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RESUMO

Introdução: A resposta hipertensiva ao exercício (RHE) é considerada um fator de risco
para as patologias cardiovasculares, dentre elas a hipertensão arterial sistêmica (HAS),
doença crônica, multifatorial e de maior prevalência em idosos. Objetivo Avaliar a RHE de
idosos submetidos a uma sessão de exercício físico funcional. Metodologia: Doze idosos
(62,4 ± 2,4 anos), nove mulheres e três homens foram submetidos a uma sessão de
exercício multifuncional dividida em aquecimento (50% da frequência cardíaca máxima
(FC ), parte principal (60-80% da FC ), onde a parte principal contou com 3 ciclos
de 12 estações, com descanso de 2 minutos entres os ciclos e estações com duração de
80 segundos cada, sem intervalo entre elas. Foram realizadas medidas da pressão arterial
(PA) nas condições de repouso e durante o exercício (3 vezes em 3 diferentes estações).
Resultados: Não foi verificado comportamento hipertensivo da pressão arterial em idosos
submetidos a uma sessão de exercícios multifuncional. Conclusão: Uma sessão de
exercícios multifuncionais de intensidade moderada não provoca RHE em idosos, sendo
assim, essa prática pode ser considerada segura e benéfica para essa população.
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INTRODUÇÃO

A resposta hipertensiva ao exercício (RHE) é comumente definida como uma resposta ao
exercício da pressão arterial sistólica (PAS) de exercício ≥ 210 mmHg em homens e ≥ 190
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mmHg em mulheres (MORROW et al., 1993); tal resposta fisiológica pode atuar como fator
preditor de algumas doenças cardiovasculares, como a hipertensão essencial (MIYAI et
al., 2002; SHARABI et al., 2001), a doença coronariana (MCHAM et al., 1999), a hipertrofia
do ventrículo esquerdo (GOTTDIENER et al., 1990); e até da morte (KJELDSEN et al.,
2001).

A RHE é considerada multifatorial, sendo influenciada por mecanismos que incluem o
tônus simpático excessivamente alto durante o exercício, a diminuição da distensibilidade
aórtica, bem como disfunção endotelial e diastólica (SCHULTZ et al., 2013). Também
contribuem para a RHE a resistência periférica total, que não diminui adequadamente para
compensar o aumento do débito cardíaco durante o exercício, e a incapacidade da
vasodilatação induzida pelo exercício, assim como de forma crônica o aumento da massa
do ventrículo(WILSON et al., 1990).

Estudos demostram que, uma vez acionados tais mecanismos, a RHE apresenta poder
prognóstico para o desenvolvimento da hipertensão arterial sistêmica (HAS) (HOLMQVIST
et al., 2011; SINGH et al., 1999), considerada a doença crônica não transmissível mais
prevalente na população idosa e que constitui o principal fator de risco cardiovascular
modificável causador de morbimortalidade no mundo (OSTCHEGA et al., 2007). A HAS
tem origem multifatorial, e é causada por fatores genéticos, sedentarismo, obesidade,
ingesta excessiva de sódio e álcool (DICKSON; SIGMUND, 2006; HACKAM et al., 2010;
MALACHIAS et al., 2016; WHELTON et al., 2002).

Não é de nosso conhecimento a existência de estudos que tenham avaliado a RHE a uma
sessão aguda de exercício multifuncional na população idosa. Deste modo, o objetivo do
presente estudo é o de avaliar a RHE de idosos normotensos e hipertensos submetidos a
uma sessão de exercício físico funcional.

MATERIAIS E MÉTODOS

Delineamento do Estudo

O presente estudo trata-se de um estudo quase-experimental com amostra definida de
forma não probabilística, sendo composta por sujeitos idade entre 60 e 80 anos, de ambos
gêneros, recrutados através da mídia e ação em campo nas áreas públicas de lazer na
cidade de João Pessoa/PB. Participaram do estudo sujeitos hipertensos até o grau II
(MALACHIAS et al., 2016), eutróficos e obesos (18,5 ≤ IMC ≤ 39,9 kg/m²) e aqueles
considerados ativos de acordo com o Questionário Internacional de Atividade Física,
previamente validado e adaptado para população idosa (BERTOLDO BENEDETTI et al.,
2007; MAZO; BENEDETTI, 2010). Não foram incluídos tabagistas e portadores de
qualquer doença pulmonar obstrutiva crônica; além de sujeitos que fizessem uso de
medicação betabloqueadora ou bloqueadora de canal de cálcio ou acometidos por
doenças osteomioarticulares que impossibilitem a prática de atividade física. Para
participar das atividades da pesquisa, o voluntário apresentou atestado médico liberando-o
para a prática de exercício físico.

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) do Centro Universitário de
João Pessoa (UNIPÊ) sob nº de registro CAAE: 55901316.1.0000.5176, e atendeu as
normas de pesquisa com seres humanos da resolução 466/12 do conselho nacional de
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saúde (CNS). Os voluntários da pesquisa foram esclarecidos e assinaram ao TCLE (Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido).

Sessão aguda – Exercício multifuncional

O exercício multifuncional foi prescrito de forma a não oferecer riscos a população
estudada com base na VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (MALACHIAS et al., 2016)
e de acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva para Idosos (NELSON et al.,
2007). O procedimento experimental foi realizado na quadra externa do UNIPE. Ao chegar
ao local os participantes foram colocados sentados por um período de 10 minutos em
seguida verificava-se a PA e a FC.

Depois disso o exercício multifuncional foi iniciado e a frequência cardíaca monitorada
após 10 minutos, e em seguida a cada 5 minutos. A sessão experimental foi realizada da
seguinte forma: a atividade foi iniciada com um aquecimento leve (<50% da FC ) em
torno de 5 minutos com uma corrida leve. Ativação do core com estabilização ventral,
dorsal e lateral; Alongamentos dinâmicos: Caminhar com as mãos; Passada lateral;
Avanço abraçando o joelho; Toque de pé; Inclinação de tronco; Rotação de braços e
ativação neuromuscular com agachamentos; Saltos verticais; Deslocamento frente, costas
e laterais; Corrida estacionária.

Os exercícios multifuncionais foram executados em 3 ciclos de 12 estações, com intervalo
de 2 minutos entre os ciclos, divididas na seguinte sequência: Prancha em 4 apoios com
movimentação de braço a frente; Agachamento Frontal com medicine ball; Escada de
agilidade (2 dentro, 2 fora); Flexão de tronco corda; Stiff unipodal;  Deslocamento com
mudança de direção (8 cones); Rotação de tronco com elástico; Puxada na fita de
suspensão; Deslocamento unipodal em quadrado; Arremesso para baixo com slam ball;
Flexão de cotovelo; Deslocamento em T (cones). Com duração de 80 segundos cada
estação e intervalo de 30 segundos de descanso entre elas. A verificação da PA foi
realizada em 3 estações de cada ciclo, imediatamente após a execução do referido
exercício. Ao final dos exercícios foi realizada uma volta a calma seguido de um
alongamento estático. Imediatamente após a sessão experimental, os indivíduos foram
colocados sentados novamente, sendo realizada a verificação da PA, da FC.

Medidas de Pressão Arterial

Após a chegada ao local da coleta dos dados, os voluntários foram solicitados a
permanecer sentados durante 10 minutos, e, em seguida, foi realizada uma medida da
pressão arterial (PA). Três novas medidas foram obtidas durante a realização dos
exercícios ao longo da sessão A PA foi aferida de acordo com as normas da VII Diretriz
Brasileira De Hipertensão Arterial (MALACHIAS et al., 2016) para medidas clinicas da PA.
Foi utilizado um esfigmomanômetro aneroide da marca Missouri Mikatos 102-NYL com
precisão de dois milímetros de mercúrio previamente calibrado contra um
esfigmomanômetro de coluna de mercúrio para mensuração da PA.

Medidas de Frequência Cardíaca
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A intensidade da sessão de exercício funcional foi monitorada pela instrumentação de um
monitor de frequência cardíaca (Atrio®, ES055) nos voluntários. Para garantir a
permanência do participante na zona da frequência cardíaca, a FC  foi monitorada em
intervalos de 05 minutos durante o exercício.

RESULTADOS

Os sujeitos, em sua maioria do gênero feminino, foram pareados quanto a idade e IMC (p
> 0,05). Ambos os grupos iniciaram a sessão de exercício funcional sem diferenças
estatisticamente significantes entre as variáveis hemodinâmicas (p > 0,05) garantindo que
as respostas encontradas não se devem a condições pré-exercício diferentes (tabela 1).

Tabela 2. Resposta da pressão arterial ao exercício funcional.

PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; PAM, pressão arterial
média.

DISCUSSÃO

O principal achado deste estudo sugere que o exercício multifuncional de intensidade
moderada não promove resposta hipertensiva em idosos, o que nos permite considerar
esse tipo de exercício físico uma prática segura para a população idosa. Outros estudos
também se dedicaram a avaliar a resposta hipertensiva aos mais diversos protocolos de
exercício físico (MATTHEWS et al., 1998; SINGH et al., 1999; TAKAMURA et al., 2008;
WILSON et al., 1990).

Wilson et al. (1990) avaliaram a RHE em cicloergômetro em diferentes intensidades de 35
homens divididos em dois grupos:  alto risco (n = 20) e baixo risco (n = 15) de desenvolver
hipertensão arterial, e verificaram que 7 sujeitos do grupo de alto risco apresentaram uma
RHE. Um deles apresentou RHE com baixa intensidade e outros 6 com intensidade
moderada; além disso, foram percebidos valores de frequência cardíaca maiores no grupo
com a resposta exagerada de pressão arterial, devido à baixa capacidade de
vasodilatação induzida pelo exercício indicando que o grupo que teve a RHE detectada
tem mais risco de se tornarem hipertensos.

Por sua vez, Matthews et. al. (1998) analisaram a RHE de 352 homens normotensos
submetidos a uma sessão de exercício em esteira, a fim de investigar a associação entre a
resposta da PA ao exercício e o prognóstico de hipertensão. Em seus resultados
identificaram que os sujeitos do grupo de caso (identificados por um relatório afirmativo de
hipertensão diagnosticado por um médico) estão 2,4 vezes mais propensos a
apresentarem resposta exagerada da PA do que o grupo controle, de modo que
concluíram que esta resposta exagerada da PA está associada ao risco de hipertensão.

Também, Singh et al. (1999), realizaram um estudo para analisar a RHE de 1026 homens
e 1284 mulheres normotensos, através de um teste de esteira com vários estágios de
acordo com o protocolo de Bruce. Os resultados mostraram que aproximadamente 80%
dos indivíduos atingiram a zona alvo da FC, e que a médias das aferições da PA em todas
as fases do teste (repouso, exercício e recuperação) foram significantemente maiores nos
homens do que nas mulheres. O estudo também mostrou que a RHE apresenta relação
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com a probabilidade de desenvolver hipertensão arterial. Os resultados obtidos, em
relação a resposta hipertensiva a uma sessão de treinamento multifuncional em idosos,
não mostrou significância estatística nas variáveis fisiológicas dos indivíduos.

Takamura et al. (2008), estudaram a RHE após um teste de esteira de 6 minutos usando o
protocolo de Bruce. Os indivíduos (n = 129) foram divididos em três grupos: sem RHE e
sem HA (grupo controle, n = 30), sem RHE e sem HA (grupo RHE, n = 25) e com RHE e
HA (grupo HTN, n = 74). No estudo foi observado que a PA aumentou nos grupos RHE e
HTN, em comparação com o grupo controle. Concluíram que independente da HA, os
indivíduos com uma RHE tiveram comprometimento das funções fisiológicas, se tornando
relativamente perigoso a prática de exercício nessas condições.

CONCLUSÃO

Tendo em vista tais dados nesses tipos de teste, uma sessão de exercícios
multifuncionais, além de melhorar as capacidades físicas para o dia a dia do idoso,
mostrou melhores resultados e com menor risco ao indivíduo praticante. Levando em
consideração que a população idosa está mais propensa ao desenvolvimento da
hipertensão devido a fatores relacionados, principalmente, a idade o exercício
multifuncional de intensidade moderada mostrou-se como uma opção de exercício físico
segura no tocante a resposta exagerada da PA.
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