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RESUMO

EFEITO DE UMA SESSÃO DE CAMINHADA EM INTENSIDADE
AUTOSSELECIONADA AO AR LIVRE SOBRE A PRESSÃO
ARTERIAL AMBULATORIAL DE IDOSAS HIPERTENSAS
FISICAMENTE INATIVAS: UM ENSAIO CRUZADO

Autora: Ingrid Bezerra Barbosa Costa
Orientador: Dr. Eduardo Caldas Costa

OBJETIVO: analisar o efeito de uma sessão de caminhada em intensidade
autosselecionada ao ar livre sobre a pressão arterial (PA) ambulatorial de idosas
hipertensas fisicamente inativas.
METODOLOGIA: vinte idosas hipertensas medicadas (64,9 ± 4,5 anos; 29,0 ±
4,3 kg/m²; PA de repouso 121,5 ± 11,2 / 59,5 ± 7,9 mmHg) e fisicamente
inativas (< 8.000 passos/dia) completaram esse ensaio clínico controlado e
randomizado, com delineamento cruzado. Após avaliação inicial, as idosas
participaram de duas sessões em ordem randomizada, com uma semana de
intervalo entre elas: i) sessão de caminhada em intensidade autosselecionada ao
ar livre (pista de 400 m) e ii) sessão controle (sem exercício). Ambas as sessões
foram realizadas pela manhã entre 7:00-8:00 h. Durante a caminhada a
frequência cardíaca (FC), percepção subjetiva do esforço (PSE, 6-20) e resposta

x

afetiva (RA, -5/+5) foram monitoradas. A PA ambulatorial foi avaliada durante
20 h (vigília: 13 h; sono: 7 h) após as sessões de caminhada e controle através da
monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA). Os resultados estão
descritos em média e intervalo de confiança de 95%. A PA sistólica e diastólica
no período de 20 h, vigília e sono foram comparadas entre as sessões caminhada
e controle usando o teste de t de Student pareado. A ANOVA two-way (condição
vs. tempo) com medidas repetidas no segundo fator foi utilizada para comparar
os valores médios de PA ambulatorial nos períodos 1-6 h e 7-13 h (vigília) e 1420 h (sono) após as sessões caminhada e controle. O pós-teste de Bonferroni foi
utilizado para verificar as diferenças pontuais. Um p-valor < 0,05 foi considerado
estatisticamente significativo.
RESULTADOS: a intensidade de caminhada autosselecionada foi 58,6% (54,163,5) da FC de reserva, a PSE foi 11 (10-12) e a RA foi +3 (3-4). A PA sistólica
foi 3,4 mmHg (0,9-5,9) e 4,0 mmHg (1,6-6,4) menor nas médias dos períodos de
20 h e vigília, respectivamente, após a sessão de caminhada quando comparada a
sessão controle (p < 0,05). A redução da PA sistólica pós-caminhada apresentou
maior magnitude nas seis primeiras horas (6 mmHg; p < 0,05). Não houve
redução da PA sistólica pós-caminhada no período do sono (p > 0.05). Nenhuma
alteração da PA diastólica pós-caminhada foi observada no período de 20 h,
vigília e sono em relação à sessão controle (p > 0,05). Foi observada redução da
carga pressórica sistólica (6,3%) e variabilidade da PA sistólica (6,2 unidades
arbitrárias) pós-caminhada no período de 20 h (p < 0,05).
CONCLUSÃO: uma sessão de caminhada em intensidade autosselecionada ao ar
livre reduz a PA sistólica média no período de 20 h e vigília em idosas
hipertensas, essencialmente pela HPE nas primeiras seis horas pós-exercício.
Além disso, reduz a carga pressórica sistólica e variabilidade da PA sistólica no
período de 20 h. Considerando que as idosas percebem a sessão como prazerosa,
a caminhada em intensidade autosselecionada parece ser uma alternativa
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interessante para recomendação inicial de exercício para idosas hipertensas
fisicamente inativas.

Palavras-chave: hipertensão arterial; monitorização ambulatorial da pressão
arterial; hipotensão pós-exercício; exercício autosselecionado.
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ABSTRACT
EFFECT OF A SINGLE SESSION OF SELF-PACED WALKING
OUTDOOR ON AMBULATORY BLOOD PRESSURE IN INACTIVE
HYPERTENSIVE OLDER WOMEN: A CROSSOVER TRIAL

Author: Ingrid Bezerra Barbosa Costa
Advisor: Eduardo Caldas Costa

OBJECTIVE: The aim of this study was to analyze the effect of a single session
of self-paced walking outdoor on ambulatory blood pressure (BP) in inactive
hypertensive older women.
METHODS: Twenty medicated hypertensive older women (64.9 ± 4.5 years,
29.0 ± 4.3 kg/m², resting BP 121.5 ± 11.2 / 59.5 ± 7.9 mmHg) physically
inactive (< 8.000 steps/day) completed this randomized controlled trial with a
crossover design. After an initial screening, the volunteers participated in two
experimental sessions in a randomized order, with one-week interval between
them: i) self-paced walking outdoor (in a 400 m outdoor track) and ii) control
session (no exercise). Both sessions were performed between 7:00-8:00AM.
Heart rate (HR), rating of perceived exertion (RPE, 6-20), and affective response
(AR, -5/+5) were monitored during the self-paced walking session. Ambulatory
BP was assessed during a 20 h period (awake: 13 h; asleep: 7 h) following the
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self-paced walking session and control session using an ambulatory BP
monitoring device. Results are described as mean and confidence intervals 95%.
Systolic and diastolic BP in 20 h, awake and asleep periods between the walking
and control sessions were compared using paired t test. A two-way repeated
measures ANOVA (condition vs. time) was used to compare the mean values of
ambulatory BP during 1-6 h and 7-13 h (awake) and 14-20 h (asleep) periods
after self-paced walking session and control session. Bonferroni’s pos hoc test
was used to identify possible differences. A p-value < 0.05 was set as statistical
significant.
RESULTS: The intensity of the self-paced walking session was 58.6% (54.163.5) of HR reserve, the RPE was 11 (10-12) and the AR was +3 (3-4). Systolic
BP was 3.4 mmHg (0.9-5.9) and 4.0 mmHg (1.6-6.4) lower in the 20 h and
awake periods, respectively, following the self-paced walking compared to the
control session (p < 0.05). Reductions of systolic BP presented a greater
magnitude in the first six hours following the self-paced walking session (6
mmHg; p < 0.05). No change was obseved in systolic BP during the asleep
period (p > 0.05). There were no changes in diastolic BP in the 20 h, awake and
asleep periods following the self-paced walking session compared to the control
session (p > 0.05). It was observed a reduction of systolic BP load (6,3%) and
systolic BP variability (6,2 arbitrary units) post-walking in the 20 h period (p <
0,05).
CONCLUSION: The self-paced walking outdoor reduces systolic BP in the 20 h
and awake periods in inactive hypertensive older women, essentially due the
PEH in the first six hours post-exercise. Moreover, it reduces the systolic BP
load and systolic BP variability in the 20 h period. Considering that the older
women perceive the session as pleasant, the self-paced walking seems to be an
interesting approach for initial exercise recommendation for inactive
hypertensive older women.
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Key-words: hypertension; ambulatory blood pressure monitoring; postexercise
hypotension; self-paced walking.
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1

INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica

caracterizada por níveis aumentados de pressão arterial (PA) de forma
sustentada1,2. Atualmente, cerca de um bilhão de indivíduos no mundo são
hipertensos e, em média, nove milhões de mortes anuais são atribuídas à HAS2–7.
No Brasil, a prevalência de HAS é de 24,9% entre adultos, sendo maior entre as
mulheres (27,3%). Com o envelhecimento populacional a prevalência de HAS
entre idosas alcança 61,9%8, elevando a frequência de internações por doenças
cardiovasculares e, consequentemente, os custos com saúde pública6,9.
Segundo a Organização Mundial da Saúde10 as doenças cardiovasculares
(DCV) são a principal causa de morte entre idosas no mundo, sendo responsáveis
por 46% delas, independente das condições socioeconômicas do país. Duprez e
colaboradores11 demonstraram que o prognóstico de DCV difere entre homens e
mulheres. Mulheres que sofrem um infarto agudo do miocárdio tem maior
probabilidade de morrer, além de maior propensão de sofrer um segundo evento
ou desenvolver insuficiência cardíaca do que homens4. Ademais, apesar da
prevalência de DCV ser semelhante entre homens e mulheres acima de 60 anos,
a taxa de mortalidade anual por essa causa é maior entre mulheres desde 1980 12.
A exposição a fatores de risco ao longo da vida, como a inatividade física, é um
importante fator desencadeador de DCV10.
O exercício físico é uma medida não medicamentosa de prevenção,
tratamento e controle da HAS amplamente incentivada por diversas diretrizes de
instituições internacionais e nacionais1,3,9,13–18. Essas recomendações baseiam-se
na evidente redução da PA de consultório (8 mmHg na PA sistólica e 5 mmHg
na PA diastólica)19 e PA ambulatorial (4 mmHg na PA sistólica e 3 mmHg na
PA diastólica)20 promovida pela prática regular de exercício físico aeróbio em
hipertensos. É importante destacar que a redução aguda da PA após uma única
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sessão de exercício físico, fenômeno denominado de hipotensão pós-exercício
(HPE), tem papel importante nesse cenário, pois a redução crônica da PA se
deve, parcialmente, ao somatório de efeitos agudos do exercício físico21–23. Além
disso, recentes estudos demonstraram associação entre magnitude da HPE e
redução crônica da PA24,25. Portanto, o exercício físico gera redução aguda e
crônica da PA em indivíduos com HAS, o que ajuda a reduzir o risco de eventos
cardiovasculares fatais e não fatais nessa população.
Apesar das inúmeras evidências no que se refere ao impacto positivo do
exercício físico sobre a HAS, 55,8% dos hipertensos são inativos fisicamente26 e
apenas 30% dos hipertensos apresentam níveis pressóricos controlados 3,4.
Atualmente no Brasil apenas 23,5% dos idosos são fisicamente ativos7. Além
disso, Sperandei e colaboradores27 constataram que cerca de 63% dos que
engajam em um programa de atividade física supervisionado abandonam no
primeiro trimestre e menos de 4% permanecem fisicamente ativos durante 12
meses. Dessa forma, melhorar a aderência ao exercício físico em longo prazo é
fundamental para que os indivíduos alcancem os benefícios proporcionados por
ele. Nos últimos anos, a literatura tem sugerido mais enfaticamente que a prática
de atividades físicas prazerosas podem ajudar a melhorar a aderência em longo
prazo28,29.
O exercício em intensidade autosselecionado é definido como uma
atividade física em que os indivíduos escolhem ou autoajustam a intensidade
(ritmo/velocidade) ao se exercitarem, geralmente baseado na preferência
individual30. Nessa perspectiva, o exercício em intensidade autosselecionada
parece ser uma boa estratégia para o aumento da autoeficácia e percepção de
autonomia, o que poderia impactar positivamente na resposta afetiva (i.e.,
sensação de prazer/desprazer) e consequentemente na aderência em longo prazo
ao exercício físico30. É importante destacar que o exercício realizado em
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intensidade autosselecionada atinge a recomendação mínima proposta pelo
Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM)29,30 no que se refere à
intensidade do exercício para promoção da saúde. Esse aspecto já foi
evidenciado previamente em diferentes populações, tais como mulheres de meiaidade, idosas, inativas fisicamente e obesas31–36.
No Brasil, dados estimam que 61,1% da população feminina fisicamente
ativa realiza caminhada como principal forma de exercício físico37,38. Esta é uma
modalidade de exercício físico acessível que apresenta associação com redução
de vários fatores de risco cardiovasculares e melhora da aptidão aeróbia39–41.
Além disso, estudos têm demostrado que exercícios realizados ao ar livre são
mais toleráveis quando comparados a ambientes fechados, sendo percebido
como menos intenso e mais prazeroso, apesar da demanda fisiológica ser
semelhante42,43. Nesse sentido, é possível imaginar que o exercício em
intensidade autosselecionada realizado ao ar livre é vantajoso do ponto de vista
psicológico, principalmente em iniciantes.
Apesar de uma sessão de exercício em intensidade autosselecionada
atingir as recomendações do ACSM29, seus efeitos fisiológicos, agudos e
crônicos, em populações clínicas são pouco conhecidos. Considerando que a
inatividade física é altamente prevalente em hipertensos20 e que há vantagens
psicológicas do exercício em intensidade autosselecionada ao ar livre, parece
importante investigar se a combinação dessas estratégias, ou seja, exercício em
intensidade autosselecionada ao ar livre, poderia ter efeito positivo sobre a PA
dessa população.
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2

OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Analisar o efeito de uma sessão de caminhada em intensidade

autosselecionada ao ar livre sobre a PA ambulatorial em idosas hipertensas
fisicamente inativas.

2.2 Objetivos específicos
 Avaliar o efeito de uma sessão de caminhada em intensidade
autosselecionada ao ar livre e sessão controle (sem exercício) sobre a PA
ambulatorial nos períodos de 20 h, vigília e sono em idosas hipertensas
fisicamente inativas;
 Verificar o efeito de uma sessão de caminhada em intensidade
autosselecionada ao ar livre e sessão controle (sem exercício) sobre a
carga pressórica em idosas hipertensas fisicamente inativas;
 Verificar o efeito de uma sessão de caminhada em intensidade
autosselecionada ao ar livre e sessão controle (sem exercício) sobre a
variabilidade da PA em idosas hipertensas fisicamente inativas;
 Caracterizar a intensidade e resposta afetiva de uma sessão de caminhada
em intensidade autosselecionada ao ar livre em idosas hipertensas
fisicamente inativas.
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3

REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Hipertensão arterial sistêmica
A HAS é definida como a condição clínica em que os níveis de PA
permanecem elevados de forma sustentada. Os pontos de corte de 140 e 90
mmHg para a PA sistólica e diastólica são considerados para diagnóstico de
HAS. A HAS está associada com maior risco cardiovascular, podendo
desencadear eventos cardiovasculares fatais e não fatais (i.e., infarto agudo do
miocárdio, acidente vascular encefálico, etc.) assim como comprometimento de
órgãos alvos – i.e., coração, cérebro, rins, vasos sanguíneos, entre outros 2,3.
Mais de um bilhão de pessoas no mundo são diagnosticadas com HAS 2–7.
Atualmente no Brasil aproximadamente 25% da população tem diagnóstico de
HAS8. Essa prevalência aumenta com o envelhecimento, alcançando 43,3% em
homens de meia idade e 56,1% em idosos. Na população feminina a prevalência
de HAS é ligeiramente maior, sendo de 49,6% e 61,9% em mulheres de meia
idade e idosas, respectivamente8. O aumento na prevalência de HAS tem sido
atribuído ao aumento da proporção de indivíduos idosos na população, exposição
a fatores de risco como inatividade física, hábitos alimentares não saudáveis,
excesso de peso e situações de constante estresse7.
Inúmeros estudos evidenciam que a HAS é o principal fator de risco
cardiovascular, sendo responsável por 9,4 milhões de morte anualmente no
mundo7. Uma meta-análise desenvolvida com 61 estudos de coorte prospectiva
envolvendo um milhão de indivíduos revelou uma associação linear entre a PA e
eventos cardiovasculares fatais e não fatais44. Nesse estudo a forte associação dos
níveis pressóricos e risco cardiovascular também aumentou com a idade. Não foi
demonstrado um ponto de corte para que essa relação entre PA e risco CV deixe
de existir, até no mínimo 115/75 mmHg44. Dados revelam que a HAS é
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responsável por 51% das mortes em decorrência de AVC e 45% das mortes
devido a doenças cardíacas45.

3.2 Exercício físico e hipertensão
A inatividade física é preconizada como um determinante modificável de
desenvolvimento da HAS. A mudança do estilo de vida, através da participação
regular de um programa de exercício físico é uma importante terapia para o
prevenção, tratamento e controle da HAS e consequentemente de DCV. Dados
de um recente estudo de coorte demonstram uma associação inversa entre a
prática de atividade física e mortalidade por DCV, mesmo quando as
recomendações não são atendidas46.
A atividade física reduz drasticamente o risco de mortalidade de hipertensos
adultos de meia idade e idosos, independentemente do tratamento farmacológico
e do status de controle dos níveis pressóricos47. Essa relação foi evidenciada por
um estudo que comparou a associação dos seguintes determinantes de forma
isolada e acumulada: i) hipertensão, ii) farmacoterapia, iii) status de controle da
PA e vi) atividade física com o risco de mortalidade por todas as causas. Brown
e colaboradores47 afirmam que se exercitar uma vez por semana reduz o risco de
mortalidade

por

todas

as

causas

em

hipertensos,

tanto

quanto

a

farmacoterapia13,47–49. Os autores constaram que hipertensos em tratamento
farmacológico com níveis pressóricos controlados fisicamente ativos tem menor
risco cardiovascular quando comparados a hipertensos fisicamente inativos,
independentemente do status de tratamento medicamentoso e de controle da
HAS47.
A prática regular de exercício físico aeróbio, em especial, tem sido
amplamente incentivada em decorrência da evidente redução da PA de
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consultório (8 mmHg na PA sistólica e 5 mmHg na PA diastólica)19 e PA
ambulatorial (4 mmHg na PA sistólica e 3 mmHg na PA diastólica)20 promovida
na população de hipertensos50,51. Adicionalmente, a prática regular de exercício
físico reduz o risco cardiovascular em 20-30%, sendo tão eficiente quanto
intervenções medicamentosas de primeira linha para diminuição de mortalidade
por DCV52–54. Além disso, o exercício aeróbio tem se mostrado mais efetivo para
prevenir mortalidade secundária por AVC55.
Pescatello e colaboradores13, realizaram uma atualização da recomendação
de exercício para hipertensos baseada nas principais diretrizes e em novos
estudos relevantes inerentes ao tema. Os autores destacam que a justificativa
para o incentivo à prática de exercício na maioria dos dias da semana é a HPE,
que tem duração de cerca de 24 h. Sendo assim, consecutivos estímulos de HPE
geram a redução sustentada da PA ao longo do tempo. Nessa perspectiva,
estudos têm demonstrado que a redução crônica da PA é em parte promovida
pelo somatório dos efeitos agudos do exercício24,25.
Portando, por essas razões, é recomendada a realização de exercícios
aeróbios por diversas diretrizes de HAS de instituições internacionais, como
demonstrado na tabela 1. Em suma, as recomendações preconizam que o
exercício deve ser realizado, preferencialmente, todos os dias, com intensidade
moderada (40 a 60% da FC de reserva), duração entre 30 e 60 minutos de forma
contínua ou acumulada, complementados por exercícios resistidos13.
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Tabela 1 – Recomendações de exercício físico para tratamento da hipertensão arterial sistêmica de instituições
internacionais.
SBC1

AHA/ACC15

JNC3

AHA16

ACSM9

ESH/ESC17

CHEP18

5-7 dias

3 a 4 dias

Maioria dos

Maioria dos

Maioria ou todos

5-7 dias

4-7 dias

semanais

semanais

dias semanais

dias semanais

os dias semanais

semanais

semanais

Aeróbio
Frequência

Intensidade

Moderada

Moderada a
vigorosa

Não especifica

30-60min
Tempo

contínuos ou

40 min/sessão ≥30 min/sessão

acumulados
Resistido

Adjuvante ao

Não

aeróbio

especifica

Não especifica

Moderada a
vigorosa
150
min/semana

Moderada

Moderada

Moderada

30-60min

≥30

30-60min

contínuos ou

min/sessão

acumulados

acumulados

por dia

Adjuvante ao

Adjuvante ao

Adjuvante

Adjuvante ao

aeróbio

aeróbio

ao aeróbio

aeróbio

ACSM = American College of Sports Medicine; AHA/ACC = American Heart Association/American College of
Cardiology; CHEP = Canadian Hypertension Education Program; ESH/ESC = European Society of Hypertension/ European
Society of Cardiology; JNC = Joint National Committee, 7th Report; SBC = Sociedade Brasileira de Cardiologia.
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Embora a atividade física seja comprovadamente benéfica para indivíduos
com HAS, dados comprovam que essa população permanece fisicamente inativa.
Guedes e colaboradores72 em um estudo desenvolvido no Brasil mostrou que a
prevalência do estilo de vida sedentário entre hipertensos é de cerca de 60%. Isso
pode ser parcialmente explicado pela não aderência à mudança de estilo de vida,
que também inclui a prática regular de exercício físico. Esse fenômeno deve-se,
parcialmente, a associação do baixo nível de engajamento em programas de
exercício físico e da alta taxa de abandono73. Dishman73 aponta que
aproximadamente 50% dos indivíduos que se engajam em um programa de
exercício físico o abandonam nos primeiros seis meses.
Um estudo com 3206 idosos investigou a relação entre frequência da prática
de atividade física e risco de mortalidade por todas as causas 48. Os resultados
demonstram que idosos que se exercitam ocasionalmente (sem regularidade),
quando comparados à idosos fisicamente inativos, têm 29% de redução do risco
de mortalidade por todas as causas. Interessantemente, foi visto que a prática
regular de atividade física em apenas um dia por semana reduz em 40% o risco
de mortalidade de idosos, quando comparados aos seus pares fisicamente
inativos. Sendo assim, a prática regular de atividade física pode gerar benefícios
para essa população mesmo com uma frequência inferior a recomendada.
Atualmente no Brasil a grande maioria (76,5%) dos idosos são fisicamente
inativos7. Nesse sentido, um estudo de coorte envolvendo 2450 idosos por meio
de acelerometria verificou que apenas 15% dos homens e 10% da mulheres nessa
faixa etária atingiram as recomendações de atividade física74. Ademais,
Sperandei e colaboradores27 avaliaram a aderência à atividade física ao longo de
12 meses em um estudo desenvolvido com 5240 indivíduos. Eles constataram
que cerca de 63% dos novos membros de academia abandonam a atividade física
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nos primeiros três meses, além disso, mostraram que apenas 3,7% permanecem
fisicamente ativos após um ano. Outro estudo desenvolvido com idosos
hipertensos averiguou fatores associados com a aderência à três terapias antihipertensivas, a saber: uso da medicação, dieta e exercício físico 75. Foi
constatado que os fatores que estão associados com a não aderência ao exercício
físico foram obesidade, escolaridade inferior a 12 anos, estar empregado,
aspectos psicossociais, acreditar que está propício a sofrer um infarto do
miocárdio e ser do sexo feminino75. É importante notar que em relação às outras
terapias (medicação e dieta) o fator sexo não foi associado. Portanto, esses
fatores devem ser investigados e estratégias que incrementem a motivação para a
prática regular de exercício físico devem ser elaboradas a fim de maximizar a
aderência em longo prazo dessa população, principalmente na população
feminina.

3.3 Exercício autosselecionado
O exercício autosselecionado é uma estratégia alternativa de prescrição da
intensidade do exercício físico em que é solicitado que o praticante selecione a
intensidade (ritmo/velocidade) ao se exercitar. Na maioria dos estudos
envolvendo o exercício autosselecionado é solicitado que a seleção se baseie na
preferência individual30. A intensidade pode ser alterada a qualquer momento
durante toda sessão. Essa abordagem surgiu pela constatação de que indivíduos
submetidos ao exercício em intensidade previamente prescrita realizam um
ajustes por conta própria na intensidade27-29.
Segundo a teoria hedônica da motivação76, quando um indivíduo realiza
uma determinada tarefa e a percebe como prazerosa, existe uma maior chance do
mesmo repeti-la, ao passo que, quando a atividade é percebida como
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desprazerosa, existe uma tendência a não repetição dessa atividade28. De acordo
com a teoria do modo duplo28,32, existe uma relação inversa entre intensidade da
atividade física e sensação de prazer. Ekkekakis77 aponta que quando a atividade
física é realizada abaixo do limiar anaeróbio (LA) existe uma homogeneização
de respostas afetivas positivas (i.e., sensação de prazer). Quando a atividade é
realizada acima do LA são esperadas respostas homogêneas de desprazer (i.e.,
respostas afetivas negativas). E, quando a atividade é realizada na intensidade do
LA as respostas são heterogêneas, ou seja, alguns indivíduos percebem como
prazerosa, enquanto outros como desprazerosa.
Além da intensidade, fatores psicológicos também impactam diretamente
sobre as respostas afetivas (i.e., sensação de prazer/desprazer) durante o
exercício. Segundo a teoria da autodeterminação78, os indivíduos tendem a
ajustar a intensidade do exercício como uma forma de promover um incremento
da auto eficácia e percepção de autonomia, o que aumenta a motivação intrínseca
e, consequentemente, maximiza as respostas afetivas positivas (i.e., sensação de
prazer). Por outro lado, quando o exercício é realizado em intensidade imposta, a
auto eficácia e a percepção de autonomia diminuem, o que culmina na redução
da motivação intrínseca e resposta afetiva35.
Ekkekakis30, em um artigo de revisão, demonstrou que dentre estudos
envolvendo o exercício autosselecionado a maioria atendia a recomendação do
ACSM relacionada a intensidade do exercício para promoção de benefícios a
saúde, como demonstrado na figura 1.
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Figura 1 - Percentual médio do consumo máximo de oxigênio registrado no exercício
autosselecionado em diversos estudos. (fonte: Ekkekakis30).
Um estudo realizado por Lind e colaboradores31 envolvendo 23 mulheres
de meia idade sedentárias teve como objetivo descrever a intensidade
selecionada do exercício aeróbio realizado em esteira rolante. Foi visto que
apesar da variabilidade individual, em média as participantes alcançaram uma
intensidade próxima do LA. Os resultados revelaram que a percepção subjetiva
do esforço foi correspondente à demanda fisiológica e ainda assim, as respostas
afetivas ao exercício foram positivas e estáveis.
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O exercício autosselecionado apresenta vantagens psicológicas quando
comparado ao exercício imposto. Isso foi demonstrado num estudo que
comparou as respostas psicofisiológicas dos dois modelos de exercício.
Dezesseis mulheres com excesso de peso e nove com peso normal, todas
previamente sedentárias, participaram de duas sessões de exercício 32. Os
resultados demonstram que as participantes com excesso de peso se exercitaram
em maior intensidade relativa e relataram maior esforço em ambas sessões.
Contudo, as respostas afetivas foram semelhantes no exercício autosselecionado.
Apenas o exercício imposto gerou menores respostas afetivas relatadas pelas
participantes com excesso de peso quando comparadas as com peso normal.
Outros estudos33–36 comprovam a eficiência do exercício autosselecionado
em alcançar as recomendações do ACSM referentes à intensidade do exercício
para o desenvolvimento e manutenção da aptidão cardiorrespiratória, assim
como mostram as vantagens psicológicas comparado ao exercício em intensidade
imposta. Entretanto, não foram realizados estudos que investiguem o impacto
dessa estratégia de prescrição de exercício sobre desfechos relevantes em
populações clínicas.

3.4 Hipotensão pós-exercício aeróbio
O fenômeno de redução sustentada da PA após uma única sessão de
exercício físico, quando comparados aos valores anteriores ao exercício ou a
situação sem exercício, é denominado de HPE9. O efeito hipotensor do exercício
também pode ser evidenciado na PA ambulatorial através da comparação com
um dia sem exercício, demonstrando o impacto do exercício sobre a PA por um
tempo prolongado e em atividades habituais dos indivíduos56. Diversos estudos
tem comprovado que o exercício aeróbio diminui a PA ambulatorial de
hipertensos, principalmente no período de vigília56.
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Entretanto, em relação aos mecanismos envolvidos na HPE aeróbio, a
maioria dos estudos que investigam tais fenômenos são realizados em ambientes
laboratoriais e em curto período de tempo (i.e., < 120 min). Assim, pouco se sabe
sobre os mecanismos envolvidos na redução da PA ambulatorial. Tais estudos
revelam que a diminuição dos níveis pressóricos é multifatorial e que pode
envolver a redução do débito cardíaco57–61 ou da resistência vascular periférica62–
67

, por meio de diversos mecanismos centrais e periféricos.
No que se refere à diminuição da resistência vascular periférica, o

mecanismo de ação dos barorreceptores ao detectarem o aumento da pressão nas
paredes das artérias carótidas e aorta geram um estímulo para o trato do núcleo
solitário a fim de reduzir a atividade simpática e assim diminuir a PA durante o
exercício. Concomitantemente, alterações físicas e químicas durante o exercício
fazem com que fibras aferentes do músculo envolvido estimulem o núcleo do
trato solitário e assim é liberado a substância P, que desencadeia uma cascata que
culmina na liberação do neurotransmissor GABA. Por sua ligação com o
receptor é inibido o neurônio barosensitivo na medula ventro-lateral caudal
gerando a atenuação da inibição da atividade simpática durante o exercício.
Quando o exercício é finalizado o sítio ativo da ligação da substância P é
quantitativamente reduzido, diminuindo o efeito de GABA e assim permitindo
que o estímulo inibitório simpático reduza a PA após o término do exercício 68.
O exercício também promove a liberação de histamina, que é uma potente
substância vasodilatadora. Quando ocorre a ligação com os receptores H1 (nas
células endoteliais vasculares) e H2 (localizado nas células dos músculos lisos),
promove uma vasodilatação63,66 com cerca de 90 minutos de duração. O papel
desses receptores foi constatado pela consistente redução da vasodilatação
quando substâncias antagonistas às suas ações foram administradas63,66.
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Tendo em vista que a população idosa e hipertensa tem rigidez arterial,
baixa sensibilidade barorrelexa, disfunção endotelial e alta ativação simpática e
que esses fatores dificultam a redução da resistência arterial periférica, acreditase que a redução da PA nessa população seja predominantemente em decorrência
da diminuição do débito cardíaco69. Essa redução do débito cardíaco é
proveniente da menor ativação simpática após o exercício, porém, poucos
estudos evidenciam o efeito do exercício sobre a diminuição do débito cardíaco,
quando comparado a resistência arterial periférica69.
A monitorização ambulatorial da PA (MAPA) é um método robusto que
permite avaliar os níveis pressóricos em circunstancias habituais. Esse método
apresenta algumas vantagens em relação a medida de PA clínica, pois são
efetuadas múltiplas medidas ao longo do período ambulatorial, que permite a
avaliação da PA e suas oscilações durante atividades cotidianas assim como no
período do sono. Além disso, através dessa avaliação é possível detectar o efeito
do avental branco, hipertensão de consultório, hipertensão noturna, e também
diagnosticar a HAS resistente. É importante destacar que esse método é de
grande valia clínica e científica, pois permite avaliar o impacto de estratégias
terapêuticas por um período prolongado na PA. Com isso é possível constatar a
magnitude e a duração da mudança do comportamento da PA e em decorrência
de intervenções farmacológicas e não farmacológicas70. Ademais, tem sido
demonstrado que a PA ambulatorial é um melhor preditor de lesão de órgãos
alvos71 quando comparada à medida de PA de consultório.
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4

METODOLOGIA

4.1 Caracterização do Estudo
O presente estudo é definido como experimental do tipo ensaio clínico
randomizado e controlado com delineamento cruzado, que buscou verificar o
efeito de uma sessão de caminhada em intensidade autosselecionada ao ar livre
sobre a PA ambulatorial no período de 20 h, vigília e sono em idosas hipertensas
fisicamente inativas.

4.2 Desenho do estudo
O estudo foi desenvolvido nas seguintes etapas:
1)

Avaliação

inicial

e

familiarização:

após

a

explicação

dos

procedimentos, foi realizada avaliação clínica abrangendo histórico de saúde,
antropometria e nível de atividade. Foi realizada uma sessão de familiarização
com o aparelho de MAPA. E ainda nessa etapa, realizou-se uma sessão de
caminhada em intensidade autosselecionada ao ar livre para ancoragem prática
das escalas utilizadas no estudo (i.e., sessão piloto).
2) Sessão de caminhada autosselecionada: foi verificada a PA e a FC de
repouso antes e após uma sessão de caminhada de 40 minutos em intensidade
autosselecionada. Após a sessão, foi realizada avaliação ambulatorial da PA em
um período de 20 h.
3) Sessão controle: os procedimentos descritos anteriormente foram
repetidos, porém a caminhada foi substituída por um período sem exercício.
Durante a sessão controle as voluntárias permaneceram sentadas por um período
de 40 minutos em ambiente semelhante a sessão experimental (ao ar livre).
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A ordem das sessões de caminhada autosselecionada e controle foram
previamente

randomizadas

através

de

software

específico

(http://www.graphpad.com/quickcalcs/randomize1.cfm). As etapas 1, 2 e 3
foram realizadas com uma semana de intervalo.
As voluntárias devolviam o aparelho de MAPA no dia seguinte a cada
etapa. No dia de entrega da MAPA foi avaliada a qualidade de sono e o nível de
atividade física durante a utilização do equipamento de MAPA, ou seja, em um
período de 20 h.
Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com seres
humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAAE:
54297416.0.0000.5537). A figura 2 apresenta o fluxograma das etapas do estudo.
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Figura 2 - Fluxograma do estudo. MAPA = monitorização ambulatorial da
pressão arterial; R = randomização.

4.3 Amostra
Participaram do estudo idosas hipertensas, com idade entre 60 e 75 anos,
que foram recrutadas por meio de convite pessoal por meio de telefonemas. O
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arrolamento das pacientes foi feito através de prontuários do Hospital
Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), Hospital Central Coronel Pedro Germano e da Caixa Assistencial
Universitária do Rio Grande do Norte, além de projetos de extensão da UFRN.
Foram considerados para inclusão no estudo os seguintes critérios: i) ter
diagnóstico de HAS confirmado, ii) estar usando medicação regular para
controle da PA seguindo orientação do cardiologista e iii) não participar de
programa de exercício físico regularmente. Foram considerados para exclusão no
estudo os seguintes critérios: i) pacientes diabéticas sob uso de insulina e ii)
relatar lesão osteomioarticular debilitante.

4.4 Avaliação Inicial
Inicialmente as voluntárias foram informadas sobre o objetivo,
procedimentos, riscos e benefícios envolvidos no estudo. As pacientes que
concordaram em participar assinaram um termo de consentimento livre e
esclarecido, de acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde
para pesquisa com seres humanos, após uma leitura do termo e esclarecimentos
inerentes ao estudo. Em seguida, foi realizada uma entrevista a fim de
reconhecer o estado preliminar de saúde. Para isso foi utilizado o questionário de
prontidão para atividade física (PAR-Q), lista de checagem de sinais e sintomas
de doenças79 e relação de medicamentos utilizados diariamente.
Posteriormente, realizou-se avaliação antropométrica, onde

foram

mensuradas: massa corporal (kg), estatura (m) e circunferência da cintura (cm).
O índice de massa corporal (IMC) foi calculado dividindo-se a massa corporal
(kg) pelo quadrado da estatura (m). A circunferência da cintura foi mensurada no
ponto médio entre a crista ilíaca e a última costela, após uma expiração normal.
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Para determinar a composição corporal, referente ao percentual de gordura
corporal e massa livre de gordura foi realizado um exame de escaneamento de
corpo inteiro no DXA (GE Healthcare, Lunar Prodigy Advance, EUA). Ainda na
primeira visita, foram realizadas medidas de repouso da PA e instalado o
pedômetro para avaliação do nível de atividade física habitual durante sete dias.
Por fim, foi feita a instalação o aparelho de MAPA para uma sessão de
familiarização com o equipamento (ver descrições detalhadas a seguir) que foi
retirada após 24 h.

4.5

Teste de esforço máximo
Para avaliação da capacidade cardiorrespiratória máxima, assim como a

presença de doenças cardiovasculares foi realizado um teste ergométrico
incremental máximo com análise eletrocardiográfica por um cardiologista. O
teste foi realizado em esteira rolante até a exaustão voluntária máxima para
determinar

a

FC

máxima

e

a

ausência

de

critérios

clínicos

ou

eletrocardiográficos para diagnóstico de doenças cardiovasculares. O protocolo
foi selecionado de acordo com a faixa etária e sexo da amostra80. O protocolo de
rampa iniciou com velocidade de 2,5 km/h e inclinação de 4%, chegando aos 10
minutos a uma velocidade de 5,5 km/h e inclinação de 14%. Todas as
participantes realizaram o teste sob o uso da medicação anti-hipertensiva.
4.6

Nível de atividade física
O pedômetro (Omron® HJ-321) foi utilizado durante um período de sete

dias consecutivos para determinar o nível de atividade física habitual das
voluntárias. Configurou-se o aparelho individualmente nos parâmetros de
comprimento do passo, estatura e massa corporal. Em seguida o pedômetro foi
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anexado na altura do quadril das voluntárias, que foram instruídas a retirar o
aparelho apenas para tomar banho e dormir. O nível de atividade física foi
classificado através da média da quantidade de passos dos sete dias de avaliação.
Idosos são classificados como fisicamente ativos ao atingirem uma quantidade
mínima de 8000 passos/dia81. As idosas que não realizavam atividade física
regular foram incluídas no estudo, após a confirmação pela quantificação dos
passos através do pedômetro. Além disso, o pedômetro utilizado (Omron® HJ321) permitiu a quantificação de passos realizados por, pelo menos, 10 minutos
consecutivos em velocidade igual ou maior a 4 km/h, o que seria indicativo de
realização de período mínimo de atividade física recomendado pelo ACSM29
para promoção da saúde. De acordo com as especificações do fabricante, essa
medida é denominada de “aerobics steps”. Nos dias de avaliação da PA
ambulatorial, o pedômetro também foi utilizado por um período de 20 h. A
finalidade desse procedimento foi identificar se houve diferença no nível de
atividade física habitual entre os dias das sessões de caminhada e controle que
pudesse interferir nas medidas ambulatoriais da PA durante o monitoramento.

4.7

Qualidade do sono
Na manhã seguinte à cada avaliação ambulatorial da PA, foi utilizado o

índice de qualidade de sono de Pittsburgh82, em forma de entrevista. As questões
foram modificadas para avaliar apenas uma noite de sono, e as questões
referentes à disfunção diurna do sono não foram utilizadas. O questionário foi
aplicado com o objetivo de determinar a duração e qualidade do sono a partir do
escore global pela soma da pontuação das 12 questões relacionadas a dificuldade
de dormir.
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4.8 Sessão de familiarização
No dia seguinte à triagem inicial foi realizada uma sessão de
familiarização com a caminhada em intensidade autosselecionada. O objetivo
desta sessão foi vivenciar os valores ou descritores intermediários das escalas de
PSE e valência afetiva, respectivamente, a escala de Borg83 (6-20) e escala de
sentimento84 (-5/+5) (ANEXO 1 e 2). Além disso, a familiarização com o
ambiente e equipamentos utilizados durante o estudo.
A escala de sentimento (i.e., Feeling Scale, FS)84 foi utilizada para
mensurar respostas afetivas durante sessão de caminhada em intensidade
autosselecionada. Rose & Parfitt85 têm suportado o uso da FS como um método
válido e fidedigno para mensurar a resposta afetiva durante o exercício, com
coeficientes de variação entre 5 a 11% para o VO2 e FC em sessões de exercício
físico em intensidade autosselecionada. A PSE foi utilizada como um marcador
subjetivo de intensidade do exercício, sendo definida como a sensação de
esforço, tensão, desconforto, e/ou fadiga sentida/percebida pelo indivíduo
durante a atividade física83.
Durante conversas individuais, instruções padronizadas foram lidas e
explicadas para as voluntárias referente ao uso da escala de sentimento e PSE
(ancoragem de memória). Em seguida, a ancoragem prática foi realizada através
de uma sessão

de

familiarização

com o

exercício em

intensidade

autosselecionada (ver descrições detalhadas a seguir; tópico 4.9.1). Durante o
exercício a cada cinco minutos foram avaliadas a PSE e resposta afetiva das
voluntárias.
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4.9 Sessão caminhada em intensidade autosselecionada e sessão controle
4.9.1 Sessão de caminhada em intensidade autosselecionada
A sessão de caminhada em intensidade autosselecionada foi realizada em
pista de atletismo (400 m) ao ar livre entre 7:00-8:00 h. As voluntárias
realizaram cinco minutos de aquecimento e desaquecimento imediatamente antes
e após a sessão de exercício, respectivamente. Previamente, as voluntárias
receberam as seguintes instruções: “Nós gostaríamos que você se exercitasse por
30 minutos em um ritmo/velocidade de sua escolha. Durante todo tempo você
pode mudar o ritmo/velocidade a qualquer momento livremente”.
A FC foi monitorada continuamente através do Polar RS800 (Polar
Electro, Oy, Kempele, Finland). A cada dez minutos as voluntárias reportaram a
PSE e resposta afetiva (i.e., sensação de prazer/desprazer) ao exercício. As
voluntárias realizavam a sessão de caminhada autosselecionada de forma
individualizada, com o objetivo de evitar interferência na escolha do ritmo de
caminhada assim como nas respostas perceptuais. Nesse sentido, era solicitado
que as voluntárias caminhassem em raias distintas na pista de atletismo e em
direções opostas. Ao final da caminhada em intensidade autosselecionada foi
calculada distância percorrida e velocidade média de deslocamento, com base
nas marcações de distâncias da pista.
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Figura 3 - Sessão de caminhada em intensidade autosselecionada.

4.9.2 Sessão Controle
Na sessão controle, as voluntárias permaneceram sentadas por 40 minutos
no mesmo local onde foi realizada a sessão de exercício (i.e., pista de atletismo).
A FC foi monitorada continuamente através do Polar RS800.

Figura 4 - Sessão controle (sem exercício).
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As sessões foram realizadas em ordem aleatória com no mínimo uma
semana de intervalo entre elas. Além disso, as sessões foram realizadas no
mesmo dia semanal a fim de minimizar variações nas atividades de rotina diária
das voluntárias. Após as sessões, as voluntárias foram encaminhadas a uma sala
reservada para mensurar a PA após 10 minutos em repouso. Antes da instalação
do aparelho de MAPA (ver descrições detalhadas; tópico 4.11), foi destinado 15
minutos para que as voluntárias tomassem banho.
A temperatura média e umidade relativa do ar foram registradas a partir do
site

do

Instituto

Nacional

de

(http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/webService).

Meteorologia
Os

dados

utilizados são referentes aos dias de cada sessão.

4.10 Pressão arterial de repouso
A mensuração da PA de repouso foi realizada de acordo com as VII
Diretrizes Brasileiras de Hipertensão1. Após 10 minutos em repouso na posição
sentada, foram realizadas três medidas da PA com intervalo de dois minutos,
sendo registrada a média da segunda e terceira medida, não havendo uma
variação maior que 4 mmHg entre as medidas. O aparelho Omron® HEM-780-E
(método oscilométrico), devidamente calibrado e validado86, foi utilizado para
este fim. Esse procedimento foi realizado para avaliar os níveis pressóricos de
repouso antes e após o exercício físico. Para garantir que todas as voluntárias
estavam aptas a realizar exercício físico, sem contraindicação no que refere à PA
antes do exercício (i.e., ≤ 160/105 mmHg)1, assim como para verificar se após o
exercício a PA estava controlada.
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4.11 Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA)
As medidas de PA ambulatorial foram realizadas pelo aparelho
oscilométrico CardioMapa (Cardios®, Brasil). Os participantes receberam
orientações prévias ao exame da MAPA de acordo com a V diretrizes de
Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial da Sociedade Brasileira de
Cardiologia

70

. A MAPA foi instalada nas voluntárias ~2 h após o horário de

chegada, quando todos os procedimentos experimentais foram finalizados. O
equipamento foi programado para realizar medidas a cada 15 minutos entre
06:00h e 21:59 h, e a cada 30 minutos das 22:00h às 05:59 h. As voluntários
retiraram o equipamento no outro dia entre 07:30 e 09:00 h da manhã.
Para análise dos dados os períodos de vigília e sono foram ajustados de
cada exame de MAPA. As respostas de cada idosa referentes aos horários que
dormiu e acordou do índice de qualidade de sono de Pittsburgh82 foi utilizado
para determinar os períodos de sono e vigília. O período entre a primeira medida
após o horário que a idosa relatou dormir e a imediatamente antes do horário que
relatou acordar foi considerado o período de sono. As demais medidas foram
consideradas como o período de vigília. A MAPA foi considerada válida para
análise quando foram obtidas, pelo menos, 16 medidas durante o período da
vigília e oito durante o sono70. Para as análises de comparação entre as sessões
de caminhada autosselecionada e controle, a média das medidas das 20 horas,
vigília e sono foram utilizadas. Adicionalmente, para avaliar a carga pressórica
foi considerado o percentual de medidas de PA acima dos valores de referência
para o período ambulatorial total, a saber acima de 130 mmHg da PA sistólica e
80 mmHg da PA diastólica70. Por fim, também foi realizada a avaliação da
variabilidade da PA, através do método average real variability (ARV)87. Para
isso, foi utilizada a seguinte fórmula:
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Figura 5 - Fórmula de average real variability. (Fonte: Mena et al.87).
Onde “N” representa o número de medidas válidas da PA na MAPA, e BP
“blood pressure” (PA).

4.12 Cálculo amostral
Foi realizado o cálculo amostral baseado em dados parciais do presente
estudo, onde foi verificada redução de 3,6 (1,0 – 6,2) mmHg da PA sistólica no
período de vigília após a caminhada em intensidade autosselecionada (117,7 ±
8,4 mmHg) quando comparado ao controle (121,3 ± 7,9 mmHg). A PA sistólica
na vigília foi considerada desfecho primário desse estudo, pois apresenta forte
relação com eventos cardiovasculares fatais e não fatais em hipertensos 44,88–90.
Para avaliar a diferença entre as condições em tal magnitude era necessário
alcançar um n amostral de 19 participantes, considerando um β = 0,80 e α =
0,05. Considerando uma perda amostral de 20%, foram recrutadas para o estudo
23 participantes.

4.13 Análise estatística
Os dados estão apresentados de forma descritiva (média ± desvio-padrão).
A normalidade de distribuição dos dados foi confirmada pelo teste de ShapiroWilk. O teste t de Student pareado foi utilizado para comparar os valores de PA
de repouso, número de passos diários, escore da qualidade de sono e médias da
PA no período de 20 h, vigília, sono e variabilidade da PA entre as sessões
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caminhada e controle. Para comparar a carga pressórica entre as sessões de
caminhada e controle foi usado o teste de Wilcoxon. A ANOVA two-way com
medidas repetidas (condição vs. tempo) foi utilizada para analisar a PA
ambulatorial nos períodos 1-6 h, 7-13 h (vigília) e 14-20 h (sono) após as sessões
caminhada e controle. O teste de Mauchly foi utilizado para verificar a
esfericidade dos dados. Nas variáveis que não apresentaram esfericidade, a
correção de Epsilon de Greenhouse-Geisser foi aplicada. O post hoc de
Bonferroni foi utilizado para verificar as diferenças pontuais. O coeficiente de
correlação de Pearson foi calculado para avaliar a correlação entre PA de
repouso e o delta de mudança da PA nos períodos 1-6 h, vigília e 20 h. Um p <
0,05 foi considerado como significância estatística. Para as análises foram
utilizados os pacotes estatísticos SPSS® versão 20.0 para Windows.
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5

RESULTADOS
Vinte idosas hipertensas em tratamento farmacológico anti-hipertensivo

completaram o estudo. As participantes eram fisicamente inativas e com excesso
de peso, como descrito na Tabela 2. As idosas tiveram o climatério há 16,9 ± 7,0
anos. O tempo médio de diagnóstico de HAS foi de 10,8 ± 9,1 anos. No que se
refere ao tratamento farmacológico, 65% (13) das idosas utilizavam apenas um
fármaco anti-hipertensivo, 30% (6) utilizavam dois medicamentos e apenas 0,5%
(01) utilizava três medicações. Baseado no relato de medicamentos utilizados,
cinco idosas (25%) apresentavam diabetes mellitus tipo II e cinco (25%)
dislipidemia. A perda amostral (n = 3) foi em decorrência de falta de tempo (n =
1) e por relatos de eventos atípicos em um dos dias das sessões (n = 2).
Entretanto, as participantes excluídas não apresentavam características
divergentes das demais idosas. Não houve nenhum evento adverso decorrente do
exercício físico durante o estudo.
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Tabela 2 - Caracterização da amostra do estudo (n = 20).
Variáveis
Média ± DP
Idade (anos)
64,9 ± 4,5
Antropometria e composição corporal
Massa corporal (kg)
68,2 ± 10,1
Índice de massa corporal (kg/m²)
29,0 ± 4,3
Circunferência da cintura (cm)
90,8 ± 11,4
Razão cintura-estatura
0,6 ± 0,1
Massa de gordura (kg)
28,9 ± 7,6
Massa livre de gordura (kg)
39,5 ± 4,1
Gordura corporal (%)
42,8 ± 5,3
Variáveis hemodinâmicas
PAS de repouso (mmHg)
121,5 ± 11,2
PAD de repouso (mmHg)
59,5 ±7,9
PAS ambulatorial (mmHg)
119,2 ± 6,9
PAD ambulatorial (mmHg)
67,0 ± 6,1
FC de repouso (bpm)
62,7 ± 8,0
FC máxima (bpm)
154,0 ± 14,3
Nível de atividade física*
Passos (quantidade/dia)
5894 (3718 - 6801)
Passos > 4 km/h (quantidade/dia)**
455 (0 - 1215)
Medicação anti-hipertensiva***
Bloqueador de canal de cálcio
4 (20%)
Diurético
6 (30%)
Antagonista dos receptor de angiotensina
14 (70%)
Betabloqueador
2 (10%)
Inibidor de ECA
2 (10%)
FC = frequência cardíaca; PAD = pressão arterial diastólica; PAS = pressão arterial sistólica.
*Dados reportados em mediana e percentis 25 e 75; **Quantidade de passos realizados por
pelo menos 10 minutos contínuos em velocidade igual ou maior que 4 km/h. Esse índice é
chamado de aerobic steps, de acordo com o modelo do pedômetro utilizado; ***Dados
descritos em quantidade e percentual de pacientes.

A Tabela 3 apresenta a intensidade alcançada na sessão de caminhada em
intensidade autosselecionada pelas idosas com base na FC de reserva e
distribuição do tempo nas zonas de intensidade leve (< 40% da FC de reserva),
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moderada (40-60% da FC de reserva) e vigorosa (> 60% da FC de reserva), de
acordo com o ACSM29, além da PSE e resposta afetiva relatadas durante a
sessão. Durante 30 minutos de caminhada as idosas percorreram uma distância
média de 2,5 ± 0,5 km a uma velocidade média de 5,1 ± 1,1 km/h. A temperatura
média e umidade relativa do ar nos dias das duas sessões foram de 28 °C (27 –
28,0) e 70% (70 – 80), e não foram diferentes entre as condições (p > 0,05). A
FC média durante a sessão controle foi 75 bpm (70 – 80).
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Tabela 3 - Caracterização da sessão de caminhada em intensidade autosselecionada em idosas hipertensas
fisicamente inativas (n = 20).
0 - 10 min

11 - 20 min

21 - 30 min

Média

54,3 (48,7 – 60,0)

59,4 (54,5 – 64,3)

62,9 (57,2 – 68,6)

58,6 (54,1 – 63,5)

7,8 (-3,4 - 19,0)

7,9 (-3,7 – 19,5)

6,8 (-4,6 – 18,2)

7,5 (-3,7 – 18,8)

Moderado (%)

65,9 (45,5 – 86,2)

38,7 (19,1 – 58,3)

27,0 (8,0 – 46,1)

43,8 (26,8 – 60,9)

Vigoroso (%)

26,3 (6,7 – 45,9)

53,4 (33,1 – 73,6)

66,2 (45,1 – 87,2)

45,8 (28,1 – 63,5)

10 (9 – 11)

11 (10 – 12)

11 (11 – 12)

11 (10 – 12)

%FC de reserva
Leve (%)

PSE

RA
4 (3 – 4)
3 (3 – 4)
3 (3 – 4)
3 (3 – 4)
Os dados estão descritos em média e intervalo de confiança de 95%. FC = frequência cardíaca em percentual da
reserva; Leve = percentual do tempo de caminhada na intensidade < 40% FC de reserva; Moderado = percentual do
tempo de caminhada na intensidade entre 40 e 60% da FC de reserva; Vigoroso = percentual do tempo de caminhada
na intensidade > 60% da FC de reserva; PSE = percepção subjetiva do esforço; RA = resposta afetiva.
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Referente à PAS inicial de repouso, não houve diferença (p = 0,30) entre a
sessões controle (119,1 ± 12,1 mmHg) e caminhada autosselecionada (117,2 ±
11,8 mmHg). De forma similar, não houve diferença na PAD inicial de repouso
(p = 0,38) nos dias da sessão controle (71,1 ± 8,4 mmHg) e de caminhada
autosselecionada (70,0 ± 7,8 mmHg). Ademais, as voluntárias mantiveram o
mesmo padrão de nível de atividade física (controle vs. caminhada, 5880 ± 1969
vs. 5835 ± 2627 passos/dia; p = 0,91) e qualidade do sono nas sessões controle e
caminhada (4,0 (1,0 – 5,8) vs. 3,5 (1,0 – 6,0); p = 0,76).
A Tabela 4 apresenta os resultados médios da PA ambulatorial no período
de 20 h, vigília e sono após as sessões de caminhada e controle. Referente à
PAS, houve diminuição dos valores médios no período de 20 h e vigília após
uma sessão de caminhada (p < 0,05), mas não houve diferença durante o sono (p
> 0,05). Não houve alteração nos valores de PAD (p > 0,05).
A Tabela 5 apresenta as comparações entre os períodos (1-6 h, 7-13 h e
14-20 h) após as sessões controle e caminhada, com o intuito de averiguar a
magnitude e duração da redução da PA demonstrada na tabela anterior. Em
relação à PAS, houve efeito principal da condição e do tempo (p < 0,05), assim
como uma interação condição x tempo (p = 0,06). A análise post hoc revelou
uma redução de 5,9 mmHg no período de 1-6 h após a caminhada (p = 0,02).
Referente à PAD, houve somente um efeito principal do tempo (p < 0,05), mas
não houve um efeito da condição ou interação condição x tempo (p > 0,05).
A figura 4 mostra o efeito da caminhada em intensidade autosselecionada
sobre a carga pressórica. A sessão de caminhada reduziu a carga pressórica
sistólica no período ambulatorial quando comparada a sessão controle (controle
vs. caminhada, 17,9% (6,7 – 28,7) vs. 11,7% (2,6 – 19,9); p = 0,01). Não houve
alteração nos valores de carga pressórica diastólica (controle vs. caminhada,
10,3% (1,7 – 19,9) vs. 7,2% (1,7 – 11,9); p = 0,17).
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A figura 5 mostra o efeito da caminhada em intensidade autosselecionada
sobre a variabilidade da PA. Apenas a variabilidade da PA sistólica reduziu após
a sessão de caminhada quando comparada à sessão controle (46,5 ± 19,5 vs. 40,3
± 16,0 unidades arbitrárias [ua]; p = 0,04), e não houve alteração na variabilidade
da PA diastólica (27,3 ± 10,2 vs. 24,9 ± 9,2 ua; p = 0,16).
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Tabela 4 - Pressão arterial ambulatorial de 20 h, vigília e sono após uma sessão de caminhada autosselecionada e uma
sessão controle em idosas hipertensas fisicamente inativas (n = 20).
Controle
Média ± DP

Caminhada
Média ± DP

∆ entre sessões
Média e IC 95%

P valor

TE

Poder

20 horas
PAS (mmHg)
119,2 ± 6,9
115,8 ± 7,0
-3,4 (-5,9; -0,9)
0,64
0,010
0,77
PAD (mmHg)
67,0 ± 6,1
66,0 ± 6,8
-1,0 (-2,8; 0,7)
0,219
0,28
0,12
Vigília
PAS (mmHg)
121,6 ± 7,5
117,6 ± 8,0
-4,0 (-6,4; -1,6)
0,77
0,003
0,91
PAD (mmHg)
69,7 ± 6,9
68,1 ± 8,3
-1,6 (-3,5; 0,3)
0,101
0,39
0,16
Sono
PAS (mmHg)
114,7 ± 7,8
111,8 ± 6,8
-2,9 (-6,6; 0,8)
0,114
0,37
0,37
PAD (mmHg)
61,6 ± 6,1
61,3 ± 6,4
-0,3 (-3,1; 2,4)
0,812
0,05
0,05
Os valores estão expressos em média ± desvio padrão ou intervalo de confiança de 95%. PAD = pressão arterial diastólica;
PAS = pressão arterial sistólica; TE = tamanho do efeito.
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Tabela 5 - Pressão arterial ambulatorial por período após uma sessão de caminhada autosselecionada e controle em
idosas hipertensas fisicamente inativas (n = 20).
Vigília
1-6 h

7-13 h

Sono
14-20 h

Condição

Tempo

Interação

PAS (mmHg)
Controle
121,4 ± 7,5
121,6 ± 7,9
115,4 ± 7,5
0,006
< 0,001
0,059
Caminhada
115,4 ± 7,5*
119,5 ± 9,4
112,5 ± 6,8
Diferença média e IC 95%
6,0 (2,7; 9,3) 2,1 (-0,5; 4,7) 2,5 (-1,1; 6,1)
PAD (mmHg)
Controle
69,6 ± 7,3
69,6 ± 6,7
62,2 ± 5,8
0,196
< 0,001
0,175
Caminhada
67,1 ± 8,2
68,9 ± 8,7
62,0 ± 6,3
Diferença média e IC 95%
2,5 (0,2; 4,7) 0,7 (-1,4; 2,8) 0,1 (-2,4; 2,6)
Os valores estão expressos em média ± desvio padrão intervalo de confiança de 95%. PAD = pressão arterial diastólica;
PAS = pressão arterial sistólica; IC = intervalo de confiança; * = p < 0,05 comparado ao mesmo momento após a sessão
controle.
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Figura 6 - Carga pressórica sistólica e diastólica após uma sessão de caminhada
autosselecionada e controle em idosas hipertensas fisicamente inativas (n = 20).
* = p < 0,05.
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Figura 7 - Variabilidade da pressão arterial sistólica e diastólica após uma
sessão de caminhada autosselecionada e controle em idosas hipertensas
fisicamente inativas (n = 20). PAS = pressão arterial sistólica; PAD = pressão
arterial diastólica; UA = unidades arbitrárias; * = p < 0,05.
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6

DISCUSSÃO
Os principais achados desse estudo foram: i) uma sessão de caminhada em

intensidade autosselecionada reduziu a PA ambulatorial sistólica durante as seis
primeiras horas pós-exercício (6,0 mmHg), o que determinou a redução dos
valores médios da PA ambulatorial sistólica no período de 20 h (3,4 mmHg) e
vigília (4,0 mmHg) comparado ao dia controle; ii) houve redução da carga
pressórica sistólica e variabilidade da PA sistólica após a caminhada no período
de 20 h; iii) a caminhada autosselecionada ao ar livre atendeu a intensidade
recomendada pelo ACSM9,29 para promoção da saúde (58,6% da FC de reserva)
e foi percebida como prazerosa pelas idosas. Para o nosso conhecimento, esse é o
primeiro estudo que investigou o efeito da caminhada em intensidade
autosselecionada sobre a PA ambulatorial em população hipertensa.
As idosas que participaram do estudo apresentaram valores de PA
controlados (i.e., < 140/90 mmHg), e apesar disso, a caminhada provocou HPE
ambulatorial na PAS. É importante destacar que mesmo em pacientes
hipertensos que apresentam valores controlados, uma terapia anti-hipertensiva
intensiva (meta de PA sistólica < 120 mmHg) reduz mais ainda o risco de
eventos cardiovasculares fatais e não fatais, assim como mortalidade por todas as
causas de idosos quando comparado a terapia com meta tradicional de redução
da PAS (i.e., < 140 mmHg)90. Além disso, não há evidência de que exista um
limite para o qual a redução da PA interrompa a relação de diminuição do risco
de morte prematura89. É importante destacar que, tendo em vista que quanto
maior o valor da PA, maior a será a HPE9,91, é possível que a caminhada em
intensidade autosselecionada gere redução da PA de maior magnitude em
hipertensos com valores pressóricos mais elevados do que os observados em
nossa amostra.
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Estudos prévios demonstraram que a HPE ambulatorial ocorre,
principalmente, nas primeiras horas pós-exercício, seja no sono ou na vigília91,92.
Ciolac e colaboradores91 demonstraram que o exercício aeróbio moderado
contínuo ou intervalado de alta intensidade provocaram HPE em adultos de meia
idade no período de 24 h e de sono. Essa divergência em relação a redução da
PA no período de sono, em comparação com nossos achados, pode ser devido ao
horário de realização do exercício. No estudo de Ciolac e colaboradores91 a
sessão de exercício foi realizada na transição do turno vespertino para noturno e
os autores observaram HPE no sono, que ocorreu nas primeiras horas
subsequentes ao exercício91. Santos e colaboradores92 verificaram o efeito da
intensidade do exercício aeróbio sobre a PA ambulatorial de hipertensos
resistentes. Os autores constataram que o exercício em intensidade leve e
moderada reduziu a PAS durante as cinco primeiras horas após as sessões de
exercício no período da vigília. De forma semelhante aos nossos achados, um
recente estudo realizado com adultos de meia idade pré-hipertensos, e que não
estavam sob uso de medicamentos, demonstrou redução apenas da PAS no
período de vigília após 30 minutos de exercício aeróbio moderado (60% do
VO2pico)93. Portanto, parece claro que nossos dados corroboram estudos
anteriores no que se refere à ocorrência de HPE ambulatorial em maior
magnitude nas primeiras cinco horas pós-exercício em indivíduos com HAS92,94.
De fato, o exercício físico é fundamental para o tratamento da HAS.
Brown e colaboradores47 mostraram que se exercitar uma vez por semana já
reduz o risco de mortalidade por todas as causas em hipertensos de forma similar
a farmacoterapia13,47–49. Os autores também mostraram que hipertensos
fisicamente ativos em tratamento farmacológico e com níveis pressóricos
controlados têm menor risco cardiovascular quando comparados a hipertensos
fisicamente inativos, independentemente do status de tratamento medicamentoso
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e de controle da HAS47. Nesse sentido, a combinação entre terapia
medicamentosa, exercício físico e controle adequado dos níveis pressóricos
claramente parece ser uma tríade importante para o tratamento da população
hipertensa. Em nosso estudo, todas as participantes utilizavam medicamento
anti-hipertensivo no horário matutino. Assim, a HPE em maior magnitude
ocorrida nas seis horas iniciais pós-caminhada pode ter sido em decorrência da
somação dos efeitos do exercício e da medicação, já que, em geral, a meia vida
dos medicamentos anti-hipertensivos varia entre 2-15 horas95. Do ponto de vista
prático, acreditamos que a realização do exercício físico em um momento
diferente do período de meia vida da medicação anti-hipertensiva poderia
otimizar o controle pressórico diário de indivíduos com HAS. Investigações
futuras nesse sentido são necessárias.
Outro achado interessante do nosso estudo foi a diminuição na carga
pressórica sistólica após a caminhada em intensidade autosselecionada. Esse
achado indica redução da sobrecarga no sistema cardiovascular e menor risco de
AVC96. Essa redução é condizente com a encontrada num estudo que investigou
o efeito de uma sessão de exercício aeróbio (45 minutos a 70% do VO2máx)
sobre a PA ambulatorial, assim como da carga pressórica em idosos sedentário
hipertensos97. Os autores demonstraram uma redução na PA sistólica nas 16
primeiras horas e também uma redução na carga pressórica sistólica e
diastólica97. Ciolac e colaboradores91 mostraram que após uma sessão de
exercício aeróbio (moderado contínuo ou intervalado de alta intensidade) houve
um maior percentual de hipertensos com PA ambulatorial normal durante o
período de 24 h (< 130/80 mmHg) quando comparado ao dia controle. Nossos
dados suportam que a caminhada em intensidade autosselecionada, estratégia
alternativa à prescrição tradicional de exercício aeróbio, apresenta efeito
semelhante sobre a redução da carga pressórica sistólica em idosas hipertensas.
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Adicionalmente, a variabilidade da PA também é um forte preditor de
risco CV, independente dos valores médios de PA ambulatorial. A maior
variabilidade parece estar relacionada à disfunções nos mecanismos regulatórios
da PA87,98,99. Em nossos achados foi constatado que a sessão de caminhada
autosselecionada foi capaz de reduzir essa variável. Por outro lado, Pagonas e
colaboradores100 não encontraram mudança na variabilidade da PA após um
programa de exercício aeróbio moderado. Essa divergência pode ser justificada
pela forma de análise adotada. Em nosso estudo, a análise foi feita com base na
proposta de modelo de análise matemática da variabilidade da PA de Mena e
colaboradores87. Os autores consideram esse modelo mais adequado por
considerar as variações temporais de cada medida. Além disso, o estudo
demonstrou maior associação com o risco CV do que os modelos utilizados em
outros estudos87. É importante destacar que o efeito agudo do exercício sobre a
variabilidade da PA ainda é pouco conhecido. Nossos achados parecem indicar
um efeito clínico importante da caminhada em intensidade autosselecionada se
considerarmos a ocorrência da HPE ambulatorial sistólica somada à redução da
carga pressórica sistólica e variabilidade da PA sistólica no período de 20 h.
A caminhada autosselecionada, assim como em outros estudos 29,30,
alcançou a intensidade recomendada pelo ACSM9,29 para a promoção de
benefícios à saúde. Pela primeira vez, mostramos que essa estratégia alternativa
para recomendação ou prescrição do exercício é eficaz para promover HPE
ambulatorial em idosas com HAS. As idosas relataram PSE entre 10 e 12,
sugerindo que a intensidade escolhida estava abaixo do limiar anaeróbio101 e,
principalmente, no domínio moderado. Adicionalmente, a homogeneidade das
respostas afetivas positivas contribuem para esse pensamento77, considerando a
teoria do modo duplo28. É importante destacar que exercícios realizados ao ar
livre são mais toleráveis quando comparados a ambientes fechados, sendo
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percebido como menos intenso e mais prazeroso, apesar da demanda fisiológica
ser semelhante42,43. Os elementos ambientais que proporcionam pensamentos
dissociativos ao exercício também podem ter contribuído para a resposta afetiva
positiva102. Portanto, a caminhada em intensidade autosselecionada realizada ao
ar livre parece ser bastante atrativa para idosas hipertensas fisicamente inativas,
tanto do ponto de vista fisiológico quanto psicológico.
Os resultados desse estudo contribuem para o encorajamento da
recomendação alternativa da caminhada em intensidade autosselecionada para
idosas hipertensas inativas fisicamente, considerando que essa estratégia atinge
as recomendações de intensidade propostas pelo ACSM9,29, gera respostas
afetivas positivas (i.e., sensação de prazer) e ainda proporciona HPE
ambulatorial sistólica (~3-4 mmHg). De forma crônica, estudos apontam que a
redução de 2 mmHg da PA sistólica está associada a diminuição do risco de
mortalidade por doença coronariana em 8% e por acidente vascular cerebral em 5
a 10%44,52. Apesar da HPE ser um fenômeno agudo, seu somatório ao longo do
tempo, após várias sessões de exercício físico, parece gerar um efeito crônico21–
25

. Nesse sentido, é razoável imaginar que se a caminhada em intensidade

autosselecionada ao ar livre for repetida pelas idosas hipertensas ao longo de
semanas, pode haver uma redução crônica dos níveis pressóricos ambulatoriais e,
consequentemente, redução do risco de eventos cardiovasculares fatais e não
fatais.
Apesar dos resultados interessantes, o presente estudo apresenta uma
limitação importante: a amostra foi composta, em sua maioria, por idosas
hipertensas com níveis de PA de consultório e ambulatorial controlados, o que
não representa a maior parte da população hipertensa. Como pontos fortes,
destacamos que foi realizada uma sessão de familiarização para avaliação da PA
ambulatorial para possibilitar que as participantes se habituassem com o aparelho
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e não houvesse reação de alarme inicial ao uso do aparelho, o que pode aumentar
a validade dos valores de PA ambulatorial103. Além disso, tanto a qualidade do
sono quanto o padrão de atividade física habitual foi avaliado nos dias das
sessões de caminhada e controle, a fim de evitar o efeito dessas variáveis de
confudimento no desfecho principal do estudo.
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7

CONCLUSÃO
A sessão de caminhada em intensidade autosselecionada ao ar livre reduz

os valores médios da PA sistólica no período de 20 h e vigília em idosas
hipertensas, essencialmente pela ocorrência de HPE nas primeiras seis horas pósexercício. Considerando que as idosas selecionam uma intensidade recomendada
para promoção da saúde (i.e., moderada-vigorosa) e reportam a sessão como
prazerosa, a caminhada em intensidade autosselecionada parece ser uma
alternativa interessante para idosas hipertensas fisicamente inativas iniciarem um
programa de exercício físico.
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