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RESUMO
INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial (HA) é um grave problema de saúde que acomete

milhões de brasileiros e fator de risco ao desenvolvimento de outras doenças

cardiovasculares. O exercício físico associa-se a reduções na pressão arterial (PA) de

hipertensos, sendo o exercício aeróbio de moderada intensidade o tipo mais estudado e

comprovadamente colabora na redução dos níveis de PA. O treinamento resistido (TR) é

recomendado como complemento ao treinamento aeróbio, porém ainda não há consenso sobre

benefícios nos parâmetros hemodinâmicos e autonômicos à população hipertensa, quando

praticado isoladamente. O método Pilates (MP) é um tipo de treinamento resistido e, embora

haja estudos que comprovem seus efeitos benéficos em doenças musculoesqueléticas e na

aptidão física, pouco se sabe sobre sua influência na PA em hipertensos. OBJETIVOS:

Avaliar e comparar os efeitos agudos do Pilates solo e aparelho na PA e a variabilidade da

frequência cardíaca (VFC) de mulheres hipertensas e controladas nas variáveis: PA clínica

sistólica, diastólica e média de repouso e imediatamente após a sessão; PA ambulatorial de 24

horas, no período de vigília e sono; frequência cardíaca (FC); Duplo produto (DP); VFC nas

variáveis de domínio do tempo e da frequência; MÉTODOS: 16 mulheres sedentárias com a

HA controlada submetidas a uma sessão de Pilates aparelho, uma de Pilates solo e uma

controle. As sessões foram realizadas randomicamente, com uma semana de intervalo. O

protocolo de exercício foi escolhido baseado no repertório básico do MP de modo

semelhantes no padrão motor e intensidade em ambas as sessões. A PA e FC foi avaliada de

forma clínica, antes e imediatamente após cada sessão e, de forma ambulatorial, durante as 24

horas após as sessões. O traçado de ECG foi coletado após a mensuração da PA de forma

clínica, por 15 minutos. As sessões duraram 50 minutos. Intensidade e FC foram estimadas

durante o exercício por meio da percepção subjetiva de esforço (PSE). RESULTADOS: Ao

analisarmos a PA sistólica, diastólica e média no período de 24 horas, observamos um

comportamento de Hipotensão Pós Exercício (HPE), que em alguns momentos foi maior do

que na sessão controle. Porém, tais diferenças não foram estatisticamente significantes. As

variações da VFC não apresentaram diferenças entre sessões. CONCLUSÃO: Após análise

estatística, não pudemos constatar HPE e mudanças no padrão da VFC. Contudo, observamos

tendências fisiologicamente relevantes no comportamento da HPE nas horas subsequentes às

sessões de intervenção, assim como indícios do aumento da atividade parassimpática na

sessão de Pilates solo.

Palavras-chave: Método Pilates; Hipertensão Arterial; Hipotensão Pós-Exercício;



Variabilidade da Frequência Cardíaca.



ABSTRACT
INTRODUCTION: Arterial hypertension (AH) is a health problem that affects millions of

Brazilians and it is a factor of risk for the development of other cardiovascular diseases.

Physical exercise is associated with reductions in blood pressure (BP) levels in hypertensive

individuals, with moderate-intensity aerobic exercise being the most studied type of training

and its collaboration is proven in terms of reductions in BP levels. Resistance training (RT) is

currently recommended as a complement to aerobic training, but there is still no consensus on

the benefits in hemodynamic and autonomic parameters for the hypertensive population with

RT. The Pilates method (MP) is a type of resistance training. Although there are studies that

prove the beneficial effects of this practice in musculoskeletal diseases and in improving

physical fitness, little is known about the influence of PM on BP in hypertensive individuals.

OBJECTIVES: Evaluating the acute effects of the Pilates Method on blood pressure (BP)

and heart rate variability (HRV) of hypertensive and controlled women in the variables:

systolic, diastolic and mean resting BP and immediately after the session; 24-hour ambulatory

BP, during the waking and sleep period; heart rate (HR); Double product (DP); HRV in the

time and frequency domain variables; METHODS: 16 sedentary women with controlled HA

were submitted to one Pilates apparatus, one mat Pilates and one control session. The sessions

were carried out randomly with a week interval between each session. The exercise protocol

was chosen based on the basic repertoire of the PM and the exercises in both sessions were

similar in both motor pattern and intensity. BP and HR were evaluated clinically before and

right after each session, and on an outpatient basis, during the 24 hours after the sessions. The

electrocardiographic tracing was collected after the BP measurement in a clinical way, for a

period of 15 minutes. The sessions lasted 50 minutes and both intensity and HR were

estimated during exercise through subjective perception of effort (SPE). RESULTS: It was

not possible to observe statistically significant PEH in the intervention sessions and the HRV

variations did not differ between sessions. However, when observing the behavior of systolic,

diastolic and mean BP in the 24-hour period, PEH was noted and, in some moments, greater

than in the control session. CONCLUSION: After statistical analysis, we were unable to see

PEH and changes in HRV pattern. However, we observed physiologically relevant trends in

the behavior of PEH in the hours following the intervention sessions, as well as evidence of

increased parasympathetic activity in the solo Pilates session.

Keywords: Pilates Method; Hypertension; Post-exercise Hypotension; Heart Rate Variability.
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1. INTRODUÇÃO

A Hipertensão Arterial (HA) é a doença de risco global número um, sendo

responsável por mais de nove milhões de mortes no mundo(1). No Brasil, a doença

atinge 32,5% da população adulta, que corresponde a cerca de 35 milhões de pessoas. O

tratamento da HA tem como objetivo manter os níveis da Pressão Arterial Sistólica

(PAS) e Pressão Arterial Diastólica (PAD) abaixo de 140 mmHg e 90mmHg,

respectivamente, o que contribui com a diminuição da taxa de eventos cardiovasculares

e mortalidade. Entretanto, a PAS entre 121 e 139 mmHg e a PAD entre 81 e 89 mmHg

também merecem atenção(2).

O tratamento para a hipertensão é dividido em dois grupos: o medicamentoso e o

não medicamentoso. Este último contempla a prática regular de exercício físico, que

vem sendo cada vez mais estudada e tida como um dos principais adjuvantes ao

tratamento, controle e prevenção da HA, pois tem menor custo e efeitos colaterais

mínimos(2-4).

Entre as atuais recomendações para adultos hipertensos está a prática de

exercício aeróbio de intensidade moderada, em conjunto ao treinamento resistido(5).

Além da maior parte das pessoas não conhecerem essas recomendações(6), para cerca de

20% dessa população o exercício aeróbio não contribui na diminuição da pressão

arterial (PA) por razões que ainda são não claras(7). Logo, diferentes alternativas para

prevenir, tratar e controlar a hipertensão são necessárias.

O Método Pilates (MP) é um tipo de treinamento resistido que possui como

base o trabalho entre corpo-mente com ênfase na força, postura e respiração. Nos

últimos anos, a prática ganhou milhares de adeptos, o que o tornou mundialmente

popular(8). Além de amplamente praticado, o MP é reconhecido por resultados

significantes em estudos que englobam variáveis como: flexibilidade(9-11), melhora na

dor crônica (12), equilíbrio(13) e aspectos psicobiológicos(14).

Podendo ser praticado no solo ou com o uso de aparelhos, no Brasil, o Pilates

solo é mais acessível para a população em relação ao custo. Por outro lado, as aulas são

ministradas em grandes grupos, o que é uma desvantagem em relação ao Pilates de

aparelho, praticado em pequenos grupos, resultando em mais atenção e melhor

direcionamento das aulas pelo profissional.
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As evidências do efeito do MP nos aspectos hemodinâmicos ainda são escassas

na literatura, porém, há indícios de que o treinamento isométrico e o treinamento

resistido dinâmico contribuam na diminuição da PA(3, 15). Tendo em vista que o

repertório do método é composto por exercícios de força dinâmicos e/ou isométricos,

podemos especular que a prática do MP possa ser capaz de contribuir para a redução da

PA. Um estudo prévio feito pelo nosso grupo de pesquisa, observou diminuição da PA

de mulheres hipertensas após a prática de 16 semanas de Pilates solo e, uma vez que

esse formato é mais acessível para a população, percebemos a importância de comparar

a prática do Pilates feito em aparelhos com a realizada no solo.

Os mecanismos hemodinâmicos e autonômicos que resultam na diminuição da

PA tanto de forma aguda como crônica ainda não estão totalmente esclarecidos. Por

outro lado, alguns estudos apontam que a Hipotensão Pós Exercício (HPE) que acontece

de forma aguda, pode ser um fator contribuinte para a redução da PA a nível

crônico(16-20). Sendo assim, a HPE é considerada um dos grandes benefícios que o

treinamento físico proporciona para os hipertensos(17, 21).

Tem-se sugerido que a HPE pode estar relacionada com as mudanças no controle

autonômico, onde há um aumento de atividade parassimpática e redução de atividade

simpática, acompanhadas por uma redução aguda da pressão arterial(22, 23). Tendo em

vista que o controle autonômico cardíaco é um indicador de saúde cardiovascular(24),

estudos longitudinais têm mostrado que o controle autonômico cardíaco prejudicado é

um forte preditor de mortalidade de todas as causas, inclusive as de origem

cardiovascular(24).

Clinicamente, uma ferramenta promissora e relevante para avaliar o controle

autonômico é a Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) e suas medidas lineares e

não lineares. Uma vez que indivíduos hipertensos possuem a VFC diminuída,

provavelmente por uma hiperatividade simpática, o exercício físico pode ser uma forma

de contribuir para a melhoria da eficiência dos mecanismos autonômicos em

hipertensos(25, 26). Sendo assim

Tendo o presente estudo de avaliado e comparado o efeito agudo do Mat Pilates

e do Pilates com aparelhos na PA de mulheres adultas hipertensas controladas e

sedentárias, avaliando a HPE e a VFC, a hipótese levantada por essa pesquisa é que:
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Após uma sessão de intervenção, haverá diminuição nas variáveis de PA e aumento dos

níveis da VFC de forma equivalente nas sessões de Pilates aparelho e Pilates solo.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Hipertensão Arterial

A Hipertensão Arterial (HA) é uma condição multifatorial caracterizada pelo

aumento sustentado da PA(2). Considerada o fator de risco número um para doença

cardiovascular (DCV) é frequentemente associada a distúrbios metabólicos, alterações

funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, agravada pela presença de outros fatores de

risco (FR), como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes

melito (DM)(2).

Responsável por 45% das mortes cardíacas e 51% das mortes por acidente

vascular encefálico (AVE), no Brasil, a HA atinge 32,5% da população contribuindo

direta ou indiretamente para 50% das mortes por DCV. Suas complicações (cardíacas,

renais e cerebrais) têm impacto elevado na perda da produtividade do trabalho e da

renda familiar, que foi estimada em US$ 4,18 bilhões entre 2006 e 2015, tornando-se a

principal doença de risco global(1, 2).

O ELSA-Brasil é um estudo longitudinal, multirracial e multicêntrico focado no

risco de doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade em brasileiros adultos com

idade entre 35 e 74 anos. A partir desse estudo verificou-se que 35,8% dos participantes

são classificados como hipertensos, com maior prevalência entre os homens. De acordo

com esse estudo, as mulheres são mais conscientes da doença e do tratamento em

relação aos homens, sendo que, 83,1% das mulheres controlam a PA com medicamento

em comparação com 70,7% dos homens(27, 28).

A Hipertensão Arterial é diagnosticada pela medida clínica da PA, quando

encontrada uma PAS ≥140 mmHg e/ou uma PAD ≥90 mmHg. Devem ser realizadas três

medidas da PA, com intervalo de um minuto entre elas, sendo a média das duas últimas

considerada a PA real do indivíduo. Recomenda-se, sempre que possível, a medida da

PA fora do consultório para esclarecimento do diagnóstico, identificação da hipertensão

do avental branco e da hipertensão mascarada(2).

Outra ferramenta utilizada é a monitoração ambulatorial da pressão arterial

(MAPA), usada para confirmar o diagnóstico de hipertensão. Este método permite o

registro indireto e intermitente da PA durante 24 horas ou mais, enquanto o paciente

realiza suas atividades habituais durante os períodos de vigília e sono(2).
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Os fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento e progressão

da HA podem ser caracterizados como não modificáveis ou modificáveis. Gênero, raça,

genética e idade são tidos como fatores não modificáveis. Onde a prevalência é maior

em mulheres (24,2%)(2, 29) e a mesma porcentagem em pessoas de raça negra, seguida

por adultos pardos (22%). No que diz respeito à genética, estudos brasileiros não

conseguiram identificar um padrão prevalente. Mostraram forte impacto da

miscigenação, dificultando ainda mais a identificação de um padrão genético para a

elevação dos níveis pressóricos(2, 30). Em relação à prevalência por faixa etária, no Brasil,

60% dos indivíduos acometidos pela doença são idosos, havendo uma associação direta

e linear entre o envelhecimento e a prevalência de HA(31).

A obesidade, excesso de peso, ingestão de sal, álcool, tabagismo e sedentarismo

caracterizam os fatores de risco modificáveis. A mudança no estilo de vida através de

melhores escolhas alimentares e adesão à prática de exercício físico se tornam

estratégias importantes no tratamento e controle da PA, assim como, são as primeiras

tentativas de intervenção para o controle da doença(2).

Sendo assim, o exercício físico é uma prática corporal saudável e importante

devido aos benefícios físicos que pode proporcionar ao indivíduo hipertenso, assim

como a redução de custos com medicamentos. Principal adjuvante ao tratamento

farmacológico da HA promove efeitos agudos (após uma sessão de treino) e crônicos

(ao decorrer de um período). De forma aguda, a hipotensão pós-exercício é o efeito mais

destacado para essa população(17, 32). Em longo prazo, os benefícios não ocorrem

somente pela redução da PA, mas também por meio da redução dos fatores de risco para

a hipertensão, melhora no perfil metabólico, hormonal, autonômico, e nas estruturas

periféricas e estruturais de órgãos-alvo(16, 33, 34).

2.2 Hipotensão Pós Exercício (HPE)

Os efeitos do exercício físico na PA se apresentam de forma crônica e aguda.

Sendo o efeito crônico caracterizado por adaptações fisiológicas após um período de

prática planejada e sistematizada(35). Já o efeito agudo, aquele após uma única sessão de

treino, promove a redução da PA por meio da HPE, que por sua vez é caracterizada pela

diminuição da PA em relação aos valores de repouso(36). Tal diminuição dos níveis
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pressóricos ocorre por minutos após o término da sessão, podendo se sustentar pelas

horas subsequentes à mesma(16, 18, 37).

Por ser uma resposta hipotensora não farmacológica(36), a HPE possui grande

impacto clínico para a população hipertensa(38, 39). Contudo, a diminuição da PA pode

variar entre os indivíduos, decorrente de fatores genéticos como polimorfismos dos

genes associados à hipertensão(40).

Essas mutações genéticas podem ocasionar maior predisposição ao

desenvolvimento de doenças, como a HA(40, 41). Indivíduos que possuem a doença por

conta desses polimorfismos apresentam maior resistência à ação hipotensora por meio

do exercício, ocorrendo em menor magnitude e duração. Por isso, nem todo indivíduo

hipertenso tem uma resposta hipotensora relevante após uma sessão de treino.

Adicionado ao fato de os polimorfismos estarem associados à uma resposta hipotensora

considerável ou não, as características genéticas de cada sujeito também têm influência

nessa resposta(40-42).

De modo prático, o mesmo indivíduo pode ter diferentes respostas na HPE de

acordo com a modalidade praticada. Ou seja, as características do exercício (tipo de

exercício, duração, intensidade) associada às características genéticas de cada indivíduo,

são os fatores determinantes para a magnitude da responsividade perante a sessão(43).

No que diz respeito ao exercício físico, pesquisas mostram que a intensidade da

sessão é uma variável relevante e que possui correlação com a magnitude da HPE.

Intensidades muito baixas não produzem efeito hipotensor relevante(43, 44). Porém, por

mais que os estudos que tenham promovido intervenções em intensidades maiores

obtiveram resultados significativos, ainda não há um consenso sobre essa variável.

Já em relação ao tipo de exercício, por muito tempo o treino aeróbio contínuo de

intensidade moderada foi tido como a forma de intervenção mais eficiente e segura para

hipertensos(45). Porém, nos últimos anos, estudos observaram a relevância na HPE não

só em diferentes intensidades do treinamento aeróbio, como no intervalado de alta

intensidade(3), mas também no treinamento isométrico(46) e no treinamento resistido(3).

Por mais que o exercício aeróbio ainda seja o mais consolidado, a 7ª Diretriz Brasileira

de Hipertensão já recomenda o treinamento resistido concomitante ao treinamento

aeróbio para melhores resultados no tratamento de HA(2).
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2.3 Treinamento resistido e hipotensão pós exercício

Atualmente o Treinamento Resistido (TR) tem sido recomendado como

ferramenta complementar ao treinamento aeróbio para o tratamento da hipertensão,

devendo ser realizado na maioria ou em todos os dias na semana(2). Associado ao fato

dessa informação não ser de conhecimento da maioria da população hipertensa, em

cerca de 25% das pessoas não ocorre redução da PA como o esperado, ao realizar

apenas o treinamento aeróbio(7). Logo, faz-se necessária a investigação de novas

possibilidades para o tratamento não medicamentoso da patologia.

Ainda, não há robustez na literatura para que haja consenso no que diz respeito

aos efeitos do TR, quando executado de forma isolada, na PA de hipertensos. Embora

exista a recomendação da prática do TR, os resultados ainda são controversos quando

esse tipo de intervenção se torna protagonista como proposta do tratamento não

medicamentoso.

No que diz respeito aos efeitos de uma única sessão de treino, a HPE é o

fenômeno clinicamente relevante que chama atenção nas pesquisas. Sua investigação

tem como finalidade compreender a capacidade de previsão de reduções da PA à nível

crônico(47-49), onde essa correlação é fortalecida por meio da magnitude da HPE(36, 50), o

que permite a detecção de respondedores e não respondedores à determinado tipo de

treinamento. A duração da HPE também pode ser uma ferramenta para avaliar a redução

da sobrecarga e do risco cardiovascular, sendo o monitoramento ambulatorial da pressão

arterial a medida mais adequada para aferir tal benefício(51).

Tal falta de consenso sobre a HPE ocorre por divergências metodológicas no

desenho experimental, tanto na aferição como na avaliação e interpretação da medida. A

mesma linha de raciocínio se estende ao TR e suas diversas possibilidades de execução

e combinação das variáveis do treinamento como: tipo de exercício, séries, repetições,

tempo de intervalo entre séries e musculatura envolvida(51).

No que diz respeito a magnitude do efeito hipotensor, estudos que

acompanharam o período de recuperação por pelo menos 60 minutos após a sessão de

treino observaram maior diminuição da PA depois de 30 minutos(52, 53). Pesquisadores

que supervisionaram o período de recuperação por mais de 1h após intervenção,

constataram HPE por pelo menos 120 minutos(54). Por outro lado, experimentos que

acompanharam por um período de tempo menor, entre 15-20 minutos, possuem
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resultados conflitantes. Endo et. al verificaram HPE após 15 minutos do período de

recuperação, onde no protocolo, os indivíduos faziam ingestão de água durante o

período de recuperação(55). Já Figueredo et. al não observaram redução da PA nos

primeiros 20 minutos de recuperação após sessão de treinamento resistido na

modalidade de musculação(56). De Brito et. al sugerem que o acompanhamento de PA a

fim de verificar a HPE ocorra entre 20-120, assim como ressaltam a importância da

supervisão em magnitude ambulatorial, que se trata da verificação da modulação da PA

por um período de 24h após intervenção(51).

Há algum tempo, o treinamento resistido vêm sendo estudado como forma de

terapia principal para a população hipertensa. Em uma metanálise realizada por Mac

Donald e colaboradores, os autores mais uma vez constataram grande divergência

metodológica e consequentemente de resultados, porém, evidenciaram o potencial desse

tipo de intervenção para a indivíduos hipertensos, principalmente para a população

não-branca, onde os resultados de diminuição da PA foram praticamente o dobro

quando comparado com intervenções que utilizaram apenas o treino aeróbio(15). Sendo

assim, os autores concluem que se faz necessária uma investigação mais profunda do

TR como forma principal de terapia não medicamentosa.

Investigações envolvendo HPE e o método Pilates são ainda mais escassas na

literatura. Até o presente momento, há um único estudo realizado por Rocha et. al. onde

os pesquisadores observaram redução significativa dos valores pressóricos por 60

minutos após uma sessão de Pilates aparelho em indivíduos hipertensos controlados(57).

2.4 Método Pilates

O MP é um tipo de treinamento resistido, criado por Joseph H. Pilates(58).

Inventado como uma forma de melhorar o condicionamento físico de seu criador, que

por sua vez, na infância, sofria de alguns problemas de saúde. Inicialmente a prática era

realizada apenas no solo, hoje denominada de Mat Pilates(59). Os aparelhos surgiram

mediante a necessidade de tratar os feridos da primeira guerra mundial, onde os

praticantes realizavam os exercícios em camas com molas como forma de auxiliar no

movimento e proporcionar resistência(60). O MP começou a ter mais popularidade e

visibilidade após a inauguração do primeiro estúdio nos Estados Unidos, que tinha

como principal público pugilistas e bailarinos.
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Tendo como base o trabalho entre corpo-mente, o MP segue os seguintes

princípios: centralização, controle, fluidez de movimento, precisão, concentração

alinhamento axial e respiração(8). Composto por mais de quinhentos exercícios, o

repertório do MP é formado por movimentos que priorizam o fortalecimento e

alongamento e que podem ser categorizados como básico, intermediário ou avançado(61).

Benefícios como melhora no equilíbrio(62), flexibilidade(63), aspectos

psicobiológicos(64), aumento da força e da resistência muscular(65), dor crônica na região

lombar e cervical(66) já foram observados na literatura e são alvos recorrentes de estudos.

Porém, se tratando do sistema cardíaco e respiratório, embora Pilates e Miller afirmem

em seu livro sobre os benefícios que o MP traz para esses sistemas(67), estudos que

comprovem essa teoria ainda são escassos. São poucos os estudos que exploram os

efeitos do Método Pilates na PA. Martins-Meneses et al. observaram redução na PAS,

PAD e Pressão Arterial Média (PAM) após 16 semanas de treinamento com Mat

Pilates(14). Marinda et al. mostraram que 8 semanas de treinamento foram suficientes

para proporcionar redução da PAS(68). Embora os resultados sejam promissores, há

necessidade de maior investigação científica para que, então, haja um consenso do

Método Pilates sob a ótica de tratamento não medicamentoso para a população

hipertensa.

2.4.1 Método Pilates Solo

Joseph H. Pilates foi uma criança muito doente. Em contra partida, seu pai era

pugilista profissional e sua mãe uma nata naturopata, Joseph sempre foi estimulado à

prática de atividade física. Autodidata, além das praticar exercícios físicos estudou

anatomia, fisiologia, medicina chinesa e até mesmo observava o modo como os animais

se comportavam. Ao acreditar na cura por meio do fortalecimento de sua musculatura e

no equilíbrio entre mente-corpo, Joseph Pilates não só ficava mais forte, como também

criara o seu próprio método de condicionamento físico, que mais tarde seria chamado de

contrologia.

Inicialmente os exercícios eram realizados apenas sobre um tapete, sem o uso de

equipamento e/ou acessórios. Atualmente, esse formato é conhecido como Mat Pilates

ou Pilates Solo. Ao associar o que ele mais considerava relevante em cada forma de

exercício físico que praticava e conceitos que lia, Joseph inicialmente criou 34
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exercícios tradicionais com o uso do Mat. Mais tarde, com a evolução do método, esses

exercícios aumentaram em número, assim como surgiram modificações didáticas dos

exercícios tradicionais, pensado para aqueles que iniciavam no MP com o mínimo de

condicionamento.

2.4.2 Método Pilates Aparelho

O surgimento dos aparelhos ocorreu mediante a necessidade de Joseph tratar os

feridos da Guerra. Isso porque durante a primeira grande guerra, Pilates juntamente com

seu irmão, atuava como circense. Justamente nesse período, a trupe passava pela

Inglaterra e Joseph, assim como outros alemães foram presos na condição de estrangeiro

inimigo nos campos de concentração de Lancaster. Durante seu tempo confinado,

Joseph atuou como enfermeiro, ensinando aos internos seu método de condicionamento

físico. Foi então que Joseph precisou usar a criatividade para atender quem não tinha

condições de se movimentar de forma independe. Ele pegou molas de camas que já não

tinham mais função e adaptou para as camas dos pacientes acamados. Criando aparelhos

e acessórios que atendessem a necessidade de cada pessoa, para que ela pudesse se

movimentar e fortalecer-se. Assim surgiram os primeiros aparelhos tradicionais como o

Reformer, Cadillac, Wunda Chair e o Ladder Barrel.

Apesar dos ferimentos, seus pacientes ficaram estáveis, conseguiam se

movimentar de forma independente, e não houve mortes por conta da gripe espanhola

que assolou a Europa. Ao voltar a Alemanha como preparador físico, Joseph Pilates foi

convidado para treinar o exército alemão. Contudo, declinou o convite e foi pela

primeira vez aos Estados Unidos para registrar o método de condicionamento que havia

criado.

2.4.3 Princípios do Método Pilates

O MP consiste em mais do que realizar movimentos aleatórios em um

colchonete ou em aparelhos com molas. Os princípios que fundamentam o método

trazem conexão e condicionamento, o que Joseph chamava de equilíbrio entre

mente-corpo-espírito. Além de tornar o praticante mais consciente sobre seu corpo

quando executa os movimentos. Os princípios do MP são:

● Concentração
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A concentração faz com o que os movimentos sejam realizados com devida

atenção e controle visual, não só durante uma sequência de exercícios, mas também

entre um exercício e outro.

● Centralização

Também conhecida como power house (casa de força), o princípio da

centralização visa acionar e fortalecer a musculatura profunda de tronco, promovendo

além da melhora da postura, estabilidade e movimentos mais fluidos.

● Controle

O posicionamento do corpo deve ser controlado durante a execução dos

exercícios, trazendo assim maior fixação e estabilidade para a coluna e melhor

alinhamento do corpo, o que traz maior coordenação dos movimentos.

● Fluidez

Ao executar os movimentos com fluidez, o exercício é feito de modo mais

consciente, além de graciosidade na movimentação. A fluidez é a responsável por

conectar os exercícios, tornando-os uma prática que muitas vezes é associada com a

dança, devido sua aparência plasticamente sutil e fluida.

● Precisão

A execução correta dos exercícios depende desse princípio, levando o praticante

a realizar diversos ajustes posturais que sejam necessários de acordo com sua

morfologia. A precisão integra funções tátil-cinestésicas, visuais, auditivas e

proprioceptivas, levando a otimização da aplicação das forças necessárias ao decorrer

dos exercícios.

● Respiração

A respiração é construída em cada exercício de forma natural, coordenada com o

movimento. De acordo com a linha do método a ser trabalhada e condução do instrutor,

há diversas técnicas respiratórias que contém as fases de inspiração, expiração e

retenção de ar. Porém, de modo geral os praticantes são instruídos a manterem uma

respiração constante, sem fazer pausas respiratórias ou manobra de Valsalva.

● Alongamento axial

Visto por muitos como um princípio extra, é importante ressaltarmos o

alongamento axial como um princípio relevante, principalmente atualmente, onde os
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vícios posturais e posturas cifóticas devido a maus hábitos, são cada vez mais comuns.

Independente do decúbito que o movimento é feito, o praticante sempre é estimulado a

buscar o melhor alinhamento da coluna possível. Tornando a prática além de segura,

eficiente para a melhora da postura.

2.5 Variabilidade da Frequência Cardíaca

O Sistema Nervoso Autônomo (SNA) é responsável por desempenhar um papel

importante no que diz respeito à regulação dos processos fisiológicos tanto em

condições normais como patológicas. O controle do sistema cardiovascular é realizado,

em parte, pelo SNA, na forma de terminações simpáticas no miocárdio e

parassimpáticas no nódulo sinusal, no miocárdio atrial e nódulo atrioventricular(69).

Entre as técnicas utilizadas para a avaliação do SNA, a Variabilidade da Frequência

Cardíaca (VFC) mostra-se uma medida simples e não invasiva dos impulsos

autonômicos, mostrando-se um marcador promissor do balanço autonômico(25, 69).

Mudanças nos padrões da VFC fornecem um indicador sensível e antecipado de

comprometimento na saúde, onde uma alta variabilidade da frequência cardíaca indica

uma boa adaptação, representando eficiência nos mecanismos autonômicos. Por outro

lado, uma baixa VFC está associada com uma adaptação insuficiente e anormal do

SNA, o que significa um déficit no funcionamento fisiológico do indivíduo. Trata-se de

uma medida que pode ser utilizada para avaliar a modulação do SNA em diferentes

situações, como em repouso, vigília, sono, treinamento físico e também em condições

patológicas(70). O aumento da Frequência Cardíaca (FC) é consequência de maior ação

da via simpática e menor atividade parassimpática, representando inibição vagal,

enquanto para que haja redução da FC faz-se necessário predomínio da atividade vagal.

Os batimentos cardíacos não acompanham a regularidade de um metrônomo,

logo alterações na FC, que representam a VFC, são normais indicando a habilidade do

coração responder aos estímulos fisiológicos e ambientais, além de compensar

desordens induzidas por doenças. A VFC descreve as oscilações dos intervalos entre os

batimentos cardíacos, nos intervalos R-R, que por sua vez estão relacionados a

influência do SNA sobre o nódulo sinusal. sendo assim uma medida não invasiva, que

pode ser utilizada para avaliar fenômenos relacionados ao SNA em indivíduos

saudáveis, atletas e portadores de doenças(71-74).
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Os índices de VFC são obtidos pela análise dos intervalos entre as ondas R, as

quais podem ser captadas por instrumentos como eletrocardiógrafos, conversores

analógicos digitais e os cardiofrequencímetros, a partir de sensores externos colocados

em pontos específicos do corpo. Para análise da VFC, índices obtidos por meio de

métodos lineares, no domínio do tempo e da frequência, e métodos não-lineares podem

ser utilizados(69).

2.5.1 Métodos lineares

O método de análise da VFC de forma linear pode ser dividido de duas formas:

análise pelo domínio do tempo, por meio de índices estatísticos e geométricos, e

também pelo domínio da frequência.

Para a análise da VFC no domínio do tempo, mede-se cada intervalo RR normal

(batimentos sinusais) durante um período de tempo e então, com base em métodos

estatísticos ou geométricos, são calculados os índices tradutores de flutuações na

duração dos ciclos cardíacos(25, 69, 75).

Os índices estatísticos, no domínio do tempo, obtidos pela determinação de

intervalos RR correspondentes em qualquer ponto no tempo, são(69-71, 75, 76):

a) SDNN - Desvio padrão de todos os intervalos RR normais gravados em um

intervalo de tempo, expresso em ms;

b) SDANN - Representa o desvio padrão das médias dos intervalos RR normais,

a cada 5 minutos, em um intervalo de tempo, expresso em ms;

c) SDNNi - É a média do desvio padrão dos intervalos RR normais a cada 5

minutos, expresso em ms;

d) rMSSD - É a raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre

intervalos RR normais adjacentes, em um intervalo de tempo, expresso em ms;

e) pNN50 - Representa a porcentagem dos intervalos RR adjacentes com

diferença de duração maior que 50ms.

Ao correlacionar os índices de domínio do tempo com o SNA, os valores que

são observados em SDNN, SDANN e SDNNi dizem respeito a atividade simpática e

parassimpática, contudo, tais índices isolados não nos permitem distinguir se as

alterações na VFC são consequências do aumento do tônus simpático ou à retirada do

tônus vagal. Por outro lado, os índices rMSSD e pNN50 representam a atividade
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parassimpática, uma vez que são encontrados mediante análise de intervalos RR

adjacentes(69-71, 76, 77).

Além do domínio do tempo, a VFC pode ser analisada por meio de outro método

linear denominado de domínio da frequência. Sendo esta a densidade de potência

espectral mais utilizada atualmente, no que diz respeito a estudos com indivíduos

avaliados em condições de repouso.

Os principais componentes oscilatórios da análise pelo domínio da frequência

são(69, 74, 78):

a) Componente de alta frequência (High Frequency - HF), possui variação de

0,15 a 0,4Hz, e está relacionado à modulação respiratória e também é um indicador da

atuação do nervo vago sobre o coração;

b) Componente de baixa frequência (Low Frequency - LF), com variação entre

0,04 e 0,15Hz, esse índice é resultado da ação em conjunto dos componentes vagal e

simpático sobre o coração, onde há predomínio do simpático;

c) Componentes de muito baixa frequência (Very Low Frequency - VLF) e

ultrabaixa frequência (Ultra Low Frequency - ULF) – Esses índices são menos

utilizados, haja vista que sua explicação fisiológica não está bem esclarecida, contudo

parece estar relacionada ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, à termorregulação

e ao tônus vasomotor periférico(69, 78).

Além dos índices de modo isolado, é possível construir uma relação entre os

índices de baixa e de alta frequência (LF/HF). Essa relação, por sua vez, representa

mudanças absolutas e relativas entre os componentes simpático e parassimpático do

SNA, caracterizando o balanço simpato-vagal sobre o coração(78). Para obtenção dos

índices espectrais, o tacograma de frequência sofre processamento matemático, que

resulta em um gráfico onde expressa-se a variação dos intervalos RR em função do

tempo. O tacograma contém um sinal periódico que oscila no tempo e passa por um

processamento matemático, como a transformada rápida de Fourier (FFT) ou modelos

auto regressivos (AR)(69, 71).

O método FFT é o mais utilizado por conta de sua facilidade de aplicação e boa

apresentação gráfica. Caracterizado por permitir comparações entre os resultados de

estudos, por meio da estimativa de potência espectral da VFC, possibilita a recuperação

do sinal do tacograma mesmo após transformação pela FFT.
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No modelo AR, a estimativa dos parâmetros pode ser feita por meio de equações

lineares, ou seja, conseguimos distinguir os componentes espectrais independente da

pré-seleção de bandas de frequência e de potência contida nos picos(69, 79). Existem

softwares capazes de analisar os índices de VFC, um deles é o Kubios HRV, que tem sua

versão básica disponível gratuitamente na internet e a versão premium que pode ser

comprada na própria loja virtual da marca.

A aplicabilidade dos índices de VFC dá-se em situações como: miocardiopatia(69,

80), acidente vascular cerebral(81), diabetes(82), infarto do miocárdio(83), insuficiência

cardíaca(69), morte súbita(69, 84), hipertensão arterial(85, 86), entre outras. A VFC reduzida

têm sido associada como um indicador de risco para eventos adversos em indivíduos

com ou sem patologias, o que mais uma vez, ressalta a importância que o SNA

desempenha na manutenção da saúde.

No que diz respeito a HA, os índices de VFC encontram-se reduzidos,

provavelmente por uma hiperatividade simpática. Tal redução pode ser observada

também em indivíduos que tiveram Infarto Agudo do Miocárdio (IAM)(69, 87). Novais et

al. não encontraram diferenças significativas em repouso ao comparar homens

sedentários saudáveis e pacientes com HA e IAM ativos, sugerindo que a atividade

física tenha causado efeito positivo na modulação autonômica desses pacientes(78).

A diferença na VFC entre indivíduos treinados e sedentários também têm sido

estudada, onde a VFC é maior nos sujeitos treinados tanto no domínio do tempo, como

no domínio da frequência(69, 88). No campo do alto rendimento, a VFC é uma ferramenta

utilizada para avaliar as adaptações relacionadas ao treinamento resistência(89).

Em relação aos efeitos fisiológicos obtidos pela prática regular de atividade

física, os estudos apontam o aumento do tônus vagal, elevando a modulação

parassimpática, o que induz uma estabilidade elétrica do coração, uma vez que a

atividade simpática exacerbada eleva o risco de eventos cardiovasculares(78). Além

disso, esses índices também permitem verificar a influência de fatores como idade, sexo

e exercício sobre o controle autonômico(69, 74, 78, 90).

Embora existam diversas possibilidades para a utilização da VFC na

compreensão dos fenômenos que englobam o SNA, de forma clínica, ainda há escassez

de estudos que viabilizem a aplicação dos índices de modo prático.
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3. JUSTIFICATIVA

Indivíduos sedentários de meia-idade e que não estão envolvidos em outro

programa de treinamento estão entre os que mais frequentemente procuram a prática do

MP(8). Portanto, as chances de encontrar pessoas com a PA elevada entre os praticantes

desta modalidade é alta, o que justifica a pesquisa sobre a sua eficácia como uma

estratégia anti-hipertensiva de apoio.

As pesquisas que englobam o MP como forma de intervenção são escassas e

grande parte delas possui como objetivo avaliar a influência do MP em patologias

musculoesqueléticas. Existem evidências que apontam os benefícios do MP em relação

à melhora da flexibilidade(9), equilíbrio, força e em doenças musculoesqueléticas como a

escoliose e hérnia de disco. Porém, no que diz respeito à diminuição da PA, há poucos

estudos que contemplam o MP como intervenção para essa população.

Embora, Pilates e Miller digam que os exercícios do MP proporcionam

benefícios para o sistema cardiovascular(67), ainda não há um consenso na literatura à

respeito dessa afirmação. Logo, é importante que o MP seja mais bem estudado em

indivíduos que apresentam problemas cardiovasculares, como, por exemplo, os

hipertensos, a fim de verificar a contribuição do método no que diz respeito aos seus

benefícios na diminuição da PA, assim como nos mecanismos autonômicos, sendo a

VFC, uma ferramenta clinicamente promissora e acessível, que se relaciona com o com

o controle autonômico(25).

Um estudo realizado pelo nosso grupo de pesquisa, evidenciou efeitos

significativos em relação à diminuição da PA de mulheres hipertensas que foram

submetidas a um protocolo de treinamento com Pilates solo que durou 16 semanas. Por

meio desse desfecho, surgiu o interesse em avaliar os possíveis resultados do efeito

agudo de uma sessão de Pilates, haja vista a correlação que pode ser feita do efeito

agudo com crônico.

O Mat Pilates e o Pilates de Aparelho foram criados em momentos diferentes da

história, sendo o Mat Pilates o ponta pé inicial nos estudos de Joseph Pilates e o Pilates

de Aparelhos criado anos depois, durante a primeira guerra mundial, mediante a

necessidade de tratar os feridos da guerra(59). Apesar de as duas maneiras de praticar o

método se completarem, comumente o MP é dividido e vendido como dois produtos

distintos. Além de que há a crença populacional de uma possível superioridade da
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prática com aparelhos, devido a assistência dos mesmos, assim como o auxílio de

molas. Logo, surge a necessidade não só de avaliar, mas também de comparar

protocolos equivalentes das práticas do Método Pilates e seus efeitos na população

hipertensa.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral

Avaliar e comparar os efeitos agudos do Método Pilates solo e aparelho sobre a

pressão arterial de indivíduos hipertensos controlados.

4.2 Objetivos específicos

Avaliar em sujeitos hipertensos sedentários submetidos à três intervenções:

sessão controle, sessão de Pilates solo e sessão de Pilates aparelho, os seguintes itens:

a) PA clínica sistólica, diastólica e média de repouso;

b) PA ambulatorial de 24 horas, no período de vigília e no período de sono;

c) Frequência cardíaca;

d) Duplo produto;

e) Variabilidade da frequência cardíaca.
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5. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo foi um ensaio clínico controlado, randomizado e cruzado de

abordagem quantitativa. Foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do Hospital São

Paulo da Universidade Federal de São Paulo (CEP/UNIFESP) sob o número 2.825.696

(Anexo 1).

5.1 Sujeitos

A pesquisa foi realizada com 16 mulheres, com idade entre 30 e 59 anos,

classificadas como hipertensas, previamente sedentárias, sendo todas as voluntárias

submetidas a sessão controle, sessão Pilates Solo e sessão Pilates Aparelho, em um

estúdio de Pilates localizado na cidade de Santos – SP. As sessões foram realizadas

com intervalo de uma semana de forma randomizada.

5.1.1 Recrutamento

A comunicação para o recrutamento de voluntárias do presente estudo

realizou-se por meio de mídias sociais e Tv local. Foram convidados a participar do

projeto todas que atenderam os critérios de inclusão.

5.1.2 Critérios de inclusão

Os seguintes critérios de inclusão foram adotados: a) ser hipertensa controlada;

b) ter entre 30 e 59 anos de idade; c) estar sedentária por pelo menos 6 meses; d)

apresentar atestado médico recente, datado do mês anterior ao início das sessões, com

liberação para exercício físico; e) não apresentar doença muscular, articular ou óssea

que pudesse comprometer a execução parcial ou total dos exercícios propostos; f) não

possuir alguma outra doença que possa comprometer a resposta cardiovascular ao

exercício e g) aceitar ser voluntária do projeto.

Somente foram incluídas no estudo, mulheres que estiverem com a PA

controlada, ou seja, que estiverem realizando tratamento medicamentoso.

Todos os sujeitos incluídos no estudo assinaram o termo de consentimento livre

e esclarecido (Anexo 2), o qual foi disponibilizado em duas vias e com todas as páginas

rubricadas e a última assinada pela participante (e/ou testemunha) e pelo responsável
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pelo estudo. Uma das vias foi disponibilizada ao participante e outra se manteve com o

responsável pelo estudo.

5.1.3 Critérios de exclusão

Foram excluídas do estudo as voluntarias que: a) não compareceram a uma das

sessões do presente estudo; b) tiveram alteração medicamentosa ao decorrer das

sessões; c) possuir marca-passo; d) indivíduos que tenham arritmia; e) voluntárias que

façam o uso de beta bloqueador para o controle de PA.

5.2 Procedimentos

Primeiramente foi aplicado um questionário para caracterizar a amostra, com

objetivo de verificar o nível de atividade física das voluntárias e/ou outra patologia que

pudesse intervir nos resultados da pesquisa. Também nesse primeiro encontro, as

voluntárias participaram de uma aula onde foram explicados: todo o projeto e os

objetivos do presente estudo, como seriam os exames e as sessões de exercício e

controle. Além disso, as voluntárias foram orientadas a não fazerem o uso de bebidas

estimulantes como café e energéticos, assim como bebidas alcoólicas. Uma vez que o

uso dessas substâncias poderia interferir nos resultados.

Após as orientações, aplicação do questionário e a assinatura do termo de

consentimento livre e esclarecido, foram iniciadas as avaliações que por sua vez foram

realizadas em três dias distintos, com uma semana de intervalo entre as sessões, com

objetivo de analisar o efeito de cada sessão: controle, Pilates solo e Pilates aparelho nas

variáveis do estudo. A ordem de realização das sessões ocorrera de modo aleatório.

A randomização das sessões deu-se da seguinte forma: Previamente, foram

escritas todas as formas possíveis de ordem das sessões. Cada ordem recebeu um

número. Ao preencher o questionário a voluntária escolhia um número, que por sua vez

representaria uma sequência com a ordem das sessões.

As sessões de exercício do MP solo ou aparelho foram realizadas durante

aproximadamente 50 minutos. No dia controle, as voluntárias ficaram em repouso, no

mesmo lugar onde foram realizadas as sessões de exercício, também durante 50 minutos

na posição sentada. Todas as sessões ocorreram no período noturno.
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Nesses três dias as voluntárias ficaram em torno de 2 horas no estúdio, onde

foram realizados os seguintes procedimentos:

1º – As voluntárias chegaram ao local e ficaram sentadas em repouso por 10

minutos. Logo após, foi aferida a pressão arterial seguido de um registro

eletrocardiográfico de repouso que teve duração de 15 minutos, para a avaliação da

variabilidade da frequência cardíaca;

2º– Em seguida foi iniciada a sessão de exercício ou sessão controle, com

duração de 50 minutos. A intensidade e frequência cardíaca, foram estimadas

indiretamente por meio da escala de percepção subjetiva de esforço durante a sessão;

3º – Logo após o término da sessão, foi aferida a PA e um novo registro

eletrocardiográfico de 15 minutos.

4º – Após esses procedimentos foi colocada a MAPA nas voluntárias, com a qual

elas ficaram por 24 horas.

Todos esses procedimentos estão demonstrados na figura 1.

Figura 1. Linha do tempo do procedimento das sessões. Onde PA: pressão

arterial, ECG: eletrocardiograma
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5.3 Avaliações

5.3.1 Caracterização da amostra

Foi utilizado o questionário I-PAQ versão curta (Anexo 3) e uma breve

anamnese (Anexo 4) caracterizar a amostra de acordo com o nível de atividade física.

5.3.2 Pressão arterial

5.3.2.1 Método clínico

Essas avaliações obedeceram as recomendações técnicas da VI Diretrizes

Brasileiras de Hipertensão (91). Depois de um período de descanso de 10 minutos, a PA

foi aferida três vezes com as voluntárias na posição sentada, no braço dominante, em

intervalos de 1 min., sendo utilizada a média das leituras da PA. Essas avaliações foram

realizadas de maneira indireta, por meio do aparelho de monitorização de pressão

ambulatorial da marca Cardios e modelo Dyna-MAPA+.

5.3.2.2 Monitorização ambulatorial da pressão arterial

Para aferição ambulatorial da PA foi utilizado o aparelho de monitorização

ambulatorial da pressão arterial (MAPA) da marca Cardios modelo Dyna-MAPA+.

O aparelho foi colocado no braço não dominante da voluntária, logo após o

registro do traçado eletrocardiográfico após a sessão de treino ou controle. Este monitor

realizou medidas a cada 15 minutos durante o dia e a cada 30 minutos no período

noturno, por um período de 24 horas.

As voluntárias foram instruídas a realizar as atividades diárias normalmente e

não consumir bebidas alcoólicas enquanto estiverem com o aparelho. Os dados da PA

ambulatorial que foram analisados: 24 horas (média de todas as medidas realizadas

durante as 24 horas) e média das medidas a cada hora durante todo o período; vigília

(média de todas as medidas realizadas antes de os indivíduos irem dormir), sono (média

de todas as medidas realizadas durante o período que os indivíduos relatem estarem

dormindo).

5.3.3 Percepção Subjetiva de Esforço

A Percepção Subjetiva de Esforço (PSE) foi aferida durante as sessões de treino,

por meio da escala de Borg modificada, a fim de controlar a intensidade da sessão, uma
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vez que essa escala está correlacionada com a carga interna de treino e também com a

frequência cardíaca, variáveis essas que são muito importantes de serem controladas na

população hipertensa. Os momentos em que a PSE foi aferida foram os mesmos nas

sessões de Pilates solo e de Pilates Aparelho.

5.3.4 Duplo produto

O Duplo Produto (DP) foi estimado pela multiplicação da PAS obtida de forma

clínica pela FC, em todos os momentos (pré, pós sessões e no período de 24h). O estudo

dessa variável faz-se importante, uma vez que a mesma apresenta correlação com o

consumo de oxigênio do miocárdio e é considerado um preditor indireto de esforço

cardiovascular (92).

5.3.5 Variabilidade da Frequência cardíaca

Foi coletado traçado de eletrocardiograma (ECG) por meio de eletrocardiógrafo

Innomed® HS 60G (Innomed Medical developing and Manufacturing Inc. Budapest,

Hungary), com frequência de aquisição de dados de 1000Hz.

Em relação ao tempo do traçado de eletrocardiograma, o primeiro minuto de

traçado de todas as voluntárias foi desconsiderado, e após esse período de estabilização,

foi selecionado um trecho de 15 minutos ininterruptos de cada voluntária.

Após a coleta, o arquivo gerado pelo software do eletrocardiógrafo foi analisado

por meio do Software Kubios HRV® (Biosignal Analysis and Medical Imaging Group,

Department of Physics, University of Kuopio, Kuopio, Finland). Onde o traçado

selecionado foi submetido a um filtro para correção de artefatos em nível médio, além

de inspeção visual para detecção de possíveis batimentos ectópicos mesmo após a

aplicação do filtro, que faz parte do grupo de ferramentas de análise dentro do próprio

software. Foram avaliadas as seguintes variáveis:

a) Domínio do tempo
i. SDNN
ii. rMSSD
iii. pNN50
b) Domínio da frequência
i. HF
ii. LF
iii. HF/LF
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5.4 Protocolo de exercício

O MP é composto por mais de 500 exercícios originais tradicionais. Quando

realizado nos aparelhos e em suas inúmeras formas de adaptações, esse número é ainda

maior. Como o objetivo do estudo consistiu em avaliar mulheres sedentárias, os

exercícios escolhidos foram do repertório básico iniciante do Método Pilates. Pensando

também em manter a mesma intensidade nas sessões de Pilates Aparelho e Pilates Solo,

utilizamos como critério a semelhança no padrão de movimento em ambas as formas de

prática. Os exercícios eram realizados seguindo os princípios do método em uma única

série de dez repetições. A figura 2 mostra um exemplo do exercício executado na sessão

de Pilates aparelho e na sessão de Pilates solo, respectivamente. O protocolo completo

dos exercícios encontra-se no anexo 5.

Figura 2 – Exercício shoulder bridge

realizado no aparelho Cadillac na parte superior da imagem e no Mat Pilates na

porção inferior da imagem.

5.5 Análise estatística

A análise estatística foi feita por meio do software IBM SPSS Statistics 20 para

análise descritiva (média, mediana, intervalo de confiança, porcentagens e frequências

absolutas) e inferencial (modelo de regressão).
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Para análise da diferença nas médias entre os grupos controle, Pilates Aparelho e

Pilates Solo nas variáveis de frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, diastólica,

média e duplo produto foi realizado o teste de ANOVA de duas vias de medidas

repetidas com 2 fatores (grupo e tempo).

6 RESULTADOS

6.1 Caracterização da amostra

Devido ao fato de o projeto ter tido divulgação veiculada em Tv aberta,

inicialmente houve o interesse de 120 pessoas em participar do estudo. Após a primeira

triagem, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, 30 candidatas

foram convidadas. Dessas, 23 aceitaram fazer parte da pesquisa e iniciaram os testes.

Cinco voluntárias tiveram que ser excluídas por não comparecerem em todas as sessões

e outras duas tiveram que ser excluídas por fazerem uso de beta-bloqueador. Portanto, o

número de voluntárias que participaram da pesquisa foi de 16 (Figura 3).

Tabela 1. Dados antropométricos e
caracterização da amostra.

Caracterização da amostra
Número de voluntárias 16
Idade (anos) 49±6
Massa corporal total (kg) 70±15
Estatura (cm) 159±7
IMC (kg/m²) 28±7
Histórico familiar DCV (n)
Tabagismo

14
2

Mulheres menopausadas (%) 50
Classes de Medicamentos n
ARA II 9
IECA 2
Diurético 5

Os resultados estão apresentados como média ± desvio
padrão da média. IMC= índice de massa muscular; DCV
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= doenças cardiovasculares; ARA II= antagonista do
receptor de angiotensina II; IECA= inibidor da enzima
conversora de angiotensina

Tabela 2. Dados do questionário para a classificação do Índice de Atividade Física (IPAQ)

Voluntária Caminhada Atividade

Moderada

Atividade

Vigorosa

Tempo
sentada

(horas)

Classificação

F D F D F D

1 3 30min - - - - 12 Irregularmente ativa B

2 3 30min - - - - 7 Irregularmente ativa B

3 - - 03 40mi
n

- - 7 Irregularmente ativa B

4 5 15min - - - - 3 Irregularmente ativa B

5 - - - - - - 6 Sedentária

6 3 20min - - - - 10 Irregularmente ativa B

7 3 30min - - - - 5 Irregularmente ativa B

8 3 20min - - - - 8 Irregularmente ativa B

9 3 10min - - - - 9 Irregularmente ativa B

10 2 10min - - - - 6 Irregularmente ativa B

11 3 15min - - - - 15 Irregularmente ativa B
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12 2 10min - - - - 10 Irregularmente ativa B

13 2 30min - - - - 4 Irregularmente ativa B

14 2 20min - - - - 5 Irregularmente ativa B

15 2 10min - - - - 5 Irregularmente ativa B

16 - - - - - - 10 Sedentária

F= Frequência semanal em que a atividade é feita; D= Duração da atividade
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A amostra foi composta de 16 mulheres hipertensas com idade média de 49±6

anos e com Índice de Massa Corporal (IMC) de 28±7 kg/m², caracterizando-as no

estado de sobrepeso. Vale ressaltar que além do excesso de peso corporal, outros fatores

de risco para a HA puderam ser observados, como o histórico de DCV, que foi relatado

por 87,5% das voluntárias. 12,5% das voluntárias fumavam e a proporção de mulheres

que estavam na menopausa ou não, era a mesma. Os dados de caracterização da amostra

estão apresentados na tabela 1.

Na tabela 2 é apresentada a classificação do nível de atividade física de cada

voluntária. De acordo com a classificação do IPAQ, 14 voluntárias foram classificadas

como irregularmente ativa B e 2 voluntárias como sedentárias. A pessoa classificada

como irregularmente ativa B, é aquela que realiza alguma atividade física por pelo

menos dez minutos, mas que o tempo total semanal não atinge o mínimo necessário

para ser considerado ativa, que é pelo menos 150 minutos de atividade física por

semana. Importante ressaltar que a atual recomendação da Organização Mundial de

Saúde (OMS) é entre 150 e 300 minutos de atividade física por semana para adultos(93).

Outro fator que chama atenção é o comportamento sedentário das voluntárias onde

relataram ficar, em média, 7,6 horas sentadas durante um dia de semana. Estudos

mostram que esse tipo de comportamento pode ser considerado um fator de risco para

doenças cardiovasculares, morbidade e mortalidade, independente da atividade física

moderada ou vigorosa no tempo de lazer(94).
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Figura 3. Fluxograma da amostra

A classe medicamentosa mais utilizada pelas voluntárias do presente estudo foi a

de antagonista do receptor de angiotensina II (ARA II), sendo que 56 % das voluntárias
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faziam o uso dessa medicação (Tabela 1). Seguido pelos diuréticos, utilizado por 31%

das voluntárias do estudo e por fim, 12,5% das voluntárias faziam o uso de inibidor da

enzima conversora de angiotensina.

6.2 Pressão arterial pré e pós sessão de exercício

As voluntárias tiveram a PA aferidas nos momentos pré e imediatamente após as

sessões. O teste de esfericidade nos mostrou que tanto no tipo de intervenção e na

interação entre o tempo e o tipo de intervenção, houve esfericidade. O que nos sugere

uma possível diferença entre as sessões, e uma influência entre o tipo de sessão em

relação aos momentos pré e imediatamente após as sessões. Porém, ainda que esféricos,

após o teste de ANOVA de duas vias com medidas repetidas observamos que os

momentos pré e imediatamente após não eram diferentes, assim como os tipos de

sessões não foram diferentes entre si, quando considerado o valor de p< 0,05.

Tabela 3: Dados médios da PAS em mmHg nos momentos pré e
imediatamente após as sessões controle, Pilates Aparelho e Pilates
Solo.

Variável Sessão Valores
médios

PAS (pré) Controle 129 ± 13
PAS (pré) Pilates aparelho 130 ± 13
PAS (pré) Pilates Solo 132 ± 17
PAS (pós) Controle 139 ± 15
PAS (pós) Pilates aparelho 136 ± 16
PAS (pós) Pilates solo 137 ± 19

Tabela 4: Dados da análise da PAS após a realização da ANOVA de
duas vias com medidas repetidas para tempo e tipo de sessão.

Variável F P-valor
PAS pré e pós 3,14 0,097
Tipo de sessão 0,494 0,615
PAS pré e pós*
Tipo de sessão

0,578 0,567
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Observamos o mesmo comportamento nas tabelas 6 e 8 nas variáveis de PAD e

PAM. No momento imediatamente após o exercício, conseguimos visualizar um

aumento do valor médio tanto na PAS como na PAD e PAM (tabelas 5 e7). Ainda que

não tenha sido estatisticamente significativo, esse aumento é esperado devido as

alterações fisiológicas que o exercício promove.

Tabela 5: Dados da análise da PAD em mmHg nos momentos pré e
imediatamente após as sessões controle, Pilates Aparelho e Pilates Solo.

Grupo Pré Pós
Controle 84 ± 12 90 ± 12
Pilates aparelho 84 ± 12 89 ± 11
Pilates Solo 86 ± 11 91 ± 13

Tabela 6: Dados da análise da PAD após a realização da ANOVA de duas
vias com medidas repetidas para tempo e tipo de sessão.

Variável F P-valor
PAD pré e pós 1,310 0,270
Tipo de sessão 0,112 0,894
PAD pré e pós*
Tipo de sessão

0,483 0,622
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Tabela 7: Dados da análise da PAM em mmHg nos momentos pré e
imediatamente após as sessões controle, Pilates Aparelho e Pilates Solo.

Grupo Pré Pós

Controle 105 ± 12 111 ± 13

Pilates aparelho 105 ± 11 111 ± 12

Pilates Solo 107 ± 13 112 ± 15
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Tabela 8: Dados da análise da PAM após a realização da ANOVA de duas
vias com medidas repetidas para tempo e tipo de sessão.

Variável F P-valor

PAM pré e pós 2,46 0,137

Tipo de sessão 0301 0,742
PAM pré e pós*
Tipo de sessão

0,641 0,534

6.3 Comportamento da pressão arterial 24h após a sessão de intervenção

Após as sessões de intervenção e controle, as voluntárias foram submetidas ao

exame de MAPA. Na tabela 9 encontram-se as médias do período de 24h, período de

vigília e sono das medidas de PAS, PAD e PAM.

De acordo com as análises das médias, não foram encontradas diferenças entre

os grupos controle, Pilates Aparelho e Pilates Solo, nas variáveis de PAS, PAD e PAM

considerando o valor de p de 5%.
Tabela 9: Dados médios da monitoração ambulatorial
da pressão arterial (MAPA) em mmHg, durante
período de 24h, vigília e sono nos grupos controle,
Pilates Aparelho e Pilates Solo.

PAS 24h Vigília Sono
Controle 124±9 126±9 116±11
Pilates Aparelho 123±7 125±8 116±8
Pilates Solo 124±8 125±9 118±11
PAD
Controle 78±9 80±9 71±10
Pilates Aparelho 78±6 80±6 71±7
Pilates Solo 78±5 80±4 70±8
PAM
Controle 97±3 98±4 84±9
Pilates Aparelho 96±4 98±3 92±4
Pilates Solo 97±4 99±3 92±1

Os resultados estão expressados em média ± desvio
padrão.
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Além das médias da MAPA, analisamos o comportamento da PA durante as 24h

subsequentes a sessão de intervenção e controle, uma vez que essa análise nos permite

observar se houve efeito hipotensor após a sessão e por quanto tempo a PA se manteve

nos níveis inferiores referentes ao nível basal. A MAPA, realizou medidas da PA a cada

15 minutos durante o período de vigília e a cada 30 minutos no período noturno, assim

calculamos a média de cada hora para obtermos as 24 horas de medidas.

Nas figuras 4, 5 e 6 observamos o comportamento da PAS, PAD e PAM

respectivamente, durante as 24h após a intervenção e controle. Ao analisarmos as

médias e considerarmos o valor de p de 5%, não podemos dizer que as sessões Controle,

Pilates Aparelho e Pilates Solo são estatisticamente diferentes nas variáveis PAS, PAD e

PAM. No entanto, um ponto importante que deve ser destacado é que o valor da PAS se

manteve em constante queda, desde a primeira hora após as sessões, até a hora 12, onde

os valores da PAS voltaram a subir. E se observarmos na figura 4, entre as horas 5 e 12

os valores de PAS pós sessões de Pilates apresentaram-se inferiores quando comparado

a sessão controle.
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Figura 4: Perfis médios da variável pressão arterial sistólica (PAS) nas três sessões de
intervenção, nas 24h pós intervenção. Os resultados estão apresentados como média ± erro padrão da
média.

No que diz respeito ao comportamento da PAD, apesar de não serem observadas

diferenças estatisticamente significantes, observamos uma redução maior entre a

primeira e segunda hora após as sessões de Pilates Aparelho e Solo. Também pudemos

observar que a diminuição da PAD se manteve até a hora 11 após o exercício nas duas

sessões de treino, onde posteriormente os valores voltaram a subir.
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Figura 5: Perfis médios da variável pressão arterial diastólica (PAD) nas três sessões de
intervenção, nas 24h pós intervenção. Os resultados estão apresentados como média ± erro padrão da
média.

Em relação a PAM, também não foram observadas diferenças estatísticas entre

as sessões, considerando o valor de p de 5%.
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Figura 6: Perfis médios da variável pressão arterial média (PAM) nas três sessões de
intervenção, nas 24h pós intervenção. Os resultados estão apresentados como média ± erro padrão da
média.

6.4 Comportamento da frequência cardíaca

A FC foi avaliada nos mesmos momentos em que mensuramos a PA das

voluntárias. Na tabela 10 observamos os valores nos momentos pré e imediatamente

após as sessões controle, Pilates aparelho e Pilates solo, respectivamente. Considerando

o valor de 5% como estatisticamente significante, o teste de ANOVA de duas vias com

medidas repetidas para tempo e tipo de intervenção, nos mostra uma diferença entre os

tipos de sessões (Tabela 11). Após a análise da interação das variáveis, observamos que

houve diferença entre os momentos pré e pós na sessão de Pilates aparelho. Contudo,

não foram observadas diferenças entre as sessões nos momentos pré e imediatamente

pós intervenção.. No que diz respeito a análise da FC de 24 horas (Tabela 12) e na

análise de cada hora do período de 24 horas (Figura 7), não houve diferença

significativa entre as sessões.
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Tabela 10: Dados da frequência cardíaca (FC) em batimentos por minuto
(bpm) nos momentos pré e imediatamente após as sessões controle e de
intervenção

Grupo Pré Pós
Controle 77±12 75 ± 9
Pilates aparelho 80 ± 9 80 ± 13
Pilates solo 81 ± 8 83 ± 9
Os resultados estão expressados em média ± desvio padrão.

Tabela 11: Dados da análise da FC após a realização da ANOVA de duas
vias com medidas repetidas para tempo e tipo de sessão.

Variável F P-valor

FC pré e pós 0,104 0,751

Tipo de sessão 4,384 0,021*
FC pré e pós*
Tipo de sessão

2,373 0,111

Tabela 12: Dados médios da frequência cardíaca
(bpm) no período de 24 horas, período de vigília e
sono.
FC 24h Vigília Sono
Controle 77±2 78±2 74±1
Pilates Aparelho 81±5 84±2 75±5
Pilates Solo 78±3 80±2 74±2

Os resultados estão expressados em média ± desvio
padrão.
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Quando analisamos os resultados médios hora a hora após as sessões de

intervenção e controle (Figura 7), observamos que na primeira hora após as sessões de

intervenção a FC encontra-se elevada em relação a sessão controle. Porém, nas horas

seguintes, essa diferença é diminuída e apenas após a hora 13, a sessão de Pilates

aparelho passa a ter o valor médio da FC mais elevado quando comparado com as

outras duas sessões. Embora haja diferenças nos valores médios, não há diferença

quando consideramos o valor de p em 5%, o que nos leva a direcionar o pensamento

para a segurança da prática do Pilates, uma vez que a preocupação com o controle da

FC é eminente para a população hipertensa.
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Figura 7: Perfis médios da variável Frequência Cardíaca (FC) nas três sessões de
intervenção, nas 24h pós intervenção. Os resultados estão apresentados como média ± erro padrão da
média.

6.5 Comportamento do duplo produto

O DP é uma estimativa do esforço cardíaco e do consumo de oxigênio. Obtemos

esse valor pela multiplicação da FC (bpm) pela PAS (mmHg). Como essa medida é

considerada um preditor de esforço cardiovascular, avaliamos o comportamento do DP

nos mesmos momentos em que avaliamos a PA e FC.

Na tabela 13, são apresentados os resultados nos momentos pré e imediatamente

pós as sessões controle e de intervenção, onde não houve diferença estatística, quando

considerado o valor de p em 5%.

Com relação aos dados coletados pela MAPA também não foram encontradas

diferenças estatísticas nos momentos de 24 horas, período de vigília e período de sono

(Tabela 9). Logo, é sinal de que o esforço cardiovascular se manteve semelhante nas três

sessões que as voluntárias foram submetidas.

Tabela 13: Dados dos valores do Duplo Produto (DP) nos momentos pré e
imediatamente após as sessões controle e de intervenção.

Grupo Pré Pós

Controle 10.117 ± 2.074 10.593 ± 1.999
Pilates aparelho 10.407 ± 1.482 11.060 ± 2.342

Pilates solo 10.821 ± 1.921 11.439 ± 2.257

Os resultados estão apresentados em forma de média ± desvio padrão.

Tabela 15: Valores médios do Duplo Produto (DP) nos
momentos de 24horas, período de vigília e período de sono
DP 24h Vigília Sono
Controle 9.512 ± 516 9.667±395 9.202±612
Pilates Aparelho 9.846 ± 989 8.805±925 10.367±483
Pilates Solo 9.659 ± 826 10.105± 572 8.770±428
Os resultados estão apresentados em forma de média ± desvio
padrão
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Tabela 14: Dados da análise da DP após a realização da ANOVA de duas
vias com medidas repetidas para tempo e tipo de sessão.

Variável F P-valor

DP pré e pós 2,789 0,116

Tipo de sessão 3,232 0,054
DP pré e pós*
Tipo de sessão

0,758 0,478

Ao observamos os valores médios do DP em cada hora no período de 24 horas

(Figura 8), nas duas primeiras horas as duas sessões de intervenção possuem valores

médios superiores à sessão controle. Contudo, os valores médios do DP apresentam o

comportamento de diminuição da hora 2 até a hora 8, onde os valores médios voltam a

subir, porém, sempre próximos aos valores da sessão controle.
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Figura 8: Perfis médios da variável Duplo Produto (FC) nas três sessões de intervenção, nas
24h pós intervenção. Os resultados estão apresentados como média ± erro padrão da média.

6.6 Variabilidade da Frequência Cardíaca

A VFC foi mensurada nos momentos pré e imediatamente após as sessões de

intervenção e controle. Foram avaliadas medidas tanto no domínio do tempo (DT),

como no domínio da frequência (DF), a fim de observar o comportamento

simpato-vagal após as sessões.

No que diz respeito ao domínio do tempo, foram analisados os parâmetros

SDNN, RMSSD e pNN50 (Tabelas 16, 18 e 20 respectivamente). Ao direcionar o olhar

para o parâmetro SDNN (Tabelas 16 e 17), podemos correlacionar essa variável com o

SNA para a atividade simpática e parassimpática. Porém, ela de forma isolada não

distingue a VFC e precisamos olhar em conjunto os parâmetros RMSSD e pNN50

(Tabelas 19, 20, 21 e 22), que por sua vez nos remetem a atividade parassimpática por

se tratar da análise dos intervalos RR adjacentes.

No parâmetro SDNN os valores médios encontram-se muito próximos, mas na

variável RMSSD conseguimos observar um aumento no valor médio após a sessão de

Pilates solo em relação ao momento pré da mesma sessão e em relação a sessão controle

(Tabela 18).
Tabela 16: Resultados da variável SDNN que representa o desvio padrão dos intervalos RR
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Grupo Pré Pós
Controle 50 ± 19 47 ± 19
Pilates aparelho 42 ± 12 38 ± 14
Pilates solo 48 ± 15 49 ± 14

Os resultados estão apresentados em forma de média ± desvio padrão.

Tabela 17: Dados da análise da SDNN após a realização da ANOVA de
duas vias com medidas repetidas para tempo e tipo de sessão.

Variável F P-valor

SDNN pré e pós 1,106 0,310

Tipo de sessão 3,414 0,046*
SDNN pré e pós*
Tipo de sessão

0,297 0,745

Contudo, ainda que os valores médios da variável SDNN sejam próximos, após a

análise com a ANOVA de duas vias com medidas repetidas, o valor de p foi

significativo para o tipo da sessão. Mas, com análise do post hoc de Sidak, observamos

que essa interação não foi estatisticamente significativa, não havendo assim, diferença

entre os grupos e nem nos momentos pré e imediatamente após as sessões.

Já no parâmetro pNN50 observamos um aumento nos valores médios após as

sessões de Pilates aparelho e Pilates solo em relação ao momento pré das respectivas

sessões (Tabela 20). A sessão de Pilates solo, além de apresentar maior valor médio em
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relação ao momento pré sessão, também apresentou valor médio superior ao momento

pós sessão controle. Ainda que não tenha havido diferença estatisticamente

significativa, esses valores fisiologicamente podem indicar tendência de maior atividade

parassimpática após as sessões de intervenção. Ainda que seja por uma menor atividade

simpática ou aumento do tônus vagal.

Tabela 18: Resultados da variável RMSSD que representa o quadrado médio da raiz das diferenças
sucessivas.

Grupo Pré Pós
Controle 32 ± 21 27 ± 18
Pilates aparelho 23 ± 9 23 ± 12
Pilates solo 26 ± 12 30 ± 20
Os resultados estão apresentados em forma de média ± desvio padrão e modelos de regressão de mínimos
quadrados ordinários (ordinary least squares- OLS).

Tabela 19: Dados da análise da rMSSD após a realização da ANOVA de
duas vias com medidas repetidas para tempo e tipo de sessão.

Variável F P-valor

rMSSD pré e pós 0,999 0,333

Tipo de sessão 1,011 0,376
rMSSD pré e pós*
Tipo de sessão

0,982 0,386

Tabela 20: Resultados da variável pNN50 que representa o número de intervalos sucessivos que
diferem mais de 50ms ou a quantidade relativa correspondente.
Grupo Pré Pós
Controle 11 ± 14 8 ± 12
Pilates aparelho 4 ± 4 6 ± 8
Pilates solo 7 ± 10 11 ± 14
Os resultados estão apresentados em forma de média ± desvio padrão e modelos de regressão de
mínimos quadrados ordinários (ordinary least squares- OLS).
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Tabela 21: Dados da análise da Pnn50 após a realização da ANOVA de
duas vias com medidas repetidas para tempo e tipo de sessão.

Variável F P-valor

Pnn50 pré e pós 0,533 0,477

Tipo de sessão 1,915 0,165
Pnn50 pré e pós*
Tipo de sessão

1,606 0,217

No que diz respeito ao domínio da frequência, o parâmetro LF (Tabela 22)

representa o componente de baixa frequência. Este por sua vez, pode ser associado tanto

a atividade simpática como parassimpática, contudo com predomínio da atividade

simpática. Ao analisarmos os valores médios, observamos que na sessão de Pilates solo

houve diminuição do componente de baixa frequência em relação ao momento pré da

mesma sessão e esse valor foi menor quando comparamos o momento pós sessão Pilates

solo e controle (Tabela 22). Após o teste de ANOVA de duas vias com medidas

repetidas para tempo e tipo de sessão, não observamos diferenças entre os grupos,

porém houve diferença significativa no grupo controle nos momentos pré e pós sessão

(Tabela 23).

Tabela 22: Resultados da variável LF que representa o domínio de baixa frequência
Variável Grupo Valores médios

LF – (pré) Controle 62 ± 9
LF – (pré) Pilates aparelho 61 ± 11
LF – (pré) Pilates solo 68 ± 11
LF – (pós) Controle 67 ± 9
LF – (pós) Pilates aparelho 62 ± 16
LF – (pós) Pilates solo 62 ± 19

Os resultados estão apresentados em forma de média ± desvio padrão

Tabela 23: Dados da análise da LF após a realização da ANOVA de duas
vias com medidas repetidas para tempo e tipo de sessão.
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Variável F P-valor

LF pré e pós 0,017 0,899

Tipo de sessão 0,815 0,452
LF pré e pós*
Tipo de sessão

3,861 0,032*

Tabela 24: Resultados da variável HF que representa o domínio de alta frequência
Grupo Pré Pós
Controle 37 ± 9 32 ± 9
Pilates aparelho 38 ± 11 37 ± 16
Pilates solo 31 ± 11 33 ± 18

Os resultados estão apresentados em forma de média ± desvio padrão.

Tabela 25: Dados da análise da HF após a realização da ANOVA de duas
vias com medidas repetidas para tempo e tipo de sessão.

Variável F P-valor

HF pré e pós 0,409 0,532

Tipo de sessão 1,410 0,260
HF pré e pós*
Tipo de sessão

2,149 0,134

Já no componente de alta frequência (HF), que pode ser observado na tabela 24,

o valor médio da sessão Pilates solo apresenta um discreto aumento no momento pós

sessão em relação ao momento pré. Esse componente está associado tanto com a

modulação respiratória, como a atuação do nervo vago.

Na tabela 26 são apresentados os dados de LF/HF que diz respeito a balanço

autonômico, levando em consideração a razão do componente de baixa e de alta

frequência. Tanto os valores pré e pós sessões de intervenção e controle ficam muito

próximos, não sendo encontradas diferenças estatisticamente significantes ao

considerarmos um p-valor de 5%. Contudo, o comportamento dessa variável na sessão

de Pilates solo foi de diminuição em relação ao momento pré, e nas sessões de Pilates
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aparelho e controle, os valores se comportaram de forma contrária, aumentando (Tabela

26).

Tabela 26: Resultados da variável LF/HF que representa a relação entre os poderes das bandas LF/HF
Grupo Pré Pós

Controle 1,9 ± 0,9 2,4 ± 1,4
Pilates aparelho 1,8 ± 0,9 2,3 ± 1,5
Pilates solo 2,9 ± 2,6 2,8 ± 2,6

Os resultados estão apresentados em forma de média ± desvio padrão e modelos de regressão de

mínimos quadrados ordinários (ordinary least squares- OLS).

Tabela 27:Dados da análise da LF/HF após a realização da ANOVA de
duas vias com medidas repetidas para tempo e tipo de sessão.

Variável F P-valor

LF/HF pré e pós 2,282 0,152

Tipo de sessão 1,268 0,291
LF/HF pré e pós*
Tipo de sessão

1,005 0,378

7 Percepção subjetiva de esforço

A percepção subjetiva de esforço foi mensurada por meio da escala de Borg
adaptada (Anexo 6), uma vez que com sua utilização é possível estimar de forma
indireta além da carga interna, a FC do indivíduo. Na tabela 28, podemos observar que
as sessões de Pilates aparelho e Pilates solo foram classificadas pelas voluntárias, como
relativamente fácil e ligeiramente cansativo, respectivamente. Isso nos mostra que as
sessões tiveram intensidades semelhantes, o que viabiliza a comparação entre os dois
protocolos de exercício físico. Além disso, com essa classificação, a sessão pode ser
classificada como de intensidade moderada. Validando a segurança desse tipo de
exercício, uma vez que a atual Diretriz Brasileira de Hipertensão recomenda a prática de
treinamento resistido moderado por pelo menos duas vezes na semana.
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Tabela 28: Dados da percepção subjetiva de esforço.
Resultados apresentados com média e desvio padrão.

Grupo Valores médios
Controle 6 ± 0
Pilates aparelho 12 ± 1
Pilates solo 13 ± 1

8 DISCUSSÃO

O presente estudo tinha como objetivo avaliar os efeitos de uma sessão de

Pilates aparelho e Pilates solo na pressão arterial e variabilidade da frequência cardíaca

de mulheres hipertensas, controladas e sedentárias. Considerando um intervalo de

confiança de 95% em nossas análises, nós não conseguimos encontrar diferenças
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estatisticamente significativas nas variáveis de PA. Do mesmo modo, nas variáveis de

VFC, também não foram encontradas diferenças estatísticas entre as sessões ao

considerar o mesmo intervalo de confiança.

O treinamento aeróbio contínuo de intensidade moderada, ainda é o padrão ouro

quando se trata de exercício físico para a população hipertensa. Mas, de acordo com a

atual diretriz brasileira de hipertensão, o treinamento aeróbio deve ser complementado

pelo treinamento resistido, pois ainda que as evidências sejam contraditórias no que diz

respeito ao efeito hipotensor, há adaptações físicas e fisiológicas importantes

adicionadas com a prática do treinamento resistido.

Uma grande preocupação com a população hipertensa durante a sessão de treino,

principalmente no treinamento resistido dinâmico e isométrico, é o controle da PA. No

presente estudo, pudemos observar que não havia diferença entre os grupos no momento

pré intervenções (Tabelas 3, 5 e 7). Avaliamos também a PA imediatamente após a

sessão e embora os valores médios estivessem maiores em relação ao momento de

repouso, o que é esperado, as sessões ainda não apresentaram diferenças em relação a

sessão controle. Durante as sessões, fizemos a avaliação da intensidade do treino por

meio da PSE (Tabela 28), que além de estar relacionada com a carga interna, se

relaciona com a FC. As duas sessões de intervenção não apresentaram diferença na

intensidade, onde a média da PSE na sessão de Pilates aparelho foi (12 ± 1) e na sessão

de Pilates solo foi (13 ± 1), sendo classificadas na escala de Borg modificada como

relativamente fácil e ligeiramente cansativo, respectivamente. Sendo assim, embora a

PA não tenha sido avaliada durante as sessões, podemos dizer que o protocolo de

exercício utilizado nas sessões de intervenção é seguro para a população hipertensa no

que diz respeito a parâmetros cardiovasculares.

Há apenas um estudo que se assemelha a este em relação aos objetivos e

avaliações. Rocha e cols. avaliaram o efeito de uma sessão de Pilates e uma sessão

controle na PA e na VFC de 13 indivíduos hipertensos que tinham entre 35 e 59 anos de

idade. O principal achado do estudo foi uma diminuição na PAS de 7mmg e na PAM de

5mmHg. Contudo, ao correlacionar a diminuição da PA com a VFC, os autores

observaram uma correlação negativa das variáveis que representam a atividade

parassimpática (rMSSD e pNN50). Então, os autores sugerem que o HPE encontrada
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pode estar relacionada à algum mecanismo fisiológico compensatório de redução da PA,

não estando, dessa forma, relacionada ao controle autonômico(57).

No presente estudo, ainda que com sobreposição dos intervalos de confiança,

conseguimos observar a mesma correlação negativa nas variáveis SDNN, RMSSD e

pNN50 na sessão de Pilates aparelho. Entretanto, na sessão de Pilates solo observamos

um aumento das mesmas variáveis representativas do controle parassimpático, assim

como, na sessão de Pilates solo houve diminuição da banda de baixa frequência (Tabela

22), o que nos leva a teoria que tenta explicar o mecanismo da HPE pela redução de

atividade nervosa simpática, promovendo alterações aferentes musculares, contribuindo

assim com o restabelecimento barorreceptor, que por sua vez influencia na diminuição

da PA pós-exercício. Durante o exercício físico, o barorreflexo é inibido para que haja o

aumento da FC e da PA, a fim de atender o DC. Ao término do exercício há uma

reativação do barorreflexo o que faz com que haja menos ativação da atividade nervosa

simpática. Esse restabelecimento ocorre melhor em indivíduos treinados, o que pode

justificar a não identificação da HPE de maneira significativa nos minutos subsequentes

ao término da sessão de exercício (71, 95-97).

Já com relação ao efeito crônico do Método Pilates, Marinda e cols. avaliaram o

efeito de 8 semanas de Pilates solo realizado 3 vezes não consecutivas por semana,

durante 60 minutos, nos parâmetros cardiometabólicos de idosas pré-hipertensas. Após

o período de intervenção, os autores constaram diminuição de aproximadamente

7mmHg na PAS e atribuíram tal diminuição a uma possível diminuição do volume

sistólico e volume diastólico final(68). No entanto, o protocolo de treino não foi descrito

pelos autores.

Em um estudo realizado pelo nosso grupo de pesquisa, Martins-Meneses e cols.

avaliaram o efeito de 16 semanas de Pilates solo, praticado 2 vezes por semana, com

sessões de 50 min em mulheres adultas hipertensas. Seguindo um protocolo de Pilates

solo básico e posteriormente com o aumento da intensidade, os pesquisadores após o

período de intervenção, observaram redução na PAS (7mmHg), PAD (3mmHg) e PAM

(4 mmHg) avaliados por MAPA no período de 24 horas(98).

Como citado anteriormente, existem poucos estudos realizados utilizando-se o

MP como protocolo de treinamento, seja de forma aguda como crônica. O MP é

composto por um repertório de exercícios contra a resistência, seja de molas no Pilates
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aparelho ou do próprio corpo no Pilates solo. O MP envolve exercícios dinâmicos e

estáticos que contemplam grande volume muscular, podendo ser caracterizados como

um tipo de exercício físico resistido. E os efeitos do treinamento resistido tanto

dinâmico quanto isométrico na PA de indivíduos hipertensos ainda são controversos na

literatura(3, 15, 99-101).

Uma metanálise avaliou os possíveis efeitos do treinamento resistido dinâmico

em indivíduos hipertensos. Após analisar dados de 64 estudos, MacDonald e cols.

evidenciaram que o treinamento resistido de intensidade moderada foi capaz de

diminuir a PA de indivíduos hipertensos, principalmente naqueles que não faziam o uso

de medicação para hipertensão, negros, hispânicos e asiáticos, que apresentavam valores

superiores de PA previamente as intervenções(15). Todavia, outros estudos de mesma

magnitude, não observaram tamanho de efeito suficiente para concluir a eficiência do

treinamento resistido como principal forma de exercício para a diminuição da PA na

população hipertensa (3, 32, 102, 103). Por outro lado, o treinamento resistido isométrico tem

apresentado resultados promissores no que diz respeito à diminuição da PA, apesar de

ainda serem necessários mais estudos, principalmente com a população hipertensa, esse

tipo de treinamento apresenta resultados semelhantes aos do treinamento aeróbio(104, 105).

O presente estudo avaliou o efeito da prática de uma única sessão do Método

Pilates devido a uma possível correlação do efeito agudo com o efeito crônico. Contudo,

ainda que haja evidências sobre o efeito do Método Pilates solo após um período de

treinamento(14, 68, 98), o presente estudo não observou uma HPE estatisticamente

significante. Carpio-Riveira e cols. realizaram uma metanálise, a fim de verificar a HPE.

Foram analisados 65 estudos com indivíduos de ambos os sexos, idade média de 39

anos, que avaliaram o efeito agudo do exercício físico na PA de normotensos, pré

hipertensos e hipertensos em diferentes níveis de aptidão física. Os autores concluíram

que embora haja redução significativa na PA nas horas subsequentes a sessão de

exercício, a redução é maior quando o exercício é praticado com caráter de prevenção

ou quando os indivíduos são fisicamente ativos e não fazem uso de medicação. (36). E no

presente estudo, as voluntárias estavam sedentárias há pelo menos 6 meses e eram

hipertensas controladas por medicamentos.

Outra variável importante que precisamos levar em consideração é a intensidade

do exercício físico. Estudos prévios que utilizaram o Método Pilates como intervenção
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para a população hipertensa e observaram redução na PA(14, 68) modificaram o protocolo

de treino, deixando-o mais intenso na segunda metade do período experimental. O

aumento na intensidade pode ter contribuído para a diminuição PA haja vista que há

estudos que correlacionam a magnitude da HPE com a intensidade e volume do

exercício físico(36, 106).

No protocolo do presente estudo, por questão de segurança, optamos por

exercícios de menor intensidade e de fácil execução, pois a amostra consistia de

mulheres sedentárias e que não tinham vivência anterior com o Método Pilates, que é

uma prática corporal complexa. O estudo feito por Rocha e cols. já citado

anteriormente, apesar de ter observado HPE em 60 minutos após a sessão de

intervenção, possuía um protocolo misto que utilizava os aparelhos do Método Pilates,

mas não necessariamente os exercícios criados por Joseph Pilates. Logo, não podemos

considerar que o estudo tenha utilizado o Método Pilates como ferramenta de

intervenção, porque mais da metade do protocolo não era de exercícios listados como

sendo de Pilates(57).

Os mecanismos que levam a HPE ainda não estão totalmente esclarecidos. Com

relação aos mecanismos hemodinâmicos, há autores que atribuem a HPE a redução do

débito cardíaco (DC)(44), assim como a redução da resistência vascular periférica (RVP)

também é apontada como um mecanismo responsável pela HPE(107). No que diz respeito

aos mecanismos autonômicos fala-se da resposta pressórica ao exercício (ou

ergorreflexa) conhecida por compensar a atividade simpática pós exercício. Essa

compensação ocorre pelo aumento do barorreflexo, onde a ativação do nervo vago

diminui a atividade simpática e aumenta a atividade parassimpática(95, 97).

No presente estudo utilizamos a VFC como ferramenta de avaliação, pois além

de associação com as modulações autonômicas, ela está correlacionada a saúde

cardiovascular(108). Ainda que com os nossos resultados não seja possível uma

associação direta da HPE com a diminuição de atividade simpática e aumento da

atividade parassimpática, nossos dados mostram que há uma tendência de aumento da

atividade parassimpática após a sessão de intervenção com Pilates solo (Tabelas 16, 18 e

20) e possível diminuição de atividade simpática após a sessão de Pilates solo (Tabela

22).
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9 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

O presente estudo apresentou algumas limitações. A proposta inicial era realizar

o estudo com 21 voluntárias. Porém, apesar da alta procura devido a veiculação do

estudo na Tv local, o número de pessoas que se enquadraram em todos os critérios de

inclusão foi bem inferior ao número de candidatas. Além disso, no decorrer do estudo

perdemos voluntárias por diversos motivos. Seja pela adesão ao protocolo, onde as

voluntárias estavam em busca de um estudo que tivesse maior tempo de duração, ou

pelos exames, como a MAPA, que as voluntárias se queixaram de ter que utilizar por 3

vezes, devido ao protocolo proposto pelo estudo, o que ocasionou em algumas

desistências.

Acreditamos que outra limitação do estudo, pode ter sido a intensidade das

sessões de intervenção. Onde optamos por escolher exercícios que demandavam um

repertório motor menos complexo, para que as voluntárias pudessem além de se

concentrarem nos princípios do método, realizar a sessão com mais segurança. Logo, a

intensidade da sessão foi baixa, o que pode ter proporcionado baixa resposta

hipotensora.

10 CONCLUSÃO

Ao analisar os resultados do protocolo proposto pelo presente estudo, não

pudemos constatar HPE e mudanças no padrão da VFC com significância estatística.

Contudo, pudemos observar tendências fisiologicamente relevantes do que diz respeito

ao comportamento da HPE nas horas subsequentes as sessões de intervenção, assim

como indícios do aumento da atividade parassimpática na sessão de Pilates solo. A

literatura é escassa em estudos que utilizam o Método Pilates nos parâmetros

cardiovasculares, sendo necessário mais estudos que avaliem esse tipo de intervenção

na população hipertensa, a fim de avaliar a HPE e também os possíveis mecanismos

hemodinâmicos e autonômicos que podem estar envolvidos.
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Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TLCE)

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que avaliará os efeitos do

Método Pilates Solo e de aparelho sobre a pressão arterial e a variabilidade da

frequência cardíaca.

1 – Título do projeto: “Comparação entre os efeitos agudos do Método Pilates solo e do

Método Pilates aparelho na pressão arterial e na variabilidade da frequência cardíaca de

mulheres hipertensas”.

2 – O objetivo deste estudo será avaliar os efeitos dos dois diferentes tipos de

exercício do Método Pilates (solo e aparelho) sobre a pressão arterial e a variabilidade

da frequência cardíaca de mulheres hipertensas controladas.

3– As voluntárias realizarão três diferentes sessões: controle, Método Pilates solo

e Método Pilates aparelho. Sendo cada sessão realizada em dias distintos com uma

semana de intervalo entre cada sessão.

4 – A pressão arterial (PA) será aferida antes com a voluntária em repouso por 10

minutos e após cada sessão. Após o termino da sessão, será feita a medida da pressão de

forma ambulatorial. As aferições obedecerão às recomendações técnicas da VI

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010). A variabilidade da frequência cardíaca

será avaliada por meio de um registro eletrocardiográfico, o qual será realizado em

repouso, durante 15 minutos, antes e após cada sessão.

As aferições da pressão arterial tanto de forma clínica como ambulatorial, serão

realizadas utilizando o aparelho de monitorização ambulatorial da pressão arterial
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(MAPA). A MAPA será colocada no braço não dominante das voluntárias, logo após a

última avaliação da PA clínica. Os dados de pressão arterial ambulatorial serão

analisados: 24 horas (média de todas as medidas realizadas durante as 24 horas); vigília

(média de todas as medidas realizadas antes de os indivíduos irem dormir, conforme

escrito no relatório) e sono (média de todas as medidas realizadas durante o período que

os indivíduos relataram estarem dormindo), após as três diferentes sessões (controle,

Método Pilates solo e Método Pilates aparelho).

5 - As participantes do projeto serão submetidas a riscos e desconfortos, já que

realizarão testes físicos e passarão por sessões de exercício do Método Pilates. No

entanto, esclarecemos que teremos a presença de uma equipe de pesquisadores durante

todo o período do estudo e que todos os experimentos serão realizados e/ou

acompanhados por profissionais capacitados.

6 – Após o término da pesquisa, todas as voluntárias receberão informações sobre

os resultados do estudo.

7 – O presente estudo testará a hipótese de que uma sessão de exercício do

método Pilates solo proporciona os mesmos efeitos de uma sessão de exercício do

método Pilates aparelho na pressão arterial e na variabilidade da frequência cardíaca em

indivíduos hipertensos controlados.

8 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos
profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O
investigador principal é o Prof. Raphael Santos, que pode ser encontrado no endereço:
Av. Ana Costa, 95, sexto andar - bairro Vila Mathias – Santos/SP - CEP: 11060-001 -
Telefone(s) (13) 98146-6242. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética
da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Prof.
Francisco de Castro, n: 55, - 04020-050. E-mail : cep@unifesp.edu.br. Telefones: (011)
5571-1062 ou (011) 5539-7162

9 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu atendimento

ou tratamento na Instituição;
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10 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em

conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhum

sujeito de pesquisa;

11 – Você terá o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das

pesquisas e de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores;

12 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em

qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação

financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será

absorvida pelo orçamento da pesquisa, pois os benefícios desta pesquisa, estão

relacionados à contribuição para a investigação científica;

13 – Em caso de dano pessoal, o (a) senhor (a) tem direito a tratamento médico

imediato e gratuito. Como não haverá médico acompanhando o estudo (todos os

voluntários terão que entregar a liberação médica para a prática de exercício físico antes

do início do estudo), o participante será levado ao Pronto Socorro mais próximo, sendo

este acompanhado de um integrante da pesquisa, bem como às indenizações legalmente

estabelecidas;

14 – Os pesquisadores comprometem-se a utilizar os dados coletados somente

para esta pesquisa.

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Comparação entre os efeitos agudos

do Método Pilates solo e do Método Pilates aparelho na pressão arterial e na

variabilidade da frequência cardíaca de mulheres hipertensas”.

Eu discuti com o Prof. Raphael Santos sobre a minha decisão em participar nesse

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de
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esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de

despesas (e que tenho garantia do encaminhamento do ambulatório mais próximo, para

tratamento hospitalar quando couber). Concordo voluntariamente em participar deste

estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o

mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter

adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.

____________________________________

Nome do paciente/representante legal

____________________________________ Data         /       /       

Assinatura do paciente/representante legal

____________________________________

Nome da testemunha*

_____________________________________ Data         /       /       

Assinatura da testemunha *

*Para casos de voluntários menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou

portadores de deficiência auditiva ou visual.

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

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.

_____________________________________

Nome do responsável pelo estudo

_____________________________________ Data         /       /       
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Assinatura do responsável pelo estudo
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Anexo 3 -Questionário Internacional de Atividade Física – (IPAQ) – Versão Curta

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – VERSÃO

CURTA

Nome:_______________________________________________________

Data: ______/ _______ / ______ Idade : ______ Sexo: F ( ) M ( )

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como

parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está sendo feito

em diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a entender que tão

ativos nós somos em relação à pessoas de outros países. As perguntas estão relacionadas

ao tempo que você gasta fazendo atividade física na ÚLTIMA semana. As perguntas

incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer,

por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas

respostas são MUITO importantes. Por favor responda cada questão mesmo que

considere que não seja ativo. Obrigado pela sua participação !

Para responder as questões lembre que:

● atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico

e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal

● atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e

que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo

menos 10 minutos contínuos de cada vez.

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos

contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para

outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício?

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum
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1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo

no total você gastou caminhando por dia?

horas: ______ Minutos: _____

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por

pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar,

dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer

serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do

jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração ou

batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA)

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos

contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?

horas: ______ Minutos: _____

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar

futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados

em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer

atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração.

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos

contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?

horas: ______ Minutos: _____
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Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no

trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo

sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um

amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando

durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro.

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana?

______horas ____minutos

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana?

______horas ____minutos
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Anexo 4 – Anamnese

1 – DADOS PESSOAIS
Nome: Idade:
Data de nasc.: Estado Cívil:
( ) F Sexo: ( ) M RG:
Endereço:
Bairro: Cidade:
Telefone: Celular:
E-mail:
Contato/emergência: Telefone:

EXERCÍCIO FÍSICO
Pratica algum exercício físico? ( ) Sim  ( ) Não Qual?

Quanto tempo sem praticar ex. físico?
Tem atestado médico? ( ) Sim ( ) Não Validade:

Já entrou na menopausa? (  ) sim (  ) não Há quanto tempo?
Doenças do coração?
(arritmia, derrame,
infarto...)

(  ) sim (  ) não Qual?

Doenças Pulmonares? (  ) sim (  ) não Qual?

Doenças osteoarticulares (  ) sim (  ) não Qual?

Fraturas anteriores? (  ) sim (  ) não Qual?

Cirurgias anteriores? (  ) sim (  ) não Qual?

Queixas? (  ) sim (  ) não Qual?

Convulsões? (  ) sim (  ) não
Tabagismo? (  ) sim (  ) não Tempo:                    nº de

cigarros por dia:
Diabetes? (  ) sim (  ) não (  ) Tipo 1     (  ) Tipo 2
Alcoolismo? (  ) sim (  ) não
Colesterol? (  ) sim (  ) não
Obesidade? (  ) sim (  ) não
Toma algum
medicamento?

(  ) sim (  ) não Qual?

PA está controlada? (  ) sim (  ) não
Há quanto tempo é
hipertenso?
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2 – ANAMNESE

3 – Histórico familiar

Doenças do Coração?(arritmia,
cateterismo, derrame, infarto...)

(  ) sim (  ) não

Hipertensão? (  ) sim (  ) não
Doenças pulmonares? (  ) sim (  ) não
Doenças osteoarticulares? (  ) sim (  ) não
Convulsões? (  ) sim (  ) não
Tabagismo (  ) sim (  ) não Tempo: Cigarros/dia:
Diabetes? (  ) sim (  ) não ( ) Tipo 1 ( ) Tipo 2
Colesterol? (  ) sim (  ) não
Obesidade? (  ) sim (  ) não
Outra doença? (  ) sim (  ) não Qual?
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Anexo 5- Protocolo de treino

Método Pilates Aparelho

1 – Side kick

2 – Up and down

3 – Mermaid

4 – Lying prone
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5 - Standing Leg Pump – Front 6 -   Standing Leg Pump - Side

7 Standing Leg Pump – Cross 8 - Mermaid

9 – Lying prone
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10 -Cat

11 – Knee Stretch - Round

12 – Knee Stretch - Flat

13 – Shoulder Bridge
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14 – The Hundred

15 -  Arm Circle

16 –  Roll up

100



17 – Ballet stretch series – front 18 -  Ballet stretch series – side

19 – Ballet strech series – back 20 – Side up

21 – Mergulho
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Método Pilates Solo

1 – Sit up

2
–

Arm circle

3 – The Hundred
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4 – Criss Cross

5 – Shoulder bridge

6 – Side kick

7 – Up and down
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8 – Side up

9 – Lying prone

10 – Swimming

11 – Cat
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12 – Cat variation

13 – Spine stretch

14 - Twist

15 – Mermaid
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16 – Standing leg pump – front 17 – Standing leg pump - side

18 – Standing leg pump – Cross 19 - Mergulho
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Anexo 6 – Escala de Borg modificada
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