 

essa variável apresentou-se significativamente menor na fase folicular, 

quando o nível de estrogênio está aumentado. Da mesma forma, Saeki et al. 

(2000) encontraram predominância parassimpática durante a fase folicular. 

 

Utilizando-se da análise espectral, Yildir et al. (2002) apontaram 

aumento da modulação simpática durante a fase lútea. Corroborando com 

esses dados, Liu et al. (2003) demonstraram que o estrogênio fisiológico não 
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só aumenta o tônus vagal como reduz a modulação simpática para o 

coração. 

 

Mercuro et al. (2000), estudaram alterações autonômicas antes e 

após ooforectomia em mulheres pré-menopausa e comprovaram o papel dos 

hormônios ovarianos no aumento da atividade parassimpática e na redução 

da atividade simpática.  

 

Moreau et al. (2002), demonstraram, através da microneurografia, que 

a atividade nervosa simpática periférica em mulheres com deficiência 

estrogênica chega a atingir valores 95% -100% maiores quando comparadas 

a mulheres com produção estrogênica dentro dos parâmetros de 

normalidade da mesma faixa etária. 

 

Estudos utilizando reposição estrogênica têm sido realizados na 

tentativa de esclarecer papel desse hormônio na regulação neural. Assim, 

Menozzi et al. (2000) e Del Rio et al. (1998), demonstraram, através da 

microneurografia, que o estrogênio ministrado pela via transdérmica a 

mulheres pós-menopausadas induz uma redução da atividade nervosa 

simpática basal, porém, o estrogênio oral parece não exercer o mesmo 

efeito (Vongpatanasin et al., 2001). 

 

Desse modo, parece que o estrogênio, endógeno ou exógeno, exerce 

alguma influência sobre a atividade simpática periférica.  
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2.5  CLIMATÉRIO 

 

O principal estrogênio produzido durante o ciclo ovulatório normal é o 

17β-estradiol, que varia de 60-600µg por dia, resultando em 40-400 pg/ml 

desse hormônio no plasma (Stumpf, 1990). Entre os 40 e os 50 anos de 

idade, o ciclo menstrual torna-se irregular, ocorrendo falha na ovulação 

sendo isso resultado da diminuição da produção ovariana de 17β-estradiol 

(Guyton, Hall, 2000). A menopausa expressa a falência ovariana irreversível, 

o que ocasiona uma redução dramática na produção de 17β-estradiol, que 

passa a ser ao redor de 20 µg por dia (Stumpf, 1990). 

 

Esta deficiência estrogênica promove diversas modificações 

fisiológicas na mulher, incluindo, ondas de calor, sensação de dispnéia, 

irritabilidade, fadiga, ansiedade, distúrbios psíquicos, redução de força e de 

calcificação óssea (Guyton, Hall, 2000). Estes distúrbios mostram-se 

intimamente ligados a um decréscimo tanto no domínio físico, quanto 

emocional da qualidade de vida de mulheres menopausadas (Ledesert et al., 

1994; Blumel et al., 2000). 

 

Além disso, como discutido anteriormente, o risco de desenvolver 

doença cardiovascular aumenta marcadamente no período pós-menopausa. 

Assim, é provável que o hormônio ovariano, o 17β-estradiol, exerça um 

papel cardioprotetor (Lobo, 1990; Haddock et al., 2000; Weitz et al., 2001). 
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Diversos estudos têm demonstrado aumento dos fatores de risco para 

doenças cardiovasculares em mulheres no período pós-menopausa. Essas 

alterações são marcadas pelo aumento dos triglicérides, da lipoproteina de 

baixa densidade (LDL), do fibrinogênio, redução da lipoproteina de alta 

densidade (HDL), aumento da pressão arterial, da intolerância à glicose e 

aumento na descarga nervosa simpática (Lobo, 1990; Harrison-Bernard et 

al., 2000; Haddock et al., 2000; Weitz et al., 2001; Vongpatanasin et al., 

2001; Hunt et al., 2001). 

 

 

2.6  EFEITOS FISIOLÓGICOS DA PÓS-MENOPAUSA SOBRE OS 
FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR 

 

 

2.6.1  Pós-Menopausa e o risco cardiovascular 

 

A doença cardiovascular é a principal causa de morte em mulheres no 

período pós-menopausa, superando os índices de morte ocasionados por 

câncer e outras doenças. Mais de metade dessas mortes é causada pela 

doença arterial coronariana (Lobo, 1990; Ettinger, 1996; Burk, et al., 2001). 

  

Acredita-se que o aumento da incidência da doença arterial 

coronariana esteja associado à redução do efeito cardioprotetor do 

estrogênio (Brochier et al., 1998; Hennekens, 1998). Estudos 

epidemiológicos, clínicos, experimentais e in vitro têm sustentado a 
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existência do efeito protetor do estrogênio mediado por alterações do LDL 

colesterol, do HDL colesterol, da lipoproteina (a), do fibrinogênio e pelo efeito 

direto no sistema cardiovascular (Williams et al. ,1990). 

 

A terapia de reposição hormonal foi amplamente utilizada na tentativa 

de minimizar os efeitos deletérios da menopausa. De fato, até o ano de 

2002, estima-se que 38% das mulheres americanas faziam uso de terapia 

de reposição hormonal (Keating, et al., 1999). No entanto, esse número 

diminuiu consideravelmente após a publicação do Heart and Estrogen / 

Progestin Replacement Study (HERS), que não encontrou benefício na 

prevenção secundária de doença cardiovascular, e a interrupção de um dos 

braços do estudo Women’s Health Initiative (WHI), por apresentar riscos 

maiores do que benefícios às mulheres envolvidas (Austin et al., 2003; 

Writing group for the WHI, 2002). 

 

2.6.2  Pressão arterial 

 

A hipertensão arterial está diretamente relacionada à doença 

cardiovascular, aumentando o risco de doença arterial coronariana, de 

acidente vascular cerebral, de insuficiência renal e de doenças vasculares 

periféricas (Harrison-Bernard, Raij, 2000; Foegh, Ramwell, 1998; Calhoun, 

Oparil, 1997; Sharp et al., 1997) 
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Há pouca informação acerca da influência dos hormônios sexuais 

sobre a pressão arterial (Calhoun, Oparil, 1997). Alguns autores sugerem 

que o período pós-menopausa é acompanhado de um aumento nos níveis 

pressóricos, especialmente em mulheres obesas e sedentárias (Bonithon-

Kopp et al., 1990; Amigoni et al., 2000). Entretanto, ainda não foi 

estabelecido se esse aumento pressórico é realmente ocasionado pela 

menopausa. Acredita-se que após esse evento a perda do efeito 

cardioprotetor, vascular e endotelial, do estrogênio e o aumento da 

sensibilidade ao cloreto de sódio podem desmascarar uma população de 

mulheres com certa tendência a desenvolver a hipertensão arterial, 

potencializando sua manifestação (Calhoun, Oparil, 1997; Harrison-Bernard, 

Raij, 2000). Van Ittersun et al. (1998), verificaram aumento da pressão 

arterial de 24 horas com níveis inalterados da pressão arterial ambulatorial 

casual no primeiro ano após a menopausa. 

 

Além do aumento da pressão arterial sistêmica, alguns autores 

descrevem uma resposta pressórica exacerbada ao teste de estresse mental 

(Sung et al., 1999). O aumento da atividade nervosa simpática, também 

pode estar relacionado à alteração pressórica (Callister et al., 1992; 

Matsukawa et al., 1998). 
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2.7  ATIVIDADE NERVOSA SIMPÁTICA 

 

A atividade simpática é um importante regulador metabólico e 

hemodinâmico, local e sistêmico (Jones et al., 1996). Sabe-se que o 

envelhecimento promove um aumento da atividade nervosa simpática 

demonstrado por meio das medidas da norepinefrina plasmática e pelo 

registro direto da atividade nervosa simpática periférica (Rowe, Troen, 1980). 

Sabe-se ainda que o gênero exerce influência sobre esse aumento (Jones et 

al., 1996; Rowe, Troen, 1980; Ng et al., 1993; Matsukawa et al., 1998). 

 

Dessa forma, Ng et al. (1993) mensuraram a atividade nervosa 

simpática em repouso em 17 indivíduos jovens e em 15 idosos através da 

microneurografia e da avaliação da concentração plasmática de 

norepinefrina. Os resultados desse estudo mostraram o aumento dessa 

atividade nos indivíduos idosos quando comparados com os jovens. 

Constataram também que mulheres, em qualquer faixa etária, apresentam 

atividade nervosa simpática periférica significativamente menor do que 

homens da mesma idade. Não houve diferença de concentração de 

norepinefrina plasmática entre os grupos.  

 

Matsukawa et al. (1998) também utilizaram a microneurografia para 

analisar a atividade nervosa simpática periférica em homens e mulheres de 

diferentes idades, incluindo na amostra mulheres no período pós-

menopausal e mostraram resposta autonômica diferenciada entre os 
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gêneros, sendo que em mulheres observa-se resposta autonômica 

atenuada. Porém constataram o aumento significativo dessa variável em 

mulheres pós-menopausa quando comparadas com mulheres no período 

pré-menopausal da mesma idade. 

 

Utilizando outra técnica (anÁlise espectral) Kuo et al. (1999) 

identificaram predominância vagal em mulheres pré-menopausa. Essa 

dominância parassimpática parece diminuir ou desaparece com o 

envelhecimento e especialmente após a menopausa.  

 

Portanto, a atividade nervosa simpática periférica medida através da 

microneurografia é menor em mulheres em qualquer faixa etária. No entanto, 

não se sabe ao certo o comportamento dessa variável em mulheres com 

produção insuficiente de estrogênio bem como seu comportamento diante de 

mecanismos que promovam estresse físico nessa população.   

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Objetivos 
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3.1  GERAL 

 

Avaliar e comparar variáveis neurais e hemodinâmicas durante o 

repouso e em resposta ao exercício em mulheres no período de vida fértil e 

em mulheres histerectomizadas com produção endógena de estrogênio 

insuficiente.  

 

 

3.2  ESPECÍFICO 

 

Avaliar e comparar entre os grupos: 

 

1-  os valores basais da atividade nervosa simpática periférica, do fluxo 

sangüíneo no antebraço, da pressão arterial e da freqüência cardíaca; 

 

2-  as respostas neurais e hemodinâmicas ao exercício físico estático e 

dinâmico com handgrip a10% e a 30% da contração máxima voluntária; 

 

3- comportamento da pressão arterial de 24 horas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Casuística e Métodos 
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4.1  CASUÍSTICA 

  

Foram estudadas 20 mulheres não obesas, normotensas na 

admissão e que não realizassem atividades físicas regularmente, sendo dez 

mulheres jovens na faixa etária entre 20 a 30 anos, com ciclo menstrual 

regular e sem fazer uso de qualquer contraceptivo (oral, injetável ou 

implantável), durante a fase folicular (10º ao 14º do ciclo), e dez mulheres na 

faixa etária entre 45 a 60 anos, com diagnóstico hormonal de pós-

menopausa, sintomáticas e histeréctomizadas. 

 

Foram excluídas mulheres diabéticas, as que apresentassem 

cardiopatias, as que apresentassem dislipidemia e/ou doença atual ou 

antecedente de insuficiência hepática grave, icterícia ou prurido gestacional 

grave e tumor hepático, bem como, doenças crônicas como nefropatias ou 

colagenoses e demais condições médicas que pudessem vir a interferir ou 

comprometer a condução do estudo. 

 

As voluntárias que aceitaram o convite para participar do estudo 

foram selecionadas dentre as mulheres atendidas pelo Ambulatório de 
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Ginecologia Endócrina e Climatério do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

O presente protocolo foi submetido à Comissão de Ética do Hospital 

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

Todas as mulheres, antes de iniciarem os experimentos, foram esclarecidas, 

em uma entrevista, a respeito de todos os procedimentos experimentais, 

riscos e benefícios envolvidos no estudo e assinaram um termo de 

consentimento livre e informado. (anexo) 

 

 

4.2  MÉTODOS 

 

 

4.2.1  Diagnóstico de menopausa 

 

A presença da menopausa foi avaliada por intermédio de uma 

abordagem indireta (avaliação de sintomas) e de uma abordagem direta 

(dosagem hormonal). A abordagem indireta foi realizada pelo índice 

menopausal de Kupperman e a abordagem direta foi feita pela coleta de 

sangue para a dosagem de LH, FSH e Estradiol, sendo considerado 

característico da menopausa a elevação de FSH e LH e a diminuição de 

Estradiol. Para tanto, os valores serão como FSH >35 um/ml; LH > 25 

um/ml; e estradiol < 40 pg/ml. 
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4.2.2  Diagnóstico de obesidade 

 

O peso e a altura foram medidos em uma balança (Welmy) e foi 

calculado o índice de massa corporal (IMC) pelo quociente entre peso (kg) e 

o quadrado da estatura (m2). Foram excluídas do estudo, as mulheres com 

IMC superior a 30kg/m2. 

 

 

4.2.3  Diagnóstico de normotensão 

 

O diagnóstico de normotensão foi feito na admissão, com aparelho 

automático oscilométrico validado OMRON HEM-705 CP, quando os valores 

de pressão arterial foram inferiores a 140x90 mm Hg. 

 

 

4.2.4  Monitorização ambulatorial de pressão arterial 

 

A monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) foi realizada 

com aparelho Spacelabs 90207 programado para realizar medidas a cada 15 

minutos durante o dia (6 às 22 horas) e a cada 20 minutos durante a noite (22 

às 6 horas), durante 24 horas. Para tanto foi colocado um manguito no braço 

não dominante das voluntárias conectado ao monitor que realizou as medidas. 

A programação do monitor foi realizada a partir de uma interface para 

microcomputador PC. A aferição do monitor foi freqüentemente avaliada pela 
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comparação com a coluna de mercúrio. Foram calculadas as médias da 

pressão arterial nas 24 horas (todas as medidas realizadas), no período de 

vigília (todas as medidas no período em que a voluntária relatou estar 

acordada) e no período de sono (todas as medidas durante o período em que 

a voluntária relatou estar dormindo). Acompanhando esta análise, foram 

também calculadas as cargas pressóricas de vigília e sono, pela porcentagem 

de medidas acima de 140/90 mm Hg para a pressão arterial sistólica/diastólica 

no período de vigília e acima de 120/80 mm Hg para a pressão arterial 

sistólica/diastólica, no período de sono. Além disso, a queda pressórica 

noturna, tanto sistólica quanto diastólica, foram calculadas, em termos 

absolutos, pela diferença entre os valores médios da pressão arterial do 

período de vigília e de sono, e em termos relativos, pelo quociente entre essa 

diferença e a média do período de vigília. 

 

 

4.2.5  Avaliação do fluxo sangüíneo do antebraço 

 

O fluxo sangüíneo do antebraço foi medido pela técnica de 

pletismografia de oclusão venosa a ar (Siggaard-Andersen, 1970). O braço 

direito da voluntária foi mantido acima do nível do coração e dois manguitos 

foram posicionados, um no punho e outro no braço do voluntário. Um 

manguito de látex preenchido com ar até uma pressão de 4cm de água foi 

colocado no antebraço direito. Para se determinar o fluxo sangüíneo, o 

manguito do punho foi inflado até 200 mm Hg, interrompendo a circulação 

 



Casuística e Métodos  
  
 

27

sanguínea para a mão e o manguito do braço foi inflado até uma pressão 

subdiastólica de 40 a 60 mm Hg e desinflado em intervalos de 7/8 segundos. 

Esse procedimento provoca a oclusão do retorno venoso sem interromper a 

entrada arterial de sangue no antebraço, ocasionando uma dilatação nessa 

região o que provoca um aumento na pressão interna no manguito de látex, 

registrada em um polígrafo. O fluxo sangüíneo do antebraço foi calculado 

através da velocidade de incremento da pressão no manguito de látex. A 

pressão arterial média foi medida a cada minuto durante a medição do fluxo 

sangüíneo, de modo que a resistência vascular do antebraço foi  calculada 

pela divisão da pressão arterial média pelo fluxo sangüíneo local. 

 

 

4.2.6  Avaliação da atividade nervosa simpática 

   

A atividade nervosa simpática muscular foi medida no nervo fibular, 

de maneira direta, através da técnica denominada microneurografia, que 

possibilita o registro dos potenciais de ação das fibras A e C simpáticas em 

nervos periféricos. A técnica foi realizada conforme o procedimento 

inicialmente proposto por Wallin & Fagius (1988) e, posteriormente, descrito 

por Anderson & Mark (1989). De forma sucinta, a técnica consiste 

inicialmente de uma estimulação elétrica para mapear o trajeto do nervo. Em 

seguida, um microeletrodo de tungstênio de ponta não isolada (diâmetro de 

1-5 um) é colocado nos locais de maior resposta e a 1-2 cm desse eletrodo é 

introduzido outro para referência. O eletrodo ativo faz uma estimulação 
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interna de 1 a 4V, até que se obtenha um local onde esse estímulo deflagre 

contração involuntária do músculo da perna, sem parestesia. O sinal nervoso 

desse local é amplificado, filtrado e integrado sendo registrado em papel 

através de um polígrafo GOULD RS 3000. A atividade nervosa simpática foi 

medida, contando-se o número de impulsos nervosos por minuto. 

 

 

4.2.7  Exercício isométrico ou estático 

 

Caracterização 

O exercício isométrico ou estático caracteriza-se por contração 

muscular mantida, isto é, sem relaxamento, por tempo preestabelecido, a um 

porcentual da força de contração máxima do indivíduo.  

  

Procedimento 

A medida da contração voluntária máxima foi realizada em três 

tentativas consecutivas no início da sessão (handgrip, Stoelting). Foi 

empregado o teste de preensão estática da mão não dominante por 3 

minutos em 10% da contração voluntária máxima, precedido de 3 minutos de 

registro basal. Após um período de recuperação, suficiente para que os 

parâmetros hemodinâmicos retornem aos valores basais, foi realizada 

novamente a preensão da mão por 3 minutos a 30% da contração voluntária 

máxima, igualmente precedida de 3 minutos de registro basal e seguida de 2 
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minutos de oclusão da circulação do braço não dominante realizada com 

manguito pneumático a uma pressão de 220 mm Hg. 

 

4.2.8  Exercício rítmico 

 

Caracterização 

O exercício rítmico é caracterizado pela realização cíclica e contínua 

de determinado movimento.  

 

Procedimento 

A medida da contração voluntária máxima foi realizada em três 

tentativas consecutivas no início da sessão (handgrip, Stoelting). Foi 

empregado o teste de preensão rítmica na freqüência de 40 contrações / 

minuto utilizando a mão não dominante por 3 minutos em 10% da contração 

voluntária máxima, precedido de 3 minutos de registro basal. Após um 

período de recuperação, suficiente para que os parâmetros hemodinâmicos 

retornem aos valores basais, foi realizada novamente a preensão rítmica da 

mão por 3 minutos a 30% da contração voluntária máxima, igualmente 

precedida de 3 minutos de registro basal e seguida de 2 minutos de oclusão 

da circulação do braço não dominante realizada com manguito pneumático a 

uma pressão de 220 mm Hg. 
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4.3  SESSÃO EXPERIMENTAL 

 

As mulheres jovens realizaram essa sessão experimental no período 

de pico estrogênico do ciclo menstrual, ou seja, entre o 10º e o 14º dia do 

ciclo a partir da data da menstruação. 

 

Nenhum tipo de atividade física foi realizado nas 48 horas 

precedentes ao experimento. Após acomodação da paciente, iniciou-se o 

procedimento de localização do sinal nervoso completado em, no máximo, 

45 minutos. Uma vez localizado o sinal nervoso, foram realizados 10 minutos 

de registro basal, durante os quais a atividade simpática foi registrada 

continuamente, a pressão arterial foi aferida a cada minuto bem como fluxo 

sangüíneo do antebraço. Em seguida, foram realizados os protocolos de 

exercício físico estático com handgrip (descrito anteriormente nos itens 4.2.7 

e 4.2.8). O teste foi precedido de 5 minutos de coleta basal e foi reservado 

um período de pelo menos 15 minutos entre os testes, o que foi prolongado 

por mais tempo quando os valores fisiológicos não retornaram ao basal.  
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SESSÃO EXPERIMENTAL 

 

1.  Mapeamento do nervo: aproximadamente 10 minutos 

  

2.  Punção do nervo: até 45 minutos 

 

3. Registro basal: 10 minutos de registros basais das seguintes 

variáveis: 

          

 
 
 
 
 
 

4. Testes provocativos: 

 

3 minutos de controle basal 

3 minutos de exercício estático/dinâmico a 10% da CVM 

Recuperação dos valores basais das variáveis 

 

3 minutos de controle basal 

3 minutos de exercício estático/dinâmico a 30% da CVM 

Recuperação dos valores basais das variáveis 

 

Obs: A ordem da realização da sessão de exercício (estático ou 
dinâmico) será aleatória. 

 

 
Freqüência cardíaca 
Pressão arterial 
Atividade nervosa simpática 
Fluxo sangüíneo muscular 
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4.4  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados durante o período de repouso bem como os 

dados da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial foram analisados 

pelo teste t Studant, sendo aceito como significante p≤ 0,05. Os dados foram 

expressos em média mais ou menos erro padrão. 

 

Os dados da sessão experimental foram comparados pela análise de 

variância ANOVA de dois caminhos para amostras dependentes, sendo o 

fator dependente a presença do estrogênio e o fator independente a fase do 

exercício (basal, exercício, oclusão venosa e recuperação).  

 

Os dados foram expressos em delta absoluto (∆) e em delta relativo 

(∆%) mais ou menos erro padrão (EP). 

 

O índice de significância p≤ 0,05 será aceito como significante, 

quando necessário será empregado o Post-Hoc Newman-Keuls para 

detectar a diferença significante. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Resultados 
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Participaram deste estudo dez mulheres jovens (J) e dez mulheres 

pós-menopausa (PM). As características dos dois grupos estão 

representadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 -  Características da população 

Grupo Idade (anos) IMC (Kg/m2) 

Jovens (n=10) 28 ± 2 19 ± 5 

Pósmenopausa (n=10) 51 ± 5* 23 ± 2 

(*p<0,05) 

 

  

5.1  REPOUSO PRÉ-SESSÃO EXPERIMENTAL 

 

Durante o período de repouso, o grupo de jovens (J) apresentou 

atividade nervosa simpática periférica (ANSP) significantemente menor do 

que o grupo pós-menopausa (PM) (18± 2 vs 41,3 ± 2,4* impulsos/minuto, 

jovens vs pós-menopausadas respectivamente, *p<0,05). 

 

Da mesma forma, os valores de pressão arterial sistólica (PAS), de 

pressão arterial média (PAM) e de pressão arterial diastólica (PAD) 
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registrados na perna também apresentaram valores reduzidos no grupo de 

jovens quando comparados aos valores do grupo pós-menopausa (PAS 

130,10 ± 5,36 vs 150 ±3,41* mm Hg; PAM 82,9 ± 2,85 vs 92,37 ± 3,76* mm 

Hg; PAD 65 ± 1,08 vs 80,3 ± 3,11* mm Hg; J vs PM respectivamente, 

*p<0,05). A freqüência cardíaca (FC) não foi diferente entre os grupos no 

período de repouso (67,5 ± 1,72 vs 65,3 ± 2,71 batimentos/minuto; J vs PM 

respectivamente). 

 

O fluxo sangüíneo no antebraço (FSA) apresentou maiores valores 

nas jovens quando comparadas às pós-menopausadas (2,08 ± 0,35 vs 1,03 

± 0,15* ml/dl/min; J vs PM, *p<0,05). Além disso, a resistência vascular 

periférica (RVP) parece estar aumentada em mulheres pós-menopausa, no 

entanto, os valores encontrados não foram estatisticamente significantes 

(48,27 ± 8 vs 85,34 ± 17,78 ua; J vs PM respectivamente). 

 

 

5.2  SESSÃO EXPERIMENTAL 

 

 5.2.1  Exercício estático 

 

Durante o exercício estático (E) a 10% da contração voluntária 

máxima (CVM), ambos os grupos apresentaram aumento absoluto de ANSP, 

de PAS, de PAM, PAD e de FC demonstrando o efeito do exercício estático 

de baixa intensidade sobre essas variáveis. Os valores de pressão arterial 
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durante a recuperação foram menores do que os registrados no período 

basal. O FSA, bem como a RVP, não apresentou qualquer diferença entre 

os grupos ou entre as fases do protocolo. Os valores estão descritos na 

Tabela 3, o comportamento da ANSP e da FC estão representados nos 

Gráficos 1 e 2. 

 

Ao analisarmos as variações porcentuais das variáveis 

hemodinâmicas e neurais durante a realização desse exercício (10%E) 

notamos que o grupo de mulheres jovens obteve maiores aumentos de 

ANSP, de PAM e de PAD.   

 

A FC e a PAS apresentaram diferença entre as fases do exercício, 

mas não entre os grupos. Assim, ambos os grupos aumentaram a FC e a 

PAS durante o exercício de maneira similar. Durante a fase de recuperação 

os valores registrados foram menores do que os do período basal. Os 

valores estão descritos na Tabela 3, o comportamento da ANSP e da FC 

estão representados nos Gráficos 3 e 4. 

 

O FSA, bem como a RVP, não apresentou qualquer diferença entre 

os grupos ou entre as fases do protocolo. 
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Tabela 3 -  Exercício 10% estático 

 E10% Recuperação 

 ∆ ∆% ∆ ∆% 

ANSP 4,2 ± 1,01 vs 1,89 ± 1,17*# 28,8± 9,2 vs 2,7 ± 3,5 *#$ 1,94±0,5 vs -1,27±0,92 11,7±3,5 vs -4±3,2$ 

PAS 1,5 ± 1,1 vs 0,26 ±  2,9*# 1,01± 0,82 vs 0,49 ± 2,1*# -3,69±0,96 vs -6,06±2,65* -2,83±0,8 vs -4,03±1,7* 

PAM 6,5 ± 2,2 vs 3,08 ± 2,3*# 9,9 ± 3,42 vs -3,79 ± 3,6* -0,58± 1,9 vs -5,22± 1,7* 2,28± 2,1 vs -6,01± 2,28 

PAD 5,9 ± 2,9 vs -1,53 ± 2,2*# 13,68± 6,2 vs -1,5 ± 2,5*#$ -0,92 ± 0,8 vs -7,7 ± 3,1* -1,58± 1,54 vs -8,24± 2,8 

FC 1,3 ± 0,7 vs 3,78± 0,9*# 1,93± 1,04 vs 6,25±1,7*# 0,64± 1,3 vs 0,7± 0,45* 1,0± 2 vs 1,30± 0,9 

FSA 0,03 ± 2,7 vs 0,09 ± 0,09 12,3± 16 vs 8,31 ± 5,8 0,12  ± 0,4 vs -0,18  ± 0,2 17,02± 19 vs -10± 11,5 

RVP 2,34 ± 10 vs -6,29 ± 6,8 12,25± 14 vs -3,02± 6,7 -6,05±7 vs -2,31±-1,7 -3,53± 2,18 vs -6,12± 4,82 

Valores de ANSP(impulsos/min e %), PAS, PAM, PAD (mm Hg e %), FC (bpm e %), FSA (ml/dl/min e %) e RVP(ua 
e %); ∆ e ∆%±EP respectivamente; registrados durante a realização do exercício estático a 10% da CVM; 
*diferente do basal, # diferente da recuperação, $ diferente entre os grupos; P≤0,05; J vs PM respectivamente.                           
 

 
Gráfico 2 - ∆FC durante exercício E 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - ∆ANSP durante exercício E 10%
 

 

 

* diferente do basal, # diferente da recuperação, $ diferente entre os
grupos; p≤ 0,05. 
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 Gráfico 3- ∆%ANSP durante exercício E 10% Gráfico 4- ∆%FC durante exercício E 10%

 

 

 

 

 

 

 
 

 
* diferente do basal, # diferente da recuperação, $ diferente entre
os grupos; p≤ 0,05. 
   

 
 Durante a realização do exercício estático (E) a 30% da CVM, os 

valores de ANSP, PAS, PAM e PAD aumentaram durante a realização do 

exercício e mantiveram-se elevados durante a oclusão venosa. Esse 

aumento foi similar entre os dois grupos, apresentando registros um pouco 

mais elevados, porém não estatisticamente significantes no grupo PM, 

apontado comportamento análogo de jovens e pós-menopausadas a esse 

estímulo. 

 

   As mulheres PM apresentaram valores significativamente 

maiores de FC tanto durante o exercício como durante a oclusão venosa. Ao 

término do estímulo, os valores retornam ao basal. 

 

  Os valores de FSA, bem como os de RVP não diferiram entre 

os grupos e nem entre as fases do protocolo. Os valores neurais e 
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hemodinâmicos registrados durante esse procedimento estão descritos na 

Tabela 4. Os comportamentos de ANSP e de FC estão representados nos 

Gráficos 6 e 7. 

 

Tabela 4 -  Exercício 30% estático (∆) 

 ∆ 30%E ∆ Oclusão Venosa ∆ Recuperação 

ANSP 6,17 ± 0,77 vs 6,4± 0,86* 6,61±1,06 vs 7,63± 1,43* 1,24± 0,92 vs 1,5± 0,75 

PAS 4,86± 1,09 vs 8,27± 4,39* 3,10± 2,91 vs 8,44± 3,65* -1,95± 2,73 vs -1,43± 4,98 

PAM 12,5 ± 5,4 vs 12,67 ± 4,87* 6,04 ± 1,61 vs 13,64± 2,46* 2,25± 2,5 vs -0,85 ± 2,01 

PAD 11,85 ± 4,56 vs 13,81 ± 4,27* 6,35 ± 1,19 vs 11,65 ± 3,83* -0,11 ± 1,93 vs 0,74 ± 2,03 

FC 5,5±1,3 vs 12,57± 2,9*&#$ 3,7± 1,34 vs 6,29 ± 2,2*$ 1,7 ± 0,88 vs 2,79± 0,98 

FSA 0,12± 0,42 vs  0,3± 0,04 0,04± 0,46 vs 0,26± 0,05 -0,44±0,52 vs 0± 0,01 

RVP -3,24± 5,7 vs -9,49 ± 14 -17,1± 14,7 vs -5,7 ±6,8 -9,28 ± 11,19 vs -2,24± 2,9 
 

 

Valores de ANSP(impulsos/min) , PAS, PAM, PAD (mm Hg), FC (bpm), FSA (ml/dl/min) e RVP(ua); ∆±EP;
registrados durante a realização do exercício estático a 30% da CVM; *diferente do basal, # diferente da
recuperação,& diferente da oclusão; $ diferente entre os grupos; P≤0,05; J vs PM respectivamente. 
 
Gráfico 5- ∆ANSP durante exercício E 30% Gráfico 6 - ∆FC durante exercício E 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * diferente do basal, & diferente da oclusão, # diferente da recuperação, 
$ diferente entre os grupos; p≤ 0,05. 
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Ao analisarmos as variações porcentuais durante o exercício E 30%, 

tanto a ANSP como a FC foram significativamente diferentes entre os 

grupos, demonstrando uma diferença de comportamento hemodinâmico e 

neural entre mulheres jovens e mulheres pós-menopausadas em resposta a 

esse tipo de estímulo. Assim, durante a realização do exercício, bem como 

na oclusão venosa pós-exercício, o aumento da ANSP foi significantemente 

maior em jovens do que em pó-smenopausadas, voltando aos valores 

basais na recuperação. A variação de FC registrada durante esse 

procedimento foi maior em pós-menopausadas durante a realização do 

exercício, mas essa diferença não se manteve durante a Ov embora o grupo 

PM apresente uma tendência a maior variação. Os valores das variáveis 

analisadas estão descritos na Tabela 5. Os Gráficos 7 e 8 representam o 

comportamento de ANSP e de FC de ambos os grupos. 

 

Os valores de PAS, PAM e PAD não foram diferentes entre os 

grupos, mas apresentaram incremento estatisticamente significante durante 

o exercício bem como durante a Ov, retornando aos valores basais na 

recuperação. Os valores das variáveis analisadas estão descritos na   

Tabela 5. 

 

O FSA aumentou nos dois grupos durante o exercício e manteve-se 

elevado durante a oclusão venosa, no entanto, esse aumento não foi 

estatisticamente diferente entre os grupos e nem entre as fases do 

procedimento. A RVP aumenta nos dois grupos durante o exercício, porém 
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essa diferença não é estatisticamente representativa entre os grupos nem 

entre as fases do protocolo. Durante a Ov, a RVP cai em ambos os grupos. 

Apesar dessa diferença, os dados não são estatisticamente significantes. Os 

valores das variáveis analisadas estão descritos na Tabela 5. 

 

Tabela 5 -  Exercício 30% estático (∆%) 

 ∆% 30%E ∆% Oclusão Venosa ∆% Recuperação 

ANSP 51,7± 11,2 vs 15,39 ± 3,93* & $ 62,4 ± 19 vs 17,1 ± 5,3*$ 11,6 ± 7,23 vs 8,8 ± 3,8 

PAS 6,54 ± 3,99 vs 8,9 ± 3,9*# 4,68 ± 3,2 vs 7,9 ± 2,9*# 0,45 ± 2,4 vs 1,3 ± 3,3 

PAM 10,41 ± 2,94 vs 14,92 ±5,9*# 8,29 ± 2,89 vs 11,93 ± 2,04*# -0,05 ± 2,7 vs -0,6 ± 2,18 

PAD 20,32± 9,2 vs 19,88±6,97*&# 9,26 ± 1,8 vs 14,01 ± 4,9*# -0,38 ± 2,59 vs 0,68 ± 2,52 

FC 8,74 ± 2,12 vs 21,41 vs 5,09* & #$ 5,74 ± 2,19 vs 10,75 ± 3,59* 2,72 ± 1,4 vs 4,81 ± 1,58 

FSA 32,3 ± 28,8 vs 22,6± 16,36 46,7± 35,4 vs 26,1 ± 18,2 18,8 ± 20,8 vs 0,2 ± 4,6 

RVP 0,93± 12,26 vs 4,74± 18,7 -13,51 ± 18,1 vs 0,5 ± 13,76 0,04± 18,89 vs 0,39 ± 6,14 
 

 

Valores de ANSP, PAS, PAM, PAD, FC , FSA e RVP; ∆%±EP; registrados durante a realização do exercício estático
a 30% da CVM; *diferente do basal, & diferente da oclusão, # diferente da recuperação; $ diferente entre os grupos;
P≤0,05; J vs PM respectivamente. 
  

 Gráfico 7- ∆%ANSP durante exercício E 30% Gráfico 8- ∆%FC durante exercício E 30%

 

 

 

 

 

 

 

 

* diferente do basal, & diferente da oclusão, # diferente da recuperação, 
$ diferente entre os grupos; p≤ 0,05. 
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5.2.2  Exercício rítmico 

 

Durante a realização do exercício rítmico (R) a 10% da CVM, o grupo 

de mulheres jovens apresentou maior incremento de ANSP quando 

comparadas ao grupo de mulheres pós-menopausa. Quando a analise da 

variação porcentual foi realizada essa diferença entre os grupos 

desapareceu restando apenas a diferença entre as fases do procedimento. 

   

Os valores absolutos e relativos de PAS e de PAD apresentaram 

incremento semelhante nos dois grupos durante a realização do exercício; 

na recuperação, os valores registrados foram menores do que os do período 

basal. A PAM aumenta nos dois grupos em valores absolutos, mas os 

valores relativos não apresentam relevância estatística. 

 

Da mesma forma, FC comportou-se de maneira análoga nos dois 

grupos, aumentando durante a realização do exercício.  

 

O FSA, bem como a RVP não apresentaram alterações 

estatisticamente significantes entre os grupos e nem entre as fases do 

protocolo. Os valores registrados durante esse procedimento estão descritos 

na Tabela 6. Os Gráficos 9, e 10; 11 e 12 demonstram o comportamento de 

ANSP e de FC dos grupos ante esse estímulo.  
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Tabela 6 -  Exercício rítmico 10% (∆ e ∆%) 

 R10% Recuperação 

 ∆ ∆% ∆ ∆% 

ANSP 2,07± 2,98 vs 3,51 ± 1,12 33,6± 6,6 vs 7,7± 6,5*#$ 0,57± 2,5 vs 2,2 ± 1,1 19,69 ± 5,7 vs 5,47 ± 4,2* 

PAS 2,29± 3,26 vs 4,38 ± 2,76*# 3,04± 2,25 vs 1,66 ± 1,4*# -2,79 ± 2,8 vs -1,3 ± 1,13 -0,68± 1,74 vs -1,28 ± 0,61 

PAM 5,57 ± 2,5 vs 5,83 ± 3,87*# 6,94± 3,78 vs 2,98 ± 3,7 1,62 ± 1,7 vs -2,5 ± 2,4 1,7 ± 2,37 vs -1,3 ± 2,73 

PAD 5,04 ± 1,8 vs 5,49± 2,13*# 7,7 ± 2,9 vs 6,71 ± 2,7*# -0,69± 1,1 vs -1,16 ±  0,79 -1,37± 2,7 ± -1,53 ± 0,9 

FC 3,35 ± 0,87 vs 2,74 ± 1,57*# 4,63± 2,62 vs 6,78± 2,28*# 0,71 ± 0,57 vs 0,95 ± 1,27 1,73 ± 2,31 vs 1,09± 1,01 

FSA -0,32± 0,21 vs 0,24± 0,1 0,61± 6,5 vs 4,16± 4,4 -0,48± 0,29 vs 0,01 ±0,1 -7,8±2,52 vs 0,05± 10,6 

RVP 8,92± 3,64 vs -1,57± 2,69 22,87± 9,16 vs -0,55±0,23 7,18± 1,96 vs 2,78±  5,84 23,82± 10,13 vs -7,92± 4,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9- ∆ANSP durante exercício R 10%
* diferente do basal, # diferente da recuperação, 
$ diferente entre os grupos; p≤ 0,05. 
Gráfico 10- ∆FC durante exercício R 10%
Valores de ANSP(impulsos/min e %), PAS, PAM, PAD (mm Hg e %), FC (bpm e %), FSA (ml/dl/min e %) e

RVP(ua e %); ∆ e ∆%±EP respectivamente; registrados durante a realização do exercício rítmico a 10% da

CVM; *diferente do basal, # diferente da recuperação, $ diferente entre os grupos; P≤0,05; J vs PM

respectivamente. 
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 * diferente do basal, # diferente da recuperação, $ diferente
entre os grupos; p≤ 0,05. 
 Gráfico 11- ∆%ANSP durante exercício R 10%
 

 

 

Durante a realização do exercíc

grupos apresentaram incremento signif

na oclusão venosa. Estes valores reto

estímulo. 

 

Da mesma forma, a PAS, a PA

realização do exercício, bem como dur

basal no período de recuperação.  

 

A FC comportou-se de ma

apresentando valores significativamen

realização do exercício. 

 

Gráfico 12- ∆%FC durante exercício R 10%
io rítmico a 30% da CVM, ambos os 

icante de ANSP durante o exercício e 

rnaram ao basal após o término do 

M e a PAD aumentaram durante a 

ante a oclusão venosa, retornando ao 

neira diferente entre os grupos 

te maiores no grupo PM durante a 
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O FSA apresenta diferença entre as fases do procedimento, mas não 

entre os grupos. Assim, o FSA aumenta significativamente durante a 

realização do exercício não se mantendo elevado durante a oclusão venosa. 

Por outro lado, a RVP não apresenta qualquer modificação durante o 

protocolo. Os valores registrados durante esse procedimento estão descritos 

na Tabela 7. Os Gráficos 13 e 14 demonstram o comportamento da ANSP 

e da FC durante esse estímulo. 

   

 

Tabela 7 - Exercício rítmico 30% (∆) 

 ∆ 30%R ∆ Oclusão Venosa ∆ Recuperação 

ANSP 2,7± 0,62 vs 1,8± 0,94*#   4,37± 1,26 vs 4,52± 1,87*# 0,27± 0,82 vs 2± 1,12 

PAS 8,48± 2,45 vs 10,37± 3,24*# 7,05± 3,95 vs 4,85± 3,99* 2,86± 3,89 vs 3,75± 1,99 

PAM 5,33± 1,68 vs 8,02± 2,45*# 3,19± 3,57 vs 4,8± 2,94*# -1,76± 2,01 vs 0,15± 2,03 

PAD 4,16± 1,89 vs 9,38± 2,28*# 3,66± 3,55 vs 6,38± 2,25*# -1,04± 2,06 vs 1,61± 2,22  

FC 3,81± 1,52 vs 9,18± 1,42 *&#$ 3,62± 1,57 vs 3,17± 1,17 2,45± 1,05 vs 2,28± 1,13 

FSA 0,47± 0,22 vs 0,3± 0,16*&# 0,04± 0,2 vs 0,28± 0,16 -0,08 ± 0,14 vs 0,06 ± 0,16 

RVP -8,22± 5,45 vs -5,30± 5,48 -1,39± 6,7 vs -5,19± 3,06 -0,93± 5,35 vs 2,67± 7,96  

 
Valores de ANSP (impulsos/min), PAS, PAM, PAD (mm Hg), FC (bpm), FSA (ml/dl/min) e RVP (ua); ∆±EP; 
registrados durante a realização do exercício rítmico a 30% da CVM; *diferente do basal, & diferente da oclusão, 
# diferente da recuperação; $ diferente entre os grupos; P≤0,05; J vs PM respectivamente.  
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Gráfico 13- ∆ANSP durante exercício R 30%
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* diferente do basal,& diferente da oclusão, # diferente da recuperação, 
$ diferente entre os grupos; P≤ 0,05. 
Ao analisarmos a variação porcen

0%R), foi possível notar que esse es

modinâmicas e neurais similares nos 

alização do exercício houve incremento

antido durante a oclusão venosa.  

Da mesma forma, os valores de PAS

exercício e mantiveram-se elevados duran

 basal, após o termino do estímulo. A PA

 exercício em comparação com os valor

a tendência a se manter elevado na oclus
Gráfico 14- ∆FC durante exercício R 30%
tual dessa forma de exercício 

tímulo promoveu modificações 

dois grupos. Assim, durante a 

 significativo de ANSP que foi 

 e de PAD aumentaram durante 

te a oclusão venosa, retornando 

M aumenta durante a realização 

es basais. Este valor apresenta 

ão pós-exercício. 
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A FC apresenta incremento significativamente maior no grupo de 

mulheres pós-menopausa durante a realização do exercício. No entanto, 

essa diferença desaparece na oclusão. 

   

O comportamento de ANSP e de FC dos grupos durante o exercício 

rítmico a 30% CVM está representado nos Gráficos 15 e 16. 

  

O comportamento do FSA também foi similar entre os dois grupos, 

apresentando aumento significativo durante o exercício que tende a se 

manter na oclusão venosa. A RVP, como esperado, apresenta queda similar 

nos dois grupos durante o exercício, sendo mantida durante a oclusão 

venosa. Estes valores não são significativamente diferentes entre as fases 

do procedimento e nem entre os grupos. Os dados estão descritos na 

Tabela 8.  

 

Tabela 8 -  Exercício rítmico 30% (∆%) 

 ∆% 30%R ∆% Oclusão Venosa ∆% Recuperação 

ANSP 11,95±6,19 vs 8,56 ± 1,96* 21,88 ± 8,99 vs 10,93± 4,36*# 11,19 ± 5,78 vs -2,76 ± 2,57 

PAS 7,38± 2,25 vs 7,23± 2,32*# 6,19± 4,06 vs 3,31 ± 2,76* 3 ± 3,26 vs 2,42± 1,31 

PAM 6,16± 1,89 vs 8,56± 3,06*# 3,69± 3,8 vs 4,03± 2,84*# -2,21± 2,21 vs -0,07± 2,16 

PAD 5,81± 2,52 vs 12,37± 3,38*# 4,55 ± 4,7 vs 8,11± 2,68*# -1,94± 2,89 vs 1,96± 2,57 

FC 5,9 ± 2,29 vs 15,16 ± 2,51*&# $  5,62 ± 2,42 vs 5,18 ± 1,78 3,8 ± 1,62 vs  3,74± 2 

FSA 0,47± 0,21 vs 0,29± 0,15*&# 0,045± 0,2 vs 0,28 ± 0,16 -0,08± 0,14 vs 0,06± 0,16  

RVP -8,22± 5,45 vs -5,30± 5,48 -1,39± 6,7 vs -5,19± 3,06 -0,93± 5,35 vs 2,67± 7,96 

 
Valores de ANSP, PAS, PAM, PAD, FC, FSA e RVP; ∆%±EP; registrados durante a realização do exercício
estático a 30% da CVM; *diferente do basal, & diferente da oclusão, # diferente da recuperação; $ diferente entre
os grupos; P≤0,05; J vs PM respectivamente.
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 Gráfico 15- ∆%ANSP durante exercício R 30% Gráfico 16- ∆%FC durante exercício R 30% 

 

 

 

 

  

 

 
* diferente do basal, & diferente da oclusão, # diferente da
recuperação, $ diferente entre os grupos; P≤ 0,05. 
 

 

 

5.3  MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL 

 

Os dados registrados durante a Monitorização de Pressão Arterial de 

24 horas (MAPA) de PAS e de PAD não mostraram diferença 

estatisticamente significantes entre os grupos durante o período de vigília 

(PAS 118 ± 3,18 vs 117 ± 3,16 mm Hg; PAD 75 ± 2,4 vs 77,22 ± 3,31 mm 

Hg, J vs PM respectivamente).  

 

No período de sono, os dados de PAS também não foram diferentes 

entre os grupos (PAS 102,9 ± 3,45 vs 107,5 ± 2,72 mm Hg; J vs PM, 

respectivamente). Por outro lado, os valores de PAD foram significantemente 

menores no grupo de mulheres jovens quando comparadas com mulheres 
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pós-menopausa (PAD 57,6 ± 1,9 vs 66,6 ± 2,9*; J vs PM respectivamente; 

*p≤0,05). O Gráfico 17 demonstra essa diferença entre os grupos. 

 

 

 Gráfico 17- Comportamento da PAS e da PAD durante o sono 

 

 

 

   

 

 
 J vs PM ; *P≤0,05 

 

 

A carga pressórica (CP) de vigília, bem como a de sono, não foi 

diferente entre os grupos (CP PAS vigília 1,26 ± 0,74 vs 1,78 ± 0,68%; CP 

PAD vigília 1,77 ± 1,07 vs 2,31 ± 0,58%; CP PAS sono 1,67 ± 1,06 vs 7,9 ± 

2,79%; CP PAD sono 1,63 ± 1,03 vs 1,89 ± 1,15%; J vs PM 

respectivamente). 

 

A queda noturna (QN) foi significantemente diferente entre os grupos 

estudados. Assim, o grupo jovem apresentou valores de variação maiores do 

que o grupo pós-menopausa, tanto para PAS quanto para PAD (PAS 

14,62±1,53 vs 8 ± 1,03%*; PAD 22,36 ± 1,65 vs 12,73 ± 1,52%*; J vs PM 

respectivamente; *p≤0,05). O Gráfico 18 representa os dados supracitados. 
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Gráfico 18- Queda noturna de PAS e de PAD 

 

 

 

 

 

 

 J vs PM ; *P≤0,05  
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6.1  REPOUSO 

 

Os resultados encontrados durante o repouso mostram importantes 

diferenças entre os grupos na atividade nervosa simpática periférica (ANSP), 

na pressão arterial, no fluxo sangüíneo no antebraço e na resistência 

vascular periférica corroborando com relatos da literatura. (Colditz et al., 

1987; Burl et al., 1995; De Meersman et al., 1998; Rekelhoff et al., 1998; 

Dubey et al., 1998 ) 

 

Sabe-se que o sistema nervoso autonômico (SNA) exerce importante 

papel na regulação cardiovascular tanto em condições fisiológicas quanto 

em condições patológicas por meio de complexas integrações neurais que 

dependem de: 1. influência contínua de impulsos neurais aferentes que se 

originam principalmente no aparelho cardiovascular; 2. ativação seletiva e 

não uniforme de diferentes eferências neurais do sistema nervoso simpático 

e parassimpático e 3. regulação direta ou indireta pelo sistema nervoso 

central da secreção de hormônios de ação vascular, tais como vasopressina, 

angiotensina, aldosterona e prostaglandina (Tinucci et al., 1994). Este 

complexo sistema é ajustado continuamente a fim de prover e preservar uma 

adequada perfusão dos órgãos sob as mais variadas condições.  
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Há evidências substanciais de diferença entre os gêneros na 

regulação funcional do SNA, incluindo efeitos específicos dos hormônios 

sexuais, tanto femininos quanto masculinos (Dart et al., 2002). De uma 

maneira geral, pelo menos em humanos, pode-se dizer que há predomínio 

de respostas mediadas pelo sistema nervoso simpático em homens e de 

respostas mediadas pelo sistema nervoso parassimpático em mulheres pré-

menopausa (Ryan at al., 1994; Evans et al., 2001; Dart et al., 2002; Liu et al., 

2003). 

 

No presente estudo, os dados encontrados demonstram que em 

mulheres jovens a ANSP encontra-se reduzida durante o período de 

repouso, apontando para uma importante influência do estrogênio sob essa 

variável, já descrita na literatura. 

 

Assim, ao empregarem técnicas de análise não invasivas 

(variabilidade de freqüência cardíaca), Liu et al. (2003) demonstraram que 

níveis fisiológicos de estrogênio podem aumentar o controle vagal da 

freqüência cardíaca e diminuir a modulação simpática. Ao compararem 

mulheres pré-menopausa com mulheres pós-menopausa, da mesma faixa 

etária, averiguaram que essa modulação vagal está atenuada em mulheres 

com deficiência estrogênica, o que aponta para uma maior modulação 

simpática nessa população comparável a homens da mesma idade. 
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Da mesma forma, Mercuro et al. (2000) estudaram o comportamento 

autonômico antes e após ooforectomia em mulheres pré-menopausa e 

comprovaram o papel dos hormônios ovarianos na predominância vagal.  

 

Utilizando-se da mesma técnica empregada nesse estudo 

(microneurografia), Saeki et al. (1997) analisaram o comportamento da 

ANSP durante o ciclo menstrual normal e encontraram menores valores 

durante a fase folicular do ciclo. Da mesma forma, Minson et al. (2000) 

reportaram que, em mulheres eumenorreicas saudáveis, a ANSP bem como 

a norepinefrina plasmática estavam reduzidas durante a fase folicular em 

comparação com a fase lútea do ciclo apontando importante papel do 

estrogênio na modulação do SNA. Por outro lado, Ettinger et al. (1998) e 

Mills et al. (1996) não obtiveram dados que confirmassem essas diferenças 

nas fases do ciclo menstrual.   

 

Os resultados do presente estudo são consistentes com observações 

previas que demonstraram ANSP reduzida em mulheres pré-menopausa 

comparadas a pós-menopausadas (Ng et al., 1993; Moreau et al., 2003). 

Alguns autores apontam uma associação entre a reposição estrogênica e a 

redução de ANSP (Sudhir et al., 1997; Vongpatanasin et al., 2001; Weitz et 

al., 2001), demonstrando o papel do estrogênio, tanto endógeno quanto 

exógeno, na regulação do SNA. No entanto, existem estudos que não 

identificam qualquer associação entre esses fatores (Ng et al., 1993; Del Rio 

et al., 1998, Hunt at al., 2001; Vongpatanasin et al., 2001). Essa 
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inconsistência pode estar relacionada ao tipo de reposição utilizada bem 

como a via de administração. 

 

Nossos resultados nos levam a buscar os possíveis mecanismos 

envolvidos na regulação simpática que possam ser influenciados pela 

presença ou não do hormônio sexual feminino.  

  

  

6.1.1  Mecanismos envolvidos 

 

Foram descritos receptores de estrogênio no sistema nervoso central 

e em núcleos responsáveis pela regulação autonômica. Dessa forma, parece 

que há uma ligação estreita entre esse hormônio e o controle autonômico de 

algumas variáveis hemodinâmicas (Saleh et al., 2000). De fato, estudos 

realizados em modelos experimentais demonstraram que a administração 

sistêmica de estrogênio, bem como a injeção direta desse hormônio em 

núcleos do centro autonômico, pode alterar significantemente a pressão 

arterial e a freqüência cardíaca além de modular o tônus simpático e 

parassimpático resultando em um aumento da sensibilidade barorreflexa 

(Saleh et al., 2000). 

 

Estudos utilizando ratos machos demonstraram que injeção em bolus 

de estrogênio produziu aumento e prolongamento significativos da 

sensibilidade barorreflexa (Saleh, Connell, 1998). Registros do sistema 
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nervoso autonômico, ainda no mesmo modelo experimental, revelaram 

aumento de atividade parassimpática sem alterações de atividade simpática 

(Saleh, Connell, 1999). Além disso, a infusão de antagonista de receptor de 

estrogênio no núcleo ambiguus bloqueou tanto modificações na atividade 

nervosa parassimpática como modificou a sensibilidade barorreflexa, 

sustentando o papel do estrogênio como modulador central especificamente 

por alterar a descarga parassimpática (Saleh, Connell, 1999).  

   

Pesquisas clínicas revelam que, de fato, mulheres pré-menopausa 

apresentam maior sensibilidade barorreflexa do que homens da mesma faixa 

etária bem como mulheres pós-menopausa da mesma idade (Dahlberg, 

1990; Du et al., 1995; Albert et al., 1996; Steptoe et al., 1996; Kanel et al., 

1998) 

   

O estrogênio circulante em mulheres pré-menopausa parece então 

estar associado a um menor estímulo simpático, o que não acontece em 

mulheres que apresentam deficiência estrogênica, como demonstram os 

dados deste estudo (18±2 vs 41,3 ± 2,4* impulsos/minuto; J vs PM 

respectivamente, *p<0,05).   

 

Além das modulações centrais relacionadas ao hormônio feminino, 

existem relatos da influência periférica desse hormônio. O estrogênio parece 

influenciar diretamente a parede dos vasos apresentado múltiplos efeitos 

tanto no endotélio quanto nas células do músculo liso vascular. Receptores 
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de estrogênio previamente descritos identificados nessas células ligam-se 

com grande afinidade ao estrogênio (Mendelsohn, Karas, 1999).  Em cultura 

de células endoteliais, concentrações fisiológicas desse hormônio promovem 

rápido aumento de oxido nítrico (NO). Da mesma forma, a administração de 

estrogênio in vivo, promove rápida vasodilatação mediada pelo NO em 

diversos leitos vasculares (Mendelsohn, Karas; 1999). Cronicamente, o 

hormônio feminino parece aumentar a expressão do gene de enzimas 

vasodilatadoras como NO sintase e prostaglandina sintase (Mendelsohn, 

Karas, 1999).  

 

Em humanos, a administração concomitante de progestogênio parece 

não modificar a ação vasodilatadora do estrogênio ou atenuá-la (Gerhard et 

al., 1198; Wakatsuki et al., 2001). Em modelos experimentais de 

hipertensão, a administração de estrogênio ou de moduladores de 

receptores de estrogênio aumenta consideravelmente a vasodilatação 

endotélio-dependente (Zhang, Kosake, 2002; Wassmann et al., 2002). 

 

Recentemente, Moreau et al. (2003) ao compararem o fluxo 

sangüíneo em membros inferiores de mulheres pré e pós-menopausa 

demonstraram que em mulheres com deficiência estrogênica o fluxo 

sangüíneo encontra-se significativamente reduzido e a resistência vascular 

periférica aumentada corroborando com os dados do presente estudo. Esta 

diferença foi normalizada quando o grupo pós-menopausa foi tratado com 

reposição hormonal independentemente do tipo ou via de administração. 
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Estes resultados foram associados à ação direta do hormônio no vaso 

(Moreau et al., 2003). 

   

Além das ações já descritas, há relatos na literatura que apontam 

para a influência do estrogênio sobre a expressão gênica bem como sobre a 

concentração plasmática de angiotensinogenio. Este hormônio parece 

também estar relacionado a menores níveis de renina circulante em 

mulheres jovens do que em homens e em mulheres pós-menopausa (Tostes 

et al., 2003). Foi demonstrado que a deficiência estrogênica aumenta a 

eficácia vasoconstritora da Angiotensina II (através de aumento da 

densidade de receptor de Angiotencina I) (Nickenig et al., 2000).  

 

Todos os mecanismos supracitados podem modificar o controle da 

pressão arterial em mulheres pós-menopausa. 

 

 

6.1.2  Pressão arterial 

 

Evidências de modelos experimentais sugerem efeito de redução da 

pressão arterial relacionada ao estrogênio. De fato, o estradiol reduz os 

níveis de pressão arterial de ratos espontaneamente hipertensos (SHR) 

entre outros modelos experimentais de hipertensão (Dubey et al., 2002). 

 

 



Discussão  
  
 

59

Os hormônios sexuais femininos e masculinos parecem afetar a 

pressão arterial de maneira diferente. Em diversos modelos experimentais 

de hipertensão (SHR, Dahl sal sensível entre outros), os machos 

apresentam medidas de pressão arterial superiores às encontradas em 

fêmeas da mesma espécie e idade (Ganten et al., 1989).   

 

Estudos realizados em humanos apontam níveis elevados de pressão 

arterial em homens quando comparados a mulheres da mesma faixa etária 

com ciclo menstrual normal (Wiinber et al.,1995; Staessen et al., 1990 

Reckelhoff, 2001). No entanto, após a menopausa essa diferença 

desaparece.  

 

Embora os mecanismos envolvidos nessa diferença de pressão 

arterial ainda não estejam totalmente esclarecidos, há evidências da 

influência de androgênios, como a tetosterona, no comportamento 

pressórico. De fato, estudos que utilizaram a Monitorização de Pressão 

Arterial (MAPA) em crianças demonstraram que conforme o envelhecimento 

e a proximidade da puberdade os meninos apresentam maiores níveis 

pressóricos do que meninas da mesma faixa etária (Bachmann et al., 1987; 

Harshfield et al., 1994). Mulheres com a síndrome do ovário policístico ou 

tumores de adrenal virilizantes, ambos caracterizados pelo aumento nos 

níveis de testosterona, apresentam incremento significativo de pressão 

arterial (Marks et al., 1999; Soranno et al., 1999). Em modelos 

experimentais, o tratamento com testosterona promoveu aumento de 
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pressão arterial em ratas ooforectomizadas e em ratos SHR castrados 

(Reckelhoff et al. 1998) demonstrando que tanto a falta de estrogênio quanto 

o aumento de androgênio podem interferir diretamente na pressão arterial. 

 

O aumento dos níveis pressóricos em mulheres pós-menopausa foi 

demonstrado por diversos estudos (Burle et al., 1992; August et al., 1999; 

Luoto et al., 2000). Nossos dados não corroboram com os dados da 

literatura uma vez que o grupo PM não apresenta valores elevados de PAS 

ou de PAD analisados na MAPA durante o período de vigília. Isso pode se 

dever ao fato da normotensão ser fator determinante para a participação no 

estudo. Por outro lado, PAD registrada durante o período de sono em 

mulheres jovens foi significativamente menor do que em mulheres pós-

menopausa. Da mesma forma, a queda noturna (%) tanto da PAS quanto da 

PAD foi significantemente maiore em mulheres jovens. Assim, a presença do 

estrogênio parece estar relacionada a modificações da pressão arterial 

noturna bem como com a queda noturna.  

 

A ausência de descenso noturno parece se relacionar com o aumento 

da chance de acometimentos cardiovasculares principalmente em indivíduos 

hipertensos. De fato, foi demonstrado que indivíduos com descenso noturno 

inferior a 10%, tanto na pressão arterial sistólica quanto diastólica, 

apresentam complicações cardiovasculares mais freqüentes do que 

indivíduos com índices superiores a esse valor. Além disso, parece existir 

uma correlação inversa entre o índice de massa de ventrículo esquerdo, que 
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se correlaciona positivamente com ANSP, e a porcentagem de redução de 

pressão arterial durante o sono (Mion Jr et al., 1997).  

 

Fatores como alta ANSP, bem como RVP elevada em mulheres PM 

pode ter influenciado a queda noturna da pressão arterial nesse grupo visto 

que essas variáveis parecem estar associadas com a PAD (Guyton, Hall, 

2000). Como dito anteriormente, o estrogênio parece interferir tanto na 

atividade simpática (Sudhir et al., 1997; Vongpatanasin et al., 2001; Weitz et 

al., 2001) quanto na resistência vascular periférica (Gilligan et al., 1994; 

Volterrani et al., 1995; Dubey, Jackson, 2001). O registro alterado desses 

fatores durante o período de repouso, pode ter exercido alguma influência 

sobre pressão arterial noturna.  

 

Alguns estudos utilizaram reposição hormonal em mulheres 

hipertensas na tentativa de estabelecer alguma relação entre o hormônio 

ovariano e a pressão arterial e demonstraram que a reposição estrogênica 

modificou principalmente a pressão arterial noturna (Seely et al., 1999) e a 

pressão arterial do grupo controle normotenso (Beljic et al., 1998). Assim 

parece que tanto a presença como a ausência de estrogênio pode modificar 

a pressão noturna de mulheres pós-menopausa, como mostram os dados 

deste estudo.   
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6.1.3  Envelhecimento 

 

Estudos anteriores demonstraram que o envelhecimento promove 

aumento da ANSP (Matsukawa et al., 1998; Ng et al., 1993). Narkiewicz et 

al. (2005) relataram que o envelhecimento apresenta relação direta com o 

aumento da atividade simpática. Além disso, demonstraram que a 

menopausa por si só não parece estar relacionada com essa alteração na 

regulação autonômica. Esses dados são consistentes com o estudo de 

Matsukawa et al. (1998) que demonstraram que a ANSP é mais baixa em 

mulheres jovens do que em homens da mesma faixa etária; no entanto, essa 

diferença desaparece em indivíduos acima de 50 anos de idade parecendo 

não ser influenciada pela menopausa. 

 

Além da ANSP, indivíduos com idade avançada parecem apresentar 

redução de fluxo sangüíneo e, portanto, aumento de resistência vascular 

(Moreau et al., 2002). De fato, essa variável parece estar diminuída com o 

envelhecimento, tanto em homens como em mulheres, sendo mediada tanto 

pela redução de oxido nítrico circulante quanto pelo aumento de secreção de 

endotelina (Dinenno et al., 1999; Virdis et al., 2000; Taddei et al., 2001).  

 

Embora envelhecimento esteja estreitamente relacionado com a 

redução de fluxo sangüíneo em mulheres pós-menopausa, alguns autores 

apontam para um possível efeito da reposição estrogênica nessa variável 

(Dinenno et al., 1999). Assim, os efeitos locais do hormônio feminino 
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parecem suplantar os efeitos do envelhecimento arterial (Liberman et al., 

1994; Virdis et al., 2000). 

   

Dessa forma, o envelhecimento é um importante fator de influência 

sobre as variáveis analisada, no entanto, há evidências de que a presença 

de estrogênio possa atenuar seus efeitos na circulação. 

 

 

6.2  EXERCÍCIO FÍSICO 

 

 

6.2.1  Exercício estático 

 

Este tipo de contração muscular promove alterações hemodinâmicas, 

caracterizadas por aumento de pressão arterial e da freqüência cardíaca, e 

neural, por aumento da atividade nervosa simpática, distintas do exercício 

rítmico. Os mecanismos envolvidos nesses ajustes são: 1. resposta 

pressórica reflexa decorrente da contração muscular, originada em 

receptores sensoriais sensíveis a metabólitos produzidos pela contração 

muscular; 2. comando central para ajuste autonômico ao exercício através 

da ativação dos centros cardiovasculares por vias ascendentes envolvidas 

na iniciação da atividade somatomotora. Há evidência da interação desses 

dois mecanismos produzindo a resposta autonômica. A ativação das 

aferencias musculares quimiossensíveis durante o exercício estático é um 
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estímulo potente para a intensificação da atividade nervosa simpática 

periférica. Dessa forma, o exercício isométrico aparece como um importante 

estímulo hemodinâmico e central e tem sido amplamente utilizado em 

pesquisas. (Mark et al, 1985; Seals et al, 1988; Scherrer et al, 1990). Esse 

reflexo é proporcional ao número de unidades motoras requisitadas para a 

manutenção do exercício. 

 

 

6.2.2  Exercício rítmico 

 

Esta forma de exercício promove aumento da demanda metabólica na 

musculatura ativa que é suprida por vasodilatação local. Simultaneamente 

ocorre uma vasoconstrição nos músculos que não estão exercendo trabalho 

e dos leitos renal e esplâncnico. Como conseqüência o retorno venoso 

aumenta rapidamente promovendo um aumento apropriado no enchimento 

ventricular o que resulta em aumento no volume sistólico que, juntamente 

com o aumento de freqüência cardíaca, produz uma elevação notória de 

débito cardíaco. Esses ajustes permitem ao organismo aumentar sua taxa 

metabólica em até 20 vezes durante o exercício (Bezucha, 1982; Palatini, 

1994; Negrão et al., 1996; Froelicher et al., 1998). Além disso, é possível 

notar diminuição da pressão arterial diastólica e da resistência vascular 

periférica, o que resulta na redução da pressão arterial pós-exercício 

(Fagard, 1997). 
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6.2.3  Resposta ao exercício 

 

No presente trabalho ambos os grupos apresentaram ajuste 

cardiovascular tanto ao exercício estático quanto ao exercício rítmico de 

forma adequada aumentando a ANSP, a PAS, a PAM, a PAD e a FC, 

retornando aos valores basais pré-exercício durante o período de 

recuperação.  

 

O FSA aumenta relativamente pouco em resposta aos exercícios de 

baixa intensidade (10% CVM estático e rítmico) e ao exercício estático a 

30% da CVM, não obtendo significância nem entre os grupos e nem entre as 

fases do protocolo. Ao analisarmos essa variável em resposta ao exercício 

rítmico de maior intensidade, pudemos averiguar aumento de FSA nos dois 

grupos analisados. No entanto, esses valores apresentaram relevância 

estatística somente durante o exercício, retornando aos valores pré-exercício 

durante a oclusão venosa nos dois grupos. 

   

A RVP apresentou apenas variações muito sutis que não foram 

estatisticamente significantes durante os protocolos.  

 

Os valores de PAS, PAM e PAD apresentaram incremento em 

resposta ao exercício estático bem como ao exercício rítmico. Este 

comportamento é esperado durante a realização desse estímulo. Não houve 

diferença estatística entre os grupos, porém tanto o grupo de J quanto o 
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grupo de PM registram aumentos pressóricos durante a realização do 

exercício que é mantida durante a oclusão venosa pós-exercício. 

   

Os principais achados desse estudo foram: 1. mulheres jovens 

apresentam variações relativas de ANSP significativamente maiores em 

resposta ao exercício estático a 10% e a 30% da CVM a que se mantém 

durante a Ov e ao exercício rítmico a 10% da CVM; 2. mulheres pós-

menopausadas apresentam variações relativas de FC significativamente 

maiores em resposta ao exercício estático a 30% da CVM e ao exercício 

rítmico a 30% da CVM que não são mantidas durante a Ov. 

 

Mark et al. (1985) demonstraram que os metabólitos produzidos 

durante a realização de exercício são um potente estímulo para a elevação 

da ANSP através da ativação de aferências musculares quimiossensíveis. 

Esta observação pode ser confirmada pela manutenção e/ou elevação ainda 

maior da ANSP durante a Ov pós-exercício. Por outro lado, o mesmo grupo 

mostrou que o simples seqüestro sangüíneo sem a realização previa de 

exercício não promove aumento de ANSP, apontando para a possibilidade 

de a ativação química necessitar de algum estímulo mecânico como gatilho 

para o reflexo. 

 

No presente estudo, o quimiorreflexo parece estar atenuado em 

mulheres PM tanto durante o exercício como durante a Ov. Quais os 

possíveis mecanismos envolvidos nesse comportamento? 
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Alguns autores relatam a influência direta do estrogênio sobre o 

metabolismo do músculo esquelético (Ellis et al., 1994; Rooney et al., 1993). 

De fato, estudos feitos por meio de biópsia do músculo vasto lateral 

demonstraram que mulheres, com ciclo menstrual normal, parecem produzir 

menos lactato durante o exercício, e, além disso, apresentam maior 

capacidade oxidativa diretamente relacionada ao maior quantidade de fibras 

lentas (Ellis et al., 1994; Rooney et al., 1993). Estas evidências podem 

explicar a diferença entre gêneros do comportamento da ANSP em resposta 

ao exercício, demonstrando a influência do estrogênio nessa variável. Talvez 

a deficiência estrogênica na pós-menopausa por si só não modifique a 

resposta quimiorreflexa ao exercício. 

   

Foi sugerido que o músculo esquelético torna-se mais oxidativo com o 

envelhecimento (Larsson et al., 1993; Sullivan et al., 1995). Um perfil mais 

oxidativo sugere menor produção de H+ , tornando menor a concentração de 

metabólitos produzidos durante a realização de exercício e, portanto, menor 

a redução do pH durante a sua realização. Visto que a ANSP está 

diretamente relacionada a aferências quimiossensíveis, um menor estímulo 

químico geraria uma menor resposta simpática (Markel et al., 2003). Além 

disso, a elevação da ANSP no período de repouso das mulheres PM pode 

sugerir atenuação da resposta dessa variável ao estímulo do exercício 

(Markel et al., 2003; Ng et al., 1994).  
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Especulamos que não apenas um, mas a associação desses três 

fatores, deficiência estrogênica, envelhecimento e ANSP elevada durante o 

basal, podem elucidar a modificação de resposta ao exercício em mulheres 

PM.   

 

Além disso, sabe-se que o comando central exerce importante 

influencia sobre o reflexo pressor modificando tanto a FC quanto a ANSP de 

maneiras diferentes (Mark et al., 1985). Foi descrita na literatura uma 

dissociação temporal entre aumento de FC e de ANSP durante contrações 

com hand grip. De fato, a FC aumenta imediatamente após o início do 

exercício enquanto que a ANSP aumenta após um período de 

aproximadamente 1 minuto de realização desse estímulo. Essa resposta 

cronotrópica é resultante da retirada imediata do sistema nervoso 

parassimpático. Além disso, durante a Ov, quando a influencia do comando 

central é eliminada, a FC cai enquanto a ANSP se mantém alta ou se eleva 

ainda mais (Mark et al., 1985). Uma possível explicação para essa resposta 

é que o comando central promove a taquicardia mas inibe o aumento 

exacerbado da ANSP durante o exercício, o que não acontece na Ov. 

 

A resposta exacerbada de FC ao estímulo do exercício em mulheres 

PM pode estar relacionada a uma maior influencia do comando central 

nessa população.  
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De fato, existem relatos na literatura da influência do estrogênio sobre 

o controle da resposta central a alguns estímulos. Estudos anteriores 

demonstraram grande atenuação de níveis de norepinefrina plasmática após 

a administração de α-agonista de ação central em mulheres pré-menopausa 

comparadas a homens da mesma faixa etária (Del Rio et al.,1994). Além 

disso, reduções da concentração plasmática de norepinefrina e de epinefrina 

foram observadas em homens em resposta a teste de estresse mental após 

a administração oral de estrogênio. Não há relatos referentes ao papel do 

estrogênio no controle central da FC em resposta a essa forma de exercício. 

 

Especulamos que, o fato de mulheres PM apresentarem menor 

controle vagal da FC devido à redução do estrogênio circulante durante o 

repouso (Ryan at al., 1994; Evans et al., 2001; Dart et al., 2002; Liu et al., 

2003)  pode interferir na resposta dessa variável ao exercício. Estudos são 

necessários para esclarecer esta hipótese. 

 

Assim, o presente estudo demonstrou uma possível relação entre a 

atenuação da sensibilidade quimiorreflexa e o aumento do controle do 

comando central na população PM em resposta o exercício físico. Além 

disso, confirmou relatos na literatura acerca do papel do estrogênio no 

controle de variáveis hemodinâmicas e neurais durante o repouso. 
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6.3 RELEVÂNCIA DO PRESENTE ESTUDO 

 

O comportamento da ANSP durante o período de repouso bem como 

a resposta exacerbada da FC ao estresse físico pode estar associado ao 

aumento do risco cardiovascular em mulheres que aumenta marcadamente 

pós-menopausa.  

 

De fato, o controle do balanço autonômico é de especial interesse na 

patogênese de doenças como hipertensão arterial, obesidade, insuficiência 

cardíaca, e disautonomia, muitas da quais apresentam grande incidência na 

pós-menopausa. Há relatos na literatura que demonstram um aumento do 

risco cardiovascular em indivíduos que apresentam atividade simpática 

elevada a longo prazo (Tank, 2005; Anderson et al., 1989).  

 

Foi demonstrado que o aumento exagerado da FC em resposta ao 

estresse, especialmente ao tilt test e a infusão de droga vasoativa, também 

pode estar relacionado ao aumento do risco cardiovascular (Tank, 2005).  

 

Não foram encontrados estudos na literatura que comparassem as 

respostas ao exercício das populações avaliadas no presente trabalho. 

 

Não podemos associar a resposta ao exercício das mulheres PM a 

qualquer risco cardiovascular, pois para isso é necessário acompanhamento 

longitudinal dessa população. No entanto, podemos especular que esse 
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comportamento pode estar associado ao futuro aumento do risco 

cardiovascular nessa população. 

 

 

6.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Uma possível limitação do presente estudo é a falta de um grupo 

controle pré-menopausa da mesma faixa etária do grupo PM o que limitaria 

nossos achados somente a ação do estrogênio e não a possível associação 

do envelhecimento a essa variável. 
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Anexo I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Instruções para preenchimento no verso) 

_______________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE .:.............................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

____________________________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: 

Avaliação da Atividade Nervosa Simpática Periférica em mulheres jovens e em mulheres 
pósmenopausadas. 

PESQUISADOR: Profa Dra Taís Tinucci 

CARGO/FUNÇÃO: Professora doutora/docente INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 33514 

UNIDADE DO HCFMUSP: Laboratório de Hipertensão do Serviço de Nefrologia 
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2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 SEM RISCO  �  RISCO MÍNIMO  � RISCO MÉDIO  � 

 RISCO BAIXO X  RISCO MAIOR � 

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo) 

3. DURAÇÃO DA PESQUISA : 3 anos 

____________________________________________________________________________________ 

       III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE 

OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO: 

1. Justificativa e os objetivos da pesquisa; 

A senhora está sendo convidada a participar de uma pesquisa que irá  

comparar o comportamento de algumas variáveis como freqüência cardíaca, 

pressão arterial, fluxo de sangue no músculo e atividade nervosa  entre um 

grupo de mulheres jovens e um grupo de mulheres pós-menopausa. 

2. Procedimentos que serão utilizados e propostos, incluindo a 
identificação dos procedimentos que são experimentais; 

 

A seqüência da pesquisa será a seguinte: 

 

1) Será realizado um exame que verificará como o seu sistema nervoso 

controla a sua circulação (microneurografia). Para tanto, a senhora 

deitará em uma maca e serão colocadas 02 "agulhinhas" bem finas na 

sua perna, que estará apoiada em uma almofada. Durante esse 
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exame a senhora irá fazer um exercício com a mão, apertando e 

segurando firme um aparelho semelhante a uma alça de mala.  

 

2) Uma avaliação da sua pressão arterial por 24 horas (MAPA). Nesse 

exame será colocado um aparelhinho que mede a pressão 

automaticamente. É semelhante a um walkman, que  fica preso a 

cintura e é ligado a uma bolsa de medir a pressão no braço. Ele é 

capaz de medir a sua pressão de tempos em tempos, durante o dia e 

a noite inteiros. Por esse motivo é importante que a senhora 

mantenha as suas atividades habituais quando estiver com o 

aparelhinho. Através desse exame será possível verificar o 

comportamento da sua pressão durante todo um dia.  

 

3) um questionário onde responderá a umas perguntas, para saber a 

sua opinião sobre o seu dia a dia. 

 

 

  Desconfortos e riscos esperados; 
Todos os exames desta pesquisa são seguros e bem tolerados. 

Entretanto, alguns desconfortos podem ocorrer. De maneira geral pode-se 

esperar: 

 

 

1) na microneurografia, durante o exame, podem ocorrer alguns 

sintomas enquanto o médico estará procurando o nervo na sua perna. 

Esse exame é feito em uma das suas pernas, logo abaixo do joelho. A 

senhora permanecerá deitada durante todo o exame. Com uma 

espécie de caneta, o médico fará a localização do seu nervo dando 

uns choquinhos que farão com que o seu pé mexa-se sozinho. Após 

localizar o nervo, o médico colocará 2 agulhinhas finas na sua perna. 

Quando isso ocorrer, a senhora poderá sentir uma leve dor no local, 

formigamento na perna e no pé, uma sensação de peso na perna, 
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choquinhos ou ainda o pé mexer-se sozinho. Esses sintomas podem 

ou não aparecer e, se ocorrerem, será somente enquanto o médico 

estiver procurando o seu nervo. Depois o exame transcorre sem que a 

senhora sinta qualquer sintoma. Muito raramente, após o exame, pode 

ocorrer uma certa dormência ou fraqueza na perna onde o exame foi 

feito. Mesmo quando isso acontece, dura no máximo uma semana, 

desaparecendo por completo; 

 

2) durante o exame de pressão 24h (MAPA) algumas pessoas queixam-

se de dormirem mal com o aparelho. 

 

3) durante a entrevista, onde a senhora irá dar a sua opinião sobre o 

tratamento, poderá haver ansiedade ou mesmo algum 

constrangimento. 

 

2. Benefícios que poderão ser obtidos; 

Sem nenhum gasto, as senhoras farão diversas avaliações clínicas, 

Nem todos os exames que serão feitos trarão um benefício imediato para 

a senhora, mas servirão para que os médicos compreendam melhor as 

alterações que ocorrem no organismo da mulher na menopausa, podendo no 

futuro melhorar ainda mais o seu tratamento. 

 

3. Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o 
indivíduo. 

Todos os exames realizados e especialmente aqueles das sessões 

experimentais, podem trazer uma visão detalhada de como está seu 

organismo.  
____________________________________________________________________________________ 
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IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE 
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNANDO: 

 

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, 
riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir 
eventuais dúvidas. 

A senhora terá acesso quando quiser às informações constantes nesta 

declaração ou qualquer outra informação que deseje, sobre seus exames, 

sobre o medicamento ou sobre este estudo. Esta declaração ficará arquivada 

em seu prontuário como todas as outras informações, e a senhora pode 

exigi-las quando quiser. Também pode perguntar o que quiser a qualquer 

momento que a senhora será esclarecida. 

2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de 
deixar de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à 
continuidade da assistência. 

A senhora não é obrigada a participar deste estudo. A senhora pode se 

recusar a participar deste estudo e pode também desistir de participar a 

qualquer momento, sem ter que fornecer razões para sua desistência. Sua 

recusa não afetará seu direito a um tratamento médico, nem lhe trará 

conseqüências negativas. 

3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 

Os dados coletados durante este estudo (dados eletrônicos impressos, 

sua identificação, sua ficha clínica ou prontuário, esta declaração, os 

resultados de exames, etc.) serão mantidos em sigilo e só serão usados 

para os fins do tratamento aqui proposto.  

Apenas a senhora, os médicos e os membros do Comitê de Ética e 

autoridades regulatórias terão acesso às informações do estudo, evitando 

mencionar seu nome ou seus dados pessoais sempre que possível, 

durante todo o estudo e também na publicação dos resultados. 
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4. Disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos 
à saúde, decorrentes da pesquisa. 

Os médicos envolvidos neste estudo e o Hospital das Clínicas da FMUSP 

são responsáveis por todo e qualquer problema clínico conseqüente da 

realização dos exames e do uso da medicação do estudo, e se 

comprometem a disponibilizar a assistência e não medir esforços na 

reparação e tratamento de eventuais danos a sua saúde decorrentes deste 

estudo. 

4. Viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde 
decorrentes da pesquisa. 
_______________________________________________________________ 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 

INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

 

Profª. Dr. Décio Mion Junior 

Profª.Drª. Taís Tinucci 

Profª. Drª. Sandra Baliero Abrahão 

Profª. Drª Claudia Lúcia de Moraes Forjaz 

Profª.  Bruna Oneda -Tels: (11) 9181-6778 

Profª. Fernanda Rocehi Bernardo - (11) 9904-7906 

Profª Carolina Kimie Moriyama 

Enfª Edna Caetano Ignês 

Enfª Josiane Costa de Lima -Tel: (11) 3082-2659 

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 10º andar ICHC – Tel 3069-7223  
____________________________________________________________________________________ 
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VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

____________________________________________________________________________________ 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 

entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente 

Protocolo de Pesquisa.  

São Paulo,.............de.......................................................de  200... 

____________________________________                           ___________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal   Assinatura do pesquisador 
                                                                                                                                   (carimbo ou nome legível) 
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