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RESUMO 

 

EFEITO DE UMA SESSÃO DE FLEXÃO DE COTOVELO ISOMÉTRICA SOBRE A 

PRESSÃO ARTERIAL AMBULATORIAL DE HIPERTENSOS: UM ENSAIO 

CRUZADO 

 

Autor: Paulo Henrique Medeiros da Silva 

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Caldas Costa 

 

INTRODUÇÃO: O treinamento com exercício isométrico pode contribuir na melhora dos 

níveis pressóricos em indivíduos hipertensos. Contudo, os efeitos agudos desse tipo de 

exercício sobre a pressão arterial (PA) ambulatorial são pouco conhecidos. OBJETIVO: 

analisar o efeito de uma sessão de flexão de cotovelo isométrica sobre a PA ambulatorial em 

indivíduos hipertensos. METODOLOGIA: ensaio clínico controlado com delineamento 

cruzado em que 12 hipertensos fisicamente inativos (♀= 9; 46,8 ± 7,1 anos; 27,2 ± 2,7 kg/m²; 

PA de repouso sistólica 123,0 ± 11,6 / diastólica 74,3 ± 6,0 mm Hg) foram submetidos a duas 

sessões experimentais, em ordem randomizada, com intervalo de até duas semanas: i) sessão 

flexão de cotovelo isométrica (estímulos: 4 x 1 min; intervalos: 2 min; intensidade: 30% de 

uma repetição máxima à 90º) e ii) sessão controle (sem exercício). Ambas as sessões foram 

realizadas pela manhã e tiveram uma duração de 12 min. Antes e até 30 minutos após a sessão 

experimental e controle a variabilidade da frequência cardíaca e a PA clínica foram avaliadas. 

A PA ambulatorial foi avaliada durante 20 h (vigília: 12 h; sono: 8 h) após as sessões de flexão 

de cotovelo isométrica e controle, através da monitorização ambulatorial da PA. A PA 

sistólica, diastólica e média no período de 20 h (vigília e sono) entre as condições foi 

comparada através do teste t pareado. A significância estatística adotada foi de 5%. 

RESULTADOS: Não houve diferença entre as condições sobre a PA sistólica de 20 h 

(exercício: 126,1 ± 14,7 vs. controle: 125,6 ± 11,4 mm Hg; p = 0,810) e PA diastólica de 20 h 

(exercício: 71,0 ± 8,7 vs. controle: 71,3 ± 5,7 mm Hg; p = 0,800). Nenhuma alteração da PA 

sistólica e diastólica de vigília e sono foi observada entre as condições exercício e controle (p 

> 0,05). Não houve mudanças nos índices de variabilidade da frequência cardíaca (intervalo 

RR, SDNN, LF, HF, SampleEN). Em relação a PA clínica foi observado aumento 

imediatamente após o fim da sessão de treinamento isométrico comparado à sessão controle 

(14,7 mm Hg, IC95% 8,7-20,7). CONCLUSÃO: uma sessão de flexão de cotovelo isométrica 

não induz alterações sobre a PA ambulatorial em indivíduos hipertensos. 

 

Palavras-chave: hipertensão arterial; monitorização ambulatorial da pressão arterial; 

hipotensão pós-exercício; exercício isométrico. 
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ABSTRACT 

 

EFFECT OF A SINGLE SESSION OF ISOMETRIC ELBOW FLEXION ON 

AMBULATORY BLOOD PRESSURE IN HYPERTENSIVE INDIVIDUALS: A 

CROSSOVER TRIAL 

 

Author: Paulo Henrique Medeiros da Silva 

Advisor: Prof. Dr. Eduardo Caldas Costa 

 

INTRODUCTION: The isometric training may contribute to improve the blood pressure 

levels in hypertensive individuals. However, the acute effects of the isometric training on 

ambulatory blood pressure are less known. OBJECTIVE: To analyze the effects of a single 

session of isometric elbow flexion on ambulatory blood pressure in hypertensive individuals. 

METHODS: This is a randomized clinical trial with a crossover design. Twelve inactive 

hypertensive individuals (♀= 9; 46.8 ± 7.1 years; 27.2 ± 2.7 kg/m²; resting blood pressure 

123.0 ± 11.6 / 74.3 ± 6.0 mm Hg) were submitted to two experimental sessions in a 

randomized order with one-week interval: i) isometric elbow flexion (4 x 1 min, 2 min 

intervals, 30% of one-repetition maximum at 90º); ii) control session (no exercise). Both 

sessions were performed in the morning and lasted for 12 min. Before and until 30 min after 

the isometric and control sessions the heart rate variability and blood pressure were measured. 

Ambulatory blood pressure was measured during 20 h (awake: 12 h; asleep: 8 h) after the 

isometric and control sessions using an ambulatory blood pressure monitoring device. 

Systolic, diastolic, and mean blood pressure during the 20 h period were compared between 

the conditions using a paired t-test. A statistical significance was set at 5%. RESULTS: There 

were no differences in systolic (isometric: 126.1 ± 14.7 vs. control: 125.6 ± 11.4 mm Hg; p = 

0.810) and diastolic (isometric: 71.0 ± 8.7 vs. control: 71.3 ± 5.7 mm Hg; p = 0.800) during 

the 20 h period. Also, no differences were found in the awake and asleep period between the 

isometric and control session (p > 0.05). No changes were found in the heart rate variability 

indices (RR interval, SDNN, LF, HF, SampleEN). Regarding the blood pressure there was an 

increase in systolic blood pressure immediately after the isometric exercise session compared 

to the control session (14,7 mm Hg, IC95% 8,7-20,7, p < 0.05). CONCLUSION: a single 

session of isometric elbow flexion does not elicit changes on ambulatory blood pressure in 

hypertensive individuals. 

 

Keywords: hypertension; ambulatory blood pressure monitoring; post-exercise hypotension; 

isometric exercise.
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1. INTRODUÇÃO 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica multifatorial, 

caracterizada pelo aumento e sustentação dos níveis de pressão arterial (PA) iguais ou maiores 

que 140 e/ou 90 mm Hg.1 A HAS é considerada como um dos mais prevalentes fatores de 

risco modificáveis para doenças cardiovasculares (i.e, doença arterial coronariana, 

insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio).2,3 Adicionalmente, é responsável por 9,4 

milhões de mortes anuais4 

O exercício físico é amplamente recomendado para prevenção e  tratamento da 

HAS.1,5–8 Recentemente, várias revisões sistemáticas e metanálises têm evidenciado redução 

da PA com a prática de exercício isométrico (EI) em normotensos, pré-hipertensos e 

hipertensos. 9–14 Na prática, o treinamento isométrico para redução da PA tem sido empregado 

através de exercício de preensão manual ou handgrip. Em recente metanálise realizada por 

Carlson et al.12 foram incluídos nove estudos, dentre os quais seis foram realizados com 

handgrip e três com extensão de joelho isocinética.12 Essa metanálise mostrou que o 

treinamento isométrico reduziu a PA sistólica em 6,7 mmHg e a PA diastólica em 3,9 

mmHg.12 

Os mecanismos responsáveis pela redução da PA através do EI não são totalmente 

esclarecidos, presumisse que tal feito advém de uma multiplicidade de vias e é determinada 

pelo perfil patológico do praticante.14 Neste âmbito, a Variabilidade da Frequência Cardíaca 

(VFC), que é um marcador da função autonômica cardíaca, tem sido empregada em estudos 

com sujeitos hipertensos através da análise linear (domínio do tempo e da frequência) e não 

linear (entropia).15–19 O EI utilizando handgrip sob treinamento (8-12 semanas) têm 

demonstrado resultados conflitantes no modelo de analise linear da VFC.15,16 Paralelamente, 

modelos de analise não linear como a sample entropy (SampleEN) têm sido incorporados com 

a premissa de superior sensibilidade em detectar modificações agudas e crônicas no controle 

autonômico cardíaco relacionado com a redução da PA.17–19 

No que se refere aos efeitos agudos do EI sobre a PA, o corpo de evidências é bastante 

incipiente, especialmente em hipertensos. De forma geral, é demonstrado que a PA retorna 

rapidamente aos níveis basais imediatamente após o término do EI e não há hipotensão pós-
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exercício (HPE) até 60 min.18,20–23 Entretanto, Millar et al.17 evidenciaram discreta redução de 

~3 mm Hg na PA sistólica (PAS) após 5 min de EI.17 Porém, esses resultados foram 

encontrados em ambiente laboratorial, onde as condições são padronizadas e controladas, não 

permitem sua translação para situações de vida diária. Nesse sentido, com a monitorização 

ambulatorial da PA (MAPA) é possível verificar a ocorrência (ou não) de HPE, assim como 

sua magnitude e duração durante a execução de atividades de vida diária. Isso é importante 

para se compreender a importância clínica de uma sessão de exercício no controle agudo da 

PA. Além disso, a PA ambulatorial possui melhor valor prognóstico que a medida clínica no 

que se refere à incidência de eventos cardiovasculares.24 Portanto, analisar o efeito do EI sobre 

a PA ambulatorial pode ter um maior significado clínico. 

O primeiro estudo que analisou o efeito agudo do EI sobre a PA ambulatorial foi 

realizado por Van Assche et al.21, onde foi demonstrado uma HPE média de ~5,4 mm Hg na 

PAS durante sete horas no período de vigília em sujeitos pré-hipertensos e hipertensos.21 

Entretanto, o mesmo efeito hipotensor não foi confirmado num estudo realizado por Ash et 

al.,25 onde a PA ambulatorial foi avaliada durante 19 h em sujeitos pré-hipertensos. É 

importante considerar que em ambos os estudos foi utilizado o exercício de handgrip bilateral 

alternado (4 x 2 min; 1 min de intervalo; 30% da contração voluntária máxima isométrica). 

Até o momento, considerando nosso conhecimento, nenhum estudo analisou o efeito agudo do 

EI utilizando um grupo muscular maior que o handgrip sobre a PA ambulatorial em 

indivíduos hipertensos.  

Em recente revisão sistemática com meta-análise, Cassonatto et al.26 mostraram que a 

massa muscular envolvida no exercício resistido dinâmico é determinante para uma maior 

magnitude de HPE.26 Isso pode sugerir que uma sessão de EI realizada com uma maior massa 

muscular que o exercício de handgrip pode gerar HPE ambulatorial significativa em 

indivíduos hipertensos. Nesse sentido, a flexão de cotovelo isométrica pode ser útil enquanto 

alternativa ao handgrip, provendo superior benefício com análoga aprendizagem. Além disso, 

referente a segurança na prática clínica, evoca menor sobrecarga cardiovascular comparado a 

isometria em membros inferiores. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral: 

Examinar os efeitos de uma sessão de flexão de cotovelo isométrica sobre a PA 

ambulatorial em indivíduos hipertensos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Analisar o efeito de uma sessão de flexão de cotovelo isométrica e controle sobre a PA 

ambulatorial no período da vigília em indivíduos hipertensos; 

 Verificar o efeito de uma sessão de flexão de cotovelo isométrica e controle sobre a PA 

ambulatorial no período do sono em indivíduos hipertensos; 

 Comparar o efeito de uma sessão de flexão de cotovelo isométrica e controle sobre a PA 

clínica em indivíduos hipertensos; 

 Apontar o impacto de uma sessão de flexão de cotovelo isométrica sobre a variabilidade da 

frequência cardíaca em indivíduos hipertensos; 

 Descrever as respostas individuais de uma sessão de flexão de cotovelo isométrica e controle 

sobre a PA ambulatorial em indivíduos hipertensos. 

 

3. HIPÓTESE 

A hipótese do presente estudo é que uma sessão de flexão de cotovelo isométrica 

induzirá HPE sistólica durante atividades de vida diária no período da vigília em indivíduos 

com HAS. O construto da hipótese se deve parcialmente aos achados iniciais de Van Asshe et 

al., 2016, onde os autores encontraram reduções de ~5,4 mm Hg na PAS ambulatorial (durante 

7 h), após uma sessão de handgrip em pré hipertensos e hipertensos. Desse modo, 

considerando o tamanho da massa muscular envolvida como um fator determinante na 

magnitude e/ou duração da HPE, o exercício proposto no presente estudo, pode produzir 

superior estímulo comparado ao tradicional uso do handgrip. Esta superioridade se deve: i) ao 

maior output simpático para recrutamento e sustentação de ativação em fibras musculares, 

produzindo maior sobrecarga cardiovascular, consequentemente reset e sensibilização do 

baroreflexo; ii) maior produção de agentes vasodilatadores locais via metaboreflexo (e.g. 

adenosina, prostaglandinas, histaminas, etc.), induzindo pós exercício redução da resistência 

vascular em maior leito vascular. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

4.1 Hipertensão arterial sistêmica e exercício 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é caracterizada pelo aumento e sustentação nos níveis 

de pressão arterial > PAS 140 / PAD 90 mm Hg.1 É estimado que 1 bilhão de pessoas são 

acometidas pela HAS em todo mundo, produzindo valorado fardo principalmente em países 

pobres e em desenvolvimento.27–31 No Brasil, a prevalência de HAS é de 32,5% em sujeitos 

adultos e 60% em sujeitos idosos.1 A HAS exerce prejuízo na saúde através de maior 

sobrecarga cardiovascular, gerando hipertrofia disfuncional do ventrículo esquerdo, 

arteriosclerose, lesão a órgãos alvo, etc. Consequentemente, a HAS é um dos mais prevalentes 

fatores de risco modificáveis para doenças de maior complexibilidade como: doença arterial 

coronariana, insuficiência cardíaca,  infarto e insuficiência renal crônica.2,3,32 

O diagnóstico da HAS foi historicamente realizado através de medidas de PA de 

repouso em consultório, entretanto atualmente é reconhecida a limitação desse método.33,34 

Neste âmbito, outro instrumento incorporado é o Monitoramento Ambulatorial da Pressão 

Arterial (MAPA) de 24 horas. A MAPA oferece mais adequado diagnóstico da HAS, uma vez 

que é sensível em discernir o efeito do “jaleco branco”.35,36 Além disso, o MAPA é hábil em 

demonstrar a PA sobre atividades habituais particulares do paciente, além do superior 

prognostico na incidência de doenças cardiovasculares.24,35,37 

O exercício físico tem sido amplamente recomendado pelas principais instituições do 

manejo da HAS, como tratamento não farmacológico.1,5–8 A valorização do exercício na HAS 

deve-se ao baixo custo e eficácia.38,39 Além disso, o exercício tipo aeróbio e resistido 

melhoram outros fatores de risco cardiovasculares (excesso de peso, perfil lipídico, capacidade 

aeróbia), como também relacionados a qualidade de vida e longevidade (stress, sono, aspectos 

psicológicos, força muscular, etc.).40,41 Ademais, 50% dos hipertensos demonstram dificuldade 

em controlar a PA somente com medicação.42 

Nesse sentido, hipertensos podem se beneficiar cumprindo 150 min ou 75 min por 

semana de exercício aeróbio moderado ou vigoroso, respectivamente.38,43 De forma adjunta, o 

exercício resistido pode ser viabilizado duas ou três sessões por semana envolvendo os 

principais grupos musculares (8-10 exercícios, 10-12 repetições, intensidade moderada à 

vigorosa).38,43 Neste âmbito, um fenômeno que têm sido valorizado é a hipotensão pós 

exercício (HPE), ou seja, redução aguda da PA logo após a sessão de exercício.44–47  
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A HPE é um marcador do benefício imediato do exercício na redução do esforço 

cardíaco e proteção cardiovascular.48 Principalmente, quando observada na PAS que está 

relacionada com eventos cardiovasculares fatais e não fatais.49–52 Nesse sentido, o emprego do 

MAPA pode inferir a magnitude e duração da HPE sobre as atividades habituais.45 

Adicionalmente, estudos com exercício aeróbio e resistido dinâmico demonstraram que a HPE 

prediz a redução crônica da PA.53–55 Entretanto, estudos epidemiológicos têm reconhecido 

uma alta prevalência mundial de inatividade física (i.e ~30% dos adultos) e que hipertensos 

são menos ativos que aqueles sem hipertensão.56–60 

Nesse sentido, em relação ao controle da PA, diversas revisões sistemáticas e 

metanalises têm demonstrado potencial benefício do exercício isométrico (EI) em 

normotensos e hipertensos.9–14 A ação muscular isométrica, realizada no EI, é definida pelo 

aumento da tensão muscular, com nenhuma ou mínima mudança no comprimento do grupo 

muscular envolvido.61 A magnitude de redução crônica da PA via EI, por sua vez, pode 

superior ao exercício aeróbio e resistido (i.e. EI -10,9 / -6,2 mm Hg; aeróbio -3,5 / -2,5 mm 

Hg; resistido -1,8 /-3,2 mm Hg).11 Adicionalmente, a simplicidade e tempo eficiência (~12 

min, 3x /semana) do EI têm favorecido sua aplicação.62 Embora os mecanismos não sejam 

completamente elucidados, é postulado que o efeito anti-hipertensivo do EI seja decorrente da 

modulação autonômica cardíaca.14  

 

4.2 Efeitos agudos do exercício isométrico sobre a pressão arterial 

Alguns poucos estudos investigaram o efeito agudo após uma sessão de EI sobre a PA 

em laboratório (5 à 60 min) e ambulatorial (7 h [vigília] e 19 h [vigília e sono]).18,20,21,25,63,64 

Para isto, o handgrip tem sido incorporado, apesar da variabilidade de protocolos utilizados. 

Adicionalmente, o adequado entendimento dos achados é prejudicado devido: diferenças no 

perfil das amostras (e.g. medicação, etnia, nível de atividade física); ausência de controle 

rigoroso de fatores de confusão (e.g. estresse, qualidade do sono e consumo alimentar). 65,66 

 

4.2.1 Pressão arterial ambulatorial 

O primeiro estudo a investigar os efeitos agudos na PA ambulatorial após uma sessão 

de EI em sujeitos pré-hipertensos e hipertensos, foi realizado por Van Assche et al.21 Para isto, 

em um ensaio clínico controlado e cruzado, o handgrip bilateral alternado com 30% da CVM 
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isométrica (4 x 2 min / 1 min de recuperação) foi utilizado. Neste estudo, de 15 sujeitos apenas 

10 concluíram o período de PA ambulatorial de 7 h. Foi verificado uma HPE média de 5,4 mm 

Hg na PAS, durante as sete primeiras horas após uma sessão de EI. Porém, não foi observada 

HPE durante o período em laboratório até 60 min. Os achados de HPE ambulatorial foram 

possivelmente atribuídos a melhora da função autonômica cardíaca, já que o nível de atividade 

física e consumo alimentar foram semelhantes entre as condições. Contudo, 30% dos sujeitos 

tiveram aumento da PA ambulatorial.  

Entretanto, posteriormente Ash et al.25 não verificaram HPE após uma sessão de EI em 

sujeitos pré hipertensos com excesso de peso com semelhante protocolo (n=27). Nesse estudo 

controlado e cruzado foi comparado a eficácia anti-hipertensiva após uma sessão de EI 

handgrip versus aeróbio de moderada intensidade no MAPA de 19 h. Apenas o exercício 

aeróbio atenuou o aumento da PAS e PAD no período da vigília (- 5.6 ± 1.9 /- 3.6 ± 1.3 mm 

Hg; p = 0.02 /0.04), enquanto o EI não forneceu alguma melhora (p = 0.80 /0.83), ambos 

comparados a sessão controle. Numa comparação direta entre os dois tipos de exercício, 

durante a vigília o aeróbio atenuou o aumento da PAS e PAD na ordem de - 4.8 ±1.6 / - 3.1 

±1.3 mm Hg (p = 0.01 / 0.04), respectivamente. Dessa forma, os autores defendem que o EI 

não é generalizadamente viável como alternativa ao exercício aeróbio no controle da PA. 

Além disso, é notado variedade de respostas na PA após EI (-0.3 ± 9.3 mm Hg), diferente do 

exercício aeróbio que reduziu a PA em 85% dos participantes. 

Apesar da divergência nos supracitados estudos, o promissor efeito anti-hipertensivo 

crônico do EI é demonstrado em metanalises e revisão sistemática11–14. Recentemente,  o 

controle dos fatores responsáveis pelo exagerado aumento da PA (e.g. intensidade, duração do 

estímulo, massa muscular envolvida)67 subsidiou o avanço do EI em populações clínicas. 

Goessler et al.63  examinaram o transiente efeito da PA em laboratório (até 60 min) e MAPA 

de 24 h (vigília e sono), após handgrip 30% CVM isométrica em pacientes com Doença 

Arterial Coronariana estável (n=21). Nesse estudo, o EI não causou intercorrências ou 

exagerado aumento da PA. Contudo, nenhuma HPE foi observada durante o período em 

laboratório e na MAPA de 24 h (~43% dropouts). Além disso, é importante considerar que 

uma sessão adicional de EI antes do sono não produziu modificação da PA. Os autores 

sugerem como perspectiva em pacientes clínicos: estudos de longo prazo com EI handgrip, 
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como ferramenta adjunta na redução da PA; em curto prazo explorar se o EI (baixa 

intensidade) com maior volume ou grupo muscular pode induzir HPE. 63 

 

4.2.2 Pressão arterial clínica (office) 

Exclusivamente numa abordagem laboratorial, são disponíveis outros estudos que 

verificaram os efeitos agudos de uma sessão de EI na PA, associada ou não com parâmetros 

autonômicos.18,20,64 Olher et al., compararam a resposta cardiovascular do EI handgrip 

unilateral rítmico em duas intensidades (30% vs. 50% da CVM isométrica) na PA pico e pós 

exercício (até 60 min) em idosas hipertensas controladas (n=12). O EI não provocou 

exagerado pico de PA (i.e. + 4-6 mm Hg na PAS) e não evocou HPE em nenhuma das 

intensidades.20 A não ocorrência de HPE foi possivelmente atribuída a PA compensada dos 

sujeitos (PAS 121 ± 7 mm HG / PAD 72 ± 6 mm Hg).15,68  

No mesmo âmbito, Millar et al.18 verificaram a influência do protocolo de EI handgrip 

com 30% CVM isométrica (4x 2 min vs. 8x 1 min vs. 16x 30 s) na reatividade e recuperação 

cardiovascular/autonômica, comparado a uma sessão controle (4 x 2 min com 3% CVM 

isométrica) em idosos normotensos (n=12). Foi observado superior reatividade na PAS em 4 x 

2 min (p < 0,05). Já na recuperação da PAS, não foi observada HPE entre protocolos até 30 

min.  Embora, a analise não linear da VFC tenha revelado similaridade entre os protocolos 4 x 

2 min e 8 x 1 min, durante o mesmo período. Assim, os autores creditam que a intensidade e 

duração do estimulo mediam a reatividade cardiovascular e modulação autonômica, enquanto 

a recuperação da PAS parece ser independente desses fatores.18  

Em outro estudo anterior, Millar et al.17 demonstraram o mesmo padrão de recuperação 

da PAS e em diferentes marcadores da função autonômica cardíaca de idosos aparentemente 

saudáveis (n=18). A partir da realização de uma sessão de EI handgrip bilateral 30% CVM 

isométrica (4 x 2 min) foi observado após 5 min: discreta redução da PAS ~3 mm Hg e 

aumento da atividade vagal cardíaca (p < 0,05), complementada pelo aumento da SamEn (p < 

0,05) e redução da α1 (p < 0,05). Nesse sentido, é postulado que discretas reduções agudas da 

PAS e/ou aumento da atividade parassimpática podem ser responsáveis pela redução crônica 

da PA de repouso.17,18 
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4.3 Mecanismos anti-hipertensivos do exercício isométrico  

A elucidação dos mecanismos da redução crônica da PA pelo EI permanecem 

incipientes.14,69 Alguns estudos, numa abordagem aguda e crônica (ou somente crônica), 

investigaram possíveis mecanismos como: a reatividade da PAS, aspectos vasculares e 

modulação autonômica.15,19,70–81 Entretanto, é importante considerar a prejudicada comparação 

entre estudos devido fatores intervenientes, como: diferença de protocolos, idade, sexo, 

medicação, doença pré existente etc.13,82 A seguir, será discorrido prioritariamente as 

evidências com sujeitos hipertensos e, quando adequado, confrontado por estudos envolvendo 

indivíduos sem HAS.  

 

4.3.1 Reatividade da pressão arterial sistólica 

Inicialmente, Badrov et al.70 verificaram se a reatividade da PAS para estressores 

psicofisiologicos poderiam predizer a responsividade crônica do EI em sujeitos hipertensos 

(n= 24).70 Para isto, os participantes foram divididos em grupo handgrip bilateral ( 30% CVM 

isométrica, 4 x 2 min; 5 x / semana) ou controle (sem exercício), sendo submetidos a testes de 

estresse mental (serial substraction task), handgrip task e térmico (cold pressure) pré e após 

10 semanas. Foi verificado apenas no grupo handgrip associação entre as reduções da PAS de 

repouso (-8 mm Hg; p < 0,01) e a reatividade da PAS (pré treinamento), tanto no estresse 

mental (r = - 0,85; p < 0,01), quanto no handgrip (r = - 0,79; p < 0,01). Além disso, 

exclusivamente no grupo treinado foi visualizado atenuação na reatividade da PAS nos 

mesmos testes (- 7 / - 8 mm Hg; p < 0,01). Estes achados indicam que o treinamento com EI 

promove melhoras clínicas naqueles sujeitos com maior PA. Além disso, esses testes podem 

ser úteis em identificar sujeitos respondedores e que se beneficiam com esse tipo de exercício. 

70  Consonantemente, resultados similares no teste de estresse mental foram encontrados em 

idosos normotensos, após 8 semanas de treinamento com EI.71  Entretanto, em jovens 

normotensos a redução crônica da PA não foi predita pela reatividade da PAS.72 

 

4.3.2 Aspectos vasculares 

Pagonas et al.,73 compararam a efetividade de 12 semanas de treinamento com 

handgrip (30% CVM isométrica, 2 x 2 min em cada braço; 5 x / semana) vs. aeróbio de 

moderada intensidade (30 min; 3-5 x / semana) vs. controle (handgrip 3% CVM isométrica, 2 
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x 2 min em cada braço; 5 x / semana) no MAPA 24 h, complacência arterial e resistência 

vascular sistêmica em hipertensos (n=75).73  Não houve melhora em nenhum dos supracitados 

parâmetros no grupo handgrip e controle (p > 0,05). Entretanto, no grupo aeróbio houve 

redução da resistência vascular sistêmica (p = 0,001) e melhora da complacência de pequenas 

artérias (p = 0,005). Adicionalmente, o grupo aeróbio reduziu a PAS na MAPA (24h: ~5 mm 

Hg, p = 0,048; vigília: ~6 mm Hg, p = 0,044; sono ~7 mm Hg, p = 0,03) e PAS de repouso 

(~10 mm Hg; p = 0,03) comparado ao grupo handgrip. Dessa forma, não é suportada 

generalizada recomendação dessa estratégia de exercício para redução da PA em hipertensos.73 

Anteriormente, McGowan et. al.,74 investigaram a influência da capacidade de 

vasodilatação arterial sob a reposta aguda e crônica da PA através do EI (handrip bilateral, 

30% CVM isométrica, 4 x 2 min) em hipertensos.74 Para isso, foram realizadas avaliações de 

vasodilatação endotélio dependente (FMD, flow mediate vasodilatation) antes e após uma 

sessão de EI, e endotélio independente (nitroglycerin-mediated maximal vasodilation) apenas 

após a sessão de EI. Após o período de treinamento o mesmo protocolo de avaliação foi 

aplicado. Foi observado cronicamente aumento da vasodilatação endotélio dependente (pré: 

3,1 ± 0,4, pós: 5,0 ± 0,7 %, p = 0,002) comparada a medida pré sessão aguda. Sendo superior 

mesmo quando normalizada pelo pico de hiperemia reativa (pré: 0,01 ± 0,002%/s-1, pós: 0,02 

± 0,003%/s-1, p = 0,009). Contudo, a vasodilatação endotélio independente não foi alterada 

após o período de treinamento (pré: 9,0 ± 0,7%, pós: 8,8 ± 0,8%; p > 0,05). No que se refere 

aos efeitos agudos, houve redução significativa da vasodilatação endotélio dependente (pré 

treinamento: 0,01 ± 0,002%/s-1 vs. 0,008 ± 0,002%/s-1; p < 0,05), e permaneceu inalterada com 

o treinamento (0,02 ± 0,003%/s-1 vs. 0,01 ± 0,003%/s-1; p < 0,05). Em suma, os autores 

concluem que o treinamento com EI, usando um simples handgrip, não dispende muito tempo, 

requer mínimo esforço e produz melhora local do endotélio (não funcional) em hipertensos 

medicados.74  

Na mesma perspectiva, McGowan et al.,75 em um estudo posterior com hipertensos, 

observaram aumento da vasodilatação endotélio dependente de repouso após 8 semanas de EI, 

tanto nos grupos realizando handgrip bilateral ou unilateral. Porém, no grupo EI unilateral 

essa melhora foi verificada apenas no membro treinado.75 Assim, é sugerido que a melhora 

sistêmica da vasodilatação endotélio dependente não é o mecanismo responsável pela redução 

crônica da PA via EI em hipertensos medicados.74,75 Em segundo plano, as adaptações 

vasculares supracitadas, em jovens normotensos e homens de meia idade (~PAS 137 / PAD 78 
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mm Hg) foram associadas com a redução crônica da PA, após 8 semanas de handgrip e 

extensão de pernas, respectivamente.76–78 Embora um estudo anterior com sujeitos 

normotensos tenha demonstrado divergência .79 

 

4.3.3 Modulação autonômica cardíaca  

Millar et al.19 conduziram o primeiro estudo que descreveu os efeitos crônicos do EI 

em índices não lineares da VFC em hipertensos (n=23).19  Nesse estudo, idosos hipertensos 

(repouso: PAS ~126 / PAD 76 mm Hg) foram divididos em grupo handrip unilateral (30% 

CVM isométrica, 4 x 2 min / 4 min rec., 3 x / semana) e controle (n = 10), durante 8 semanas 

de handgrip. Houve discreta redução da PAS de repouso (~ 5 mm Hg, p < 0,05) e PAM (~3 

mm Hg, p < 0,005), e tendência de queda na PAD (~3 mm Hg p = 0,10) no grupo handgrip 

comparado ao controle. Somado a isso, pós treinamento houve melhora da VFC, tanto na 

SampEn (pré: 1,07 ± 0,1 vs. pós 1,35 ± 0,1 UA; p < 0,05), quanto no α1 (pré: 0,32 ± 0,1 vs. pós 

0,31 ± 0,1 UA; p < 0,05) no grupo handgrip comparado ao controle. Contudo, nenhuma 

alteração foi encontrada nos índices lineares da VFC (p > 0,05).19  

No mesmo âmbito, outros dois estudos com hipertensos (ambos com handgrip), têm 

parcialmente concordado em demonstrar modificações nos em índices lineares da VFC 

(potência espectral).15,80  Onde no primeiro estudo, conduzido por Taylor et al.,80 em sujeitos 

com hipertensão sistólica isolada (n = 17), foi verificada melhora significativa apenas no HF 

(pré: [4958 ± 1689-1]², pós: [5775 ± 1661 bpm-1]²; p < 0,002), e tendência de redução no 

LF/HF (pré: 2,2 ± 1,9, pós: 1,0 ± 0,5; p = 0,13) no grupo handgrip após 10 semanas, 

comparados ao grupo controle (n = 8). Ademais, no grupo handgrip houve reduções na PAS 

de repouso (~19 mm Hg; p < 0,0005) e PAM (~11 mm Hg; p < 0,025), comparado ao 

controle.80 Já no segundo estudo, conduzido por Stiller-Maldovan et al.,15 em hipertensos 

controlados (n = 20) não foram verificadas modificações da VFC não linear, após 4 e 8 

semanas de treinamento (p > 0,05). Ainda nesse estudo, não foram observadas mudanças na 

MAPA de 24 h e PA de repouso no mesmo período (p > 0,05). 15  

Nesse sentido,  é postulado que a ocorrência de modulação autonômica no estudo de 

Taylor et al.,15 aconteceu devido superior PA dos participantes (~PAS 156 / 82 mm Hg), 

somado ao prevalente uso de inibidor de ECA e beta bloqueador provindo máxima melhora da 
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função autonômica.15 Enquanto que maior volume seja necessária para reduzir a PA e 

melhorar a função autonômica de hipertensos controlados (~PAS 115/ PAD 68 mm Hg).15  

Em segundo plano, em sujeitos normotensos jovens, as reduções crônicas da PA não 

são alcançadas em concomitância com mudança na atividade nervosa simpática muscular 

(MSNA, muscle sympathetic nerve activity), tanto durante o exercício (i.e. 2º min e fadiga), 

quanto na isquemia muscular induzida (PEMI, postexercise muscle ischemia) pós exercício.81 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Desenho do estudo 

 O presente estudo verificou o efeito de uma sessão de flexão de cotovelo isométrica 

(sessão exercício) sobre a PA ambulatorial através de um ensaio clínico controlado e 

randomizado, com delineamento cruzado. Para tal, os procedimentos do estudo foram 

realizados em cinco visitas, durante quatro ou cinco semanas (figura 1). 

 

 

Figura 1 - Fluxograma do estudo. Nota: MAPA = monitorização ambulatorial da pressão 

arterial. 

 

5.2 Amostra 

 Completaram o estudo 12 sujeitos (♂= 3; ♀= 9) fisicamente inativos (i.e., < 10.000 

passos por dia) com idade entre 36 e 59 anos. O recrutamento dos participantes aconteceu por 

meio de anúncio em redes sociais, panfletagem e divulgação em serviços públicos de saúde 
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(e.g., Unidades Básica de Saúde e Academia da Saúde). Foram adotados os seguintes critérios 

de inclusão: i) sujeitos aparentemente saudáveis de ambos sexos com idade entre 35 e 59 anos; 

ii) sujeitos com HAS estágio I (PAS 140-159 e PAD 90-99 mm Hg) ou em uso de medicação 

anti-hipertensiva, com pelo menos um ano de diagnóstico;1 iii) fisicamente inativos nos 

últimos três meses; iv) não tabagistas; vi) sem a presença de distúrbio do sono, doença 

cardíaca/pulmonar/metabólica de natureza grave (i.e doença arterial coronariana, valvopatia, 

doença pulmonar obstrutiva crônica, etc.). Foram excluídos do estudo sujeitos que: i) 

apresentaram número insuficiente de medidas na MAPA (< 80% das medidas válidas);83 ii) 

apresentaram algum problema de saúde durante o período do estudo ou por desistência 

voluntária. Todos participantes foram esclarecidos sobre os procedimentos do estudo e se de 

acordo preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de 

Assentimento (ANEXO 1).  O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob registro CAAE 55209216.4.0000.5292 

(ANEXO 2). 

 Para cálculo amostral foram utilizados os resultados do estudo de Van Assche et al. 21 

que analisou o efeito de uma sessão de EI com handgrip sobre a PA ambulatorial em adultos 

pré-hipertensos e hipertensos. Os autores encontraram uma redução de 5.4 ± 7.3 mmHg na PA 

sistólica da vigília comparado ao aumento de 0.23 ± 6.9 mmHg da condição controle no 

mesmo período. Para demonstrar o mesmo efeito na PA sistólica da vigília, desfecho primário 

do nosso estudo, eram necessários 15 participantes, considerando um β = 0,80 e α = 0,05. 

Considerando uma perda amostral de 20% dos sujeitos foram recrutados 18 indivíduos. 

 

5.3 Abordagem inicial 

Inicialmente, os indivíduos foram recepcionados no Departamento de Educação Física 

da UFRN ou na Academia da Saúde de Lajes Pintadas/RN para explicações sobre os 

procedimentos e objetivos do estudo. Aqueles que não se enquadraram, seja pelos critérios de 

inclusão/exclusão ou por falta de interesse, receberam aconselhamento e recomendações sobre 

hábitos saudáveis, incluindo orientações para prática de exercícios físicos. Já aqueles que 

demonstraram interesse e se enquadraram nos critérios de inclusão foram convidados a 

participar do estudo, de forma voluntária. 
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5.4 Triagem inicial - visita 1 

Na primeira visita, foi realizado uma estratificação de risco para realização de exercício 

físico, através da triagem pré participação do Colégio Americano de Medicina do Esporte 

(ACSM)84,85 e prontidão para atividade física através do Questionário de Prontidão para 

Atividade Física (PAR-Q)86 - ANEXO 3. Na sequência, os voluntários foram questionados 

sobre a ocorrência de participação em programas de exercício físico supervisionado ou por 

conta própria durante os últimos três meses. Após isso, foi avaliado a PA de repouso dos 

sujeitos conforme os critérios estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e 

Hipertensão Arterial (descrito mais abaixo).1 Para certificação do diagnóstico de HAS, foi 

realizado averiguação de exames recentes (e.g. ergometria), atual e histórico de medicamentos 

de uso contínuo.  

Neste mesmo dia, foi realizado uma avaliação antropométrica dos sujeitos mensurando 

a massa corporal (kg) e estatura (m) através da balança e estadiômetro modelo w300 

(Welmy®). A partir disso, o IMC foi calculado a partir da razão da massa corporal em 

quilogramas e estatura ao quadrado (kg/m²). Finalmente, foi instalado e solicitado o uso do 

pedômetro modelo Hj 321-E (Omron ®) durante uma semana para avaliação do nível de 

atividade física (NAF).87 

 

5.4.1 Avaliação do nível de atividade física diária 

O pedômetro (modelo Hj 321-E, Omron ®) foi utilizado pelos participantes durante 

uma semana para avaliar o NAF. Os indivíduos foram classificados sob o NAF de acordo com 

média de passos diária, calculado a partir de sete dias de utilização. A média diária de passos 

pode ser descritivamente classificada, como: i) sedentário (< 5000 passos/dia); pouco ativo 

(5000 – 7499 passos/dia); mais ou menos ativo (7500 – 9999 passos/dia); ativo (> 10000 – 

12499 passos/dia); muito ativo (> 12500 passos/dia).87 Além disso, o pedômetro fornece uma 

métrica do tempo acumulado em caminhadas, quando realizadas durante pelo menos 10 min 

(ritmo > 4 km/h), denominada “aerobic steps”. Adicionalmente, o pedômetro foi utilizado 

para certificar o NAF realizado no dia da sessão flexão de cotovelo isométrica e controle. 
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5.5 Avaliação da força muscular - visita 2 e 3 

As visitas 2 e 3 foram destinadas a avaliação e reavaliação da força muscular, 

aplicando um intervalo mínimo de 48 h. Os sujeitos foram acomodados numa sala com 

temperatura ambiente controlada em 23ºC. Inicialmente, foi avaliado a PA de repouso dos 

sujeitos conforme os critérios estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e 

Hipertensão Arterial.1 Adicionalmente, no que se refere as contraindicações absolutas e 

relativas para realização de exercício resistido, foi adotado os critérios estabelecidos pelo 

American Heart Association (AHA),88 por exemplo: não início da sessão de exercícios caso a 

PAS e/ou PAD sejam superiores a 160 mm Hg e 100 mm Hg, respectivamente. Na sequência, 

os voluntários participaram de uma ancoragem teórica e prática com a escala de percepção 

subjetiva de esforço OMNI-RES (0-10) - ANEXO 4. Por fim, foi realizado o teste de uma 

repetição máxima (1RM) no exercício flexão de cotovelo. 

 

5.5.1 Percepção subjetiva de esforço – OMNI RES 0-10 

A Escala OMNI-RES foi utilizada para avaliação da percepção subjetiva de esforço 

(PSE) durante avaliação da força muscular máxima, através do teste de uma repetição máxima 

– (1RM). A OMNI-RES foi validada por Robertson RJ et al.89 e posteriormente a validade de 

construto foi reiterada por Lagally KM & Robertson.90 A OMNI-RES é composta por uma 

Escala tipo Likert de 10 pontos, com âncoras variando de 0 (“extremamente fácil”) até 10 

(“extremamente difícil”). A PSE é definida como a subjetiva intensidade de esforço, tensão 

e/ou fadiga que é percebida durante o exercício89. Instruções de ancoragem teórica da PSE: 

 Nós gostaríamos que você use essas figuras para descrever como seu corpo se sente 

durante o exercício de levantamento de pesos. Por favor, olhe para a pessoa na parte inferior 

da escala que está realizando uma repetição usando um peso leve. Se você se sentir como esta 

pessoa quando você está levantando pesos, o esforço será EXTREMAMENTE FÁCIL. Neste 

caso, você poderia responder com o número zero. Agora, veja para pessoa no topo da escala, 

ela é mal capaz de realizar uma repetição usando um peso muito pesado. Se você se sentir 

como esta pessoa quando você está levantando pesos, o esforço será EXTREMAMENTE 

DIFÍCIL. Neste caso, você poderia responder com número 10. Se você sentir um pouco entre 

Extremamente Fácil (0) e Extremamente Difícil (10), então dê um número entre 0 e 10. Nós 

vamos questionar você para dar um número que descreve como seu músculo ativo sente. 

Relembre, não existe número certo ou errado. Seu número pode mudar conforme você levanta 
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o peso. Use tanto as figuras e as palavras para ajudar selecionar os números. Use algum dos 

números para descrever como você se sente quando levanta os pesos. 89  

 

5.5.2 Teste de uma repetição máxima (1RM) – flexão de cotovelo 

O teste de 1RM  foi aplicado para estabelecimento das cargas utilizadas durante a 

sessão flexão de cotovelo isométrica.91 Embora seja reconhecida a superioridade da força 

isométrica em relação a força concêntrica, é demonstrado na literatura uma forte correlação 

entre o teste de 1RM e o pico de torque isométrico em diferentes populações.92–94 No presente 

estudo o teste de 1RM foi realizado com auxílio de uma barra, anilhas e um metrônomo 

digital, adotando o seguinte padrão de execução: i) mãos dispostas semelhantemente a linha 

dos ombros com pegada em supinação; ii) mantendo o apoio das costas sobre a parede, afim 

de garantir a efetiva avaliação da força do músculo bíceps braquial (motor primário); iii) pés 

dispostos de forma semelhante aos ombros, quadril e joelhos ligeiramente flexionados; iv) 

execução realizada com completa amplitude articular do cotovelo e cadência de 2 segundos 

para cada fase concêntrica e excêntrica; v) desencorajada manobra de valsava.  

Antes da execução do teste de 1RM, foi realizado um aquecimento geral e específico 

ancorado pela OMNI-RES, contendo os seguintes procedimentos: i) cinco minutos de 

caminhada e/ou jogging, de acordo com intensidade moderada; ii) 15 repetições sem carga, 8-

10 repetições percebendo como “um pouco fácil” (OMNI-RES=4), 4-6 repetições percebendo 

como “um pouco difícil” (OMNI-RES=6), 2-3 repetições percebendo como “difícil” (OMNI-

RES=8). Entre as séries de aquecimento específico foi aplicado intervalos de 120 s. Dois 

minutos após o aquecimento específico, foi iniciada as tentativas de 1RM, aplicando 4 minutos 

de recuperação entre as tentativas. A carga máxima foi determinada a partir do maior peso 

levantado para uma única repetição. O número limite para atingimento de 1RM foi de até 

cinco tentativas. Todos os procedimentos do teste de 1RM seguiram as recomendações do 

ACSM.91 

 

5.6 Sessão exercício e controle - visita 4 e 5 

Após a finalização dos procedimentos anteriormente citados, os voluntários fizeram 

mais duas visitas, onde realizaram uma sessão experimental (flexão de cotovelo isométrica) e 

controle (sem exercício), obedecendo um intervalo entre uma e outra de sete a quinze dias. A 
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ordem de execução das sessões foi randomizada em software específico 

(http://www.graphpad.com/quickcalcs/randomize1.cfm): i) sessão flexão de cotovelo 

isométrica; ii) sessão controle (sem exercício). Todos indivíduos receberam informações 

semelhantes para as duas condições, sobre: a não realização de exercício físico nas últimas 24 

h e no dia das condições; cumprimento do mesmo horário de início do sono entre condições; 

não ingestão de substâncias/alimentos estimulantes ou depressoras do sistema cardiovascular 

(e.g. café, refrigerante, chocolate, álcool, chás, etc.); manutenção do padrão alimentar e 

consumo de alimentos leves na refeição antecedente aos procedimentos no laboratório. 

Antes do início das sessões flexão de cotovelo isométrica e controle os sujeitos foram 

solicitados a permanecem sentados durante 15 minutos, onde em seguida foi avaliado a PA de 

repouso. Imediatamente após as sessões flexão de cotovelo isométrica e controle, a PA 

também foi mensurada durante 30 minutos, da seguinte forma: imediatamente após (IA), 10, 

20 e 30 minutos. Após esse período, foi instalado o equipamento de MAPA e os voluntários 

foram instruídos sobre o uso do mesmo (ver figura 2). 

 

 

Figura 2 - Delineamento da sessão experimental. Nota: PA = medidas de pressão arterial; PSE 

= medidas de percepção subjetiva do esforço; VFC = medidas de variabilidade da frequência 

cardíaca. 

 

5.6.1 Protocolo flexão de cotovelo isométrica 

Os protocolos convencionais aplicados entre estudos com EI numa sessão comum de 

treinamento variam, contendo 4 séries, tempo de contração de 45-180s, intensidade de 8-50% 

da CVM, descanso entre as séries de 1-4min.14 Sendo, predominantemente estudos com 

handgrip bilateral alternado, com 4 séries, 30% da CVM, 2 min de estímulo e 1 min de 

intervalo entre séries. Paralelamente, estudos empregando maior massa muscular (braços e 

pernas) em jovens normotensos, demonstram a necessidade para concretização da sessão 

reduzir a intensidade (% CVM) ou tempo de estímulo, e aumento do intervalo entre séries.14 

http://www.graphpad.com/quickcalcs/randomize1.cfm
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Em nosso estudo, o construto do protocolo levou em consideração a dificuldade de 

populações clínicas de sustentar a ação muscular isométrica em grandes grupos musculares de 

forma intensa, além da sobrecarga cardiovascular imposta próximo da fadiga. Na flexão de 

cotovelo bilateral isométrica, há ativação primária do bíceps braquial e secundaria dos 

músculos braquial, braquioradial, flexores dos dedos e punho. Desse modo, para viabilização 

do protocolo na prática clínica e em conformidade com o teste de força dinâmica (1RM), 

adotamos baixa intensidade, com 1 min de estímulo e 2 min de intervalo entre séries. 

Enquanto que no handgrip é ativado menor grupo muscular, com 2 min estímulo alternando os 

membros e 1 min de intervalo.  

A sessão flexão de cotovelo isométrica possuía um tempo total de 12 minutos, com 

seguinte formato: i) flexão de cotovelo isométrica sustentada em 90º; ii) pés dispostos de 

forma semelhante aos ombros, quadril e joelhos ligeiramente flexionados; iii) realização de 

quatro séries, com 1 min de tensão muscular por série; iv) intervalo de recuperação de 2 min 

entre as séries, na posição sentada; v) intensidade de 30% de 1RM; vi) com desencorajada 

manobra de valsava. Durante a execução do protocolo os voluntários receberam padronizado 

feedback sobre o tempo de cada estímulo, sendo informado a metade (e.g. “faltam trinta 

segundos”) e final (e.g. “faltam dez segundos”). Ainda, quando necessário, outros cuidados 

foram adotados, como: ajuste para adequado padrão de execução; encorajamento verbal para 

sustentação e término do estímulo. Adicionalmente, a PSE foi questionada logo após o término 

de cada série (figura 3). Na condição controle, os voluntários foram solicitados a 

permanecerem sentados durante 12 min. 
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Figura 3 - Ilustração do protocolo de flexão de cotovelo isométrica. Nota: A) padrão de 

execução dos estímulos; B) recuperação entre séries e aferição da PSE. 

 

5.6.2 Avaliação da pressão arterial de repouso 

A avaliação da PA de repouso foi empregada afim de descrever o efeito agudo do 

protocolo de EI logo após sua aplicação, bem como o padrão de recuperação. A mensuração 

da pressão arterial foi realizada de acordo com as VII Diretrizes Brasileiras de HAS.1 Antes da 

execução do procedimento os participantes foram certificados que não estavam com a bexiga 

cheia ou recém alimentos. Na sequência, foram solicitados a se manterem na posição sentada, 

com as pernas descruzadas, pés apoiados no chão e dorso recostado, braço esquerdo na altura 

do coração e mão voltada para cima sob a mesa (figura 4). Após 15 minutos de repouso foram 

realizadas pelo menos três medidas da pressão arterial, com intervalo entre medidas de dois 

minutos, sendo registrada a média das duas últimas medidas quando não superior a 4 mm Hg 

na PAS e/ou PAD. Para tal, o aparelho oscilométrico (HEM-742 INT, Omron®), devidamente 

validado e calibrado foi utilizado para este fim.95 
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Figura 4 - Ilustração da avaliação da pressão arterial de repouso. 

 

5.6.3 Análise da variabilidade da frequência cardíaca 

A variabilidade da frequência cardíaca foi empregada afim de apontar os efeitos 

agudos do protocolo executado sobre o controle autonômico cardíaco, isto é, o balanço 

simpático vagal. A frequência cardíaca (FC) batimento a batimento foi registrada com 

cardiofrequencímetro (Polar® Electro, modelo RS800, Kempele, Finlândia). Toda a série de 

intervalos R-R (iRR) foi extraída (software Polar® ProTrainer 5), e os batimentos ectópicos 

foram visualmente identificados e automaticamente interpolados pelos valores de iRR 

adjacentes (HRV Kubios, University of Eastern, Filand). Os índices de VFC foram calculados 

durante os últimos cinco minutos do período de repouso de 15 minutos. Já para o período 30 

min após a sessão flexão de cotovelo isométrica ou controle foram extraídos trechos de 5 

minutos após 2’30” da última e próxima medida de pressão arterial. Este critério teve como 

objetivo reduzir a interferência de ruídos na qualidade do trecho analisado. Dessa forma, os 
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trechos de 2’30” à 7’30” e 22’30 à 27’30”, representam a VFC de 5 e 25 min após a 

experimentação, respectivamente. Durante o registro dos dados foi adotado a frequência 

respiratória espontânea (> 0,15 Hz) 96. A média dos iRRs e desvio padrão dos iRRs (SDNN), 

ambos em milissegundos (ms), foram empregados para descrever os intervalos analisados.  No 

que se refere a comparação do controle autonômico cardíaco, entre períodos da VFC, foi 

empregada a análise linear no domínio da frequência. Adicionalmente, a análise não linear foi 

empregada através da Sample Entropy (SampEn)97. 

Domínio da frequência:  cada componente espectral foi expresso em unidades 

normalizadas: baixa frequência (LFu.n. - 0,04 – 0,15 Hz), alta frequência (HFu.n – 0,15 – 0,4 

Hz) e razão LF/HF, com cálculo da densidade de potência espectral por meio da modelagem 

auto regressiva paramétrica 96. 

SampEN (m, r, N):  é precisamente o logaritmo natural negativo da probabilidade 

condicional de duas sequências de pontos (iRR) permanecerem iguais a sequência seguinte 

(m=2). Considerando uma tolerância “r” de 20% para sequência de pontos seguinte (r= 

0,2*SDNN) num tamanho de amostra de pontos “N”  (i.e., série de iRRs) 97,98. De outro modo, 

a SampEn mensura o padrão de “complexibilidade” (complexity) de uma série de iRR. A 

SampEn é classificada da seguinte forma: i) “predicável” (predictive) quando assumir valores 

próximos de 0 (e.g., SampEn = 0,6); ii) “não predicável” (unpredictable) quando assumir 

valores próximos de 2 (e.g. SampEn = 1,6). A redução da “complexibilidade” da dinâmica 

cardiovascular (i.e., redução da SampEn), representa o colapso e dissociação no sistema de 

regulação fisiológica, podendo sinalizar prejuízo na habilidade de se adaptar a perturbações 

internas ou externas 99. 

 

5.6.4 Monitoração ambulatorial da pressão arterial 

 A MAPA (CardioMapa, Cardios®) usada no presente estudo utiliza o método 

oscilométrico. Todos os procedimentos relativos à i) orientação prévia para realização da 

MAPA, ii) protocolo de instalação do aparelho, iii) orientação para preenchimento do diário de 

atividades no dia da MAPA (ANEXO 5) e iv) protocolo de retirada da MAPA seguiram às V 

diretrizes de Monitoração Ambulatorial da Pressão Arterial da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia.83 Esses procedimentos envolvem principalmente não tomar banho durante o 

período do exame; imobilizar  e relaxar o braço durante as medidas; durante o exame execução 

das atividades habituais; não dormir por cima do braço que contém o manguito, e colocação 
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do monitor ao lado do corpo ou sob o travesseiro durante o período do sono; no dia seguinte 

informar o horário do período do sono, eventos estressores anormais e horário da medicação. 

Após a instalação e antes da liberação do paciente, uma primeira medida teste e exemplar foi 

realizada no laboratório (figura 5). 

No período da vigília, foram realizadas quatro medidas por hora (i.e., a cada 15 

minutos) e durante o sono, foram realizadas duas medidas por hora (i.e., a cada 30 minutos). 

No caso de erro, em intervalos superiores a 2 minutos, o aparelho realizava automaticamente 

repetição da medida após 30 segundos e, em caso de persistência de erro retomava a 

programação inicial. O exame foi considerado válido a partir da obtenção de pelo menos 80% 

de todas as medidas válidas num período total de 22 horas de monitorização. Perfazendo pelo 

menos 14 horas durante o período da vigília e, no mínimo, 8 horas durante o sono. Foram 

excluídas medidas aberrantes na PAS (< 70 e/ou > 250 mm Hg), PAD (< 40 e/ou > 140 mm 

Hg) e PA de pulso (< 20 e/ou > 100 mm Hg), desde que não houvesse justificativa para sua 

preservação. 

Figura 5 - Ilustração do Monitoramento Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA). 
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5.7 Analise estatística 

A normalidade de distribuição dos dados foi confirmada pelo teste de Shapiro-Wilk, 

assimetria e curtose (escore-z). Os dados descritivos foram apresentados em média, desvio-

padrão (DP) e intervalo de confiança de 95% (IC95%). O teste t pareado foi utilizado para 

comparar as médias da PA ambulatorial (20 h, vigília e sono) e a quantidade total de passos 

entre as sessões exercício e controle. A análise de variância (ANOVA) two-way de medidas 

repetidas (condição x tempo) seguida pelo teste post hoc de Bonferroni foi utilizada para 

analisar a PA ambulatorial da vigília nos intervalos, PA clínica e variáveis da VFC após as 

sessões exercício 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 tamanho do efeito das variâncias e das médias foram verificados pelo 

eta quadrado parcial e d de Cohen, respectivamente. A magnitude do tamanho do efeito foi 

basead na Escala de Hopkins: < 0,2 = trivial; 0,2 - 0,5 = pequeno; 0,6 - 1,1 = moderado; 1,2 - 

1,9 = grande; >2,0 = muito grande.100 Para análise de reprodutibilidade entre os testes de 1RM 

foi aplicado o coeficiente de correlação intraclasse (CCI), tipo Alfa de Cronbach. A 

classificação proposta por Munro foi utilizada para os valores do CCI: 0,50 – 0,69 = moderada 

reprodutibilidade; 0,70 – 0,89 = alta reprodutibilidade; > 0,90 = muito alta 

reprodutibilidade.101 A significância estatística foi fixada em p <0,05. As análises foram 

realizadas pelo SPSS® versão 22.0. 
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6. RESULTADOS 

Completaram esse estudo 12 sujeitos de meia idade fisicamente inativos, com excesso de 

peso e PA de repouso compensada (Tabela 1). O tratamento farmacológico utilizado pelos 

participantes, de forma isolada ou combinada, consistia em antagonista receptor AT1 da 

angiotensina II (66%), diurético tiazídicos (41%), betabloqueador e inibidor de ECA (16%), e 

bloqueador de canais de cálcio (0,08%). Houve uma reprodutibilidade muito alta entre o teste 

e reteste de 1RM através do CCI (0,98 [IC 95% 0,93; 0,99]). 

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra (n = 12) 

 Média ± DP  Mínimo e Máximo 

Sexo (♂ / ♀) 3/9 - 

Idade (anos) 46,8 ± 7,1 (36,0 – 59,0) 

Estatura (m) 1,62 ± 0,7 (1,51 – 1,72) 

Massa corporal (kg) 71,2 ± 9,5 (59,0 – 86,0) 

Índice de massa corporal (kg / m²) 27,2 ± 2,7 (24,2 – 32,9) 

FC de repouso (bpm) 70,8 ± 10,9 (56,5 – 91,3) 

PAS de repouso (mm Hg) 123,0 ± 11,6 (104,0 – 142,3) 

PAD de repouso (mm Hg) 74,3 ± 6,0 (62,5 – 83,5) 

PAS ambulatorial 20 h (mm Hg) 120,3 ± 11,8 (108,6 – 144,6) 

PAD ambulatorial 20 h (mm Hg) 71,2 ± 5,8 (63,9 – 80,3) 

Diagnóstico HAS (anos) 7,2 ± 6,0 (1,0 – 24,0) 

Medicação anti-hipertensiva (n)   

    Inibidor da ECA 2 - 

    Antagonista receptor AT1 8 - 

    Diurético 5 - 

    Bloqueador canais de cálcio 1 - 

    Bloqueador receptor beta adrenérgico  2 - 

Passos (quantidade/dia) 6736,7 ± 2190,8 (1859,7 – 9607,9) 

Passos > 4 km/h (quantidade / dia) * 1402,7 ± 973,4 (0,0 – 3557,9) 

1RM – Flexão de Cotovelo (kg) 25,8 ± 9,6 (16,0 – 46,0) 

*Quantidade de passos realizados por pelo menos 10 minutos contínuos em velocidade igual 

ou maior que 4 km/h. Abreviações: ECA = Enzima conversora de angiotensina; FC = 

frequência cardíaca; PAD = pressão arterial diastólica; PAS = pressão arterial sistólica; HAS= 

Hipertensão Arterial Sistêmica; 1RM = uma repetição máxima.   
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A PSE de esforço foi de 2,9 ± 1,0 na 1ª série, 3,6 ± 1,5 na 2ª série, 4,8 ± 1,9 na 3ª série 

e 5,5 ± 2,3 na 4ª série. O nível de atividade física nas 24 h após as sessões controle e exercício 

não foi diferente (controle: 4310 ± 2259 passos vs. exercício: 4353 ± 2010 passos; p > 0,05). 

A Tabela 2 apresenta os resultados de PA clínica após as sessões exercício e controle. 

Houve uma interação condição x tempo significante na PAS e PAM clínica (p < 0,01). A 

análise de post hoc revelou uma diferença média de 14,7 mm Hg e de 6,8 mm Hg entre as 

sessões exercício e controle no momento imediatamente pós-sessão sobre a PAS e PAM, 

respectivamente. Não houve uma interação condição x tempo significante sobre a PAD e FC 

clínica (p > 0,05). 

A Tabela 3 apresenta os resultados de VFC após as sessões exercício e controle. Não 

houve uma interação condição x tempo significante em nenhum índice no domínio do tempo, 

da frequência e analise não linear (p > 0,05). 
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Tabela 2 – Pressão arterial clínica após as sessões controle e exercício isométrico (n = 12). 

 Controle 
∆ 

Intracondição 
Exercício ∆ Intracondição ∆ Entre-condição condição x tempo 

 Média ± DP Média e IC95% Média ± DP 
Média e IC 

95% 
Média e IC 95% P-valor 

η2 

parcial 

PAS (mm Hg)        

Pré 120,6 ± 13,8 - 125,3 ± 11,5 - 4,7 (-1,9; 11,3) <0,001 0,437 

IA 121,1 ± 15,1 0,5 (-3,1; 4,1) 135,8 ± 10,6b 10,5 (-2,2; 23,2) 14,7 (8,7; 20,7)   

Pós 10 min  122,0 ± 16,1 1,4 (-6,3; 9,2) 126,4 ± 13,2a 1,1 (-4,0; 6,2) 4,3 (-2,0; 10,7)   

Pós 20 min  123,7 ± 14,0 3,1 (-1,1; 7,3) 123,0 ± 13,7a -2,3 (-9,6; 5,1) -0,6 (-8,1; 6,8)   

Pós 30 min 125,7 ± 15,8 5,1 (-4,1; 14,4) 125,5 ± 11,6 0,2 (-5,9; 6,4) -0,1 (-7,2; 6,9)   

PAD (mm Hg)        

Pré 73,8 ± 6,6 - 74,9 ± 6,9 - 1,7 (-1,8; 5,4) 0,342 0,095 

IA 73,7 ± 5,7 -0,9 (-2,8; 2,6) 76,5 ± 6,4 1,6 (-3,6; 6,8) 2,4 (-1,9; 6,6)   

Pós 10 min  74,2 ± 6,9 0,4 (-3,3; 4,2) 75,5 ± 6,1 0,6 (-5,1; 6,4) 0,0 (-3,6; 3,7)   

Pós 20 min  76,0 ± 5,6 2,2 (-1,3; 5,8) 75,5 ± 7,3 0,5 (-5,2; 6,3) 0,3 (-3,5; 4,2)   

Pós 30 min 76,7 ± 6,3 2,9 (-1,9; 7,7) 76,6 ± 6,7 1,7 (-4,2; 7,6) 1,9 (-1,9; 5,7)   

PAM (mm Hg)        

Pré 89,4 ± 8,2 - 91,7 ± 7,3 - 2,3 (-2,1; 6,7) 0,002 0,314 

IA 89,5 ± 8,0 0,1 (-2,2; 2,4) 96,3 ± 8,9b 4,5 (-0,7; 0,8) 6,7 (3,3; 10,2)   

Pós 10 min  90,1 ± 8,9 0,7 (-4,0; 5,6) 92,5 ± 7,5 0,7 (-3,1; 4,7) 2,3 (-1,8; 6,4)   

Pós 20 min  92,0 ± 7,6 2,5 (-0,6; 5,7) 91,3 ± 8,3a -0,3 (-5,8; 5,0) -0,6 (-5,4; 4,2)   
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Pós 30 min 93,0 ± 8,3 3,6 (-2,2; 9,5) 93,0 ± 7,5 1,2 (-4,0; 6,4) -0,1 (-4,7; 4,5)   

FC (bpm)        

Pré 70,3 ± 12,0 - 72,1 ± 11,5 - 1,7 (-1,8; 5,4) 0,346 0,095 

IA 67,8 ± 12,3 -2,5 (-3,8; -1,1) 70,1 ± 15,6 -1,9 (-7,2; 3,3) 2,3 (-1,9; 6,6)   

Pós 10 min  69,4 ± 13,7 -0,9 (-4,0; 2,2) 69,5 ± 14,9 -2,6 (-8; 2,7) 0,0 (-3,6; 3,7)   

Pós 20 min  67,5 ± 13,0 -2,8 (-5,8; 0,3) 67,8 ± 15,4 -4,3 (-9,8; 1,2) 0,3 (-3,5; 4,2)   

Pós 30 min 66,4 ± 14,6 -3,9 (-7,2; -0,6) 68,3 ± 14,8 -3,8(-9,1; 1,5) 1,9 (-1,9; 5,7)   

Valores estão expressos em média ± DP. Abreviações: FC = frequência cardíaca; IA = imediatamente após; PAD = pressão arterial 

diastólica; PAM = pressão arterial média; PAS = pressão arterial sistólica. (a) = p < 0,05 comparado ao momento IA da mesma sessão. 

(b) = p < 0,05 comparado ao mesmo momento da sessão controle. 
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Tabela 3 – Variabilidade da frequência cardíaca após as sessões controle e exercício isométrico (n = 12). 

 Controle ∆ Intracondição Exercício ∆ Intracondição ∆ Entre-condição condição x tempo 

 Média ± DP Média e IC 95% Média ± DP Média e IC 95% Média e IC 95% P-valor η2 parcial 

Intervalo RR (ms)        

Pré 836,7 ± 152,2  820,1 ± 124,0  -16,6 (-63,1; 29,9) 0,511 0,059 

Pós 5 min 857,1 ± 156,8 20,3 (-20,7; 61,7) 860,9 ± 171,0 40,8 (-5,3; 87,0) 3,8 (-38,7; 46,4)   

Pós 25 min 876,6 ± 144,2 39,9 (-11,1; 90,8) 887,7 ± 187,3 67,6 (9,4; 125,8) 11,1 (-39,3; 61,6)   

SDNN (ms)        

Pré 36,3 ± 26,3  33,4 ± 14,6  -2,8 (-16,0; 10,3) 0,438 0,072 

Pós 5 min 52,4 ± 33,4 16,1 (-0,4; 32,7) 43,1 ± 28,9 9,7 (-5,9; 25,3) -9,3 (-22,6; 3,9)   

Pós 25 min 51,9 ± 40,0 15,7 (1,4; 29,9) 39,3 ± 17,2 6,0 (13,4; -1,5) -12,6 (-31,0; 5,8)   

LF (n.u)        

Pré 64,6 ± 15,2  63,0 ± 13,4  -1,6 (-13,0; 9,8) 0,626 0,042 

Pós 5 min 66,8 ± 12,4 2,1 (-8,3; 12,8) 67,6 ± 12,2 4,6 (-5,5; 14,8) 0,8 (-4,9; 6,5)   

Pós 25 min 67,2 ± 9,9 2,7 (-6,2; 11,6) 62,9 ± 17,5 0,0 (-11,1; 10,9) -4,3 (-14,0; 5,3)   

HF (n.u.)        

Pré 35,4 ± 15,2  37,0 ± 13,4  1,6 (-9,8; 13,0) 0,626 0,042 

Pós 5 min 33,2 ± 12,4 -2,1 (-12,7; 8,3) 32,4 ± 12,2 -4,6 (-14,8; 5,5) -0,8 (-6,4; 4,9)   

Pós 25 min 32,8 ± 9,9 -2,7 (-11,6; 6,2) 37,1 ± 17,5 -0,0 (-10,9; 11,1) 4,3 (-5,3; 14,0)   

Log, LF/HF (n.u.)        

Pré 0,505 ± 0,262  0,462 ± 0,181  -0,043 (-0,185; 0,100) 0,655 0,038 
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Pós 5 min 0,509 ± 0,175 0,004 (-0,150; 0,157) 0,519 ± 0,171 0,056 (-0,059; 0,172) 0,010 (-0,065; 0,085)   

Pós 25 min 0,506 ± 0,147 0,001 (-0,138; 0,139) 0,475 ± 0,209 0,013 (-0,103; 0,129) -0,031 (-0,136; 0,074)   

SampleEN        

Pré 1,51 ± 0,25  1,49 ± 0,23  -0,02 (-0,19; 0,15) 0,922 0,007 

Pós 5 min 1,41 ± 0,27 -0,10 (-0,36; 0,16) 1,42 ± 0,23 -0,07 (-0,26; 0,13) 0,0 (-0,17; 0,83)   

Pós 25 min 1,51 ± 0,22 -0,00 (-0,20; 0,19) 1,53 ± 0,24 0,04 (-0,11; 0,19) 0,02 (-0,16; 0,20)   

Valores estão expressos em média ± DP. Abreviações: HF = high frequency; LF = low frequency; SampleEN = sample entropy; SDNN 

= standard deviation of normal to normal R-R intervals. 
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A Tabela 4 apresenta os resultados médios de 20 h, vigília e sono da PA ambulatorial 

após as sessões controle e exercício. Não houve diferença significante entre os valores médios 

de 20 horas, vigília e sono sobre a PAS, PAD e PAM (p > 0,05).  

A Tabela 5 apresenta os resultados dos intervalos da vigília (i.e., 1-3 h, 4-6 h, 7-9 h e 

10-12 h) após as sessões controle e exercício. Não houve uma interação condição x tempo 

significante sobre a PAS, PAD e PAM (p > 0,05). 

 

Tabela 4 – Pressão arterial ambulatorial de 20 horas, vigília e sono após as sessões controle e 

exercício isométrico em hipertensos (n = 12). 

 Controle Exercício ∆ Entre-condição   

 Média ± DP Média ± DP Média e IC 95% P-valor d 

20 horas      

PAS (mm Hg) 125,6 ± 11,4 126,1 ± 14,7 0,5 (-3,8; 4,8) 0,810 0,15 

PAD (mm Hg) 71,3 ± 5,7 71,0 ± 8,7 -0,3 (-3,4; 2,6) 0,800 0,00 

PAM (mm Hg) 92,8 ± 6,4 90,5 ± 11,6 -2,3 (-8,4; 3,7) 0,422 0,21 

Vigília      

PAS (mm Hg) 127,3 ± 9,9 130,2 ± 14,2 2,9 (-1,9; 7,8) 0,215 0,38 

PAD (mm Hg) 73,8 ± 5,7 74,6 ± 9,9 0,8 (-3,0; 4,5) 0,674 0,18 

PAM (mm Hg) 94,8 ± 5,6 94,1 ± 13,7 -0,7 (-8,6; 7,3) 0,859 0,00 

Sono      

PAS (mm Hg) 123,1 ± 15,2 119,9 ± 16,8 -3,1 (-9,5; 3,2) 0,301 0,41 

PAD (mm Hg) 67,6 ± 6,3 65,6 ± 9,1 -2,0 (-6,2; 2,1) 0,316 0,30 

PAM (mm Hg) 89,8 ± 8,6 85,0 ± 14,2 -4,8 (-13,1; 3,5) 0,231 0,31 

Abreviações: PAD = pressão arterial diastólica; PAM = pressão arterial média; PAS = pressão 

arterial sistólica. 
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Tabela 5 – Pressão arterial ambulatorial entre intervalos da vigília após as sessões controle e exercício isométrico em hipertensos (n = 

12). 

 1-3 h 4-6 h 7-9 h 10-12 h P-valor η2 parcial 

PAS (mm Hg)       

Controle 129,6 ± 11,3 123,5 ± 8,9 127,2 ± 10,4 129,0 ± 12,5 0,939 0,012 

Exercício 132,9 ± 13,7 126,6 ± 15,1 129,0 ± 12,6 132,6 ± 18,9   

∆ (Média e IC 95%) 3,3 (-4,4; 11,0) 3,1 (-2,9; 9,0) 1,8 (-3,7; 7,2) 3,6 (-2,8; 9,7)   

PAD (mm Hg)       

Controle 77,7 ± 7,5 69,6 ± 4,5 72,8 ± 8,8 75,5 ± 6,9 0,662 0,046 

Exercício 77,3 ± 11,0 71,2 ± 8,7 74,8 ± 9,0 75,2 ± 14,2   

∆ (Média e IC 95%) -0,4 (-5,5; 4,6) 0,6 (-2,9; 6,1) 2,0 (-2,2; 6,3) -0,3 (-6,4; 5,8)   

PAM (mm Hg)       

Controle 97,8 ± 9,0 90,4 ± 4,5 94,3 ± 6,7 96,9 ± 7,0 0,787 0,031 

Exercício 96,0 ± 16,6 91,0 ± 13,8 92,9 ± 13,3 96,8 ± 14,7   

∆ (Média e IC 95%) -1,8 (-12,0; 8,4) 1,4 (-7,9; 9,3) -1,4 (-10,0; 7,2) -0,1 (-7,7; 7,4)   

Valores estão expressos em média ± DP. Abreviações: PAD = pressão arterial diastólica; PAM = pressão arterial média; PAS = pressão 

arterial sistólica. 
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A Figura 6 apresenta o efeito líquido individual da PA ambulatorial dos períodos  

de vigília e sono após uma sessão de exercício. Foi observado alta variabilidade de respostas 

entre os sujeitos na PAS da vigília, onde ~50% dos participantes responderam na ordem de -

2,5 à +4,6 mm Hg (sujeitos C, D, E, F, G e H); outros 33% apresentaram resposta reativa 

variando de +7,2 à +20,3 mm Hg (sujeitos I, J, K e L); e apenas 17 % reduziram a PA, 

variando de -7 à -6,5 mm Hg (sujeitos A e B). Na PAD da vigília, 41% da amostra 

apresentaram redução maior que 2 mm Hg, variando de -2,7 à -7,9 mm Hg (sujeitos A, B, E, F 

e H); outros 41% demonstraram aumento acima de 4 mm Hg, variando de +4,5 à +9,2 

(sujeitos G, I, J, K e L); e 18% não apresentaram substancial modificação (sujeitos C e D).  

Para PAS no período do sono, 50% da amostra apresentaram redução acima de 5 mm Hg, 

variando de -7,8 à 21,9 mm Hg (sujeitos C, D, F, H, I e J); apenas 25% aumentaram a PA 

(sujeitos E, K e L) e os demais (i.e. 25%) permaneceram sem expressiva modificação (sujeitos 

A, B e G).  Finalmente, na PAD durante o sono, 58% reduziram pelo menos 2 mm Hg 

(sujeitos A, C, D, F, G, I e J), enquanto 33% aumentaram mais que 4 mm Hg (sujeitos B, E, K 

e L) e apenas o sujeito H permaneceu sem alteração. 
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Figura 6 – Efeito líquido individual 

(Δ = exercício – controle) da pressão 

arterial sistólica (PAS) ambulatorial de 

vigília (A) e sono (C), e pressão 

arterial diastólica (PAD) ambulatorial 

de vigília (B) e sono (D) após uma 

sessão de exercício isométrico (n = 

12). 
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7. DISCUSSÃO 

O principal achado do nosso estudo foi que não houve redução da PA ambulatorial, 

tanto na vigília quanto no sono, após a realização de uma sessão de EI utilizando o exercício 

de flexão de cotovelo em indivíduos com HAS. Portanto, nossa hipótese inicial de que uma 

sessão de treinamento isométrico envolvendo uma massa muscular maior do que o exercício 

de handgrip poderia gerar HPE ambulatorial na vigília em indivíduos com HAS não foi 

confirmada.  

No presente estudo, testamos a eficácia do EI utilizando a flexão de cotovelo bilateral 

como alternativa ao handgrip para induzir HPE ambulatorial em hipertensos, visto que a 

flexão de cotovelo bilateral envolve maior massa muscular que o exercício de handgrip, e 

produz sobrecarga cardiovascular menor quando comparado aos exercício de membros 

inferiores.102 Assim, adaptamos o protocolo de EI que tem sido utilizado com handgrip, 

mantendo-o tolerável e viável na prática clínica.9–14,82Entretanto, de forma semelhante a um 

estudo prévio analisando o efeito do EI sobre a PA ambulatorial utilizando handgrip, não 

observamos HPE ambulatorial na vigília e sono.25  

Ash et al.25 não verificaram HPE ambulatorial (vigília e sono) após a realização de uma 

sessão de handgrip bilateral alternado (4 x 2 min, 1 min de intervalo, 30% da CVM 

isométrica) comparado a uma sessão de exercício aeróbio moderado ou controle em sujeitos 

pré-hipertensos.25 No entanto, em outro estudo, Van Assche et al.21 observaram uma HPE 

média de ~5,4 mmHg durante 7 h de vigília na MAPA após a realização do mesmo protocolo 

em sujeitos pré-hipertensos e hipertensos.21 Mais recentemente, uma revisão sistemática sobre 

os efeitos agudos e crônicos do EI utilizando handgrip não mostrou redução aguda da PA com 

a realização desse exercício.69 Portanto, de forma geral, parece que o EI tem pouco potencial 

para induzir HPE ambulatorial em indivíduos com HAS. Entretanto, até o momento, há uma 

quantidade ainda pequena de estudos que tenham investigado o efeito agudo do EI sobre a PA 

ambulatorial de indivíduos com HAS. 

É importante destacar que encontramos uma alta variabilidade de respostas na PA 

ambulatorial após a sessão de flexão de cotovelo isométrica. Por exemplo, na PAS da vigília 

(12 h) 50% dos participantes não exibiram importante mudança, seguido por 33% que 

apresentaram resposta reativa e apenas 17% tiveram HPE. De forma semelhante, essa 

variabilidade de respostas também foi encontrada por Ash et al. e, parcialmente, no estudo de 
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Van Assche et al., onde ~71% e 30% dos sujeitos não tiveram HPE ou aumentaram a PAS, 

respectivamente.21,25 Os fatores determinantes para ocorrência HPE e/ou responsáveis por essa 

variabilidade de respostas na PA ambulatorial de hipertensos merecem ser investigadas. 

O aumento da PAS observada em alguns sujeitos (I, J, K e L) do nosso estudo pode ter 

ocorrido devido ao maior estado de excitação simpática, em virtude da característica da 

amostra. Indivíduos destreinados e hipertensos podem ter maior sensibilidade ao 

metaboreflexo, mediando maior reatividade simpática no EI.103,104 Apesar de não dispormos de 

informações sobre o balanço autonômico durante o monitoramento da PA ambulatorial, o 

aumento demonstrado na PAD (vigília) em alguns sujeitos (G, I, J, K e L) sugere um possível 

aumento da resistência vascular periférica após a sessão de EI, uma vez que não foi relatada 

dia atípico e houve similar quantidade de passos entre as condições. Também é possível 

considerar que a ocorrência de HPE pode ter sido anulada em decorrência do estado 

controlado da PA de nossa amostra, tanto a PA de consultório quanto a PA 

ambulatorial.13,15,68,80 Além disso, é possível a existência de alguma influência da medicação 

sobre nossos achados, visto que 66% dos sujeitos utilizavam antagonistas de receptores AT1. 

Esse fármaco pode ter oferecido inferior proteção ou reajuste da reatividade simpática 

induzida pelo EI, comparado a inibidor de ECA e beta-bloqueadores (e.g. sujeitos A e B vs. G 

à L).15,105–109 

No que se refere análise da PA clínica e variabilidade da frequência cardíaca, não 

houve qualquer modificação importante nesses índices. A PSE demonstrou que o nível de 

esforço entre séries foi percebido como moderado. Considerando que a magnitude da 

reatividade simpática no EI parece ser dependente da intensidade e duração do estímulo.18,110 

É possível que a intensidade (% 1RM), tempo de estímulo ou a relação estímulo/recuperação 

pode ter sido insuficiente para modificar os parâmetros de variabilidade da frequência 

cardíaca. Embora, nosso protocolo de EI tenha demonstrado a PAS mais alta (~14,7 mm Hg) 

após 2 min do último estímulo. Além disso, nosso protocolo possuía um total de 4 min de 

estímulo nos dois membros simultaneamente (4 x 1 min / 2 min), o mesmo volume realizado 

em cada membro no handgrip bilateral alternado (4 x 2 min / 1 min). 

Isto nos leva a creditar uma possível subestimação na prescrição da intensidade 

compatível ao limiar de modulação autonômica, considerando a não especificidade da força 

dinâmica (1RM) para prescrição da ação muscular isométrica.  Estudos demonstram que o 

limiar de intensidade para modulação autonômica cardíaca no handgrip é de 30% da CVM 
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isométrica.14,18 Adicionalmente, em um recente estudo com handgrip, avaliando a relação da 

PSE com a CVM isométrica, demonstrou que “6” - Um pouco difícil (0-10), representa 33% 

da CVM em pré hipertensos e hipertensos.111 Até o presente conhecimento, nosso estudo foi o 

primeiro em descrever a PSE no EI utilizando um exercício resistido convencional para 

redução aguda da PA ambulatorial em hipertensos. A não ocorrência de HPE na PA clínica em 

nosso estudo é semelhante a estudos anteriores com EI handgrip bilateral e unilateral sob 

diferentes protocolos em pré-hipertensos e hipertensos.20,21,25 

Estudos prévios mostraram que um período de treinamento com EI pode melhorar os 

níveis pressóricos de hipertensos.9–14 Os sucessivos estímulos de reatividade simpática 

induzido pelo EI podem, em parte, ser responsáveis pela melhora crônica da PA de repouso.70–

72 Por exemplo, Badrov et al.70 verificaram correlação negativa entre a redução crônica da 

PAS e a magnitude de reatividade pré-intervenção no teste de estresse mental (r = -0,85) e 

handgrip task (r = -0,79). Ademais, após 10 semanas de treinamento, o grupo EI handgrip 

reduziu a magnitude de reatividade na PAS nos mesmos testes (-7 mm Hg e -8 mm Hg, 

respectivamente).70 Esses resultados sugerem a modulação autonômica cardíaca como um dos 

principais mecanismos anti-hipertensivos do EI.17–19,80,112 Entretanto, isso parece ocorrer 

apenas cronicamente após várias sessões de EI realizadas, geralmente ao longo de 4 à 8 

semanas, e não agudamente após uma única sessão de EI.  

Adicionalmente, a isquemia induzida pelo EI pode produzir adaptação vascular 

local.75,112–114 Entretanto, essa adaptação vascular e sua relação com a redução da PA é 

atribuída apenas na extensão de joelhos e agachamento isométrico, mas não no handgrip 

unilateral ou bilateral, o que pode sugerir um efeito da quantidade de massa muscular 

envolvida.75,112–114 Nesse sentido, a utilização de um maior grupamento muscular no EI pode 

favorecer um maior estímulo hipotensor via adaptação vascular mediada pela isquemia 

transitória provocada pelo EI.26,112,114 Contudo, é importante salientar as diferenças 

metodológicas e fatores de confusão desses estudos, como a condição clínica dos participantes 

(hipertensos vs. pré-hipertensos), disposição do tipo de fibra muscular e dessensibilização dos 

metaboreceptores.103,115 

Apesar da redução crônica da PA induzida pelo EI, nosso estudo e outros 

anteriores20,21,25 não mostraram HPE em ambiente de laboratório e ambulatorial. De fato, a 

HPE, principalmente da PAS, tem uma importância clínica para o indivíduo hipertenso, que é 

a redução do trabalho miocárdico assim como menor chance de eventos cardiovasculares e 
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cerebrovasculares. Portanto, a HPE é um fenômeno agudo de caráter cardioprotetor45,48 Dessa 

forma, a não ocorrência de HPE via EI enfraquece sua utilização como estratégia para gerar 

benefícios imediatos, ou seja, agudos sobre o controle pressórico e proteção cardiovascular em 

hipertensos.1,5–8  

Nosso estudo apresenta algumas limitações que precisam ser consideradas. Não houve 

sessão de familiarização com o equipamento da MAPA, o que pode ter gerado reação de 

alarme nos participantes no primeiro dia de uso.25 Como ponto forte, destacamos a medida 

ambulatorial da PA, que permite avaliar o comportamento dessa variável em situações 

cotidianas, incluindo agentes estressores do contexto do indivíduo. Por fim, devido ao alto 

número de abandonos (n = 8; 40% da amostra inicial) não alcançamos a amostra previamente 

determinada de 15 participantes. 
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8. CONCLUSÃO  

Uma sessão de treinamento isométrico utilizando o exercício de flexão de cotovelo não 

gera HPE ambulatorial em indivíduos hipertensos. Portanto, é preciso cautela na prescrição do 

exercício isométrico para essa população, especialmente nas sessões inicias de um programa 

de treinamento, onde a ocorrência de HPE é importante para otimizar o controle pressórico em 

curto prazo.  

A flexão de cotovelo isométrica sob o protocolo proposto não evocou modificações 

significativas na variabilidade da frequência cardíaca, tanto na análise linear quanto não linear. 

Possivelmente, decorrente da subestimação da intensidade (% 1RM), insuficiente tempo de 

estímulo por série ou volume em baixa intensidade. Adicionalmente, a PSE do protocolo foi 

moderado e direciona o não alcance do limiar da modulação autonômica. Este que é 

considerado o mais íntimo mecanismo responsável pela redução aguda e crônica da PA. 

A não ocorrência de HPE clínica e ambulatorial demonstrada em nosso estudo com EI 

em hipertensos, sinaliza que uma resposta favorável não é generalizada em todos sujeitos.  

Sugerimos que estudos posteriores investiguem a flexão de cotovelo isométrica aplicando 

maior intensidade (%1RM) ou volume em baixa intensidade, tanto agudamente quanto 

cronicamente. Finalmente, a falta de esclarecimento dos fatores determinantes da HPE via EI 

fragiliza sua utilização no manejo da HAS. 

 

 

  



39 
 

 
 

9. REFERENCIAS 

1.  Malachias MVB, Souza WKSB, Plavnik FL, Rodrigues CIS, Brandão AA, Neves MFT, 

Bortolotto LA, Franco RJS, Figueiredo CEP, Jardim PCBV, Amodeo C, Barbosa ECD, 

Koch V, Gomes MAM, Paula RB, Póvoa RMS, Colombo FC, Ferreira Filho S, Miranda 

RD, Machado CA, Nobre MJH. VII Diretriz Brasileira De Hipertensão Arterial. Arq 

Bras Cardiol. 2016;107(3):1–83. 

2.  Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. Heart Disease and Stroke Statistics—2015 

Update. Circulation. 2015;131(4):e29–e322. doi:10.1161/CIR.0000000000000152. 

3.  Heidenreich PA, Trogdon JG, Khavjou OA, et al. Forecasting the future of 

cardiovascular disease in the United States: a policy statement from the American Heart 

Association. Circulation. 2011;123(8):933–944. doi:10.1161/CIR.0b013e31820a55f5. 

4.  Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of disease 

and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-

2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 

(London, England). 2012;380(9859):2224–2260. doi:10.1016/S0140-6736(12)61766-8. 

5.  Eckel RH, Jakicic JM, Ard JD, et al. 2013 AHA/ACC guideline on lifestyle 

management to reduce cardiovascular risk: A report of the American college of 

cardiology/American heart association task force on practice guidelines. J Am Coll 

Cardiol. 2014;63(25 PART B):2960–2984. doi:10.1016/j.jacc.2013.11.003. 

6.  Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, et al. 2013 Practice guidelines for the management 

of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and the 

European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013;31(10):1925–1938. 

doi:10.1097/HJH.0b013e328364ca4c. 

7.  Rabi DM, Daskalopoulou SS, Padwal RS, et al. The 2011 Canadian Hypertension 

Education Program Recommendations for the Management of Hypertension: Blood 

Pressure Measurement, Diagnosis, Assessment of Risk, and Therapy. Can J Cardiol. 

2011;27(4):415–433.e2. doi:10.1016/j.cjca.2011.03.015. 

8.  Pescatello LS, Franklin B a., Fagard R, Farquhar WB, Kelley G a., Ray C a. Exercise 

and Hypertension. Med Sci Sport Exerc. 2004;36(3):533–553. 

doi:10.1249/01.MSS.0000115224.88514.3A. 

9.  Owen  a, Wiles J, Swaine I. Effect of isometric exercise on resting blood pressure: a 

meta analysis. J Hum Hypertens. 2010;24(12):796–800. doi:10.1038/jhh.2010.13. 



40 
 

 
 

10.  Cornelissen V a, Fagard RH, Coeckelberghs E, Vanhees L. Impact of resistance training 

on blood pressure and other cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized, 

controlled trials. Hypertension. 2011;58(5):950–958. 

doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.177071. 

11.  Cornelissen VA, Smart NA. Exercise Training for Blood Pressure: A Systematic 

Review and Meta-analysis. J Am Heart Assoc. 2013;2(1):e004473–e004473. 

doi:10.1161/JAHA.112.004473. 

12.  Carlson DJ, Dieberg G, Hess NC, Millar PJ, Smart NA. Isometric exercise training for 

blood pressure management: A systematic review and meta-analysis. Mayo Clin Proc. 

2014;89(3):327–334. doi:10.1016/j.mayocp.2013.10.030. 

13.  Inder JD, Carlson DJ, Dieberg G, McFarlane JR, Hess NC, Smart N a. Isometric 

exercise training for blood pressure management: a systematic review and meta-

analysis to optimize benefit. Hypertens Res. 2015. doi:10.1038/hr.2015.111. 

14.  Millar PJ, McGowan CL, Cornelissen VA, Araujo CG, Swaine IL. Evidence for the role 

of isometric exercise training in reducing blood pressure: Potential mechanisms and 

future directions. Sport Med. 2014;44(3):345–356. doi:10.1007/s40279-013-0118-x. 

15.  Stiller-Moldovan C, Kenno K, McGowan CL. Effects of isometric handgrip training on 

blood pressure (resting and 24 h ambulatory) and heart rate variability in medicated 

hypertensive patients. Blood Press Monit. 2012;17(2):55–61. 

doi:10.1097/MBP.0b013e32835136fa. 

16.  Taylor AC, McCartney N, Kamath M V., Wiley RL. Isometric training lowers resting 

blood pressure and modulates autonomic control. Med Sci Sports Exerc. 

2003;35(2):251–256. doi:10.1249/01.MSS.0000048725.15026.B5. 

17.  Millar PJ, MacDonald MJ, Bray SR, McCartney N. Isometric handgrip exercise 

improves acute neurocardiac regulation. Eur J Appl Physiol. 2009;107(5):509–515. 

doi:10.1007/s00421-009-1142-2. 

18.  Millar PJ, MacDonald MJ, McCartney N. Effects of isometric handgrip protocol on 

blood pressure and neurocardiac modulation. Int J Sports Med. 2011;32(3):174–180. 

doi:10.1055/s-0030-1268473. 

19.  Millar PJ, Levy AS, McGowan CL, McCartney N, MacDonald MJ. Isometric handgrip 

training lowers blood pressure and increases heart rate complexity in medicated 

hypertensive patients. Scand J Med Sci Sports. 2013;23(5):620–626. 



41 
 

 
 

doi:10.1111/j.1600-0838.2011.01435.x. 

20.  Olher R dos RV, Bocalini DS, Bacurau RF, et al. Isometric handgrip does not elicit 

cardiovascular overload or post-exercise hypotension in hypertensive older women. 

Clin Interv Aging. 2013;8:649–655. doi:10.2147/CIA.S40560. 

21.  VAN Assche T, Buys R, DE Jaeger M, Coeckelberghs E, Cornelissen V. One single 

bout of low intensity isometric handgrip exercise reduces blood pressure during daily 

activities in healthy pre- and hypertensive individuals. J Sports Med Phys Fitness. 

março 2016. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27029960. 

22.  Von Knobelsdorff-Brenkenhoff F, Dieringer MA, Fuchs K, Hezel F, Niendorf T, 

Schulz-Menger J. Isometric handgrip exercise during cardiovascular magnetic 

resonance imaging: Set-up and cardiovascular effects. J Magn Reson Imaging. 

2013;37(6):1342–1350. doi:10.1002/jmri.23924. 

23.  Araújo CGS de, Duarte CV, Gonçalves F de A, Medeiros HB de O, Lemos FA, Gouvêa 

AL. Respostas hemodinâmicas a um protocolo de treinamento isométrico de preensão 

manual. Arq Bras Cardiol. 2011;97(5):413–419. doi:10.1590/S0066-

782X2011005000102. 

24.  Fagard RH, Van Den Broeke C, De Cort P. Prognostic significance of blood pressure 

measured in the office, at home and during ambulatory monitoring in older patients in 

general practice. J Hum Hypertens. 2005;19(10):801–807. doi:10.1038/sj.jhh.1001903. 

25.  Ash GI, Taylor BA, Thompson PD, et al. The antihypertensive effects of aerobic versus 

isometric handgrip resistance exercise. J Hypertens. 2016:291–299. 

doi:10.1097/HJH.0000000000001176. 

26.  Casonatto J, Goessler KF, Cornelissen VA, Cardoso JR, Polito MD. The blood 

pressure-lowering effect of a single bout of resistance exercise: A systematic review 

and meta-analysis of randomised controlled trials. Eur J Prev Cardiol. 

2016;23(16):1700–1714. doi:10.1177/2047487316664147. 

27.  Rahimi K, Emdin CA, MacMahon S. The Epidemiology of Blood Pressure and Its 

Worldwide Management. Circ Res. 2015;116(6):925–935. 

doi:10.1161/CIRCRESAHA.116.304723. 

28.  Basu S, Millett C. Social epidemiology of hypertension in middle-income countries: 

Determinants of prevalence, diagnosis, treatment, and control in the WHO SAGE study. 

Hypertension. 2013;62(1):18–26. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.01374. 



42 
 

 
 

29.  Cifkova R, Fodor G, Wohlfahrt P. Changes in Hypertension Prevalence, Awareness, 

Treatment, and Control in High-, Middle-, and Low-Income Countries: An Update. 

Curr Hypertens Rep. 2016;18(8):62. doi:10.1007/s11906-016-0669-y. 

30.  Wong ND, Franklin SS. American society of hypertension self-assessment guide basic 

science epidemiology of hypertension. J Am Soc Hypertens. 2014;8(10):760–763. 

doi:10.1016/j.jash.2014.08.007. 

31.  Poulter NR, Prabhakaran D, Caulfield M. Hypertension. Lancet. 2015;386(9995):801–

812. doi:10.1016/S0140-6736(14)61468-9. 

32.  Mancia G. Blood pressure reduction and cardiovascular outcomes: past, present, and 

future. Am J Cardiol. 2007;100(3A):3J–9J. doi:10.1016/j.amjcard.2007.05.008. 

33.  Krakoff LR. Blood Pressure out of the Office: Its Time Has Finally Come. Am J 

Hypertens. 2016;29(3):289–295. doi:10.1093/ajh/hpv179. 

34.  White WB, Gulati V. Managins Hypertension with Ambulatory Blood Pressure 

Monitoring. Curr Cardiol Rep. 2015;17(2):2. doi:10.1007/s11886-014-0556-6. 

35.  Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), 

Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN). [V Guidelines for ambulatory blood pressure 

monitoring (ABPM) and III Guidelines for home blood pressure monitoring (HBPM)]. 

Arq Bras Cardiol. 2011;97(3 Suppl 3):1–24. doi:10.1590/S0066-782X2011001800001. 

36.  O’Flynn AM, Curtin RJ, Perry IJ, Kearney PM. Hypertension Prevalence, Awareness, 

Treatment, and Control: Should 24-Hour Ambulatory Blood Pressure Monitoring be the 

Tool of Choice? J Clin Hypertens. 2016;18(7):697–702. doi:10.1111/jch.12737. 

37.  Verdecchia P, Reboldi G, Porcellati C, et al. Risk of cardiovascular disease in relation 

to achieved office and ambulatory blood pressure control in treated hypertensive 

subjects. J Am Coll Cardiol. 2002;39(5):878–885. doi:10.1016/S0735-1097(01)01827-

7. 

38.  Pescatello LS, MacDonald H V., Lamberti L, Johnson BT. Exercise for Hypertension: 

A Prescription Update Integrating Existing Recommendations with Emerging Research. 

Curr Hypertens Rep. 2015;17(11):87. doi:10.1007/s11906-015-0600-y. 

39.  Baena CP, Olandoski M, Younge JO, et al. Effects of lifestyle-related interventions on 

blood pressure in low and middle-income countries: systematic review and meta-

analysis. J Hypertens. 2014;32(5):961–973. doi:10.1097/HJH.0000000000000136. 

40.  Sharman JE, La Gerche A, Coombes JS. Exercise and cardiovascular risk in patients 



43 
 

 
 

with hypertension. Am J Hypertens. 2015;28(2):147–158. doi:10.1093/ajh/hpu191. 

41.  Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, et al. American College of Sports Medicine 

position stand. Quantity and quality of exercise for developing and maintaining 

cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: 

guidance for prescribing exercise. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(7):1334–1359. 

doi:10.1249/MSS.0b013e318213fefb. 

42.  Oliveras A, Schmieder RE. Clinical situations associated with difficult-to-control 

hypertension. J Hypertens. 2013;31 Suppl 1(Suppl 1):S3-8. 

doi:10.1097/HJH.0b013e32835d2af0. 

43.  Pescatello LS, Franklin BA, Fagard R, Farquhar WB, Kelley GA, Ray CA. American 

College of Sports Medicine position stand. Exercise and hypertension. Med Sci Sports 

Exerc. 2004;36(3):533–553. doi:10.1249/01.MSS.0000115224.88514.3A. 

44.  Chen C, Bonham AC. Postexercise Hypotension. Exerc Sport Sci Rev. 2010;38(3):122–

127. doi:10.1097/JES.0b013e3181e372b5. 

45.  MacDonald JR. Potential causes, mechanisms, and implications of post exercise 

hypotension. J Hum Hypertens. 2002;16(4):225–236. doi:10.1038/sj.jhh.1001377. 

46.  Halliwill JR, Buck TM, Lacewell AN, Romero SA. Postexercise hypotension and 

sustained postexercise vasodilatation: what happens after we exercise? Exp Physiol. 

2013;981:7–18. doi:10.1113/expphysiol.2011.058065. 

47.  Halliwill JR. Mechanisms and clinical implications of post-exercise hypotension in 

humans. Exerc Sport Sci Rev. 2001;29(2):65–70. doi:10.1097/00003677-200104000-

00005. 

48.  Anunciação PG, Polito MD. Hipotensão pós-exercício em indivíduos hipertensos: uma 

revisão. Arq Bras Cardiol. 2011;96(5):425–426. doi:10.1590/S0066-

782X2011005000025. 

49.  Williamson JD, Supiano MA, Applegate WB, et al. Intensive vs Standard Blood 

Pressure Control and Cardiovascular Disease Outcomes in Adults Aged ≥75 Years. 

JAMA. 2016;315(24):2673. doi:10.1001/jama.2016.7050. 

50.  Lewington S, Clarke R, Qizilbash N, Peto R, Collins R, Prospective Studies 

Collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a 

meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet 

(London, England). 2002;360(9349):1903–1913. 



44 
 

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12493255. 

51.  Ettehad D, Emdin CA, Kiran A, et al. Blood pressure lowering for prevention of 

cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet 

(London, England). 2016;387(10022):957–967. doi:10.1016/S0140-6736(15)01225-8. 

52.  Bundy JD, Li C, Stuchlik P, et al. Systolic Blood Pressure Reduction and Risk of 

Cardiovascular Disease and Mortality. JAMA Cardiol. 2017;2(7):775. 

doi:10.1001/jamacardio.2017.1421. 

53.  Liu S, Goodman J, Nolan R, Lacombe S, Thomas SG. Blood pressure responses to 

acute and chronic exercise are related in prehypertension. Med Sci Sports Exerc. 

2012;44(9):1644–1652. doi:10.1249/MSS.0b013e31825408fb. 

54.  Tibana R a, de Sousa NMF, da Cunha Nascimento D, et al. Correlation between Acute 

and Chronic 24-Hour Blood Pressure Response to Resistance Training in Adult 

Women. Int J Sports Med. agosto 2014. doi:10.1055/s-0034-1382017. 

55.  Moreira SR, Cucato GG, Terra DF, Ritti-Dias RM. Acute blood pressure changes are 

related to chronic effects of resistance exercise in medicated hypertensives elderly 

women. Clin Physiol Funct Imaging. 2016;36(3):242–248. doi:10.1111/cpf.12221. 

56.  Churilla JR, Ford ES. Comparing physical activity patterns of hypertensive and 

nonhypertensive US adults. Am J Hypertens. 2010;23(9):987–993. 

doi:10.1038/ajh.2010.88. 

57.  Pratt M, Norris J, Lobelo F, Roux L, Wang G. The cost of physical inactivity: moving 

into the 21st century. Br J Sports Med. 2014;48(3):171–173. doi:10.1136/bjsports-2012-

091810. 

58.  Lee I-M, Shiroma EJ, Lobelo F, et al. Effect of physical inactivity on major non-

communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life 

expectancy. Lancet (London, England). 2012;380(9838):219–229. doi:10.1016/S0140-

6736(12)61031-9. 

59.  Lee I-M, Shiroma EJ, Lobelo F, et al. Effect of physical inactivity on major non-

communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life 

expectancy. Lancet (London, England). 2012;380(9838):219–229. doi:10.1016/S0140-

6736(12)61031-9. 

60.  Hallal PC, Andersen LB, Bull FC, et al. Global physical activity levels: surveillance 

progress, pitfalls, and prospects. Lancet (London, England). 2012;380(9838):247–257. 



45 
 

 
 

doi:10.1016/S0140-6736(12)60646-1. 

61.  Mitchell JH, Wildenthal K. Static (isometric) exercise and the heart: physiological and 

clinical considerations. Annu Rev Med. 1974;25:369–381. 

doi:10.1146/annurev.me.25.020174.002101. 

62.  McGowan CL, Proctor DN, Swaine I, Brook RD, Jackson EA, Levy PD. Isometric 

Handgrip as an Adjunct for Blood Pressure Control: a Primer for Clinicians. Curr 

Hypertens Rep. 2017;19(6). doi:10.1007/s11906-017-0748-8. 

63.  Goessler K, Buys R, Cornelissen VA. Low-intensity isometric handgrip exercise has no 

transient effect on blood pressure in patients with coronary artery disease. J Am Soc 

Hypertens. 2016;10(8):633–639. doi:10.1016/j.jash.2016.04.006. 

64.  Millar PJ, MacDonald MJ, Bray SR, McCartney N. Isometric handgrip exercise 

improves acute neurocardiac regulation. Eur J Appl Physiol. 2009;107(5):509–515. 

doi:10.1007/s00421-009-1142-2. 

65.  Lackland DT. Racial differences in hypertension: Implications for high blood pressure 

management. Am J Med Sci. 2014;348(2):135–138. 

doi:10.1097/MAJ.0000000000000308. 

66.  Hobbs D a, George TW, Lovegrove J a. The effects of dietary nitrate on blood pressure 

and endothelial function: a review of human intervention studies. Nutr Res Rev. 

2013;26(2):210–222. doi:10.1017/S0954422413000188. 

67.  Vanhees L, De Sutter J, GeladaS N, et al. Importance of characteristics and modalities 

of physical activity and exercise in defining the benefits to cardiovascular health within 

the general population: recommendations from the EACPR (Part I). Eur J Prev Cardiol. 

2012;19(4):670–686. doi:10.1177/2047487312437059. 

68.  Millar PJ, Bray SR, McGowan CL, et al. Effects of isometric handgrip training among 

people medicated for hypertension: a multilevel analysis. Blood Press Monit. 

2007;12(5):307–314. doi:10.1097/MBP.0b013e3282cb05db. 

69.  Farah B, Germano-Soares A, Rodrigues S, et al. Acute and Chronic Effects of Isometric 

Handgrip Exercise on Cardiovascular Variables in Hypertensive Patients: A Systematic 

Review. Sports. 2017;5(3):55. doi:10.3390/sports5030055. 

70.  Badrov MB, Horton S, Millar PJ, McGowan CL. Cardiovascular stress reactivity tasks 

successfully predict the hypotensive response of isometric handgrip training in 

hypertensives. Psychophysiology. 2013;50(4):407–414. doi:10.1111/psyp.12031. 



46 
 

 
 

71.  Millar PJ, Bray SR, MacDonald MJ, McCartney N. Cardiovascular reactivity to 

psychophysiological stressors: association with hypotensive effects of isometric 

handgrip training. Blood Press Monit. 2009;14(5):190–195. 

doi:10.1097/MBP.0b013e328330d4ab. 

72.  Somani Y, Baross A, Levy P, et al. Reductions in ambulatory blood pressure in young 

normotensive men and women after isometric resistance training and its relationship 

with cardiovascular reactivity. Blood Press Monit. 2017;22(1):1–7. 

doi:10.1097/MBP.0000000000000222. 

73.  Pagonas N, Vlatsas S, Bauer F, et al. Aerobic versus isometric handgrip exercise in 

hypertension: a randomized controlled trial. J Hypertens. junho 2017:1. 

doi:10.1097/HJH.0000000000001445. 

74.  McGowan CL, Levy AS, Millar PJ, et al. Acute vascular responses to isometric 

handgrip exercise and effects of training in persons medicated for hypertension. Am J 

Physiol Heart Circ Physiol. 2006;291(4):H1797-802. doi:10.1152/ajpheart.01113.2005. 

75.  McGowan CL, Visocchi A, Faulkner M, et al. Isometric handgrip training improves 

local flow-mediated dilation in medicated hypertensives. Eur J Appl Physiol. 

2007;99(3):227–234. doi:10.1007/s00421-006-0337-z. 

76.  Badrov MB, Freeman SR, Zokvic MA, Millar PJ, McGowan CL. Isometric exercise 

training lowers resting blood pressure and improves local brachial artery flow-mediated 

dilation equally in men and women. Eur J Appl Physiol. 2016;116(7):1289–1296. 

doi:10.1007/s00421-016-3366-2. 

77.  Badrov MB, Bartol CL, DiBartolomeo MA, Millar PJ, McNevin NH, McGowan CL. 

Effects of isometric handgrip training dose on resting blood pressure and resistance 

vessel endothelial function in normotensive women. Eur J Appl Physiol. 

2013;113(8):2091–2100. doi:10.1007/s00421-013-2644-5. 

78.  Baross AW, Wiles JD, Swaine IL. Effects of the intensity of leg isometric training on 

the vasculature of trained and untrained limbs and resting blood pressure in middle-

aged men. Int J Vasc Med. 2012;2012. doi:10.1155/2012/964697. 

79.  Mcgowan CL, Levy AS, Mccartney N, Macdonald MJ. Isometric handgrip training 

does not improve flow-mediated dilation in subjects with normal blood pressure. Clin 

Sci. 2007;112(7):403–409. doi:10.1042/CS20060195. 

80.  Taylor AC, McCartney N, Kamath M V, Wiley RL. Isometric training lowers resting 



47 
 

 
 

blood pressure and modulates autonomic control. Med Sci Sports Exerc. 

2003;35(2):251–256. doi:10.1249/01.MSS.0000048725.15026.B5. 

81.  Ray C a, Carrasco DI. Isometric handgrip training reduces arterial pressure at rest 

without changes in sympathetic nerve activity. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 

2000;279(1):H245-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10899063. 

82.  Lawrence MM, Cooley ID, Huet YM, Arthur ST, Howden R. Factors influencing 

isometric exercise training-induced reductions in resting blood pressure. Scand J Med 

Sci Sport. 2015;25(2):131–142. doi:10.1111/sms.12225. 

83.  Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), 

Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN). [V Guidelines for ambulatory blood pressure 

monitoring (ABPM) and III Guidelines for home blood pressure monitoring (HBPM)]. 

Arq Bras Cardiol. 2011;97(3 Suppl 3):1–24. doi:10.1590/S0066-782X2011001800001. 

84.  ACSM. Diretrizes do ACSM para os testes de esforço e sua prescrição. 9o ed 

(Guanabara Koogan, org.). Rio de Janeiro; 2014. 

85.  Riebe D, Franklin BA, Thompson PD, et al. Updating ACSM’s recommendations for 

exercise preparticipation health screening. Med Sci Sports Exerc. 2015;47(11):2473–

2479. doi:10.1249/MSS.0000000000000664. 

86.  Adams R. Revised Physical Activity Readiness Questionnaire. Can Fam Physician. 

1999;45:992, 995, 1004–1005. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10216799. 

87.  TUDOR-LOCKE C, HATANO Y, PANGRAZI RP, KANG M. Revisiting “How Many 

Steps Are Enough?” Med Sci Sport Exerc. 2008;40(Supplement):S537–S543. 

doi:10.1249/MSS.0b013e31817c7133. 

88.  Williams MA, Haskell WL, Ades PA, et al. Resistance exercise in individuals with and 

without cardiovascular disease: 2007 update: A scientific statement from the American 

Heart Association Council on Clinical Cardiology and Council on Nutrition, Physical 

Activity, and Metabolism. Circulation. 2007;116(5):572–584. 

doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.185214. 

89.  Robertson RJ, Goss FL, Rutkowski J, et al. Concurrent validation of the OMNI 

perceived exertion scale for resistance exercise. Med Sci Sports Exerc. 2003;35(2):333–

341. doi:10.1249/01.MSS.0000048831.15016.2A. 

90.  Lagally MK, Robertson RJ. Construct Validity of the OMNI Resistance Exertion Scale. 

J Strength Cond Res. 2006;20(2):252–256. 



48 
 

 
 

91.  ACSM. Diretrizes do ACSM para os Testes de Esforço e sua Prescrição. 8o ed. 

Guanabara Koogan; 2010. 

92.  Verdijk LB, van Loon L, Meijer K, Savelberg HHCM. One-repetition maximum 

strength test represents a valid means to assess leg strength in vivo in humans. J Sports 

Sci. 2009;27(1):59–68. doi:10.1080/02640410802428089. 

93.  Juneja H, Verma S, Khanna G. Isometric Strength and its relationshi to dynamic 

performance: A systematic review. J Exerc Sci Physiother. 2010;6(2):60–69. 

94.  Wilhelm Neto EN, Schaun MI, Costa A, Lopes AL, Oliveira ÁR de O, Pinto RS. 

Correlação entre valores de força muscular mensurados pelos testes isocinético, 

isométrico e de 1RM em individuos de meia idade. Arq em Mov. 2011;7(1):5–20. 

http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-12775-5. 

95.  Coleman A, Freeman P, Steel S, Shennan A. Validation of the Omron MX3 Plus 

oscillometric blood pressure monitoring device according to the European Society of 

Hypertension international protocol. Blood Press Monit. 2005;10(3):165–168. 

96.  Bloomfield DM, Magnano A, Bigger JT, Rivadeneira H, Parides M, Steinman RC. 

Comparison of spontaneous vs. metronome-guided breathing on assessment of vagal 

modulation using RR variability. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2001;280(3):H1145-

50. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11179058. 

97.  Richman JS, Moorman JR, Funke GJ, et al. Physiological time-series analysis using 

approximate entropy and sample entropy. Am J Physiol Hear Circ Physiol. 

2000;278:2039–2049. 

98.  Pincus SM. Approximate entropy as a measure of system complexity. Mathematics. 

1991;88(March):2297–2301. doi:10.1073/pnas.88.6.2297. 

99.  Lipsitz LA. Age-related changes in the “complexity” of cardiovascular dynamics: A 

potential marker of vulnerability to disease. Chaos An Interdiscip J Nonlinear Sci. 

1995;5(1):102–109. doi:10.1063/1.166091. 

100.  Hopkins WG. A scale of magnitudes for effect statistics. Sportscience. 

newstats.org/effectmag.html. Published 2002. 

101.  Munro BH. Statistical methods for healthcare research. 3o ed. New York: Lippincott; 

1997. 

102.  MacDougall JD, Tuxen D, Sale DG, Moroz JR, Sutton JR. Arterial blood pressure 

response to heavy resistance exercise. J Appl Physiol. 1985;58(3):785–790. 



49 
 

 
 

doi:10.1016/J.AMJCARD.2005.08.035. 

103.  Fisher JP, White MJ, Fisher JP. Muscle afferent contributions to the cardiovascular 

response to isometric exercise. Exp Physiol. 2004;89(6):639–646. 

doi:10.1113/expphysiol.2004.028639. 

104.  Greaney JL, Wenner MM, Farquhar WB. Exaggerated increases in blood pressure 

during isometric muscle contraction in hypertension: Role for purinergic receptors. 

Auton Neurosci. 2015;188:51–57. doi:10.1016/j.autneu.2014.12.003. 

105.  Pitzalis M V, Mastropasqua F, Massari F, et al. Effects of hydrophilic and lipophilic 

beta-blockers on heart rate variability and baroreflex sensitivity in normal subjects. 

Pacing Clin Electrophysiol. 1998;21(3):559–567. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9558688. 

106.  Ajayi AAL, Sofowora GG, Adigun AQ, Asiyanbola B. Adjunctive sympathoplegic 

therapy to ACE inhibition in Blacks with congestive heart failure: a comparison of 

alpha-1 with beta-1 blockade on exercise tolerance and cardiac sympathovagal reflex 

activity. Ethn Dis. 2003;13(1):71–79. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12723015. 

107.  Kontopoulos AG, Athyros VG, Papageorgiou AA, Skeberis VM, Basayiannis EC, 

Boudoulas H. Effect of angiotensin-converting enzyme inhibitors on the power 

spectrum of heart rate variability in post-myocardial infarction patients. Coron Artery 

Dis. 8(8–9):517–524. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9431480. 

108.  McGowan CL, Notarius CF, McReynolds A, et al. Effect of angiotensin AT1 receptor 

blockade on sympathetic responses to handgrip in healthy men. Am J Hypertens. 

2011;24(5):537–543. doi:10.1038/ajh.2011.14. 

109.  McAllister RG. Effect of adrenergic receptor blockade on the responses to isometric 

handgrip: studies in normal and hypertensive subjects. J Cardiovasc Pharmacol. 

1979;1(2):253–263. doi:10.1038/sj.jhh.1001963. 

110.  Wiles JD, Allum SR, Coleman D a, Swaine IL. The Relationships between Exercise 

Intensity, Heart Rate, and Blood Pressure during an Incremental Isometric Exercise 

Test. J Sports Sci. 2008;26(2):155–162. doi:10.1080/02640410701370655. 

111.  Morrin NM, Stone MR, Swaine IL, Henderson KJ. The use of the CR-10 scale to allow 

self-regulation of isometric exercise intensity in pre-hypertensive and hypertensive 

participants. European Journal of Applied Physiology. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00421-017-3774-y. Published 2017. 



50 
 

 
 

112.  Taylor KA, Wiles JD, Coleman DD, Sharma R, O’Driscoll JM. Continuous Cardiac 

Autonomic and Haemodynamic Responses to Isometric Exercise. Med Sci Sports 

Exerc. 2017;(February). doi:10.1249/MSS.0000000000001271. 

113.  McGowan CL, Levy AS, Millar PJ, et al. Acute vascular responses to isometric 

handgrip exercise and effects of training in persons medicated for hypertension. Am J 

Physiol Heart Circ Physiol. 2006;291(4):H1797-802. doi:10.1152/ajpheart.01113.2005. 

114.  Baross AW, Wiles JD, Swaine IL. Double-leg isometric exercise training in older men. 

Open access J Sport Med. 2013;4:33–40. doi:10.2147/OAJSM.S39375. 

115.  Tokizawa K, Mizuno M, Hayashi N, Muraoka I. Cardiovascular responses to static 

extension and flexion of arms and legs. Eur J Appl Physiol. 2006;97(2):249–252. 

doi:10.1007/s00421-006-0186-9. 

  

  



51 
 

 
 

ANEXOS 

ANEXO 1 

Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “EFEITO SUBAGUDO E DE 

CURTO PRAZO DE TREINAMENTO DO EXERCÍCIO ISOMÉTRICO SOBRE A 

PRESSÃO ARTERIAL DE 24H E CONTROLE AUTONÔMICO CARDÍACO EM 

NORMOTENSOS, PRÉ HIPERTENSOS E HIPERTENSOS”, que tem como pesquisador 

responsável o Prof. Dr. Eduardo Caldas Costa. 

Esta pesquisa pretende avaliar os efeitos do exercício isométrico sobre a pressão 

arterial de repouso e ao longo de 24h de um dia comum (vigília e sono), além da variabilidade 

da frequência cardíaca, que é um marcador de regulação da função cardíaca.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é colaborar com a comunidade científica 

descrevendo os efeitos do exercício isométrico sobre a pressão arterial. Após maiores 

esclarecimentos, este tipo de exercício pode potencialmente ser utilizado na prevenção e 

tratamento da hipertensão arterial sistêmica. 

Caso você decida participar, você deverá submetido aos seguintes procedimentos:  

1- Avaliação física com medida da massa corporal (kg), estatura (m), IMC (kg/m²), 

composição corporal por Absorciometria de Feixe Duplo (DEXA– dual X-ray absorptiometry) 

e força muscular máxima; 

2- Preenchimento de questionário sobre quantidade e qualidade do sono (Pittsburg), e 

questionário de prontidão para realização de atividade física (PAR-Q). É aproximadamente 

gasto um total de 15min para preenchimento dos dois instrumentos; 

3- Monitoramento do nível de atividade física ao longo de uma semana através do 

aparelho pedômetro. Nos dias das sessões com e sem exercício  

físico o aparelho também será utilizado, juntamente com o Registro de Consumo Alimentar de 

24h; 

4- Realização de um protocolo de exercício isométrico, com duração de 12min, com 

medidas de pressão arterial antes e após o cumprimento do protocolo (durante 30min). A 

variabilidade da frequência cardíaca também será avaliada durante o protocolo de exercício 
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isométrico e nas mesmas condições que a pressão arterial. Ao final do protocolo, será 

instalado o aparelho monitoramento ambulatorial da pressão arterial de 24h (MAPA); 

5- Realização de uma sessão controle (sem exercício) com medidas de pressão arterial e 

variabilidade da frequência cardíaca semelhante a sessão com exercício. 

Durante a realização dos procedimentos anteriormente citados, a previsão dos riscos 

envolvidos com sua participação na pesquisa são poucos, por se tratar de uma pesquisa que 

utiliza metodologias de avaliação e exercício já bastante difundidas e com baixo número de 

intercorrências. 

Pode acontecer um desconforto muscular advindo da avaliação da força muscular e/ou 

após a execução das primeiras sessões de exercício isométrico, na maioria das vezes não traz 

algum prejuízo para suas tarefas habituais. Adicionalmente, pode acontecer alguma reação 

alérgica da pele ao tecido que envolve os manguitos dos aparelhos de pressão arterial. Para 

minimização desses respectivos riscos: será aplicado um intervalo entre 48-72 h entre as 

avaliações da força muscular e sessões de exercício; todos os manguitos do aparelho de 

pressão arterial antes de sua utilização serão devidamente lavados com sabão neutro. Além 

disso, será usado álcool 70º para assepsia e aplicação de manta descartável envolvendo o 

braço, evitando o contato direto entre a sua pele e o manguito.  

Diretamente você se beneficiará pelo recebimento de todas as avaliações realizadas, 

onde as mesmas são parâmetros de saúde, como: a força muscular de preensão manual, 

pressão arterial de consultório, pressão arterial de 24h, avaliação antropométrica, avaliação da 

quantidade e qualidade do sono e nível de atividade física e consumo alimentar diário. 

Em caso de algum problema que você possa ter ou tirar suas dúvidas, relacionado com 

a pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será prestada pelo aluno de mestrado 

Paulo Henrique Medeiros da Silva que poderá ser contatado pelo telefone 84 9.99789102 ou 

pelo e-mail: paulinhohedf@gmail.com. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 
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Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você poderá esclarecer em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte pelo e-mail: cep_huol@yahoo.com.br; telefone: 3342-5003; ou pelo 

endereço: Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis; Espaço João Machado, 1° Andar, Prédio 

Administrativo - CEP 59.012-300 Nata/RN.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável Prof. Dr. Eduardo Caldas Costa. 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “EFEITO SUBAGUDO E TREINAMENTO DE CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO 

ISOMÉTRICO SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL DE 24H E CONTROLE AUTONÔMICO 

CARDÍACO EM NORMOTENSOS, PRÉ HIPERTENSOS E HIPERTENSOS”, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

  

 

Natal-RN, data ____/___/___. 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo “EFEITO SUBAGUDO E 

TREINAMENTO DE CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO ISOMÉTRICO SOBRE A 

PRESSÃO ARTERIAL DE 24H E CONTROLE AUTONÔMICO CARDÍACO EM 

NORMOTENSOS, PRÉ HIPERTENSOS E HIPERTENSOS”, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal –RN, data ____/___/___. 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

Atenção: quando o instrumento da pesquisa for questionários, formulário ou entrevistas, o 

TCLE deve assegurar ao participante o direito de se recusar a responder as perguntas que lhes 

cause constrangimento de qualquer natureza. 
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ANEXO 2 

 Comitê de ética  
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ANEXO 3 

Questionário de prontidão para pratica de atividade física (PAR-Q) 
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ANEXO 4  

Escala de percepção subjetiva de esforço (OMNI-RES) 
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ANEXO 5 

 Diário do paciente 


