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RESUMO

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica é uma das principais doenças cardiovasculares, que
contribui para a piora da saúde do sujeito, sendo que um dos principais mecanismos se dá pela piora
da função vascular e da modulação simpato-vagal. O exercício físico surge como uma intervenção
não medicamentosa que auxilia no combate desta condição. Objetivo: Avaliar se há influência de
uma sessão de exercícios combinados sobre a função vascular de indivíduos hipertensos. Métodos:
Foram recrutados 8 indivíduos hipertensos, que estavam sob utilização de fármaco
anti-hipertensivo. Esses indivíduos foram separados em 2 grupos: 4 para o grupo jovem (40 a 55
anos) e 4 para o grupo idoso (60 a 80 anos). Todos os indivíduos realizaram as sessões de exercícios
e a sessão controle mas a ordem foi aleatória. Em ambas as sessões, antes e após a intervenção
(sessão controle ou sessão de exercícios) foram coletados dados de frequência cardíaca para análise
da variabilidade da frequência cardíaca, e também foi realizado o Cold Pressor Test para avaliação
da função vascular. Ao final das sessões foi instalado o Monitor Ambulatorial da Pressão Arterial
para avaliação da pressão arterial ao longo das 24h subsequentes às sessões. Resultados: Não foram
identificadas diferenças significativas nos dados obtidos em relação a intervenção com o exercício,
a não ser pelos valores de RMSSD reduzidos após a sessão exercício (p<0,05) em ambos grupos.
Conclusão: Não foi possível avaliar a influência de uma sessão aguda de exercícios aeróbios
combinados com exercícios resistidos sobre a função vascular de pessoas hipertensas. O escasso
número de voluntários impossibilitou a constatação de qualquer diferença significativa relacionada
à intervenção, com exceção dos valores de RMSSD, indicando maior ativação simpática, o que
pode explicar a não vasodilatação do diâmetro carotídeo observada no CPT. Todavia, pretende-se
continuar com a pesquisa, de modo a aumentar o número de voluntários, alcançando o valor
indicado pelo cálculo amostral, para que o objetivo seja atingido.

Palavras-chave: Hipertensão. Exercício Físico. Função Vascular. Envelhecimento.
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ABSTRACT

Introduction: Systemic arterial hypertension is one of the main cardiovascular diseases, which
contributes to the worsening of the subject's health, and one of the main mechanisms is the
worsening of vascular function and sympathovagal modulation. Physical exercise emerges as a
non-drug intervention that helps to combat this condition. Objective: To evaluate whether there is
an influence of a combined exercise session on the vascular function of hypertensive individuals.
Methods: We recruited 8 hypertensive individuals who were taking antihypertensive drugs. These
individuals were separated into 2 groups: 4 for the young group (40 to 55 years) and 4 for the
elderly group (60 to 80 years). All subjects performed the exercise sessions and the control session
but the order was randomized. In both sessions, before and after the intervention (control session or
exercise session) heart rate data was collected for analysis of heart rate variability, and the Cold
Pressor Test was performed for assessment of vascular function. At the end of the sessions the
Ambulatory Blood Pressure Monitor was installed to assess blood pressure over the 24 hours
following the sessions. Results: No significant differences were identified in the data obtained in
relation to the intervention with exercise, except for the reduced RMSSD values after the exercise
session (p<0.05) in both groups. Conclusion: It was not possible to evaluate the influence of an
acute session of aerobic exercise combined with resistance exercise on vascular function of
hypertensive people. The small number of volunteers precluded the identification of any significant
difference related to the intervention, except for the RMSSD values, indicating greater sympathetic
activation, which may explain the non-v vasodilation of the carotid diameter observed in the CPT.
However, it is intended to continue with the research in order to increase the number of volunteers,
reaching the value indicated by the sample calculation, so that the goal is achieved.

Keywords: Hypertension. Physical Exercise. Vascular Function. Aging.
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1 - INTRODUÇÃO

Uma das principais causas de óbito no mundo é a doença cardiovascular (DCV). No

Brasil, por exemplo, o número de óbitos por DCV cresce a cada ano (OLIVEIRA et al., 2022). São

várias as DCVs, mas a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das principais (OLIVEIRA et al.,

2022). Diversos são os fatores de risco para a HAS, os quais podem ser divididos em não

modificáveis e modificáveis, e, portanto, o controle desse fatores modificáveis é essencial tanto para

a prevenção quanto para o tratamento não só da HAS mas de diversas outras patologias crônicas

(BARROSO et al., 2021).

Os aspectos envolvidos na etiologia da HAS são múltiplos e interagem entre si

(OPARIL, ZAMAN, e CALHOUN, 2003). Destacam-se principalmente as condições relacionadas

ao desequilíbrio autonômico, alteração da função renal e endócrina, com consequente disfunção

vascular que a longo prazo contribui para a elevação dos níveis pressóricos e aumento do risco

cardiovascular (FAVERO et al., 2014; HINGORANI et al., 2000; OPARIL, ZAMAN, e

CALHOUN, 2003). A literatura mostra que a ocorrência de tais fatores é mais recorrente em

pessoas idosas, por diversos motivos (BARROSO et al., 2021).

De fato, a senescência é acompanhada por um significativo aumento da pressão arterial

sistólica (PAS), declínio da função vascular e diminuição linear da modulação simpato-vagal

(ALMEIDA-SANTOS et al., 2016; BARROSO et al., 2021; FAVERO et al., 2014; OPARIL,

ZAMAN, e CALHOUN, 2003). Além disso, pessoas idosas também apresentam níveis mais baixos

de atividade física (AF), o que gera a diminuição de autonomia nesse público

(ALMEIDA-SANTOS et al., 2016).

A HAS é uma doença preocupante, que pode acarretar em uma série de outras doenças

(BARROSO et al., 2021). Por conta disso, sua prevenção e tratamento são cruciais. Entretanto, por

se tratar de um doença frequentemente assintomática, a adesão aos cuidados é dificultada, fazendo

com que o controle da HAS em todo o mundo ainda seja insatisfatório (BARROSO et al., 2021). O

tratamento da HAS pode se dar através do uso de medicamentos ou por medidas não

medicamentosas, sendo que ambos tem como objetivo a proteção cardiovascular e a redução da PA

(WHELTON et al., 2018).

Dentre as medidas não medicamentosas com efeito importante para o controle dos

níveis pressóricos está o exercício físico (EF) (MALACHIAS et al., 2016). Diversos estudos já

mostram que tanto o exercício aeróbio (EA) quanto o exercício resistido (ER) são capazes de

promover benefícios à pessoas saudáveis e hipertensas, proporcionando redução dos níveis
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pressóricos, incremento da força muscular e capacidade de realização de tarefas do cotidiano, além

da possibilidade de diminuição da dosagem dos fármacos, quando realizados regularmente

(MALACHIAS et al, 2016; RONDON e BRUM, 2003; UMPIERRE e STEIN, 2007).

Como mencionado, a progressão da HAS se dá de forma silenciosa. Sendo assim,

ferramentas que possibilitem diagnosticar e prever eventos cardiovasculares, tal como por meio da

análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e da reatividade vascular, são de grande valia

para o aprimoramento de intervenções que gerem prevenção e tratamento para o público alvo

(POUWELS et al., 2019; PUMPRLA et al., 2002).

Com isso, o objetivo do presente estudo foi avaliar se há influência de uma sessão de

exercícios combinados sobre a função vascular de pessoas hipertensas.
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 - HAS

As DCV são responsáveis por quase um terço das mortes no Brasil, correspondendo à

causa número 1 de óbitos no país (OLIVEIRA et al., 2022). Dentre estas, a HAS é uma das

principais (OLIVEIRA et al., 2022). Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, 21,4% dos

adultos brasileiros autorrelataram HAS, mas quando consideradas as medidas de pressão arterial

(PA) aferidas mais o uso de medicação anti-hipertensiva, esse número chega a 32,3% (BARROSO

et al., 2021). Os autores ainda alegam haver maior prevalência de HAS entre homens, além de

aumento da prevalência atrelado à senescência, chegando a 71,7% para as pessoas acima de 70

anos. Dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde indicam que o número de óbitos por HAS

vem crescendo a cada ano no Brasil, uma vez que em 2015, foram registradas 47.288 mortes e, em

2019, o número saltou para 53.022 (BRASIL, 2021).

A HAS é uma doença crônica não transmissível, de condição multifatorial, que se

desdobra a partir de fatores genéticos/epigenéticos, ambientais e sociais (BARROSO et al., 2021).

A HAS é caracterizada por elevações persistentes da PAS maior ou igual a 140 mmHg e/ou pressão

arterial diastólica (PAD) maior ou igual a 90 mmHg (VIRANI et al., 2021). Importante alertar que

as medidas devem ser realizadas com a técnica adequada, em pelo menos dois momentos distintos,

sem uso de medicação hipertensiva (BARROSO et al., 2021). A HAS pode ser classificada como

do tipo primária ou secundária, sendo a primeira de caráter multifatorial e com maior prevalência e

a segunda, em contraste, decorrente de uma causa identificável, podendo ser tratada com uma

intervenção específica, que favorece a melhora do controle pressórico (BARROSO et al., 2021).

Barroso et al. (2021) também alertam para a importância da investigação diante de indícios, como

história clínica, exame físico ou exames de rotina, que levem à suspeita clínica de HAS secundária.

Barroso et al. (2021) publicaram dados alegando que, em 2018, estimaram-se gastos de

523,7 milhões dólares no SUS, com hospitalizações, procedimentos ambulatoriais e medicamentos.

O estudo também apontou que, ao longo da última década, 77% dos custos com hospitalizações no

SUS foram associadas à HAS e aumentaram 32%, em reais, de 2010 a 2019, passando de 1,6 bilhão

de reais para 2,2 bilhões de reais no período.

2.2 - Fisiopatologia da HAS

Diversos mecanismos estão envolvidos na etiologia da HAS (OPARIL, ZAMAN, e

CALHOUN, 2003). Durante a HAS ocorre um significativo aumento da ação do sistema nervoso
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simpático (SNS), em detrimento do sistema nervoso parassimpático (SNP), o que caracteriza o

desequilíbrio autonômico (OPARIL, ZAMAN, e CALHOUN, 2003). Um mecanismo importante

para que isto ocorra se dá pela dessensibilização de barorreceptores carotídeos, com consequente

redução do tônus vagal (OPARIL, ZAMAN, e CALHOUN, 2003). À vista disso, os autores relatam

que tal desequilíbrio contribui para a elevação da PA, por meio do aumento da contratilidade

cardíaca, estímulo da musculatura vascular lisa, hipertrofia do ventrículo esquerdo e estímulo renal,

resultando no acréscimo do débito cardíaco (DC), aumento da resistência vascular periférica (RVP)

e maior retenção de fluidos. A elevação dos valores pressóricos também está associada ao aumento

ou secreção inapropriada de renina, com consequente acréscimo da produção de angiotensina II e

aldosterona; produção excessiva de hormônios que retêm o sódio; tal como a ingestão inadequada

de sódio por longos períodos (OPARIL, ZAMAN e CALHOUN, 2003).

A associação desses fatores, a longo prazo, resulta no início da disfunção vascular, que

apresenta deficiência de vasodilatadores, tais como prostaciclina, óxido nítrico (NO), e peptídeos

natriuréticos; ativação das vias de contração muscular lisa vascular; estresse oxidativo vascular e

inflamação (FAVERO et al., 2014). Estudos mostram que a resposta inflamatória sistêmica está

igualmente associada à alteração da função vascular, podendo ser associada a um aumento do risco

cardiovascular (HINGORANI et al., 2000).

2.3 - Fatores de risco para HAS

É possível dividir os fatores de risco em modificáveis e não modificáveis (BARROSO

et al., 2021). Barroso et al. (2021) apontam para a genética, o sexo e a idade como exemplos de

aspectos não modificáveis.

Oparil, Zaman e Calhoun (2003) explicam que mutações genéticas podem alterar a PA,

principalmente ao gerar disfunções na manipulação do sal renal e consequente retenção de água

pelas células do organismo. Contudo, ressaltam que na maioria dos casos a HAS é resultado de uma

complexa interação entre fatores genéticos, ambientais e demográficos. Sendo assim, a evidência de

causas genéticas comuns de HAS na população geral permanece insuficiente, mesmo que possam

ser mais frequentes em grupos hipertensivos selecionados, particularmente naqueles resistentes às

terapias farmacológicas convencionais (OPARIL, ZAMAN e CALHOUN, 2003). Os

polimorfismos, que são variações na sequência de DNA, também influenciam nos níveis

pressóricos. Barroso et al. (2021) afirmam que a maioria do risco genético é transmitido por meio

da contribuição de centenas de variações de DNA que, em conjunto, elevam a possibilidade de

desenvolvimento da HAS, após interação com fatores ambientais. Destas variações, destacam-se as
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que são relacionadas aos genes do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tais como a variante do

gene do angiotensinogênio, que tem sido associada ao aumento dos níveis de angiotensinogênio

circulante e da PA em muitas populações distintas e da enzima conversora da angiotensina, que tem

sido igualmente associada com a variação da PA (OPARIL, ZAMAN e CALHOUN, 2003).

A etnia é similarmente um fator de risco para a HAS, contudo, no Brasil, condições

socioeconômicas e de hábitos de vida parecem ser fatores mais relevantes para as diferenças na

prevalência da HAS do que a implicação étnica propriamente dita (BARROSO et al., 2021). Dados

de 2018, fornecidos pelo mesmo trabalho, mostraram que em nosso país não houve uma diferença

significativa entre negros e brancos, no que diz respeito à prevalência de HAS (24,9% versus

24,2%).

Diferenças de gênero na incidência e gravidade da HAS são bem estabelecidas, onde os

homens têm uma maior incidência de HAS em comparação com as mulheres da mesma idade até

meados da quinta década de vida (MARIC, 2005; GILLIS e SULLIVAN, 2016). Tal mudança

relaciona-se com as alterações hormonais decorrentes do climatério e menopausa, que fragiliza a

mulher no contexto cardiovascular (MARIC, 2005; SILVA et al., 2016). Embora os mecanismos

destas diferenças sexuais na incidência e progressão de DCV e HAS necessitem de maiores

investigações, o papel dos hormônios sexuais na modulação da atividade de vários sistemas tem

sido sugerido, tal como do sistema renina-angiotensina (MARIC, 2005). Estudos apontam para uma

maior expressão de receptores de angiotensina II tipo 2 (AT2) nas mulheres que, pelo menos em

parte, é reforçada pela ação do estrogênio (GILLIS e SULLIVAN, 2016; MARIC, 2005). Além da

produção de efeitos contrários à angiotensina II (no rim, a angiotensina II estimula a reabsorção de

sódio e água, aumentando a volemia e a pressão), Gillis e Sullivan (2016) afirmam que os

receptores AT2 tem caráter anti-inflamatório. Desta forma, uma possível justificativa para menores

níveis pressóricos nas mulheres, estaria relacionada a um melhor perfil anti-inflamatório durante a

HAS, atuando como um mecanismo compensatório para limitar o aumento da PA em comparação

com os homens, que exibem um perfil imunitário mais pró-inflamatório (GILLIS e SULLIVAN,

2016).

Com o envelhecimento, ocorre um significativo aumento da PAS, visto que nesta fase

há grande redução da elasticidade e endurecimento progressivo, acompanhados pela perda de

complacência das grandes artérias condutoras (BARROSO et al., 2021; OPARIL, ZAMAN, e

CALHOUN, 2003). Dados indicam que 65% dos indivíduos acima dos 60 anos apresentam HAS

(BARROSO et al., 2021). O período também é acompanhado por declínio da função vascular e
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diminuição linear da modulação simpato-vagal (ALMEIDA-SANTOS et al., 2016; FAVERO et al.,

2014; OPARIL, ZAMAN e CALHOUN, 2003). As alterações no SNA se dão principalmente pelo

aumento gradual das concentrações de noradrenalina plasmática basal, alteração na função de

receptores adrenérgicos e diminuição da responsividade a agonistas e antagonistas adrenérgicos

(O'BRIEN, O'HARE e CORRALL, 1986). Almeida-Santos et al. (2016) também apontam para

taxas mais baixas de AF em pessoas idosas, tal como diminuição linear da VFC. A diminuição do

nível de AF pode estar relacionada a perda de força que acompanha a senescência (FLECK e

KRAEMER, 2003), o que reduz a autonomia deste público, tornando-o sedentário, que, como visto,

é um fator de risco central para o aparecimento da HAS (BARROSO et al. 2021).

Já em relação às condições modificáveis, que são centrais para a prevenção e tratamento

de diversas patologias crônicas, destacam-se o sobrepeso/obesidade, ingestão de sódio e potássio,

consumo de álcool, sedentarismo, comportamento sedentário, tabagismo, controle do estresse e,

como já mencionado, fatores socioeconômicos (BARROSO et al., 2021).

O excesso de peso e o aumento dos níveis de PA parecem ter uma relação linear

significativa (BARROSO et al., 2021). Isso se dá principalmente pela interação indevida entre

fatores já citados, como o SNS, função renal e adrenal, endotélio, juntamente às adipocinas e a

resistência à insulina (SERAVALLE e GRASSI, 2017). Os autores mostram que na obesidade

ocorre uma séria redução na disponibilidade de NO, além de desregulação dos receptores

periféricos adrenérgicos, somados à comunicação prejudicada na parede vascular entre

catecolaminas, angiotensina II, insulina, leptina e outras substâncias derivadas do endotélio. O

estudo ainda alega que a hiperinsulinemia pós-prandial, por exemplo, não é capaz de inibir a

lipólise, o que induz uma maior liberação de ácidos graxos livres, contribuindo para as anomalias

metabólicas, estresse oxidativo e disfunção vascular. Além disso, Tan, Norhaizan, e Liew (2018)

mostram que dietas ricas em glicose e gorduras podem também gerar estresse oxidativo, que

contribui para a inativação do NO, acarretando no desenvolvimento de disfunções vasculares em

indivíduos hipertensos (OPARIL, ZAMAN e CALHOUN, 2003). A estimulação e aumento da

reabsorção de sódio e ácido úrico a nível tubular também decorrem do estado de resistência à

insulina (SERAVALLE e GRASSI, 2017). Evidências apoiam a hipótese de que elevações dos

níveis plasmáticos de ácido úrico podem ter um papel causal no desenvolvimento da HAS

(OPARIL, ZAMAN e CALHOUN, 2003; SERAVALLE e GRASSI, 2017). O aumento da rigidez

arterial, a redução da conformidade e distensibilidade arterial e a hipertrofia ventricular esquerda,

estão igualmente associadas à obesidade (SERAVALLE e GRASSI, 2017).
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Grillo et al. (2019) mostram que a elevada ingestão de sódio e o aumento dos níveis de

PA conferem maior retenção de água, aumento da RVP, alterações na função vascular, alterações na

estrutura e função das grandes artérias elásticas, modificação na atividade simpática, e diferenças na

modulação neuronal autonômica do sistema cardiovascular. O trabalho ainda aponta que uma

redução modesta e prolongada da ingestão de sal induz uma queda significativa da PA, tanto em

indivíduos hipertensos como normotensos, independentemente do sexo e grupo étnico, com quedas

maiores da PAS para maiores reduções do sal alimentar. Estudos de medida de excreção de sódio

apontam que naqueles com ingestão elevada de sódio, a PAS foi 4,5 mmHg a 6,0 mmHg maior e a

PAD 2,3 mmHg a 2,5 mmHg em comparação com os que ingeriam as quantidades recomendadas de

sódio (BARROSO et al., 2021). Em contrapartida, os autores revelam que o aumento na ingestão de

potássio diminui os níveis pressóricos.

Ensaios utilizando dilatação mediada pelo fluxo (DMF), que visavam medir a disfunção

vascular, mostraram prejuízos de função em pessoas com consumo elevado de álcool (> 46 g/dia)

(PUDDEY et al., 2019). Os dados do mesmo trabalho indicam haver uma relação linear inversa

entre a DMF, tal como dilatação mediada por nitratos, e o consumo de álcool. Barroso et al., (2021)

indicam que até mesmo uma ingestão equivalente a 30 g/dia de álcool pode resultar em maior

prevalência de HAS ou elevação dos níveis pressóricos. A literatura mostra que a etiologia da

hipertensão relacionada com o álcool é multifatorial, incluindo efeitos sobre o sistema nervoso

autônomo (SNA), o eixo renina-angiotensina, a sensibilidade barorreceptora e o aumento do fluxo

de cálcio nas células musculares lisas vasculares aumentando a reatividade vascular (PUDDEY et

al., 2019).

O sedentarismo possui difícil definição, visto que o nível mínimo de AF necessário para

uma boa manutenção da saúde ainda não foi identificado claramente na literatura. O Colégio

Americano de Medicina do Esporte, entretanto, define sedentarismo como uma prática de atividades

físicas leves inferior a 150 minutos por semana para a população entre 18 e 60 anos (HASKELL et

al., 2007). Segundo Barroso et al. (2021), existe uma associação direta entre sedentarismo e

elevação da PA. A OMS aponta que para adultos (18 a 65 anos), inclusive aqueles com doenças

crônicas ou incapacidades, a recomendação é que façam AF de intensidade leve a moderada por 150

a 300 minutos por semana ou que façam AF de intensidade pesada por 75 a 150 minutos por

semana, quando não houver contraindicação, ou, ainda, um arranjo equivalente entre essas

intensidades ao longo da semana (BULL et al., 2020). De acordo com os mesmos autores, a

recomendação é a mesma para pessoas idosas (mais de 65 anos), mas caso não seja possível, é

indicado que sejam tão ativos fisicamente quanto sua capacidade funcional permitir (BULL et al.,
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2020). No Brasil, o inquérito telefônico Vigitel de 2019 identificou que 44,8% dos adultos não

alcançaram um nível suficiente de prática de AF, sendo esse percentual maior entre mulheres

(52,2%) do que entre homens (36,1%) (BARROSO et al., 2021).

Também existe a questão do comportamento sedentário. As diretrizes da Organização

Mundial da Saúde (OMS) de 2020, sobre AF e comportamento sedentário indicam queo

comportamento sedentário é caracterizado por um baixo gasto energético, geralmente enquanto

sentado, reclinado ou deitado (BULL et al., 2020). Os autores destacam a maior parte do trabalho

de escritório, a condução de um carro e o ato de assistir televisão com os exemplos de

comportamento sedentário. Rezende et al. (2016) realizaram um trabalho mensurando o

comportamento sedentário através do tempo sentado e constataram que ocorre comprometimento da

saúde cardiovascular ligado ao ato, além de verificar-se um significativo aumento da expectativa de

vida quando o tempo sentado é evitado.

O tabagismo, não apenas o consumo de cigarro, mas também de charuto, cigarrilha,

cachimbo, narguilé e cigarro eletrônico, é um poderoso fator de risco cardiovascular e sua cessação

é a medida mais eficaz para a prevenção de um grande número de doenças cardiovasculares

(BARROSO et al., 2021; VIRDIS et al., 2010). Barroso et al. (2021) contam que o uso de tabaco

aumenta a PA em torno de 5 a 10 mmHg, em média. O efeito hipertensivo e taquicárdico persistente

acontece principalmente por meio da estimulação do SNS (VIRDIS et al., 2010). Os autores ainda

apontam que a deficiência da função vascular, rigidez arterial, inflamação, modificação lipídica,

bem como alteração dos fatores antitrombóticos e pró-trombóticos, são determinantes importantes

relacionadas tabagismo, além da aceleração do processo aterotrombótico, levando a eventos

cardiovasculares.

Conforme explicam Oparil, Zaman e Calhoun (2003), a exposição ao estresse

psicossocial aumenta o tônus simpático, além do fato de que a vasoconstrição induzida por estresse

repetido pode resultar em hipertrofia vascular, levando a elevações progressivas da RVP e dos

níveis pressóricos. Os autores relatam que tal fato poderia explicar, em parte, a incidência de HAS

em grupos socioeconômicos mais baixos, visto que estes devem suportar maiores níveis de estresse

associados à vida cotidiana. Sendo assim, o controle do estresse emocional, por diversas técnicas

existentes, pode contribuir para a prevenção da HAS, mesmo que ainda haja carência de estudos

mais robustos nesse sentido (BARROSO et al., 2021).

Entre os fatores socioeconômicos, a menor escolaridade e condições de habitação

inadequadas, além da baixa renda familiar, destacam-se como fatores de risco significativo para
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HAS (BARROSO et al., 2021). Fiório et al. (2022), por exemplo, avaliaram a prevalência de HAS

em adultos no município de São Paulo e identificaram que aqueles com menores níveis de

escolaridade, como as pessoas que estudaram até o ensino fundamental 2, ensino fundamental 1 e os

sem escolaridade, tinham maior chance de autorrelato de HAS, quando comparadas àqueles com

ensino superior.

2.4 - Tratamento, controle e prevenção da HAS

A HAS possui fácil diagnóstico e seu tratamento é eficaz quando utiliza-se de um

arsenal terapêutico diversificado, eficiente e com poucos efeitos adversos (BARROSO et al., 2021).

Entretanto, o controle da HAS em todo o mundo ainda é inadequado, dado que se trata de doença

frequentemente assintomática, o que dificulta a adesão aos cuidados (BARROSO et al., 2021).

O tratamento pode ser considerado medicamentoso e não medicamentoso, de modo que

ambos tem como objetivo a proteção cardiovascular e a redução da PA (WHELTON et al., 2018). A

utilização de fármacos é capaz de reduzir a morbidade e mortalidade devido à DCV (MALACHIAS

et al., 2016). Somado à isto, determinados aspectos são significativos ao longo da intervenção

medicamentosa como: eficácia via oral; tolerância ao medicamento; administração

preferencialmente feita em dose diária única; possibilidade de uso em associação a outros

medicamentos; e produção do medicamento com controle de qualidade (MALACHIAS et al.,

2016). Os autores também mostram que os benefícios são maiores quanto maior for o risco

cardiovascular e que, dependendo do estágio e risco, o hipertenso pode optar pelo tratamento não

medicamentoso juntamente à monoterapia ou à combinação de medicamentos (MALACHIAS et

al., 2016). Mudanças comportamentais caracterizam o tratamento não medicamentoso da HAS, que

pode ser realizado por meio da: manutenção da massa corporal; alimentação saudável; redução da

ingestão de sal e álcool; cessação do tabagismo; controle de estresse, ansiedade e depressão; boa

qualidade de sono; e combate ao sedentarismo (MALACHIAS et al., 2016; WHELTON et al.,

2018).

O enfrentamento ao sedentarismo e ao comportamento sedentário, como já visto, é

indispensável para a prevenção, controle e tratamento da HAS. Sendo assim, a prática de AF e de

exercício físico (EF) surgem como excelentes ferramentas de embate ao sedentarismo. A AF se

refere a qualquer movimento corporal que aumente o gasto energético, o que inclui atividades

domésticas, caminhadas na rua ou subir lances de escada, por exemplo (CASPERSEN, POWELL e

CHRISTENSON, 1985). Já o EF é um subconjunto da AF que é planejado, estruturado e repetitivo,

com um objetivo específico (CASPERSEN, POWELL e CHRISTENSON, 1985).
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2.5 - EF e seus efeitos sobre a HAS

Dentre as categorias de EF, destacam-se duas que geralmente são utilizadas como forma

de intervenção para hipertensos: o EA e o ER, cada qual com respostas sistêmicas específicas.

O EA pode ser definido como prática em que há movimentos contínuos de grandes

grupamentos musculares de forma rítmica durante um período sustentado (PATEL et al, 2017).

Estudos confirmam que o EA tem a capacidade de reduzir os níveis pressóricos, principalmente por

meio de adaptações autonômicas e hemodinâmicas que influenciam o sistema cardiovascular

(MALACHIAS et al, 2016; RONDON e BRUM, 2003). Rondon e Brum (2003) também alegam

que o EA pode auxiliar na diminuição da dosagem dos medicamentos hipertensivos do sujeito e

que, em conformidade com o caso, pode efetuar o controle da PA sem medidas farmacológicas.

Para além disso, evidências indicam que o EA é capaz de produzir efeito hipotensor pós exercício

(HPE), que é uma redução clinicamente relevante da PA após o exercício, em indivíduos

hipertensos depois de uma única sessão, de modo que esse efeito é mantido ao longo de um

programa de treinamento físico adequadamente estruturado (FORJAZ et al., 1998; RONDON e

BRUM, 2003; UMPIERRE e STEIN, 2007).

Os mecanismos responsáveis pela HPE ainda são bastante discutidos e alvo de

investigações (RONDON e BRUM, 2003). Existem diversos fatores que poderiam justificar a HPE,

tais como alterações na modulação autonômica cardíaca e atividade vasomotora (DE BRITO et al,

2015). De modo mais específico, destacam-se aspectos como: a redução do DC, ocasionado pela

queda do volume sistólico (VS); a diminuição da RVP, motivada por mecanismos vasodilatadores

locais, com concomitante redução da atividade nervosa simpática periférica para a vasoconstrição; e

alterações no funcionamento dos pressorreceptores arteriais e cardiopulmonares, assim como o

aumento na sua sensibilidade e a modificação no seu ponto de funcionamento observados no

período de recuperação (DE BRITO et al, 2015; FORJAZ et al., 1998; HALLIWILL et al., 2013).

Já o ER caracteriza-se pela movimentação de grupamentos musculares (ou ao menos a

tentativa de movimentação) em sentido oposto à uma força resistente, normalmente exercida por

algum tipo de equipamento (FLECK e KRAEMER, 2003). O incremento tanto na força muscular

quanto na capacidade de realização de tarefas cotidianas são benefícios característicos advindos

deste tipo de treinamento (UMPIERRE e STEIN, 2007). O ER conta com algumas variáveis que

devem ser manipuladas de acordo com a individualidade do sujeito, assim como pelas capacidades

físicas pretendidas, tal como força, potência, resistência, mobilidade, dentre outras (FLECK e

KRAEMER, 2003). A seleção do exercício pode se dar a partir da ação muscular pretendida,
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número de articulações envolvidas e busca por estabilidade ou instabilidade de articulações e

superfícies, por exemplo (SCHOENFELD, 2010; FLECK e KRAEMER, 2003). A intensidade

refere-se a carga ou resistência utilizada (TAN, 1999). Habitualmente esta carga é expressa como

uma porcentagem de 1 repetição máxima (1RM) e equivale ao número de repetições que podem ser

realizadas com um determinado peso, podendo ser classificadas em 3 zonas básicas: baixa (1-5),

moderada (6-12), e alta (>15) (SCHOENFELD, 2010). Cada uma destas zonas de repetição

envolverá a utilização de diferentes sistemas energéticos e exigirá do sistema neuromuscular de

diferentes formas (SCHOENFELD, 2010). Aspectos como o tipo e velocidade de contração, fatores

psicológicos, além da busca por atingir a falha concêntrica também impactam na intensidade do

exercício (SCHOENFELD, 2010; TAN, 1999). Uma série pode ser definida como o número de

repetições realizadas consecutivamente sem descanso, enquanto o volume do exercício refere-se

geralmente ao produto de repetições totais, séries, e carga realizada numa sessão de treino

(SCHOENFELD, 2010). Tan (1999) refere-se ao volume de treino como o trabalho total realizado

dentro de um tempo especificado e que pode ser determinado com precisão calculando o trabalho

realizado em joules, contudo também afirma que a partir do número total de repetições e de carga é

possível estimar de forma mais simples o volume de treino. Segundo Fleck e Kraemer (2003), o

cálculo do volume de treinamento é útil para a determinação do estresse total do treinamento. O

intervalo de descanso entre as séries e exercícios permitem a recuperação principalmente das vias

energéticas recrutadas. Os períodos de descanso costumam ser longos quando utiliza-se cargas

elevadas e curtos quando utiliza-se cargas baixas (FLECK e KRAEMER, 2003). O intervalo de

descanso pode ainda ser classificado em 3 categorias: curto (30 segundos ou <), moderado (60-90

segundos), e longo (3 minutos ou >) (SCHOENFELD, 2010). A utilização de cada uma destas

categorias tem efeitos distintos sobre a capacidade de resistência e a acumulação de metabólitos no

organismo (SCHOENFELD, 2010).

Comparado com o EA, há um conjunto significativamente menor de informação na

literatura acerca da possibilidade de redução dos níveis pressóricos geradas pelo ER, havendo

necessidade de mais estudos sobre o assunto (MALACHIAS et al, 2016). Contudo, Umpierre e

Stein (2007) fornecem dados sobre a influência do ER crônico sobre a PA em repouso, com leve

redução tanto para a PAS quanto para a PAD, mostrando inclusive que uma única sessão de ER foi

capaz de produzir HPE em indivíduos normotensos e hipertensos, porém, há controvérsias em

relação à intensidade de esforço necessária para indução desse efeito.
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2.6 - VFC

O intervalo entre os batimentos cardíacos normais (NN) não são idênticos entre si, o que

demonstra a capacidade responsiva do coração a diversos estímulos, dentre eles os advindos do

SNP e SNS (HEART RATE VARIABILITY, 1996). Os nervos parassimpáticos (vagos)

distribuem-se majoritariamente para os nodos sinoatrial e atrioventricular, pouco menos para a

musculatura atrial e muito pouco para o músculo ventricular (GUYTON e HALL, 2017). Os nervos

simpáticos, por outro lado, ramificam-se por todas as porções do coração com forte representação

no músculo ventricular, bem como em outras áreas (GUYTON e HALL, 2017).

Visto que SNA é um dos aspectos que influenciam no processo de HPE, a análise da

VFC surge como tentativa de elucidação dos mecanismos deste sistema. A VFC é um dos métodos

de diagnóstico não invasivo mais interessantes e cada vez mais utilizados nas áreas da saúde

(PUMPRLA et al., 2002). A observação da flutuação dos batimentos cardíacos pode ser usada para,

indiretamente, acessar o controle autonômico do coração (PUMPRLA et al., 2002). Mudanças nos

padrões da VFC podem fornecer indicadores sobre a saúde do sujeito (PUMPRLA et al., 2002).

Uma elevada VFC é sinal de boa adaptabilidade, sugestiva de um indivíduo saudável com

mecanismos de controle do SNA adequados (PUMPRLA et al., 2002). Em contrapartida, uma

menor VFC, como mostram os mesmos autores, é frequentemente indicativo de má adaptabilidade e

controle insuficiente do SNA, implicando a presença de um mau funcionamento fisiológico no

indivíduo. Tsuji et al. (1994), por exemplo, relatam que a diminuição da VFC revela pior

prognóstico na evolução de DCV, visto um aumento significativo da atividade simpática. Com isso,

a redução da VFC emerge como um ótimo indicador de riscos relacionados a eventos adversos,

tanto em sujeitos saudáveis quanto naqueles que apresentam algum tipo de complicação

(PUMPRLA et al., 2002). Inclusive, sabe-se que após o EF é possível observar uma melhora

significativa no balanço simpato-vagal, com diminuição do tônus simpático e aumento do tônus

vagal (HALLIWILL et al., 2013).

A avaliação da VFC pode ser realizada através de alguns métodos estatísticos, dos quais

os com maior aplicabilidade clínica são os lineares (com análise do domínio do tempo e frequência)

(HEART RATE VARIABILITY, 1996). Tais métodos possibilitam a observação dos intervalos NN

(ou seja, anormalidades como arritmias ou artefatos são descartadas), expressos em milissegundos

(ms) (HEART RATE VARIABILITY, 1996). Além disso, vale destacar que estes são métodos

estatísticos utilizados para o exame de curtos períodos de tempo (HEART RATE VARIABILITY,

1996).
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A mais comum variável com análise do domínio de tempo é o desvio padrão dos

intervalos NN (SDNN), expresso em ms (HEART RATE VARIABILITY, 1996). O desvio padrão

fornece a ideia de dispersão dos intervalos NN. Logo, quanto maior for o SNDD, maior será a VFC.

Contudo, tal método não permite distinguir se a VFC se modifica por alterações do tônus simpático

ou vagal (HEART RATE VARIABILITY, 1996; PUMPRLA et al., 2002).

Ainda referente ao domínio de tempo, outra medida bastante utilizada, que deriva das

diferenças de intervalo, é a raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre intervalos NN

adjacentes (RMSSD), também expressa em ms, que neste caso possibilita estimar a atuação

parassimpática (HEART RATE VARIABILITY, 1996; PUMPRLA et al., 2002).

Por fim, igualmente em relação ao domínio do tempo, há a mensuração feita pela

porcentagem dos intervalos NN adjacentes com diferença de duração maior que 50 ms, que

similarmente permite estimar a atuação parassimpática (HEART RATE VARIABILITY, 1996).

Como já mencionado, há também a investigação feita pelo domínio da frequência, que é

expressa por meio da densidade de potência espectral (PUMPRLA et al., 2002; VANDERLEI et al,

2009). Este tipo de análise divide a VFC em componentes oscilatórios, sendo eles: alta frequência

(HF), que indica a modulação respiratória e a atuação vagal sobre o coração; baixa frequência (LF),

que expressa a atuação conjunta dos componentes vagal e simpático sobre o coração, com

predominância do simpático; muito baixa frequência (VLF) e ultrabaixa frequência (ULF), que são

índices de utilização menos frequente, com explicação fisiológica pouco elucidada, porém que

parecem estar relacionados ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, à termorregulação e ao

tônus vasomotor periférico (VANDERLEI et al, 2009). Segundo Vanderlei et al (2009), a relação

LF/HF representa as alterações absolutas e relativas entre os componentes simpático e

parassimpático do SNA, que caracteriza o balanço simpato-vagal sobre o coração.

2.7 - Relevância clínica da VFC

A investigação da VFC possui valor que excede a questão da análise do tônus vagal e

simpático e seus desdobramentos. Uma das possibilidades se dá pela utilização da VFC como

ferramenta de apuração de desordens psicológicas, mesmo que até o momento ainda apresente

resultados heterogêneos (CARR, DE VOS e SAUNDERS, 2018; DISHMAN et al., 2000;

HAMILTON e ALLOY, 2016). Ainda que a eficácia do uso seja controversa, a VFC pode também

ser direcionada para a averiguação de processos fisiológicos envolvendo a performance de pessoas

saudáveis ou com alguma patologia, considerando a crescente tendência do emprego de
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instrumentos tecnológicos para a coleta de variáveis biológicas, como na monitorização de

protocolos de treinamento (DÜKING et al., 2021; LUCINI et al., 2017). Por fim, Simões et al.

(2016) estabelecem que a VFC parece ser capaz de estimar o primeiro limiar durante o exercício

descontínuo de resistência em pacientes com doença arterial coronariana. Karapetian, Engels e

Gretebeck (2008), de modo similar, publicaram dados que sugerem que há uma correlação entre o

primeiro limiar durante teste incremental em adultos saudáveis.

2.8 - Reatividade vascular

Devido à elevada taxa de morbilidade e mortalidade da doença arterial coronariana

(DAC), há uma necessidade crescente de identificação precoce da doença, cujos pacientes são

propensos a desenvolver eventos cardiovasculares (POUWELS et al., 2019). Em etapas iniciais da

DAC é possível a detecção de queda da reatividade vascular através do cold pressor test (CPT)

(POUWELS et al., 2019). O CPT é um teste comum e amplamente validado, que induz estresse

sistêmico envolvendo a imersão da mão dominante de um indivíduo em água gelada (normalmente

a temperatura entre 0ºC e 5ºC) durante um período de tempo (LAMOTTE et al., 2021; POUWELS

et al., 2019). A disfunção vascular acarretada por fatores de risco modificáveis e/ou não

modificáveis é reconhecida como o primeiro passo para o desenvolvimento de DCV ateroscleróticas

(POUWELS et al., 2019). O estímulo do frio ativa as vias sensoriais aferentes que, por sua vez,

desencadeiam uma resposta simpática resultando num aumento da PA (LAMOTTE et al., 2021).

Deste modo, o teste permite avaliar a reatividade vascular através do comportamento de

vasodilatação/vasoconstrição em resposta ao estímulo frio (POUWELS et al., 2019). Se os circuitos

e vias neuronais aferentes ou eferentes forem danificados, a resposta vasomotora simpática é

prejudicada e, portanto, a resposta da PA e da frequência cardíaca (FC) ao CPT pode variar

significativamente (LAMOTTE et al., 2021).

Diante ao apresentado, a hipótese do presente trabalho é que após uma sessão de

exercícios combinados, a reatividade vascular dos participantes irá progredir, fato este que pode

influenciar positivamente a morbi-mortalidade por DCV. Com isso, o objetivo do presente estudo

foi avaliar se há influência de uma sessão de exercícios combinados sobre a função vascular de

pessoas hipertensas.
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3 - MÉTODOS

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de

São Paulo (Anexo 1), sendo aprovado sob parecer nº 5.811.795 (CAAE: 63477922.6.0000.5505) e

executado de acordo com o cronograma apresentado (tópico 7 - CRONOGRAMA). A participação

no estudo foi voluntária e ocorreu somente após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido (TCLE) (Anexo 2). Os indivíduos receberam todas as informações relacionadas ao

estudo. Os riscos e desconfortos, ainda que mínimos, foram mencionados, tal como os possíveis

benefícios.

3.1 - Amostra

Para o cálculo amostral elegemos como desfecho principal a variância do percentual de

dilatação/constrição carotídea observada durante o CPT. Após busca na literatura observamos que a

variância da dilatação/constrição carotídea é em média 2,97% (HEFFERNAN et al, 2017;

LAFLECHE et al, 1998; LIU et al, 2011a; LIU et al, 2011b; RUBENFIRE, RAJAGOPALAN e

MOSCA, 2000; VAN MIL et al, 2017). Utilizamos então a seguinte fórmula: , 𝑛 = ( 𝑍∝/2∙δ
𝐸 )²

sendo n = tamanho amostral, Zα/2 = valor crítico para o grau de confiança desejado, utilizamos

95%, δ = desvio padrão da variável principal de desfecho, dilatação/constrição carotídea durante o

CPT, E = erro padrão, utilizamos 5%. Por meio desse cálculo chegamos no número total de 18

voluntários (MIOT, 2011).

O projeto do trabalho foi submetido ao Comitê de Ética no dia 13 de setembro de 2022.

No dia 01 de novembro do mesmo ano, recebemos um parecer com algumas pendências. As

pendências foram resolvidas e submetidas no dia 17 de novembro. O projeto foi aprovado somente

no dia 13 de dezembro de 2022. Sendo assim, devido ao curto prazo para a realização das

intervenções, foi possível o recrutamento de apenas 8 indivíduos, que foram separados em dois

grupos: 4 pessoas para o grupo jovem (GJ) (40 a 55 anos) e 4 pessoas para o grupo idoso (GI) (60 a

80 anos), para que fosse verificado se há diferença entre os grupos; se o grupo idoso apresenta perda

das capacidades avaliadas.

Todos os voluntários foram instruídos a manter jejum de 6 horas (água foi permitido) e não

realizar AF nas 24 horas antes das sessões experimentais.

3.2 - Meio de recrutamento

Os voluntários foram recrutados por meio de divulgação on-line.



25

O texto usado para o recrutamento foi: “Olá, você é hipertenso e está sob a utilização de

remédios anti-hipertensivos e tem entre 40 e 55 ou 60 e 80 anos de idade? Se sim, venha fazer parte

de nossa pesquisa. Sua participação poderá contribuir para que possamos entender melhor os efeitos

do exercício físico sobre condições similares à sua!”.

Foram convidados a participar do projeto todos aqueles voluntários que atenderem os

critérios de inclusão. Além disso, foram recrutados pacientes já incluídos no programa de

reabilitação nível II, III e IV de uma clínica particular de Santos.

3.3 - Critérios de inclusão

O voluntário deveria ser hipertenso, segundo classificação da VII Diretriz Brasileira de

Hipertensão (MALACHIAS et al, 2016) e estar sob utilização de fármaco anti-hipertensivo; ter

entre 40 e 55 ou 60 e 80 anos de idade no início do protocolo experimental; possuir índice de massa

corpórea (IMC) de até 37 Kg/m2.

3.4 - Critérios de exclusão

Possuir alguma doença que pudesse comprometer a resposta cardiovascular ao

exercício; possuir alguma condição osteomuscular que impedisse a realização de EF em esteira

rolante.

Não participação em alguma das atividades do protocolo.

3.5 - Caracterização da amostra

Para caracterizar a amostra quanto ao nível de AF foi aplicado o Questionário

Internacional de Atividade Física (IPAQ) (Anexo 3), no início do protocolo. Além disso, foi feita

uma anamnese para avaliação dos fatores de risco, uso de medicação, dentre outras informações

(Anexo 4).

3.6 - Características do estudo

Todos os voluntários participaram de 3 visitas ao local do experimento. A primeira

visita para a assinatura do termo de consentimento, aplicação do IPAQ, coleta dos dados

antropométricos, realização da anamnese e realização do teste cardiopulmonar, além do

solucionamento de possíveis dúvidas. As demais visitas ocorreram de forma aleatória. Ao chegar no

local de realização das sessões o voluntário descobria qual sessão aconteceria naquela visita:
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“controle” ou “intervenção”. As sessões tiveram no mínimo três dias de intervalo, e cada sessão

teve duração média de 1 hora e 30 minutos. Todas as sessões aconteceram no período da manhã. O

local foi mantido com temperatura controlada em 24ºC.

3.6.1 - Sessões experimentais

3.6.1.1 - Sessão de intervenção

Nessa visita os voluntários foram submetidos a avaliação da reatividade vascular e das

variáveis hemodinâmica e autonômicas.

Após isso, foram submetidos a 45 minutos de exercício de acordo com o seguinte

protocolo:

- 5 minutos de aquecimento 80% da velocidade do limiar 1 (L1);

- Supino Sentado 3X10 80% de 1 repetição máxima (RM) aferido pela fórmula de Baechle

(repetição máxima - 1’30 intervalo entre séries);

- 5 minutos de aeróbio velocidade do L1;

- Leg Press 3X10 80% de 1 RM aferido pela fórmula de Baechle (repetição máxima - 1’30

intervalo entre séries);

- 5 minutos de aeróbio velocidade do L1;

- Puxador Frente 3X10 80% de 1 RM aferido pela fórmula de Baechle (repetição máxima -

1’30 intervalo entre séries);

- 5 minutos de aeróbio velocidade do L1;

- Flexão de Joelho 3X10 80% de 1 RM aferido pela fórmula de Baechle (repetição máxima -

1’30 intervalo entre séries);

- 5 minutos de aeróbio velocidade do L1

Após a FC retornar aos valores pré-exercício foram coletados os dados de FC e CPT.

Logo após, foi instalado o Monitor Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e o voluntário foi

dispensado, devendo retornar no dia seguinte para a retirada da MAPA.

3.6.1.2 - Sessão controle

Nessa visita os voluntários também foram submetidos a avaliação da reatividade

vascular e das variáveis hemodinâmica e autonômicas. Porém, ao invés de realizar os exercícios, o

voluntário permaneceu descansando por 45 minutos na mesma sala onde a sessão foi realizada.

Após o período de descanso, foram igualmente coletados os dados de FC e CPT. Ao final, foi
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instalado o MAPA e o voluntário foi dispensado, devendo retornar no dia seguinte para a retirada da

MAPA.

3.7 - Avaliações

3.7.1 Avaliação antropométrica

Foram mensuradas estatura, massa corporal e índice de massa corporal (IMC). Para a

aferição da estatura foi utilizado o estadiômetro da marca Sanny. A aferição da massa corporal foi

feita em balança da marca TANITA modelo BF680. Para tais avaliações os voluntários

permaneceram descalços, trajando o mínimo de peças de roupas, obedecendo ao plano de Frankfurt.

Para determinação do IMC foi dividido o valor da massa corporal em quilogramas pelo quadrado da

estatura em centímetros (massa corporal/estatura²).

3.7.2. Avaliação de RM

Fizemos a aferição de RM em cada um dos 4 exercícios que deveriam ser realizados no

protocolo experimental: Supino Sentado, Leg Press, Puxador Frente e Flexão de Joelho.

Segundo Lacio et al. (2010), uma metodologia para determinação de RM que utiliza

cargas máximas (teste de 1-RM) é contraindicado para indivíduos iniciantes no ER, tal como para

adultos sedentários, idosos, hipertensos e cardíacos, por conta do risco elevado de causar lesões

músculo esqueléticas. Por conta disso, algumas equações foram desenvolvidas visando estimar a

carga máxima que uma pessoa pode suportar por meio da utilização de cargas submáximas com a

realização de movimentos até a falha concêntrica (LACIO et al., 2010). Sendo assim, utilizamos a

fórmula de Baechle, 1-RM = carga × [(.0375 × reps) + .978], para predizer o valor de 1-RM por

meio de cargas submáximas com a realização de movimentos até a falha concêntrica (BAECHLE e

GROVES, 2000).

Antes de realizar o teste propriamente dito, os sujeitos fizeram um de aquecimento que

consistiu na execução de 5 a 10 repetições, com uma carga equivalente a 40 a 60% da máxima

percebida (LACIO et al., 2010). Após o aquecimento, uma carga de aproximadamente 80 a 100%

da carga máxima percebida foi selecionada (LACIO et al., 2010). Foi solicitado aos sujeitos a

realização do maior número de repetições (próximo de 10) até que se atingisse a falha concêntrica.

Houve incentivo verbal, contudo a cadência de movimento não foi controlada.
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3.7.3 - Avaliação cardiorrespiratória

O teste de esforço cardiorrespiratório submáximo foi realizado em esteira rolante (ATL,

Inbrasport, Curitiba, Brasil), sob o protocolo de rampa, cujos incrementos de velocidade e

inclinação foram individualizados, de acordo com o consumo máximo de oxigênio estimado para

cada participante, para que o exame durasse em média 10 minutos. Para que o aumento da taxa de

trabalho fosse linear ao longo do tempo, incrementos lineares de velocidade e incrementos

curvilíneos de inclinação foram combinados. O teste foi interrompido quando o voluntário atingiu o

valor de 85% da FC máxima prevista pela idade. A FC foi monitorada pelo aplicativo Elite HRV ®

utilizando-se o transmissor cardíaco Polar H10® (Polar Electro Oy, Kempele, Finlândia), este

transmissor tem capacidade de transmitir os dados dos intervalos de cada ciclo cardíaco, a fim de

avaliarmos a posteriori a VFC e estabelecermos o primeiro limiar de lactato quando o valor de

RMSSD apresentar estabilidade entre no mínimo dois estágios consecutivos do teste incremental.

De acordo com dados publicados, este ponto é correlacionado com o primeiro limiar de lactato em

indivíduos saudáveis e portadores de patologias cardiovasculares, ainda que o método de treino

utilizado no estudo o tenha sido o treinamento resistido (SIMOES et al., 2016).

3.7.4 - Avaliações autonômicas

O voluntário, após chegar ao laboratório, permaneceu deitado por 20 minutos. A FC foi

coletada ao longo de 10 minutos por meio do sensor Polar H10®, juntamente com a utilização do

aplicativo Elite HRV®. Após a coleta, os dados de FC foram analisados para o cálculo dos intervalos

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

Department of Physics, University of Kuopio, Kuopio, Finlândia). Foram avaliadas as seguintes

variáveis:

I. Domínio do tempo:

A. rMSSD.

II. Domínio da frequência :

A. HF(frequência entre 0,15 –0,4 Hz).

B. LF(frequência entre 0,04 –0,15 Hz).

C. HF/LF.

3.7.5 - Avaliação da reatividade carotídea

A reatividade vascular foi avaliada pelo CPT, utilizando-se o equipamento de ultrassom

GE Healthcare Logiq V2® (Boston, MA, EUA). Logo após a avaliação autonômica, o voluntário
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permaneceu deitado para que fosse detectado o leito vascular carotídeo comum do lado direito do

voluntário por meio de ultrassonografia com doppler, sendo avaliado durante um minuto o diâmetro

carotídeo. Em seguida, foi solicitado ao voluntário submergir sua mão dominante em água gelada (5

graus Celsius) por três minutos para que o diâmetro carotídeo fosse avaliado (POUWELS et al.,

2019).

Essas imagens foram avaliadas a posteriori pelo Software Quipu - Cardiovascular suíte®

(Pisa, Itália) para o cálculo do diâmetro médio carotídeo durante os dois períodos avaliados (ou

seja, pré e durante a submersão). A resposta avaliada foi o percentual de dilatação do diâmetro

carotídeo durante a submersão comparada com o diâmetro carotídeo durante o momento

pré-submersão (POUWELS et al., 2019).

3.7.6 - Aferições da PA

A MAPA foi instalada no braço não dominante do voluntário logo após a realização do

segundo CPT. Utilizaremos o equipamento DynaMapa® (São Paulo, Brasil). Foi recomendado aos

voluntários que não realizassem EF e não consumissem bebidas alcoólicas durante o teste. Foi

requerido ao voluntário o preenchimento do relatório de todas as atividades desenvolvidas durante

as 24 horas. Também foi solicitado que o voluntário mantivesse sua rotina diária, durante todos os

dias de experimento.

Os dados de PA ambulatorial foram analisados: 24 horas (média de todas as medidas

realizadas durante as 24 horas); vigília (média de todas as medidas realizadas antes de o voluntário

ir dormir, conforme descrito no relatório), sono (média de todas as medidas realizadas durante o

período que o voluntário relatou estar dormindo) e matutino (média das medidas durante as duas

últimas horas antes do horário que o voluntário referiu acordar). Essa avaliação foi realizada após as

sessões controle e exercício.

Utilizamos o desvio padrão de todas as medidas realizadas nas 24h da MAPA a fim de

calcular a variabilidade da PAS.
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FIGURA 1. Desenho experimental.

3.8 - Análise Estatística

A normalidade das variáveis foi verificada através do teste de Shapiro-Wilk.

Para a averiguação do comportamento das variáveis foi empregado o modelo de análise

de variância de duas vias de medidas repetidas para comparar as médias das variáveis entre e intra

grupos. Quando necessário, foi utilizado o teste de Bonferroni como post-hoc.

O teste t de student independente foi usado com o objetivo de analisar as variáveis de

caracterização da amostra.

Para todas as análises foi empregado p<0,05 como significância.

O programa estatístico utilizado para a análise estatística foi o SPSS® (IBM, Inc, versão

23).
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4 – RESULTADOS

Os dados referentes à caracterização da amostra estão presentes na tabela 1. Como é

possível verificar, tanto o GJ quanto o GI foram compostos por 1 homem e 3 mulheres. Ambos os

grupos contavam com voluntários sedentários, irregularmente ativos e ativos de acordo com o

IPAQ.

TABELA 1: Dados de caracterização da amostra.

Grupo Voluntário Idade Sexo Peso (kg) Estatura (cm) IMC IPAQ Medicamentos

GJ Voluntário 1 48 Masculino 72 163 27,1 Irregularmente
ativo

Olmesartana
Medoxomila + Besilato
de Anlodipino,
Rosuvastatina Cálcica

GJ Voluntário 2 54 Feminino 78 158 31,24 Sedentário
Aradois H, Alenthus
XR, Acrosalan, Óleo
de Cannabis

GJ Voluntário 3 55 Feminino 92 166 33,39 Ativo

Corus,
Hidroclorotiazida,
Roxflan, Dicloridrato
de Betaistina

GJ Voluntário 4 57 Feminino 98 161 37,81 Sedentário Losartan,
Hidroclorotiazida

GI Voluntário 5 60 Feminino 84 170 29,07 Ativo Enalapril,
Hidroclorotiazida

GI Voluntário 6 61 Masculino 97 178 30,61 Irregularmente
ativo

AAS, Olmecor,
Rivaroxabana,
Anlodipino, Carvedilol,
Rosuvastatina

GI Voluntário 7 67 Feminino 64 150 28,44 Ativo

Aradois H,
Bromoprida,
Hidroclorotiazida,
Anlodipino,
Metformina

GI Voluntário 8 74 Feminino 74 149 33,33 Sedentário Maleato de Enalapril,
Hidroclorotiazida

cm = centímetros, kg = quilogramas

Pode-se verificar, na tabela 3, que os valores obtidos através do CPT não apresentaram

diferença significativa relacionada ao exercício. Os números de RMSSD reduziram após a sessão

exercício (p<0,05) em ambos grupos. Contudo, as medidas de LF, HF e LF/HF não sofreram

influência do exercício. Também é possível notar que as medidas de PA e FC (PAS vigília, PAD

vigília, FC vigília, PAS sono, PAD sono, FC sono, PAS total, PAD total e FC total) não sofreram

diferenças significativas.

Com o intuito de avaliar o erro intra-avaliador, analisou-se o Coeficiente de

Variação (CoV) das avaliações realizadas pelo mesmo avaliador, pela razão entre a média do
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diâmetro da carótidas e do desvio padrão destas medidas de todos os voluntários nos momentos pré

sessão controle e pré sessão exercício, isto é, de todas as avaliações no momento em que os

voluntários não haviam realizado nenhuma tarefa e, portanto, não deveria existir alteração

significante. O Avaliador teve como CoV 3%, o que demonstra uma boa consistência nas

avaliações.

Ao longo do estudo, não foi possível concluir a coleta de dados de PA de 2 dos

participantes (1 do GJ e 1 do GI) devido a problemas técnicos (ambas participantes eram do sexo

feminino).

TABELA 2: Dados antropométricos.

Grupo

GJ (n=4) GI (n=4)

Idade (anos) 53,5 ± 3,87 65,5 ± 6,45*

Mulheres/Homens 3/1 3/1

Estatura (cm) 1,62 ± 0,03 1,62 ± 0,14

Massa Corpórea (kg) 85 ± 12,05 79,75 ± 14,10

IMC 32,38 ± 4,45 30,36 ± 2,17
* = p<0,05 GJ vs GI, cm=  centímetros, mm = milímetros, kg = quilogramas

TABELA 3: Dados CPT.
Grupo

GJ (n=4) GI (n=4)

CPT SESSÃO CONTROLE

Vasodilatação do diâmetro carotídeo pré (%) 5,47 ± 4,31 3,65 ± 3,86

Vasodilatação do diâmetro carotídeo pós (%) 6,51 ± 2,37 2,17 ± 0,62

CPT SESSÃO EXERCÍCIO

Vasodilatação do diâmetro carotídeo pré (%) 3,73 ± 4,08 3,34 ± 1,30

Vasodilatação do diâmetro carotídeo pós (%) 3,71 ± 3,22 3,24 ± 1,20
pré = pré sessão, pós = pós sessão

TABELA 4: Dados de VFC.
Grupo

GJ (n=4) GI (n=4)

VFC SESSÃO CONTROLE

RMSSD pré 22,14 ± 11,98 21,59 ± 13,20

RMSSD pós 33,47 ± 22,26 20,87 ± 13,05

LF pré 46,48 ± 25,17 64,60 ± 9,58

LF pós 57,08 ± 22,10 67,12 ± 16,81

HF pré 41,61 ± 22,70 35,27 ± 9,63
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HF pós 30,04 ± 16,75 32,77 ± 16,78

LF/HF pré 1,41 ± 1,01 1,96 ± 0,64

LF/HF pós 2,25 ± 1,18 3,25 ± 3,34

VFC SESSÃO EXERCÍCIO

RMSSD pré 26,29 ± 13,35 16,73 ± 12,99

RMSSD pós 20,01 ± 15,28* 10,50 ± 9,57*

LF pré 60,99 ± 26,40 59,05 ± 15,18

LF pós 70,58 ±32,37 64,98 ± 15,26

HF pré 22,63 ± 18,63 40,93 ± 15,15

HF pós 16,81 ± 9,67 34,93 ± 15,27

LF/HF pré 3,77 ± 1,84 1,81 ± 1,37

LF/HF pós 6,73 ± 6,08 2,75 ± 2,77
* = p<0,05 pré vs pós, pré = pré sessão, pós = pós sessão

TABELA 5: Dados de PA e FC.
Grupo

GJ (n=3) GI (n=3)

PA e FC após SESSÃO CONTROLE (vigília)

PAS 124,33 ± 13,79 120 ± 2,64

PAM 98,54 ± 10,78 90,65 ± 5,50

PAD 85,67 ± 9,29 76 ± 7

FC 77,33 ± 14,15 64 ± 12,48

PA e FC após SESSÃO EXERCÍCIO (vigília)

PAS 124 ± 9,53 123 ± 5,56

PAM 97,54 ± 7,49 91,87 ± 5,73

PAD 84,33 ± 6,50 76,33 ± 7,02

FC 78,67 ± 13,57 66,33 ± 3,05

PA e FC após SESSÃO CONTROLE (sono)

PAS 108,67 ± 4,16 112,67 ± 1,52

PAM 83,09 ± 2,14 82,21 ± 0,84

PAD 70,33 ± 1,15 67 ± 2

FC 64 ± 8,88 55,67 ± 13,42

PA e FC após SESSÃO EXERCÍCIO (sono)

PAS 119 ± 6,55 112,67 ± 3,51

PAM 92,09 ± 5,52 82,87 ± 1,71

PAD 78,67 ± 5,13 68 ± 1,73

FC 59,67 ± 6,65 56 ±8,71
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PA e FC após SESSÃO CONTROLE (total)

PAS 121,33 ± 11,37 118 ± 3

PAM 95,32 ± 8,51 88,65 ± 4,93

PAD 82,33 ± 7,09 74 ± 6,24

FC 72 ± 10,44 62 ± 10,81

PA e FC após SESSÃO EXERCÍCIO (total)

PAS 121,33 ± 6,65 120,67 ± 4,72

PAM 94,65 ± 6,48 89,76 ± 4,14

PAD 81,33 ± 6,42 74,33 ± 5,03

FC 71 ± 8,88 62,67 ± 4,61
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5 - DISCUSSÃO
O atual estado da arte já mostra que uma melhora na função vascular pode diminuir o

risco cardiovascular, assim como risco de eventos cardiovasculares futuros (KLEINLOOG et al.,

2022). Sendo assim, e visto que o comportamento da carótida frente ao CPT mostra grande

correlação com o comportamento das artérias coronarianas, independente das características do

indivíduo, um ensaio conseguiu identificar uma melhora da reatividade vascular causada por uma

sessão aguda de EA, realizado com intensidade relativa ao primeiro limiar ventilatório em pessoas

idosas hipertensas (MONTREZOL, 2021). Igualmente, Kleinloog et al. (2022) avaliaram, também

por meio do CPT, os efeitos de 8 semanas de treinamento aeróbio com pessoas idosas, sedentárias e

obesas em intensidade moderada e demonstraram uma melhora na função vascular dos sujeitos.

Inclusive, o mesmo trabalho trata sobre o fato de as catecolaminas (como exemplo, a

norepinefrina), liberadas durante o CPT, poderem aumentar a vasodilatação através de efeitos

dependentes do endotélio (como pela ação da prostaciclina, NO e peptídeos natriuréticos), mas que

podem, contrariamente, causar vasoconstrição das células musculares lisas através do SNS

(FAVERO et al., 2014; KLEINLOOG et al., 2022). Tratando-se de ER, estudos mostram que uma

sessão aguda de ER pode não gerar alterações na reatividade vascular (HEFFERNAN et al., 2017,

KAWANO et al., 2008). O presente estudo buscou realizar a combinação dos dois tipos de

exercício, porém não constatou mudanças significativas relacionadas aos valores obtidos no CPT

sob influência da sessão exercício, o que pode ter sido ocasionado por uma persistência da

modulação simpática observada após a sessão exercício, visto que múltiplos mecanismos podem ser

responsáveis   por contribuir para a vasodilatação coronariana (KLEINLOOG et al., 2022;

POUWELS et al., 2019). Como discutido anteriormente, já é esperado que a senescência seja

acompanhada por declínio da função vascular e diminuição linear da modulação simpato-vagal

(ALMEIDA-SANTOS et al., 2016; FAVERO et al., 2014; OPARIL, ZAMAN e CALHOUN, 2003).

Ao encontro disto, os valores de RMSSD obtidos apresentaram-se significativamente reduzidos

após a sessão exercício (p<0,05) em ambos grupos. Talvez se o CPT tivesse sido realizado após um

intervalo de tempo maior, a resposta poderia ser diferente. Contudo, também é possível que os

valores de CPT do presente ensaio não tenham sido consideráveis devido ao pequeno número de

participantes. Os valores de LF, HF e LF/HF não sofreram influência do exercício, supostamente

pelo pequeno número de participantes.

Era esperado que após a sessão exercício fosse possível notar uma redução dos níveis

pressóricos, advinda tanto pelos EA quanto pelos ER (FORJAZ et al., 1998; MALACHIAS et al,

2016 RONDON e BRUM, 2003; UMPIERRE e STEIN, 2007), ainda que na literatura sejam
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escassos os protocolos similares ao do presente trabalho, ou seja, uma combinação (de forma

intercalada) de EA e ER. A redução dos valores da PA poderia indicar uma melhora do DC dos

participantes, gerado pela queda do VS e diminuição da RVP, por ação de mecanismos

vasodilatadores locais, além da redução da atividade simpática periférica para a vasoconstrição, tal

como por outras variáveis fisiológicas já citadas anteriormente (DE BRITO et al, 2015; FORJAZ et

al., 1998; HALLIWILL et al., 2013). Já os valores de FC ajudariam a entender a questão da análise

do tônus vagal e simpático e seus desdobramentos (DISHMAN et al., 2000). Entretanto, não foi

possível notar diferenças significativas nos dados de PA e FC sob influência da sessão exercício,

possivelmente também pela falta de mais voluntários.

O protocolo de treino escolhido se deu pela busca de unir os benefícios de ambos os

tipos de treinamento, na tentativa de evitar a monotonia e explorar possibilidades de otimização da

utilização de aparelhos na execução de um protocolo de treinamento.
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6 - CONCLUSÃO
Não foi possível avaliar a influência de uma sessão aguda de EA combinado com ER

sobre a função vascular de pessoas hipertensas. O escasso número de voluntários impossibilitou a

constatação de qualquer diferença significativa relacionada à intervenção, com exceção dos valores

de RMSSD, indicando maior ativação simpática, o que poderia explicar a não vasodilatação do

diâmetro carotídeo observada no CPT.

Todavia, pretende-se continuar com a pesquisa, de modo a acumular um maior número

de voluntários, alcançando o valor indicado pelo cálculo amostral, para que o objetivo seja atingido.
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7 - CRONOGRAMA

As etapas que foram desenvolvidas no presente projeto estão apresentadas na tabela 1.

QUADRO 1: Etapas que foram desenvolvidas na presente pesquisa.

Atividades
Junho a

Novembro
/2022

Dezembro/
2022

Janeiro/
2023

Revisão de literatura x x x

Recrutamento de voluntários x

Coleta de dados x

Análise dos dados x x

Redação final x

Defesa Pública x
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8 - ORÇAMENTO

Como para a realização da presente pesquisa os voluntários precisavam realizar 3 visitas

presenciais, havia a possibilidade de ressarcir os valores gastos com transporte e alimentação. Os

valores estimados com transporte, alimentação e materiais de consumo estão na tabela 2.

QUADRO 2. Orçamento estimado para a realização da presente pesquisa.
DESCRITIVO QUANTIDADE VALOR (R$) TOTAL (R$)

Transporte 108 4,95 534,60

Alimentação 54 7,00 378,00

Gel para ultrassom 1 30,00 30,00

Papel sulfite 1 20,00 20,00

TOTAL 962,60
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Anexo 1 - PARECER DE APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA DA
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Anexo 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Universidade Federal de São Paulo

Campus Baixada Santista
Departamento de Biociências

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Projeto: A influência de uma sessão aguda de exercícios aeróbios combinados com
exercícios resistidos sobre a função vascular de indivíduos hipertensos.
Pesquisador Responsável: Alessandra Medeiros
Local onde será realizada a pesquisa: Clínica de reabilitação cardiovascular PersonalCardio, Rua
Julio Conceição, 199, conjunto 32. Bairro Vila Mathias, Santos - São Paulo.

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) desta pesquisa porque
acreditamos fortemente que você pode contribuir para entendermos se uma única sessão com a
combinação de exercícios aeróbios (esteira) e exercícios resistidos (musculação) impacta
positivamente sobre a reatividade vascular (capacidade de reação das artérias frente a estímulos,
sendo que a reação pode ser uma contração ou relaxamento das artérias) em pessoas hipertensas (ou
seja, pessoas com medida da pressão arterial que se mantém frequentemente acima de 140 por 90
mmHg). Portanto, sua contribuição é muito importante, mas não deve participar contra a sua
vontade.

Esta pesquisa será realizada porque acredita-se que após a realização desses exercícios,
você apresentará uma melhora da reatividade vascular, o que poderia contribuir positivamente sobre
o conjunto de fatores que podem causar doenças cardiovasculares.

O objetivo dessa pesquisa é avaliar a influência de uma única sessão de exercícios
aeróbios combinados com exercícios resistidos sobre a tarefa do corpo de transportar o sangue em
pessoas hipertensas.

Os participantes da pesquisa são hipertensos sob a utilização de fármaco
anti-hipertensivo, com idade entre 40 a 55 anos ou 60 a 80 anos.

Antes de decidir, é importante que entenda todos os procedimentos, os possíveis
benefícios, riscos e desconfortos envolvidos nesta pesquisa.

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar mais
esclarecimentos, recusar-se ou desistir de participar sem ser prejudicado, penalizado ou
responsabilizado de nenhuma forma. Caso você já esteja em tratamento e não queira participar,
você não será penalizado por isso.

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o e-mail:
a.medeiros@unifesp.br.pesquisador responsável: Alessandra Medeiros, através do
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Edifício Central - R. Silva Jardim, 136 - Vila Matias, Santos - SP, 11015-020
Telefone: +55 (13) 3229-0100 – Email: secretaria.bs@unifesp.br - Site:

https://www.unifesp.br/campus/san7/ Rubrica do Pesquisador Principal Rubrica do(a) Participante da Pesquisa

celular: (11) 981798528, ou endereço: Rua Silva Jardim, 136, sala 223. Bairro Vila Mathias.
Santos-SP. Ou ainda pelo e-mail a.medeiros@unifesp.br

Caso você tenha dúvidas sobre a aprovação do estudo, seus direitos ou se estiver
insatisfeito com este estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua Botucatu, 740, 5° andar (sala 557) CEP

mailto:a.medeiros@unifesp.br
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04023-900, Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162, de
segunda a sexta, das 08:00 às 13:00hs ou pelo e-mail cep@unifesp.br.

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome jamais será
divulgado) e utilizadas apenas para esta pesquisa. Somente nós, o pesquisador responsável e/ou
equipe de pesquisa, teremos conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em
sigilo.

Para maiores informações sobre os direitos dos participantes de pesquisa, leia a
Cartilha dos Direitos dos Participantes de Pesquisa elaborada pela Comissão Nacional de Ética
em Pesquisa (Conep), que está disponível no site:
http://conselho.saude.gov.br/images/comissoes/conep/img/boletins/Cartilha_Direitos_Participantes_
de_Pesquisa_2020.pdf

Caso você concorde e aceite participar desta pesquisa, deverá rubricar todas as páginas
deste termo e assinar a última página, nas duas vias. Eu, o pesquisador responsável, farei a mesma
coisa, ou seja, rubricarei todas as páginas e assinarei a última página. Uma das vias ficará com você
para consultar sempre que necessário.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER:
✔ De que forma você vai participar desta pesquisa:

Você participará de 3 visitas ao local do experimento.

Você deverá manter jejum de 6 horas (água será permitido) e não realizar atividade
física nas 24 horas antes das sessões experimentais.

A primeira visita para a assinatura deste termo, aplicação do Questionário Internacional
de Atividade Física (para verificar o quanto de exercício você realiza no dia-a-dia), coleta dos dados
antropométricos (peso e estatura), realização da anamnese (questionário para avaliar fatores de risco
e medicamentos que você utiliza), realização do teste de esforço em esteira rolante e teste de
repetição máxima (isto é, o peso máximo que você consegue levantar apenas uma vez em cada
exercício), além do solucionamento de possíveis dúvidas.

Durante o teste de esforço em esteira rolante ocorrerá o aumento de velocidade e
inclinação de forma individualizada, de acordo com o seu desempenho, para que o exame dure em
média 10 minutos. O teste será interrompido quando o você atingir o valor de 85% da frequência
cardíaca (FC) máxima prevista para sua idade (quantidade de vezes que seu coração bate por
minuto). Ao longo do teste sua FC será monitorada.

No teste de repetição máxima (dos 4 exercícios que serão propostos - Supino Sentado,
Leg Press, Puxador Frente e Flexão de Joelho) você realizará um aquecimento com uma carga
baixa. Depois disso, estimaremos uma carga para que você realize aproximadamente 10 repetições,
de modo a atingir a falha concêntrica (ou seja, até que você não consiga mais repetir o movimento).
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As demais visitas ocorrerão de forma aleatória por meio de sorteio, ou seja, ao chegar
no local de realização das sessões você escolherá um envelope no qual estará escrito qual sessão
acontecerá naquela visita: “controle” ou “intervenção”. As sessões terão no mínimo uma semana de
intervalo e cada sessão terá duração média de 2h. Todas as sessões acontecerão no período da
manhã no endereço R. Júlio Conceição, 199 - Conjunto 32 - Vila Matias, Santos - SP, 11015-540. O
local será mantido com temperatura controlada em 24ºC.
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Na sessão de intervenção você participará da coleta de 10 minutos de traçado de
eletrocardiograma (ECG) e também da avaliação da reatividade vascular. Para isso, após você
chegar ao laboratório, permanecerá deitado por 20 minutos. Logo depois, será feita uma
ultrassonografia na região anterior do seu pescoço por 1 minuto. Em seguida, será solicitado que
você afunde sua mão dominante em água gelada (5 graus Celsius) por 3 minutos para que o
diâmetro carotídeo (quer dizer, o diâmetro de uma de suas artérias) seja avaliado mais uma vez com
o ultrassom. Após isso, você realizará 45 minutos de exercícios aeróbios alternados com exercícios
resistidos.

Depois da finalização dos exercícios, serão coletados novamente os dados de ECG e a
ultrassom será realizada novamente. Por fim, será instalado o Monitor Ambulatorial da Pressão
Arterial (MAPA) e você será dispensado, devendo retornar no dia seguinte para a retirada da
MAPA. A MAPA avaliará sua pressão arterial durante 24 horas, a cada 20 minutos e, por esse
motivo, você deverá ficar com o aparelho durante 24 horas. 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 você ir dormir, conforme escrito no relatório)
e sono (média de todas as medidas realizadas durante o período que você relatar estar dormindo).

Na sessão controle você permanecerá descansando por 45 minutos na mesma sala onde
a sessão de intervenção será realizada.

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos
propostos neste estudo, o participante será encaminhado à unidade de saúde mais próxima
(Pronto-Socorro Central, localizado na Av. Cláudio Luiz da Costa, n.º 280 – Bairro Jabaquara,
Santos-SP), acompanhado de integrante da pesquisa, bem como às indenizações legalmente
estabelecidas.

✔ Riscos em participar da pesquisa:
A participação na pesquisa oferece baixos riscos, podendo ocorrer certos desconfortos

como cansaço, fadiga ou dor muscular tardia, já que serão realizados testes físicos. No entanto,
esclarecemos que todos os experimentos serão realizados e/ou acompanhados por profissionais
capacitados.

✔ Benefícios em participar da pesquisa:
Você terá a oportunidade de vivenciar uma sessão de treinamento que poderá despertar

seu interesse na modalidade. Além disso, você obterá dados a respeito da sua composição corporal,
capacidade cardiorrespiratória e capacidade de força.
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✔ Privacidade e confidencialidade:
Seus dados, como dados clínicos e respostas de questionários, serão utilizados em

publicações científicas de forma que serão garantidas a privacidade e a confidencialidade, não
permitindo a sua identificação.

✔ Acesso a resultados da pesquisa:
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Você tem o direito, caso solicite, de ter acesso aos resultados da pesquisa ou, quando for
o caso, resultados de exames realizados.

✔ Custos envolvidos pela participação da pesquisa:
Você não terá custos para participar desta pesquisa; se você tiver gastos com exames,

transporte e alimentação, inclusive de seu acompanhante (se necessário), eles serão reembolsados
pelo pesquisador. A pesquisa também não envolve compensações financeiras, ou seja, você não
poderá receber pagamento para participar.

O valor previsto, para cada participante, com o ressarcimento de transporte é de
R$29,80 (visto que a passagem de ônibus na cidade de Santos gira em torno de R$4,95, sendo 3
visitas, ida e volta) e o de alimentação é de R$21,00 (estimando-se que o valor de uma refeição de
café da manhã custe R$7,00, em 3 visitas).

✔ Danos e indenizações:
Se lhe ocorrer qualquer problema ou dano pessoal durante a pesquisa, lhe será garantido

o direito à assistência médica imediata, integral e gratuita, às custas do pesquisador responsável,
com possibilidade de indenização caso o dano for decorrente da pesquisa.

Consentimento do participante
Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo como

voluntário(a). Fui informado(a) e esclarecido(a) sobre o objetivo desta pesquisa, li, ou foram lidos
para mim, os procedimentos envolvidos, os possíveis riscos e benefícios da minha participação e
esclareci todas as minhas dúvidas.

Sei que posso me recusar a participar e retirar meu consentimento a qualquer momento,
sem que isto me cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo o uso dos meus
dados de pesquisa sem que a minha identidade seja divulgada.

Recebi uma via deste documento com todas as páginas rubricadas e a última assinada
por mim e pelo Pesquisador Responsável.
Nome do(a) participante:_____________________________________________________
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Assinatura: _____________________________________ Local e data:_______________

Declaração do pesquisador
Declaro que obtive de forma apropriada, esclarecida e voluntária o Consentimento Livre

e Esclarecido deste participante para a participação neste estudo. Entreguei uma via deste
documento com todas as páginas rubricadas e a última assinada por mim ao participante e declaro
que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos.

Nome do Pesquisador Responsável:____________________________________________
Assinatura: _____________________________________Local/data:_________________
Nome do auxiliar de pesquisa/testemunha quando aplicável: ________________________
Assinatura: _____________________________________ Local/data:_________________
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Assinatura Datiloscópica (quando não alfabetizado)

Presenciei a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do participante.
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):
Nome: ____________________________________________________
Assinatura: ________________________________________________
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Anexo 3 - Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ-curto)

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 a 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-se 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

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:  ______
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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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Anexo 4 - Anamnese


