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RESUMO 

O ato de ensinar pode ser estressor e a dinâmica da gestão da sala de aula 
desgastante. A condição de falar em público, típica do professor, está associada ao 
aumento da pressão arterial (PA) e em longo prazo, maior chance de desencadear a 
hipertensão arterial. O objetivo do presente estudo foi investigar as respostas 
hemodinâmicas e autonômicas de professores universitários em períodos das 24h 
após exercício resistido (ER) com diferentes intensidades. A amostra foi composta 
por 10 professores universitários do sexo masculino, aparentemente saudáveis 
(33,6±3,4 anos, 26,2±3,2 kg/m2, PA Sistólica-PAS: 120,9±1,9 mmHg, PA Diastólica-
PAD: 75,6±1,2 mmHg), livre de problemas ósteo-mio-articulares e que não faziam 
uso de medicação que interferisse no sistema cardiovascular. Após realização de 
teste de uma repetição máxima (1RM) em 7 exercícios alternados por segmento, os 
voluntários foram convidados a realizar em dias distintos, separados por 1 semana 
em ordem randomizada, 3 sessões experimentais, sendo: Sessão de ER a 
40%1RM; Sessão de ER a 80%1RM e Sessão Controle sem a realização do ER. Em 
cada sessão, os indivíduos ficaram sentados por 20min (pré-intervenção) para 
mensuração da PA e registros das séries R-R. Logo após, iniciaram as sessões 
experimentais com duração aproximada de 40min cada. Após cada sessão, foi 
realizado a monitorização ambulatorial da PA e da frequência cardíaca (FC) além de 
calculado o duplo produto (DP) e realizada análise das séries R-R, por um período 
de 24h, considerando os momentos: total, vigília, aula e sono. Nas sessões de ER 
40%1RM, os participantes realizaram, em forma de circuito, 3 séries com 16 
repetições e na sessão de 80%1RM realizaram, em forma de circuito, 3 séries com 8 
repetições. Na sessão controle ficaram sentados numa cadeira confortável durante 
40min. O intervalo de recuperação entre os exercícios foi de 60seg e 90seg, 
respectivamente para 40%1RM e 80%1RM, e entre os circuitos de 120seg. 
Estatística descritiva com média, desvio padrão e erro padrão da média foram 
adotados. Área abaixo da curva foi calculada. ANOVA two-way para medidas 
repetidas foi empregada com pós-hoc LSD para identificação dos pares de 
diferenças. Para dados não paramétricos foi realizada transformação para ajuste de 
escala visando atender ao modelo de distribuição normal da variável. O nível de 
significância adotado foi p<0,05. Diferenças entre sessões durante a aula ocorreram 
na FC (Controle: 83,1±10,5 bpm/min vs. 40%1RM: 77,8±7,1 bpm/min; p<0,05), DP 
(Controle: 11173,3±1549,3 mmHg*bpm/min vs. 40%1RM: 10417,1±1585,0 
mmHg*bpm/min; p<0,05) e VFC–LF/HF (Controle: 3,2±0,9 vs. 40%1RM: 2,9±0,9; 
p<0,05). No período do sono ocorreram diferenças na PAS (Controle: 109,8±7,4 
mmHg/min vs. 40%1RM: 105,2±8,0 mmHg/min; p<0,05), PAD (Controle: 65,6±4,6 
mmHg/min vs. 40%1RM: 61,9±4,4 mmHg/min; p<0,05) e PAM (Controle: 80,1±4,8 
mmHg/min vs. 40%1RM: 76,0±4,9 mmHg/min; p<0,05). Diferenças no descenso 
noturno ocorreram na PAD (Controle: -18,2±4,5% vs. 40%1RM: -24,2±3,4%; 
p<0,05), PAM (Controle: -16,5±3,7% vs. 40%1RM: -20,9±3,2%; p<0,05) e DP 
(Controle: -30,4±10,2% vs. 40%1RM: -35,0±5,4%; p<0,05). Conclui-se que ER 
a 40%1RM atenuou as respostas hemodinâmicas e equilibrou o balanço simpato-
vagal durante a aula de professores universitários, bem como promoveu maior 
descenso noturno de PA e DP na amostra investigada. 
 
Palavras-chave: Exercício resistido. Hipotensão pós-exercício. Balanço simpato-
vagal. Professor. Estresse ocupacional. 
  



 
 

ABSTRACT 

 
The act of teaching can be stressful and the dynamic of management of classroom is 
grueling. The condition of speaking in public, typical of professor, is associated with 
increased blood pressure (BP) and in the long term increases the chances of 
triggering hypertension. The aim of this study was to investigate the hemodynamic 
and autonomic responses of professors of 24h periods after resistance exercise (RE) 
with different intensities. The sample consisted of 10 male professors, apparently 
healthy (33.6±3.4 years, 26.2±3.2 kg/m2, systolic BP-SBP: 120.9±1.9 mmHg, 
diastolic BP-DBP: 75.6±1.2 mmHg), without myo-osteo-articular diseases and were 
not taking medication that interferes in the cardiovascular system. After performing a 
one repetition maximum test (1RM) in 7 alternate by segment exercises, volunteers 
were asked to perform on different days, separated by 1 week in randomized order, 
three experimental sessions, as follows: RE session at 40%1RM; RE session at 
80%1RM and Control session without perform the RE. In each session, subjects sat 
for 20min (pre-intervention) to measure BP and record the R-R interval series. Next, 
experimental sessions with 40 minutes lasting were initiated. After each session, the 
ambulatory BP, heart rate (HR), rate-pressure product (RPP) and HRV analyses was 
performed for a period of 24h, considering the times: total, awake, in class and 
asleep. In RE 40%1RM sessions, participants performed in circuit form, 3 sets of 16 
repetitions and 80%1RM session held on a circuit, 3 sets of 8 reps. In the control 
session volunteers were seated in a comfortable chair for 40min. The rest interval 
between exercises was 90seg and 60sec, respectively to 40%1RM and 80%1RM, 
and between circuits 120sec. Descriptive statistics with mean, standard deviation and 
standard error of the mean were adopted. Area under the curve was calculated. Two-
way ANOVA for repeated measures was used with LSD post-hoc to identify the pairs 
of differences. For nonparametric data processing for scale adjusting was performed 
to meet the normal distribution of the variable model. The level of significance was 
p<0.05. Differences between sessions during class occurred in HR (Control: 
83.1±10.5 bpm/min vs. 40%1RM: 77.8±7.1 bpm/min, p<0.05), RPP (Control: 
11173.3±1549.3 mmHg*bpm/min vs. 40%1RM: 10417.1±1585.0 mmHg*bpm/min, 
p<0.05) and HRV-LF:HF (Control: 3.2±0.9 vs. 40%1RM: 2.9±0.9, p<0.05). 
Differences occurred during sleep in SBP (Control: 109.8±7.4 mmHg/min vs. 
40%1RM: 105.2±8.0 mmHg/min, p<0.05), DBP (Control: 65.6±4.6 mmHg/min vs. 
40%1RM: 61.9±4.4 mmHg/min, p<0.05) and MAP (Control: 80.1±4.8 mmHg/min vs. 
40%1RM: 76.0±4.9 mmHg/min, p<0.05). Differences in nocturnal dip occurred in 
DBP (Control: -18.2±4.5% vs. 40%1RM: -24.2±3.4%, p<0.05), MAP (Control: -
16.5±3.7% vs. 40%1RM: -20 9±3.2%, p<0.05) and RPP (Control: -30.4±10.2% vs. 
40% 1RM: -35.0±5.4%, p<0.05). We conclude that RE at 40%1RM attenuated 
hemodynamic responses and improve the sympathetic-vagal balance during class 
academics and promoted greater nocturnal dip in BP and RPP in the investigated 
sample. 
 
Keywords: Resistance exercise. Post-exercise hypotension. Sympathetic-vagal 
balance. Teacher. Occupational stress. 
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1 INTRODUÇÃO 

O professor tem papel central na promoção de um ambiente em sala de aula 

que vise, além da transmissão do conhecimento, o bem-estar sócio-emocional 

próprio e dos seus educandos. Porém, o ato de ensinar pode ser estressante e a 

dinâmica da gestão da sala de aula desgastante (FLOOK et al., 2013). 

A tarefa exercida por professores universitários pode ser considerada uma 

das atividades laborais que significantemente geram altos níveis de estresse 

(PEDRABISSI et al., 1993; JIN et al., 2008). O estresse pode afetar sua capacidade 

de ser ágil e eficaz na sala de aula (FLOOK et al., 2013) e também influenciar no 

desenvolvimento intelectual do ambiente (CHANG & TSENG, 2009). 

Alguns estudos (LUCINI et al., 2002; CHAN, 2003; GARCÍA-LEÓN et al., 

2003; SCHNEIDER et al., 2003; LIPP et al., 2006) demonstraram a presença de alto 

nível de estresse e sofrimento mental agudo durante essas tarefas e esse quadro 

tem se associado ao estresse psicossocial crônico, bem como, a sentimentos de 

raiva, ansiedade, irritabilidade e frustração. Essa condição pode estar associada ao 

aumento da pressão arterial em professores universitários durante a aula como 

observado por Ribeiro et al., (2011), e por conseguinte poderia contribuir com um  

desequilíbrio no balanço simpato-vagal dessa população. 

Outros autores (KELTIKANGAS-JÄRVINEN & HEPONIEMI, 2004) têm 

demonstrado que a atividade de falar em público, típica do professor universitário, 

está associada ao aumento da pressão arterial e chances de desencadear a 

hipertensão arterial sistêmica (HAS). A HAS aumenta os riscos de desenvolvimento 

de doença arterial coronariana e de acidente vascular cerebral, sendo o controle da 

pressão arterial e equilíbrio simpato-vagal um importante fator na diminuição destes 

riscos (WILMORE & COSTILL, 2004; KOKKINOS et al., 2006). 

Por outro lado, na atualidade já está bem documentado sobre a importância 

do exercício aeróbio na saúde cardiovascular (FORJAZ et al., 2010). Além disso, o 

exercício resistido (ER) também tem sido discutido quanto aos possíveis efeitos 

protetores no sistema cardiovascular de indivíduos tanto saudáveis como 

acometidos por doenças (WILLIAMS et al., 2007). O ACSM (1998) e Kraemer et al., 

(2002) destacam a importância do ER e Umpierre & Stein (2007) propõe essa 

modalidade de exercício como possível estratégia para prevenção e reabilitação 

cardiovascular. 
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Na última década, vários estudos relataram a importância do fenômeno da 

hipotensão pós-exercício (HPE) aeróbio (HALLIWILL et al., 2013; LIU et al., 2013; 

TERBLANCHE et al., 2012; RIBEIRO et al., 2011; SANTANA et al., 2011). A HPE é 

caracterizada por uma queda pressórica dentro dos limites de normalidade abaixo 

dos valores observados no período de repouso pré-exercício (CUNHA et al., 2006), e 

pode ter duração de até 20h após a sessão de exercício. No entanto, ainda são 

poucos e controversos (QUEIROZ et al., 2010) os trabalhos que observam as 

respostas pressóricas após uma única sessão de ER por um período prolongado 

após a sessão, como nas 24h pós-exercício. 

Alguns estudos apresentaram HPE resistido na pressão arterial sistólica 

quando a intensidade do exercício foi 43% de uma repetição máxima (1RM) em 

indivíduos com e sem diabetes tipo-2 (SIMÕES et al., 2010) e 40% e 80% de 1RM 

em normotensos (REZK et al., 2006). Entretanto, apenas o ER de menor intensidade 

(40%1RM) diminuiu a pressão arterial diastólica até 90min da recuperação pós-

exercício (REZK et al., 2006). Queiroz et al., (2010) afirmaram que o ER realizado 

com menor intensidade seria mais recomendado a fim de promover redução da 

pressão arterial de recuperação. 

Embora a literatura supracitada tenha apresentado resultados favoráveis, 

ainda existem controvérsias sobre o ER de maior intensidade na promoção da HPE 

em homens treinados (ROLTSCH et al., 2001; DUNCAN et al., 2014).  Além disso, 

alguns destes estudos têm utilizado o método auscultatório de avaliação da pressão 

arterial, bem como realizado essa medida apenas durante 60 a 120min após a 

sessão de exercício. Polito & Farinatti (2006), destacam que efeito isolado do ER 

sobre a HPE parece depender de outras variáveis, como a intensidade ou o período 

de monitorização.  

 Estudos que utilizam a monitoração ambulatorial de pressão arterial (MAPA) 

24h pós-exercício resistido tem sido realizados (ROLTSCH et al., 2001; BERMUDES 

et al., 2003; MORAIS et al., 2011; PRISTA et al., 2013; TIBANA et al., 2013a; 

TIBANA et al., 2013b; TIBANA et al., 2013c; SOUZA et al., 2013; RODRIGUES et 

al., 2014). Estes podem contribuir com a melhor explicação e aplicação do fenômeno 

HPE por um período agudo mais duradouro da vida diária (vigília e sono), o qual 

pode sugerir momentos de reatividade de pressão arterial durante a atividade laboral 

(RIBEIRO et al., 2011). Nesse sentido, a aplicação clínica da HPE estaria 

relacionada ao controle cardiovascular agudo do indivíduo, protegendo-o tanto de 
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situações de estresse induzido (MOREIRA et al., 2014), como durante a realização 

de tarefas laborais do professor universitário (RIBEIRO et al., 2011). 

A intensidade do ER pode afetar as respostas metabólicas e mecânicas da 

vasculatura e consequentemente, dos mecanismos reflexos de controle 

cardiovascular (POLITO & FARINATTI, 2006). Assim, diferentes intensidades do ER 

podem promover diferentes respostas na modulação autonômica cardíaca pós-

exercício (LIMA et al., 2011). Dessa maneira, uma importante alternativa em 

conjunto com a MAPA, seria monitorar as respostas autonômicas nas 24h pós-

exercício, o que possibilitaria a análise da dinâmica simpato-vagal em função do ER 

por um período agudo mais prolongado e sua consequente associação com as 

respostas de PA neste mesmo período.  

Para tanto, a variabilidade da frequência cardíaca (VFC), entendida como 

uma medida qualitativa da frequência cardíaca tem sido amplamente adotada na 

estimativa da dinâmica autonômica cardiovascular de um indivíduo (TULPPO et al., 

1996). O aumento da VFC tem sido associado com a baixa taxa de mortalidade 

(TULPPO et al., 1998). Entretanto, poucos são os estudos que investigam em 

conjunto as medidas de pressão arterial e VFC após uma sessão de ER em 

diferentes intensidades e em especial durante as 24h da recuperação. 

Em função do estado da arte apresentado, as evidências supracitadas 

justificam a necessidade de maiores investigações quanto às respostas de pressão 

arterial e dinâmica simpato-vagal tanto em relação à intensidade, como durante 

períodos mais prolongados de análise após a sessão de ER em professores 

universitários e particularmente durante momentos da sua atividade laboral e do 

sono, os quais podem ter importante implicação clínica na saúde cardiovascular. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Investigar as respostas hemodinâmicas e autonômicas cardíacas de 

professores universitários em períodos das 24h após sessões de ER com diferentes 

intensidades. 

 

2.2 Específicos 

- Aplicar sessões de ER com intensidades moderada (40%1RM) e alta 

(80%1RM) em professores universitários; 

- Mensurar e comparar as respostas de pressão arterial, frequência cardíaca, 

duplo produto e indicadores da variabilidade da frequência cardíaca de professores 

universitários nos períodos total de 24h, vigília, aula e sono pós-exercício resistido 

com diferentes intensidades. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 HIPOTENSÃO PÓS-EXERCÍCIO RESISTIDO 

 Em anexo se encontra o artigo submetido referente a esse tópico. 

 

3.2 VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA 

A VFC é definida como a oscilação no intervalo entre batimentos cardíacos 

consecutivos, bem como as oscilações entre frequências cardíacas (FC) 

instantâneas consecutivas. A VFC tornou-se o termo convencionalmente aceito para 

descrever as variações batimento a batimento entre intervalos R-R no complexo 

QRS do eletrocardiograma (TASK FORCE HEART RATE VARIABILITY, 1996). 

 
“A partir dos anos 70 grande melhoria na análise no sinal da pressão arterial 
e sinal de variabilidade da frequência cardíaca (VFC) resultou em extensa 
utilização de técnicas computadorizadas com detecção automática de ciclo 
cardíaco sobre os sinais de pontos fiduciais e posterior processamento 
digital. Tais oscilações espontâneas no tempo são atribuídas aos 
mecanismos de controle neural da pressão arterial e da frequência cardíaca 
(efetuada por meio de sistemas simpático e parassimpático) modulados por 
influências mediadas centralmente e respostas periféricas muito rápidas 
(resposta do barorreflexo), bem como por influência mecânica direta da 
respiração.” (BASELLI et al., 1987) 
 

A VFC tem sido utilizada com o objetivo de diagnosticar tanto desordens 

fisiológicas quanto psicológicas (VANDERLEI et al., 2009). Alguns estudos apontam 

que a VFC é influenciada por condições ambientais (BROWN et al., 2013; 

GLADWELL et al., 2012; LI  et al., 2011; LI & KAWADA, 2011; PARK et al., 2010), 

pelo estado de humor e estresse mental (BROWN et al., 2013; LI & KAWADA, 2011; 

PARK et al., 2010; BERMAN et al., 2008), pela posição corporal (DANTAS et al., 

2010; EWING et al., 1991) e pela respiração espontânea e ritmada (PINNA et al., 

2007). Mudanças nos padrões da VFC fornecem um indicador sensível e antecipado 

de comprometimentos na saúde cardiovascular (VANDERLEI et al., 2009).  

O aumento da VFC tem sido associado com baixa taxa de mortalidade 

(TULPPO et al., 1998), enquanto que a sua diminuição é frequentemente um 

indicador de adaptação anormal e insuficiente do sistema nervoso autônomo (SNA), 

o que pode sugerir presença de mau funcionamento fisiológico no indivíduo 

(VANDERLEI et al., 2009). 

Alguns estudos demonstraram a presença de alto nível de estresse e 

sofrimento mental agudo durante a atividade laboral de profissionais da educação 
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(LUCINI et al., 2002; CHAN, 2003; GARCÍA-LEÓN et al., 2003; SCHNEIDER et al., 

2003; LIPP et al., 2006) e em condutores de automóveis (GAUDET et al., 2013). 

Esse quadro, associado ao estresse psicossocial crônico, bem como a sentimentos 

de ansiedade, raiva, frustração e irritabilidade, contribuem para um desequilíbrio no 

balanço simpato-vagal e aumento da pressão arterial, o que demonstra o grau de 

impacto dos aspectos da vida psíquica no funcionamento do organismo. 

 

3.2.1 Equipamentos de avaliação 

O equipamento padrão-ouro para registro dos intervalos R-R é o 

eletrocardiógrafo (WALLÉN et al., 2012; VANDERLEI et al., 2009; VANDERLEI et 

al., 2008; GAMELIN et al., 2006; TASK FORCE HRV, 1996), porém, frequencímetros 

de diferentes marcas e modelos vêm sendo utilizados em muitos estudos com VFC 

tanto em humanos (GAMELIN et al., 2006; GAUDET et al., 2013; KINGSLEY et al., 

2005; NUNAN et al., 2008; PORTO & JUNQUEIRA JÚNIOR, 2009; VANDERLEI et 

al., 2008; WALLÉN et al., 2012; WEIPPERT et al., 2010) quanto em animais 

(HOPSTER & BLOKHUIS, 1994; MARCHANT-FORDE et al., 2004; PARKER et al., 

2010), devido ao seu baixo custo e fácil manuseio (VANDERLEI et al., 2008, 2009), 

além de serem considerados válidos e confiáveis (ACHTEN & JEUKENDRUP, 2003; 

GAMELIN et al., 2006; PORTO & JUNQUEIRA JÚNIOR, 2009). 

O frequencímetro é um sistema de monitorização que consiste em um “cinto” 

preso ao tórax com dois condutores que transmitem os valores do intervalo RR para 

um relógio de pulso o qual armazena os registros (WEIPPERT et al., 2010) 

O ECG utilizado para análise da VFC, além de apresentar alto custo, dificulta 

a aplicabilidade em situações externas ao ambiente laboratorial. Por outro lado, os 

cardiofrequencímetros minimizam essas dificuldades, devido sua praticidade de 

aplicação em diferentes ambientes (VANDERLEI et al., 2008, 2009).  

Estudos comparando o ECG com frequencímetros da marca Polar® (WALLÉN 

et al., 2012; WEIPPERT et al., 2010; PORTO & JUNQUEIRA JÚNIOR, 2009; 

VANDERLEI et al., 2008; GAMELIN et al., 2006) e Suunto (WEIPPERT et al., 2010) 

encontraram resultados interessantes. 

Vanderlei et al., (2008) encontraram em suas investigações que houve 

sensibilidade nos dois equipamentos para detectar as variações na duração dos 

intervalos RR, o que indica que o frequencímetro da marca Polar® modelo S810i é 

capaz de fornecer séries RR consistentes e que pode ser utilizado para a análise de 
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VFC em repouso. Os autores encontraram correlações positivas nas variáveis no 

domínio do tempo pNN50 (p<0,0001; R=0,994) e RMSSD (p<0,0001; R=0,995) além 

das variáveis no domínio da frequência LFn.u. (R=0,978), HFn.u. (R=0,978) e LF/HF 

(R=0,982).  

Ainda a respeito do Polar® S810i, Porto e Junqueira Júnior (2009) concluíram 

que ele é viável e confiável para gravação de intervalos RR apresentando 

excelentes concordâncias com o ECG tanto na postura supina quanto em pé. 

Gamelin et al., (2006) demonstraram que este frequencímetro fornece medidas de 

VFC consistentes com o ECG e que as variações na duração do intervalo RR entre 

os equipamentos são sensíveis. Os autores ainda demonstram um alto coeficiente 

de correlação entre esses dois sistemas (r=0,99; p>0,05) com pequena magnitude 

entre as diferenças (small effect size <0,052) sendo os erros de medições 

desprezíveis. Na posição supina, todas as variáveis dos domínios do tempo e da 

frequência apresentaram boas correlações (r=0,99), porém, na posição de pé as 

variáveis RMSSD (ms) e SD1 (ms) apresentaram diferenças significantes entre os 

equipamentos, mesmo com boas correlações, onde os autores sugerem cautela ao 

analisar os dados dessas variáveis nessa posição. 

Weippert et al., (2010) foram os únicos a comparar a VFC em três dispositivos 

ao mesmo tempo (ECG, Polar® S810i e o Suunto® t6) e encontraram também 

concordâncias muito boas entre os equipamentos (ICC=0,99) principalmente nos 

valores normalizados de LF (n.u.) e HF (n.u.) e que houvesse cautela em análises 

dos valores absolutos de ‘Total Power’, por exemplo. 

Wallén et al., (2012) compararam o Polar® RS800 com o ECG em pessoas de 

ambos os sexos e várias faixas etárias. Encontraram correlações interclasses (ICC) 

significantes (0,989 a 0,997) em homens com menos de 45 anos de idade nas 

variáveis no domínio do tempo SDNN e RMSSD e domínio da frequência (HF Power 

e LF Power). Porém, os autores salientam um cuidado particular com estudos 

utilizando o frequencímetro em idosas e indivíduos que apresentam atividade 

cardíaca anormal, o qual não seria adequado. 

De acordo com o exposto, pode-se inferir que o frequencímetro é um 

equipamento válido e aceito pela comunidade científica para realização de estudos, 

apresentando resultados satisfatórios para analisar indicadores da VFC, 

principalmente em homens jovens sem nenhum acometimento cardiovascular que 

possa influenciar nas medidas. Dessa maneira, adiante serão abordados estudos 
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que utilizaram este equipamento para verificar respostas da VFC após sessão aguda 

de exercício resistido (ER).  

 

3.2.2 Variabilidade da frequência cardíaca e exercício resistido 

Em busca realizada na base de dados Pubmed com os termos ‘heart rate 

variability (HRV), acute session, resistance exercise (RE)’ foram encontrados 8 

estudos. Desses, três (SOUZA et al., 2013; TEIXEIRA et al., 2011; TIBANA et al., 

2013) estão na revisão de literatura sobre hipotensão pós-exercício resistido, os 

quais serão citados no transcorrer desse tópico. Dos cinco restantes, apenas três 

são estudos que envolvem exercício resistido (IGLESIAS-SOLER et al., 2014; LIMA 

et al., 2011; NIEMELÄ et al., 2008). 

Iglesias-Soler et al., (2014) compararam, em homens jovens e saudáveis, o 

efeito de duas sessões de ER com alta intensidade no agachamento, onde uma 

sessão foi realizada até a falha (3 séries de 4 repetições com carga máxima) com 3 

minutos de repouso entre as séries e outra sessão foi realizada se equiparando o 

tempo de repouso entre as repetições. Esse estudo sugere que a configuração das 

séries influencia na resposta cardiovascular e que a maior resposta hemodinâmica 

durante o exercício estaria associada à uma recuperação mais rápida do sistema 

parassimpático após a sessão com repouso entre as repetições. 

Já Lima et al., (2011), verificaram, em homens jovens saudáveis, o efeito da 

intensidade (50% e 70%1RM) em uma sessão aguda de ER para tronco e membros 

superiores na modulação autonômica cardíaca, onde foi encontrado um aumento do 

balanço simpato-vagal após a sessão de maior intensidade em relação à sessão de 

50%1RM. Esse resultado corrobora o estudo de Niemelä et al., (2008) onde 

investivagaram o padrão de sensibilidade barorreflexa após sessão aguda de 

exercício aeróbio e ER de baixa e alta intensidades, sendo encontrado um padrão 

de recuperação da regulação autonômica mais demorado na sessão de ER com alta 

intensidade do que após a sessão de exercício aeróbio e ER de baixa intensidade 

em homens saudáveis. 

Dos 54 estudos avaliados na revisão de literatura sobre hipotensão após 

sessão de ER, apenas 10 verificaram respostas de parâmetros da VFC nos 

domínios do tempo e da frequência, sendo seis estudos com sujeitos saudáveis e 

treinados, três com sujeitos saudáveis sedentários e apenas um estudo com sujeitos 

que apresentaram alguma doença. Nesse último, Tibana et al., (2013a) investigaram 
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as respostas da PA e da VFC em mulheres com e sem síndrome metabólica uma 

hora após sessão de exercício resistido a 60% de 1RM. Como já esperado 

(STUCKEY et al., 2014), as mulheres com síndrome metabólica apresentaram maior 

desequilíbrio autonômico no repouso e apresentaram restabelecimento mais lento 

de componentes da VFC no domínio do tempo (RRi, SDNN, RMSSD) e da 

frequência (LF, HF, LF/HF) em comparação com as mulheres sem a síndrome 

metabólica. 

Esses achados são confirmados por uma revisão sistemática com 14 estudos 

realizada por Stuckey et al., (2014). Esses autores concluíram que a VFC, foi 

reduzida em mulheres com síndrome metabólica, em comparação com aquelas sem 

e que parâmetros de VFC nos domínios do tempo e da frequência foram associados 

a fatores de risco da síndrome metabólica. 

 Em pessoas saudáveis, porém sedentárias, Sousa et al., (2013) avaliaram o 

efeito agudo de uma sessão de ER na VFC de mulheres adultas, de tal maneira que 

as sessões eram levadas ou não à falha concêntrica. Para avaliar parâmetros da 

VFC eles utilizaram um indicador no domínio do tempo (RMSSD) e três indicadores 

no domínio da frequência (LF, HF e LF/HF). Os resultados apontaram que apenas o 

parâmetro HF diminuiu 24h após as sessões de ER sendo diferente estatisticamente 

da sessão controle. 

Em estudos ainda com pessoas saudáveis e sedentárias, Rezk et al., (2006) e 

Teixeira et al., (2011) investigaram respostas agudas do ER em diferentes 

intensidades, sendo 40% e 80%1RM (REZK et al., 2006) e 50%1RM (TEIXEIRA et 

al., 2011). Nos dois estudos, as pessoas avaliadas foram de ambos os sexos e não 

houve divisão de grupos por sexo. Porém, Rezk et al., (2006) justificaram 

estatisticamente a não ocorrência de diferenças entre os grupos. Nos dois estudos 

foi encontrado que o intervalo RR permaneceu menor em relação à pré-intervenção 

após 50 minutos (TEIXEIRA et al., 2011) e 75 minutos (REZK et al., 2006) da sessão 

de ER. 

Com relação aos parâmetros no domínio da frequência, no estudo de Rezk et 

al., (2006) todas as variáveis (LF, HF, LF/HF) permaneceram alteradas 

significativamente em relação ao repouso e ao controle durante os 75 minutos após 

a sessão de ER nas duas intensidades avaliadas. No caso do estudo de Teixeira et 

al., (2011), 50 minutos após finalizada a sessão de ER a 50%1RM, apenas o 

parâmetro LF/HF não voltou aos níveis de repouso. Nos dois estudos os autores 
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explicam que essas alterações são devido à elevada frequência cardíaca após a 

sessão de ER, causada pela alteração na modulação autonômica, com aumento da 

modulação nervosa simpática e retirada da modulação vagal. 

Respostas parecidas com os estudos supracitados foram encontradas 

naqueles que verificaram os efeitos de uma sessão de ER na VFC de pessoas 

saudáveis e experientes neste tipo de exercício (QUEIROZ et al., 2013; ROCHA et 

al., 2013; FIGUEIREDO et al., 2013; GOESSLER & POLITO, 2013; ANUNCIAÇÃO 

et al., 2012; ANUNCIAÇÃO et al., 2011). 

O estudo de Queiroz et al., (2013a) foi o único que verificou respostas 

autonômicas pós-exercício resistido em idosos saudáveis. Assim como as respostas 

em jovens, a frequência cardíaca e os parâmetros da VFC no domínio da frequência 

desse público se mantiveram alterados (LF e LF/HF elevados e HF abaixo dos níveis 

de repouso) 60 minutos após a sessão de ER. Porém, por não haver diminuição da 

pressão arterial após a sessão, os autores afirmaram que esse fato pode refletir uma 

redução da sensibilidade barorreflexa além de manter o duplo produto aumentado, 

dessa maneira, mantendo o trabalho cardíaco elevado por várias horas do dia, o que 

não é recomendado para pessoas com alterações cardiovasculares. 

Rocha et al., (2013) avaliaram a influência do número de séries nas 

alterações cardiovasculares e VFC em homens jovens, onde os mesmos 

participaram de duas sessões de ER compostas por duas e três séries de 10RM 

com intervalo de um minuto entre elas. Apesar de haver hipotensão após a sessão 

com três séries, tal situação não foi associada à redução da frequência cardíaca e 

da modulação simpática cardíaca, o que pode estar relacionada à redução do 

volume sistólico e consequente débito cardíaco (ROCHA et al., 2013; REZK et al., 

2006)  

No estudo de Figueiredo et al., (2013), também com jovens normotensos, foi 

verificado a influência da ordem de execução de uma sessão de ER, onde os 

voluntários iniciavam uma sessão por membros superiores e em outro dia iniciavam 

outra sessão por membros inferiores. A intensidade utilizada foi de 80%1RM e o 

tempo de intervalo entre as séries foi de três minutos. Os autores encontraram que 

quando a sessão de ER é iniciada por membros superiores há uma maior ativação 

simpática e maior redução parassimpática do que quando iniciado por membros 

inferiores. Esses achados corroboram com Lima et al., (2011) onde encontraram que 

após sessão de ER realizada a 70%1RM com exercícios apenas para tronco e 
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membros superiores promove, agudamente, aumento do balanço simpatovagal. Os 

autores ainda afirmam que esse aumento pode ocorrer, provavelmente, devido o 

exercício realizado em alta intensidade chegar próximo da fadiga e 

consequentemente resultar em uma maior e mais duradoura ativação simpática. 

Porém, os mecanismos promotores da maior modulação simpática ainda são pouco 

entendidos (GOESSLER & POLITO, 2013). 

Goessler & Polito (2013) verificaram o tempo de intervalo entre séries na 

resposta autonômica pós-exercício resistido realizado a 75% de 1RM e encontraram 

que intervalos de 1 e 2 minutos elevam o balanço simpatovagal por até 30 minutos 

após a sessão de ER, resultados que corroboram com Lima et al., (2011) e 

Figueiredo et al., (2013). Porém, quando o intervalo entre as séries era auto-

selecionado (entre 2 e 3 minutos), os valores da modulação simpática 

permaneceram iguais aos de repouso durante os 30 minutos após a sessão de ER, 

o que sugere que longas pausas entre as séries diminuem o efeito do exercício no 

balanço autonômico e diverge dos dados de Figueiredo et al., (2013) mesmo não 

sendo objetivos desses avaliar o intervalo entre séries.  

Um estudo de Anunciação et al., (2011) investigou o efeito de uma sessão de 

ER com três intensidades diferentes (40%, 60% e 80%1RM) na modulação 

autonômica cardíaca de jovens normotensos. Esses autores também encontraram 

que independente da intensidade, a modulação simpatovagal permanece alterada 

em relação aos níveis de repouso após 60 minutos da sessão de ER.  Esses 

achados corroboram com Teixeira et al., (2011) e Rezk et al., (2006) mesmo com 

jovens sedentários e não experientes em ER. Os resultados dos estudos citados 

anteriormente divergem dos encontrados por Niemelä et al., (2008), onde uma 

sessão de ER realizada com alta intensidade (80%1RM) retardou por mais tempo a 

recuperação da sensibilidade barorreflexa em comparação com a sessão de baixa 

intensidade (30%1RM). 

Outro estudo de Anunciação et al., (2012) teve como objetivo investigar o 

efeito no sistema cardiovascular (pressão arterial e controle autonômico) de dois 

métodos de ER: circuito e convencional. Com relação à VFC os autores encontraram 

que os dois métodos aumentaram o balanço simpatovagal significativamente em 

relação aos níveis de repouso após 60 minutos da sessão de ER. Porém, apenas o 

método circuitado apresentou valores autonômicos bem alterados aos valores da 

condição sem exercício (controle), o que leva a conclusões de que esse método 
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causaria um maior estresse cardíaco pós-esforço. Porém, uma limitação nesse 

estudo é importante citar, onde os autores afirmaram que “as sessões de ER não 

foram realizadas no mesmo horário do dia” (ANUNCIAÇÃO et al., 2012) o que pode 

ter influenciado nas respostas cardiovasculares (LI et al., 2011; EWING et al.,1991). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Amostra 

O presente estudo é um ensaio clínico controlado do tipo randomizado 

cruzado (HOCHMAN et al., 2005; SCHULZ et al., 2010) por blocos (SCHULZ et al., 

2010), 

“....onde parte de um grupo de voluntários recebe um tratamento e a outra 

parte o tratamento controle. Após uma pausa temporal (washout period), 

faz-se uma inversão, com a primeira metade recebendo o placebo (controle) 

e a segunda o tratamento em estudo” (HOCHMAN et al., 2005) . 

Nesse tipo de estudo é possível testar duas ou mais intervenções usando o 

mesmo participante e tendo a vantagem de ter o mesmo indivíduo como controle 

dele mesmo, ou seja, emprega-se uma análise pareada ao invés de grupos 

independentes (SOUZA, 2009). 

O cálculo amostral foi realizado pelo software G*Power v. 3.0.10 (2008). 

Considerando um poder de 80% (Power 1 – ß), um effect size de 0,25 com nível de 

significância de 5% (α=0,05), um tamanho de amostra de 12 professores seria 

necessário. 

Após cálculo amostral, foi enviado um email para todos os professores da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF e Universidade do 

Estado da Bahia – UNEB convidando para participar do estudo. Não houve procura 

por parte de nenhum voluntário. Então, por conveniência, foram procurados 14 

professores para participar do estudo onde todos se encaixavam nos critérios de 

inclusão (ser aparentemente saudável, não ser hipertenso, fumante ou obeso, não 

apresentar qualquer problema cardiovascular ou ósteo-mio-articular que 

impossibilitasse a participação nos testes físicos, bem como não fazer uso de 

medicamentos que interferissem na função cardiovascular, além de ministrar aula no 

turno da noite). 

A figura 1 apresenta o fluxograma do progresso das fases do ensaio 

randomizado das sessões Controle e Intervenção segundo as recomendações do 

CONSORT 2010 (SCHULZ et al., 2010). Foram excluídos quatro professores, sendo 

dois por não realizarem a última sessão, um por motivos de lesão articular e outro 

por não seguir as recomendações prévias e durante o estudo. 

Os participantes foram convidados a comparecer ao Colegiado de Educação 

Física (CEFIS) da UNIVASF em dias distintos, onde, nessa primeira visita 
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responderam uma anamnese sobre histórico de saúde, nível de aptidão física e 

estratificação de risco (ACSM, 1995). 

Figura 1 – Fluxograma do progresso das fases do ensaio randomizado das sessões 
Controle e Intervenção. 

 
Fonte: Dados do autor. Modelo sugerido pelo Consort 2010. 
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A classificação dos sujeitos como “Aparentemente saudável” foi baseada nas 

recomendações do American College os Sports Medicine (1995), onde é realizada 

uma entrevista para reunir informações sobre sinais, sintomas e / ou fatores de risco 

cardiopulmonares. 

Logo após foram realizadas mensurações antropométricas. Para verificação 

da estatura e do peso (para cálculo do IMC pela fórmula: peso/estatura2) foi utilizado 

uma balança digital (marca Marte LC 200, São Paulo, Brasil) com variação de 0,1kg 

e um estadiômetro em barra vertical acoplado, inextensível, graduado a cada 0,5cm. 

Para a circunferência da cintura e do abdômen (LOHMAN et al., 1988) foi utilizado 

uma trena antropométrica da marca Cescorf (Porto Alegre/RS, Brasil) de aço flexível, 

com escala sequencial, resolução em milímetros, com 2m de comprimento e 6mm 

de largura. Para obtenção dos valores das dobras cutâneas foi utilizado um 

plicômetro científico tradicional da marca CESCORF/Mitutoyo (Porto Alegre/RS, 

Brasil) com sensibilidade de 0,1mm, amplitude total de 85mm e pressão de 

10g/mm2. 

Foram mensuradas três dobras cutâneas: peitoral, abdominal e região média 

da coxa. Cada dobra sendo mensurada três vezes, de forma rotacional, sendo que o 

valor médio foi utilizado para o cálculo da densidade corporal pela equação de 

Jackson e Pollock (1978) para brancos com idades entre 18 e 61 anos. As medidas 

de dobra cutânea foram realizadas por apenas um avaliador com experiência para a 

realização das medidas (MORTATTI, 2013). Após a obtenção do valor da densidade 

corporal (DC), calculada pela fórmula: 1,09380 – 0,0008267 x (Σ3 dobras)2 – 

0,0002574 x (idade), onde Σ3 dobras = somatório das dobras peitoral, abdominal e 

região média da coxa, foi utilizada a equação de Siri (1961) para o cálculo do 

percentual de gordura (% de gordura = [(4,95/DC) – 4,50] x 100). 

 

4.2 Aspectos Éticos 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e 

Pesquisas (CEDEP) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) 

para apreciação no dia 29 de abril de 2013, sendo aprovado e registrado sob o nº 

0002/040613 CEDEP/UNIVASF na data de 04 de junho de 2013. As coletas foram 

iniciadas no dia 18 de julho de 2013 e encerradas dia 20 de junho de 2014, onde 

todos os participantes foram informados dos procedimentos a serem adotados na 
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pesquisa e orientados a assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) em acordo a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.  

 

4.3 Procedimentos Experimentais 

 

4.3.1 Protocolo do teste de uma repetição máxima (1RM) 

Os exercícios escolhidos para a realização do teste de 1RM foram: Supino 

vertical – músculo peitoral e deltoide anterior; Cadeira extensora – músculo 

quadríceps; Crucifixo de máquina – músculo peitoral e deltóide; Cadeira flexora – 

músculo bíceps femoral, semitendinoso e semimembranáceo; Puxada alta pela 

frente – músculos posteriores do tronco e bíceps; Leg press – músculo quadríceps e 

glúteo; Remada sentada – músculo posteriores do tronco e bíceps. Todos realizados 

em máquinas da marca Evidence (Cachoerinha/RS - Brasil) e Physicus 

(Auriflama/SP - Brasil). 

Antes do teste de 1RM, os sujeitos realizaram um aquecimento, que consiste 

de 15 a 20 repetições, com uma carga equivalente a 40 a 60% da força máxima 

percebida (KRAEMER & FRY, 1995). 

A seguir, a carga foi aumentada para, aproximadamente, 60 a 80% da força 

máxima percebida. Após este aquecimento, foi realizado um intervalo de 2 minutos, 

enquanto a carga foi incrementada para a realização do teste. 

O movimento foi realizado com o indivíduo podendo ou não vencer a 

resistência oferecida e, após um intervalo de 3 a 5 minutos, a carga foi 

respectivamente, aumentada ou diminuída para permitir a realização de uma única 

repetição (DIAS et al., 2005). 

O número máximo de tentativas permitidas na mesma sessão foi quatro, 

conforme procedimento descrito por Marins & Giannichi (1996). 

  

4.3.2 Sessões Experimentais em Diferentes Intensidades 

Em dias distintos, com um intervalo de 7 dias, sessões de exercício resistido 

foram administradas, sempre no mesmo horário do dia (entre 9 e 10h da manhã), 

em ordem randomizada cruzada (HOCHMAN et al., 2005; SCHULZ et al., 2010; 

SOUZA, 2009) por blocos (SCHULZ et al., 2010) coincidindo, obrigatoriamente, com 

o dia em que o professor ministrou aula no turno da noite. As sessões foram como 

segue, não necessariamente nessa ordem: 1. Sessão de exercício resistido a 
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40%1RM; 2. Sessão de exercício resistido a 80%1RM e; 3. Sessão controle sem a 

realização de exercício. 

Em cada sessão, os indivíduos permaneciam sentados por 20 minutos 

(período pré-intervenção), numa sala tranquila sem interferência de ruídos e com 

temperatura entre 22ºC e 24ºC (GOIS et al., 2014; SOUZA et al., 2013), para 

verificar a pressão arterial e registrar os intervalos R-R de repouso a cada 5 minutos 

por um frequencímetro da marca Polar Electro Oy modelo RS800CX (ESSNER et 

al., 2013; JONCKHEER-SHEEHY et al., 2012) e a PA por um Monitor Ambulatorial 

de Pressão Arterial – MAPA / Meditech ABPM-04 devidamente validado (BARNAL et 

al., 1998). 

Após os 20 minutos pré-intervenção, o professor foi encaminhado para o 

laboratório de musculação onde realizava uma das sessões (controle, 40%1RM ou 

80%1RM), também com temperatura média de 23ºC (GOIS et al., 2014; SOUZA et 

al., 2013). 

Na sessão de ER a 40%1RM, os participantes realizavam um circuito com 3 

séries de 16 repetições cada, com 7 exercícios (conforme descrito no teste de 1RM) 

alternados por segmento. O intervalo de recuperação entre os exercícios foi de 60 

segundos e entre os circuitos de 120 segundos. 

Na sessão de ER a 80%1RM, os participantes realizavam um circuito com 3 

séries de 8 repetições cada, com os 7 exercícios já citados, alternados por 

segmento. O intervalo de recuperação entre os exercícios foi de 90 segundos e 

entre os circuitos de 120 segundos. 

O volume de cada sessão foi o mesmo (3 séries x 16 repetições x 40% = 

19,20 e 3 séries x 8 repetições x 80% = 19,20), variando-se apenas a intensidade 

(40% e 80%1RM). 

Na sessão controle os participantes realizaram todos os procedimentos da 

coleta de dados, porém, ao invés de executarem exercícios, ficaram sentados numa 

cadeira confortável no laboratório de musculação durante o tempo que seria de 

realização do exercício físico (~40min), também com temperatura controlada (média 

de 23ºC). 

Ao final de cada circuito, que tinha duração média de 12 minutos, foi 

apresentada ao voluntário a Escala de Percepção de Esforço (BORG, 1982) para 

avaliar subjetivamente a intensidade do exercício realizado. Nesse momento 

também foi verificada a PA e a frequência cardíaca (MAPA/Meditech). 
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Após as intervenções, o voluntário foi autorizado a tomar banho e 

posteriormente o Monitor Ambulatorial de Pressão Arterial – MAPA / Meditech 

ABPM-04 (BARNAL et al., 1998) foi anexado a ele para serem realizadas as 

medidas da PA nas 24 horas subsequentes. O manguito foi instalado no braço não 

dominante. Instruções para o voluntário permanecer parado com o braço relaxado 

ao lado do corpo sempre que fosse realizada a medida foram transmitidas. Durante 

o dia (vigília) foram realizadas medidas em intervalos de 15 minutos e durante o 

sono os intervalos das medidas foram de 30 minutos. Além disso, as séries R-R 

foram registradas no mesmo período das 24h pós-sessões de ER por um 

frequencímetro da marca Polar Electro Oy modelo RS800CX (ESSNER et al., 2013; 

JONCKHEER-SHEEHY et al., 2012). 

Segue o desenho experimental das intervenções na figura 2. 

 

Figura 2 – Representação esquemática da aplicação das sessões experimentais. 

 
VFC: variabilidade da frequência cardíaca; PA: pressão arterial; MAPA: monitor ambulatorial da 
pressão arterial; FREQ: frequencímetro. 

 

Os voluntários foram instruídos a manter os seus hábitos diários normais, 

porém, evitar a prática de qualquer atividade física e ingestão de bebidas que 

contivessem cafeína ou álcool por 24 horas antes e após às sessões. 

As atividades da vida diária realizadas nos momentos de medição da pressão 

arterial (por exemplo, trabalhar, comer, ensinar, estar em uma situação estressante, 

estar dormindo ou acordado) foram registradas em um relatório padrão fornecido 

pelos pesquisadores.  

Após as 24h, os voluntários retornaram ao laboratório para retirada dos 

equipamentos. Os registros da MAPA (Meditech ABPM-04/Micromed) foram 

extraídos para o software Hyperview/Micromed (v. 4.0.1.36) onde foram 

devidamente salvos para posterior análise dos dados. Apenas os registros com mais 

de 80% dos dados válidos foram aceitos para análise. No presente estudo a média 

de dados válidos foi de 91,9±1,2%. Já os registros do frequencímetro (Polar 

RS800CX) foram extraídos para o software Polar Pro-Trainer 5TM / Professional 
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Training Software versão 5.40.170 para serem analisados no software Kubios HRV 

versão 2.0 (TARVAINEN & NISKANEN, 2008). 

Durante análise no Kubios foram removidos os artefatos (variação superior 

e/ou inferior a 20% em relação aos intervalos R-R adjacentes) e analisados os 

registros de 24 horas em trechos de 5 minutos em acordo com o Task Force Heart 

Rate Variability (1996), sendo analisadas as variáveis RRi (intervalo RR em 

milissegundos) e pNN50 (percentual de intervalos RR superiores a 50ms) do método 

de domínio do tempo e as variávies do domínio da frequência, Low Frequency (LF – 

0,04 a 0,15Hz), High Frequency (HF – 0,15 a 0,4 Hz) e a razão (LF:HF) pela análise 

espectral FFT (Fast Fourrier Transformer). Foi utilizado o removedor de tendência 

pelo método de primeira ordem. A taxa de interpolação das séries RR foi de 4Hz e a 

largura da janela foi de 1024s em acordo com o Task Force Heart Rate Variability 

(1996). Por não haver análise de sobreposição o valor para o ‘overlap’ foi de 0%. 

 

4.4 Análise Estatística e Procedimentos Matemáticos 

Shapiro-Wilk test para análise de normalidade dos dados foi empregado. 

Estatística descritiva foi realizada com procedimentos de média, desvio padrão, erro 

padrão da média (EPM) e frequência percentual. ANOVA two-way para medidas 

repetidas com comparações entre e intra-sessões foi realizada, sendo o primeiro 

fator a intensidade e o segundo fator os momentos (24h, vigília, aula e sono). Na 

identificação dos pares de diferenças aplicou-se um Post-hoc LSD para medidas 

paramétricas. Em caso de dados não paramétricos foram realizadas as 

transformações reversa e raiz quadrada para ajuste de escala visando atender ao 

modelo de distribuição normal da variável LF/HF tanto nos valores absolutos quanto 

no cálculo da área abaixo da curva (AYRES et al., 2007). Procedimentos 

matemáticos com cálculo da área abaixo da curva foram realizados. O nível de 

significância adotado foi p<0,05 e os softwares utilizados foram o BioEStat 5.3, 

Statistica® versão 7.0 e o Microsoft Excel 2007 for Windows®. 
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5 RESULTADOS 

 

As características gerais da amostra com medidas antropométricas, nível de 

atividade física, resultados hemodinâmicas no repouso e resultados dos testes de 

1RM para cada exercício realizado estão apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Média (±DP) da caracterização antropométrica, cardiovascular, nível 

de atividade física e força da amostra de professores universitários. 

N 

Idade (anos) 

10 

33,6 ± 3,3 

Nível de atividade física (min/sem) 184,3±50,3 

Peso (kg) 82,4 ± 12,4 

Estatura (cm) 177,0 ± 7,5 

Índice de Massa Corporal (kg/m2) 26,2 ± 3,2 

Circunferência da cintura (cm) 87,6 ± 7,5 

Percentual de Gordura (%) 14,2 ± 4,2 

Pressão arterial Sistólica (mmHg) 120,9 ± 1,9 

Pressão arterial Diastólica (mmHg) 75,6 ± 1,2 

Frequência Cardíaca (bpm) 72,0 ± 1,7 

1Repetição Máxima no Supino (kg) 67,0 ± 16,0 

1Repetição Máxima  na Extensora (kg) 141,7 ± 29,5 

1Repetição Máxima no Crucifixo máquina (kg) 61,5 ± 16,4 

1Repetição Máxima na Flexora Sentado (kg) 98,0 ± 23,6 

1Repetição Máxima na Puxada alta (kg) 73,7 ± 12,4 

1Repetição Máxima no Leg press (kg) 115,8 ± 21,1 

1Repetição Máxima na Remada (kg) 78,6 ± 13,1 

Fonte: Dados do autor. 
 

5.1 Variáveis Hemodinâmicas 

 

Neste subtópico serão apresentadas respostas absolutas das variáveis 

hemodinâmicas em diferentes períodos nas três sessões experimentais (Tabela 2). 

Além disso, os resultados de áreas abaixo da curva (AAC) nos períodos 24h, vigília, 

aula e sono também serão reportados nas figuras 3 a 7. 
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Com exceção da variável FC durante a aula na sessão 40%1RM, a qual 

permaneceu semelhante ao repouso (p>0,05), a tabela 2 demonstra que nas três 

sessões experimentais ocorreu aumento das variáveis hemodinâmicas no período 

aula (p<0,05). Por outro lado, no sono todas as variáveis analisadas reduziram 

(p<0,05). A FC e o DP se apresentaram estatisticamente aumentados durante a aula 

e sono da sessão 80%1RM quando comparados à sessão 40%1RM (p<0,05). 

No período da vigília, a FC e o DP da sessão 80%1RM se apresentaram 

elevadas quando comparados às sessões controle e 40%1RM (p<0,05). No período 

total de 24h, também na sessão 80%1RM, o DP se apresentou aumentado em 

relação às outras duas sessões (p<0,05). 

 

Tabela 2 – Média (±DP) das variáveis hemodinâmicas nas três sessões 

experimentais em diferentes períodos das 24h.  

  PAS PAD PAM FC DP 

  (mmHg) (mmHg) (mmHg) (bpm) (mmHg*bpm) 

CONTROLE 

(n=10) 

Repouso 122,2±10,4 74,8±11,5 90,6±9,9 72,9±9,3 8964,0±1609,5 

Total 24h 118,0±6,8 71,3±6,5 86,7±6,3 70,4±6,5 7766,1±994,1 

Vigília 123,4±6,9 76,1±6,9 91,9±6,7 75,3±8,6 8885,4±1080,3 

Aula 130,9±10,9* 83,7±10,6* 99,5±9,7* 77,7±10,1* 10147,4±1288,8* 

Sono 105,3±9,7* 63,4±6,9* 75,4±7,5* 60,5±8,2* 6348,2±812,5* 

40%1RM 

(n=10) 

Repouso 118,7±13,5 75,0±12,4 89,6±12,3 70,0±7,0 8355,8±1558,5 

Total 24h 117,4±6,7 71,5±6,0 85,7±5,5 68,8±8,4 7541,6±1591,2 

Vigília 122,8±6,3 75,9±5,8 91,1±5,6 73,4±8,3 8447,9±2200,9 

Aula 130,0±10,1* 83,3±7,4* 98,1±8,3* 74,1±7,7 9626,6±1120,8* 

Sono 104,3±9,5* 63,8±5,7* 74,2±6,6* 57,7±5,9* 6033,2±908,9* 

80%1RM 

(n=10) 

Repouso 121,9±10,3 77,1±9,7 92,1±8,9 73,2±11,2 8926,7±1558,6 

Total 24h 121,1±7,2 72,8±6,3 88,7±5,5 73,7±8,4 8615.3±881,3
†
 

Vigília 126,3±6,7 77,3±5,9 93,5±5,1 79,7±8,6
†
 9929,8±882,5

†
 

Aula 132,8±7,3* 83,5±6,4* 99,9±5,5* 80,9±8,1*
†
 10717,5±949,5*

†
 

Sono 109,2±10,0* 64,0±5,2* 77,8±7,3* 63,3±6,1*
†
 6872,4±489,5*

†
 

Fonte: Dados do autor. PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; PAM: pressão 
arterial média; FC: frequência cardíaca; DP: duplo produto; bpm: batimentos por minuto; mmHg; 
milímetros de mercúrio; RM: repetição máxima. *p<0,05 em relação ao Repouso na mesma sessão; 
†p<0,05 em relação à sessão 40%1RM na mesma condição. 
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Foi possível evidenciar que durante os períodos de 24h e vigília a PAS 

(Figura 3) e a PAM (Figura 5) na sessão 80%1RM se apresentou aumentada em 

relação às sessões controle e 40%1RM (p<0,05). No período do sono a PAS (Figura 

3), PAD (Figura 4) e PAM (Figura 5) da sessão 40%1RM se apresentaram reduzidas 

quando comparadas às sessões controle e 80%1RM (p<0,05). 

 
 
 
 

Figura 3 – Média da AAC (±EPM) da pressão arterial sistólica (PAS) em diferentes períodos 
(Total 24h, Vigília, Aula, Sono) nas três sessões experimentais (n=10). 

 
Fonte: Dados do autor. *p<0,05 em relação às sessões Controle e 40%1RM; †p<0,05 em 
relação às sessões Controle e 80%1RM. 
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Figura 4 – Média da AAC (±EPM) da pressão arterial diastólica (PAD) em diferentes 
períodos (Total 24h, Vigília, Aula, Sono) nas três sessões experimentais 
(n=10). 

 
Fonte: Dados do autor. †p<0,05 em relação às sessões Controle e 80%1RM. 
 
 
 
Figura 5 – Média da AAC (±EPM) da pressão arterial média (PAM) em diferentes 

períodos (Total 24h, Vigília, Aula, Sono) nas três sessões experimentais 
(n=10). 

 
Fonte: Dados do autor. *p<0,05 em relação às sessões Controle e 40%1RM; †p<0,05 
em relação às sessões Controle e 80%1RM. 
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A figura 6 demonstra que na sessão 80%1RM a FC do período da vigília 

aumentou quando comparada às outras sessões experimentais, bem como se 

apresentou mais elevada nos períodos do sono e total das 24h quando comparada à 

sessão 40%1RM (p<0,05). Durante a aula a FC (Figura 6) e o DP (Figura 7) da 

sessão 40%1RM se apresentaram reduzidos quando comparados às sessões 

controle e 80%1RM (p<0,05). 

Na figura 7 pode-se observar que na sessão 80%1RM o DP do período total 

das 24h e vigília aumentou quando comparado às outras sessões experimentais, 

bem como aumentou no período do sono quando comparado à sessão 40%1RM 

(p<0,05).  

 

 

Figura 6 – Média da AAC (±EPM) da frequência cardíaca (FC) em diferentes períodos 
(Total 24h, Vigília, Aula, Sono) nas três sessões experimentais (n=10). 

 
Fonte: Dados do autor. *p<0,05 em relação às sessões Controle e 40%1RM; †p<0,05 em 
relação às sessões Controle e 80%1RM; #p<0,05 em relação à sessão 40%1RM. 
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Figura 7 – Média da AAC (±EPM) do duplo produto (DP) em diferentes períodos (Total 
24h, Vigília, Aula, Sono) nas três sessões experimentais (n=10). 

 
Fonte: Dados do autor. *p<0,05 em relação às sessões Controle e 40%1RM; †p<0,05 
em relação às sessões Controle e 80%1RM; #p<0,05 em relação à sessão 40%1RM. 

 

 

A Tabela 3 apresenta o descenso do sono (%) para as variáveis 

hemodinâmicas nas diferentes sessões experimentais, calculado a partir dos 

resultados do sono em relação aos resultados da vigília e a figura 8 apresenta a 

AAC do descenso do sono (%) para essas mesmas variáveis. 

A tabela 3 demonstra que o descenso de sono na PAD e PAM na sessão 

40%1RM foi maior que nas demais sessões experimentais (p<0,05). Na sessão 

80%1RM a FC e o DP reduziram mais durante o sono quando comparados à sessão 

controle (p<0,05). Resultados semelhantes ocorreram na sessão 40%1RM com 

maior redução do DP quando comparado à sessão controle (p<0,05) e tendência a 

maior redução na FC quando comparada a sessão controle (p=0,06). 

A figura 8 reporta, agora a partir do cálculo percentual da área abaixo da 

curva, resultados semelhantes aos observados na tabela 3, com exceção da variável 

PAM a qual se apresentou com maior descenso de sono apenas em relação à 

sessão controle (p<0,05). 
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Tabela 3 – Média (±DP) percentual do descenso do sono nas variáveis 

hemodinâmicas nas três sessões experimentais (n=10). 

 PAS (%) PAD (%) PAM (%) FC (%) DP (%) 

Controle -14,4±3,4 -18,2±4,5 -16,5±3,7 -18,7±10,3 -30,4±10,2 

40%1RM -16,9±4,0 -24,2±3,4
†
 -20,9±3,2

†
 -21,8±4,1 -35,0±5,4* 

80%1RM -15,2±6,4 -18,1±4,9 -16,5±5,3 -22,0±4,6* -33,8±7,5* 

Fonte: Dados do autor. PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; PAM: 
pressão arterial média; FC: frequência cardíaca; DP: duplo produto.*p<0,05 em relação à 

sessão Controle; 
†
p<0,05 em relação às sessões Controle e 80%1RM. 

. 
 
 
 
 
 
Figura 8 – Média da AAC (±EPM) do descenso sono (%) das variáveis hemodinâmicas 

nas três sessões experimentais (n=10). 

 
Fonte: Dados do autor. PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; 
PAM: pressão arterial média; FC: frequência cardíaca; DP: duplo produto; *p<0,05 em 
relação à sessão Controle; †p<0,05 em relação às sessões Controle e 80%1RM. 
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5.2 Variáveis Autonômicas  

 

Neste subtópico serão apresentados os resultados das variáveis autonômicas 

cardíacas nos diferentes períodos das três sessões experimentais (Tabela 4). Além 

disso, resultados de áreas abaixo da curva (AAC) nos períodos das 24h, vigília, aula 

e sono também serão reportados nas figuras 9 a 13. 

 

Tabela 4 – Média (±DP) das variáveis autonômicas cardíacas nas três sessões 

experimentais em diferentes períodos das 24h.  

  RRi pNN50 LF HF 
(LF:HF)

-1
 

  (ms) (%) (n.u.) (n.u.) 

CONTROLE 

(n=10) 

Repouso 800,3±100,9 9,2±11,2 79,3±9,5 20,7±9,5 0,25±0,15 

Total 24h 856,9±77,9 24,7±8,2 77,1±6,7 22,9±6,7 0,19±0,08 

Vigília 783,6±61,9 11,2±5,7 83,4±4,9 16,6±4,9 0,15±0,06 

Aula 732,2±56,1* 7,8±7,6 85,8±5,4* 14,1±5,5* 0,21±0,21 

Sono 961,9±120,2* 20,6±15,1* 66,7±11,1* 33,3±11,1* 0,34±0,21 

40%1RM 

(n=10) 

Repouso 814,5±88,9 11,6±12,3 76,4±13,1 23,6±13,1 0,32±0,28 

Total 24h 864,7±82,6 27,1±10,1 75,2±8,6 24,8±8,6 0,22±0,09 

Vigília 777,7±66,7 13,8±5,4 81,7±6,1 18,3±6,1 0,17±0,07 

Aula 768,8±92,5 8,8±5,8 83,6±5,9* 16,4±5,9* 0,17±0,08* 

Sono 988,7±122,6* 22,2±20,0* 64,9±14,2* 35,1±14,2* 0,43±0,33 

80%1RM 

(n=10) 

Repouso 807,2±125,0 7,9±7,0 80,0±7,9 19,9±7,8 0,22±0,13 

Total 24h 824,9±90,7
†
 24,4±7,3 77,7±5,2 22,3±5,2 0,18±0,05 

Vigília 736,2±68,9
†
 9,5±4,8

#
 84,8±3,3 15,2±3,3 0,14±0,04 

Aula 710,5±58,7* 6,0±5,7 85,6±5,8* 14,4±5,8* 0,14±0,08 

Sono 950,1±141,9* 19,2±13,1* 67,3±10,1* 32,6±10,1* 0,31±0,12 

Fonte: Dados do autor. RRi: intervalo RR; pNN50: percentual do intervalos maiores que 50ms; LF: 
low frequency (componente de baixa frequência); HF:  high frequency (componente de alta 
frequência); n.u.: unidades normalizadas; LF:HF: Balanço simpato vagal. *p<0,05 em relação ao 
Repouso na mesma sessão; †p<0,05 em relação às sessões Controle e 40%1RM na mesma 
condição; #p<0,05 em relação à sessão 40%1RM na mesma condição. 

 

A tabela 4 demonstra que nas três sessões experimentais durante a aula e o 

sono ocorreram modulação nos indicadores da VFC. De maneira geral essa 

modulação indicou um aumento da atividade nervosa simpática com redução da 
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parassimpática durante a aula e redução da atividade nervosa simpática com 

aumento da parassimpática durante o sono quando comparados ao repouso. 

Contudo, ao contrário das sessões controle e 80%1RM, na sessão 40%1RM durante 

a aula não ocorreu redução do RRi quando comparado ao repouso (p>0,05), bem 

como a razão LF:HF reduziu em relação ao repouso nessa mesma sessão (p<0,05). 

Nos períodos total de 24h e vigília, na sessão 80%1RM, o RRi reduziu em 

comparação com as sessões controle e 40%1RM (p<0,05). No período da vigília, o 

percentual do pNN50 apresentou-se reduzido quando comparado à sessão 

40%1RM (p<0,05). 

 A figura 9 demonstra que nos períodos total de 24h e vigília, a VFC 

representada pelo indicador RRi se apresentou reduzida na sessão 80%1RM 

quando comparada às sessões controle e 40%1RM (p<0,05). No período da aula a 

sessão 40%1RM apresentou RRi aumentado quando comparado às demais sessões 

investigadas (p<0,05). 

 

 

Figura 9 – Média da AAC (±EPM) do intervalo RR (RRi) em diferentes períodos (Total 
24h, Vigília, Aula, Sono) nas três sessões experimentais (n=10). 

 
Fonte: Dados do autor. *p<0,05 em relação à sessão 80%1RM no mesmo período. 
†p<0,05 em relação às sessões Controle e 40%1RM no mesmo período. 
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 Na figura 10 constata-se que no período da vigília ocorreu diferença 

significativa para o indicador pNN50 entre sessões 40%1RM e 80%1RM (p<0,05). 

 

 

 

Figura 10 – Média da AAC (±EPM) do pNN50 em diferentes períodos (Total 24h, 
Vigília, Aula, Sono) nas três sessões experimentais (n=10). 

 
Fonte: Dados do autor. pNN50: percentual dos intervalos RR superiores a 50ms. 
*p<0,05 em relação à sessão 80%1RM no mesmo período. 

 
 

Ao analisar a AAC dos indicadores do domínio de frequência LF (Figura 11) e 

HF (Figura 12), não ocorreram diferenças significativas em nenhum dos períodos 

analisados durante as 24h (p>0,05). 
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Figura 11 – Média da AAC (±EPM) do LF (n.u.) em diferentes períodos (Total 24h, Vigília, 
Aula, Sono) nas três sessões experimentais (n=10). 

 
Fonte: Dados do autor. LF: Low Frequency (Componente de Baixa Frequência); n.u.: 
unidades normalizadas. 

 
 
 

Figura 12 – Média da AAC (±EPM) do HF (n.u.) em diferentes períodos (Total 24h, Vigília, 
Aula, Sono) nas três sessões experimentais (n=10). 

 
Fonte: Dados do autor. HF: High Frequency (Componente de Alta Frequência); n.u.: 
unidades normalizadas. 
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A figura 13 apresenta a AAC do balanço simpato-vagal (razão LF:HF), o qual 

durante o período da aula demonstrou-se reduzido na sessão 40%1RM quando 

comparado a sessão controle (p<0,05). Os demais períodos analisados não 

demonstraram diferenças (p>0,05). 

 

Figura 13 – Média da AAC (±EPM) da razão (LF:HF)
0,5

 em diferentes períodos (Total 
24h, Vigília, Aula, Sono) nas três sessões experimentais (n=10). 

 
Fonte: Dados do autor. (LF:HF)

0,5
: Balanço simpato vagal (razão entre componente de 

baixa frequência e componente de alta frequência); *p<0,05 em relação à sessão 
Controle. 
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6 DISCUSSÃO 

Os principais resultados demonstraram que uma única sessão de ER em 

intensidade de 40%1RM reduziu a FC e DP, bem como modulou o balanço simpato-

vagal (LF:HF) durante a aula de professores universitários ministrada no período 

noturno. Essa sessão menos intensa de ER ainda reduziu a PA no período do sono, 

bem como, promoveu maior descenso noturno de PAD, PAM e DP na amostra 

investigada. Por outro lado, os professores universitários apresentaram aumentos na 

PAS, PAM, FC e DP durante períodos total de 24h e apenas vigília após a 

realização do ER em intensidade de 80%1RM, bem como apresentaram redução do 

intervalo RR da VFC nos períodos total de 24h e vigília e redução do pNN50 no 

período da vigília. 

Um resultado com importante aplicação clínica para amostra investigada foi à 

atenuação da FC (Figura 6) e DP (Figura 7) durante o período da aula na sessão 

40%1RM em comparação às demais sessões investigadas. Esses achados apontam 

para uma menor taxa de sobrecarga ao miocárdio durante a atividade laboral de 

professores universitários após ER moderado. Palatini and Julius (1997) destacam 

que indivíduos com menor FC são menos suscetíveis para o desenvolvimento de 

hipertensão arterial sistêmica em longo prazo. 

Um estudo realizado por Roltsch et al., (2001) corrobora aos resultados do 

presente estudo em relação as respostas de PA e FC nos períodos total de 24h e 

vigília (Figuras 3 a 6), pois ambos não demonstraram diferenças significativas entre 

as sessões de ER e controle. Da mesma forma durante o sono, ao analisar ambos 

os estudos, a FC (Figura 6) também não difere entre as sessões ER e controle. Por 

outro lado, ao contrário dos achados de Roltsch et al., (2001), variações na PA 

durante o sono foram observadas no presente estudo (Figuras 3 a 5).  

Outros autores corroboram aos achados do presente estudo, uma vez que 

constataram reduções significativas da PA após uma sessão de ER a 30%1RM 

(LIZARDO & SIMÕES, 2005; MORENO et al., 2009), 40%1RM (ANUNCIAÇÃO et 

al., 2012, 2011; BOROUJERDI et al., 2009; FERREIRA et al., 2013; MELO et al., 

2006; MOTA et al., 2009; QUEIROZ et al., 2013b; REZK et al., 2006; SIMÕES et al., 

2010) e 50%1RM (BRITO et al., 2014; FISHER et al., 2001; MORAES et al., 2007; 

QUEIROZ et al., 2009; 2013b; TEIXEIRA et al., 2011). 

Ribeiro et al., (2011) verificaram as respostas de PA, também em professores 

universitários, após sessão aguda de exercício aeróbio a 85% da FC de reserva e 
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encontraram que a PAS e a PAD foram atenuadas durante a aula em relação ao 

repouso pré-exercício, resultados não evidenciados no presente estudo (Figuras 3 a 

5). Variações de resultados entre ambos os estudos podem ser justificadas por 

questões metodológicas, onde as principais diferenças entre os trabalhos foi o tipo 

de exercício adotado (aeróbio vs. resistido) e o momento em que a aula foi 

ministrada, pois no estudo de Ribeiro et al., (2011) a aula aconteceu no período da 

manhã, logo após a realização da sessão de exercício aeróbio. No presente estudo, 

a aula foi ministrada cerca de 9h após a realização da sessão de ER e embora não 

tenham ocorrido mudanças na PA em ambas às intensidades aplicadas, foi possível 

constatar efeitos durante a aula na FC (Figura 6), DP (Figura 7), RRi (Figura 9) e 

razão LF:HF (Figura 13) após a sessão 40%1RM. As variáveis da modulação 

autonômica cardíaca não foram avaliadas no estudo de Ribeiro et al., (2011). 

Tonello et al., (2014) destacam que as medidas de VFC durante a atividade laboral 

são importantes e sensíveis marcadores de alteração do estresse mental no trabalho 

e o aumento do pNN50 e do intervalo RR da VFC ou mesmo redução da razão 

LF:HF com melhor equilíbrio simpato-vagal, como demonstrados no presente 

estudo, podem sugerir a aplicação clínica do ER na população de professores 

universitários, especialmente em dias os quais ministram aula. 

Resultados encontrados por Souza et al., (2013) também estão em acordo ao 

presente estudo, onde a razão LF:HF permaneceu inalterada em relação ao repouso 

durante 24h após sessão de ER menos intensa (Tabela 4), bem como após ambas 

as sessões de ER investigadas (Figura 13). Queiroz et al., (2013a), Lima et al., 

(2011), Teixeira et al., (2011), Niemelä et al., (2008) e Rezk et al., (2006), 

demonstraram que após sessão de ER de intensidades de moderada e alta ocorre 

aumento da razão LF:HF. Porém esses estudos analisaram essa variável por alguns 

minutos, diferente do presente estudo que, assim como Souza et al. (2013), avaliou 

durante 24h. 

No presente trabalho a PA permaneceu elevada durante a aula nas três 

sessões experimentais (Tabela 2). Mota et al., (2009) destacam que o estresse das 

atividades profissionais do dia seja a explicação para altos valores de PA 

observados ao final do dia. O professor universitário, apesar de ministrar aula à 

noite, desenvolve atividades relacionadas à pesquisa, extensão e administração ao 

longo do dia. Essas atividades em conjunto com o ato de falar em público durante a 

aula, o qual promove elevação da PA (RIBEIRO et al., 2011), estão associados ao 



50 
 

aumento do risco para desenvolver hipertensão arterial sistêmica (KELTIKANGAS-

JÄRVINEN & HEPONIEMI, 2004).  

Segundo Mota et al., (2009), exercitar-se entre o início e o final da manhã 

pode ser clinicamente importante, uma vez que a indução prévia da hipotensão pós-

exercício poderia minimizar a elevação da PA durante a tarde e a noite. Ferreira et 

al., (2013) destacam que exercícios aeróbios entre 50% e 70% da FC máxima ou ER 

em intensidade de 40%1RM realizados pela manhã, previamente às atividades 

profissionais, atenuam a PA durante o dia de realização da sessão e possivelmente 

até o dia seguinte. Tais achados vêm ao encontro do presente estudo e também se 

aplicam ao período do sono, uma vez que 14h após a realização do ER em 

intensidade de 40%1RM, a PAS, PAD e PAM se apresentaram reduzidas em 

comparação as sessões controle e 80%1RM (Figuras 3 a 5). Ribeiro et al., (2011) 

também demonstraram reduções importantes na PA, após exercício aeróbio, 

durante o sono de professores universitários no dia da aula. Esses resultados 

sugerem que independente do tipo de exercício (aeróbio ou resistido), os efeitos 

redutores na PA do sono de professores universitários no dia da aula ocorrem. 

Entretanto, mais estudos são necessários para comparar a efetividade de ambos os 

tipos de exercício na magnitude e duração das respostas hipotensoras de 

professores universitários. 

Lima et al., (2013) não encontraram diminuição significativa na PAS e PAD 

durante o sono em sessão de ER a 50%1RM, o que diverge dos resultados da 

presente investigação (Figuras 3 e 4). Entretanto, Queiroz et al., (2009) 

demonstraram que independente da sessão (controle ou 50%1RM), a PA diminui 

durante o sono sem haver diferenças significativas, o que também vem ao encontro 

do presente estudo ao analisar absolutamente os resultados de PA (Tabela 2). Por 

outro lado, diverge quando realizada análise do descenso noturno de PA, o qual 

considera o sono em relação à vigília (FLORAS et al., 2013), e talvez para essa 

condição seja a análise mais aplicável. No presente estudo a sessão de ER em 

intensidade de 40%1RM apresentou maior percentual do descenso noturno na PAD, 

PAM e DP (Tabela 3 e Figura 8). Os efeitos redutores do exercício físico na PA 

durante o período do sono, podem promover uma melhor recuperação noturna para 

os indivíduos (RIBEIRO et al., 2011), bem como diminuir o risco cardiovascular, 

especialmente se a variabilidade da PA reduz nesse momento (FLORAS et al., 

2013).  
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Quantitativamente, os valores de descenso noturno apresentados no presente 

estudo (Tabela 3) demonstram reduções de PA superiores a 10% nas três sessões 

experimentais, o que caracteriza a amostra como ‘dippers’ (descensos entre 10% e 

20%). Contudo, na sessão 40%1RM, o descenso noturno de PAD e PAM 

ultrapassou os 20%, o que agora caracteriza os avaliados como ‘extreme dippers’ 

(FLORAS et al., 2013; NOLL et al., 2001). Segundo Bermudes et al., (2003) e Alessi 

et al., (2002), um descenso noturno de PA inferior a 10% é inadequado. Noll et al., 

(2001) destacam que a ausência de descenso noturno na PA está relacionada com 

maior incidência de lesões encefálicas e desequilíbrio do sono com aumento do 

tônus simpático e PA para valores semelhantes aos da vigília. Hermida et al., (2011) 

e Fagard et al., (2008) destacam que a PA durante o sono e a razão sono/vigília são 

importantes marcadores no prognóstico de morbi-mortalidade cardiovascular.  

A taxa de sobrecarga ao miocárdio, representada pelo DP, apresentou um 

descenso noturno significativo na sessão 80%1RM (Figura 8). Contudo, especula-se 

que essa maior redução ocorreu devido ao período da vigília e total de 24h (Figura 

7), onde o DP se apresentou estatisticamente superior às demais sessões 

experimentais. Assim, reduções mesmo que fisiológicas nessa variável durante o 

sono podem fazer a variação percentual nesse período (sono-vigília) sugerir um 

maior descenso noturno para essa variável. Entretanto, baseado nessa observação, 

uma maior cautela será adotada com relação à conclusões a partir desse resultado.  

Cornelissen e Fagard (2005) destacam que ER em intensidade moderada, 

semelhante ao realizado no presente estudo (40%1RM), deve fazer parte da 

estratégia crônica de intervenção para prevenir e combater a PA elevada. Estudos 

apontam que 2 mmHg de redução da PAD pode resultar em uma diminuição de 17% 

na prevalência de hipertensão arterial sistêmica, bem como um menor risco 

equivalente a 6% para doença arterial coronariana (DAC) e uma redução de 15% no 

risco de acidente vascular cerebral e ataques isquêmicos transitórios (COOK et al., 

1995). 

Como aplicação prática dos resultados obtidos, recomenda-se aos 

profissionais da área da prescrição do exercício físico voltado a saúde 

cardiovascular, que uma única sessão de ER realizada pela manhã e em 

intensidade de 40%1RM (16 repetições), com sete exercícios para grandes grupos 

musculares, em forma de circuito e alternados por segmento, promova maior 

proteção cardiovascular aguda em professores universitários, uma vez que atenuou 
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a FC, DP e equilibrou o balanço simpato-vagal durante os momentos da aula 

ministrada no período noturno e atenuou a PA no período do sono, bem como 

promoveu maior descenso noturno de PA e DP. Por outro lado, se o objetivo da 

prescrição for reduzir agudamente a PA, FC e DP durante períodos total de 24h e 

apenas vigília após a realização do ER, a sessão em intensidade de 80%1RM não é 

sugerida, tendo em vista, com exceção da PAD, todas as outras variáveis 

hemodinâmicas terem aumentado de forma significativa nesses períodos, e ainda 

reduziu o intervalo RR da VFC nos períodos total de 24h e da vigília, além do pNN50 

no período da vigília terem apresentado seus valores reduzidos. 

Algumas limitações do presente estudo podem ser destacadas, entre elas, o 

número amostral reduzido, a falta de realização de mais de uma sessão no teste de 

1RM, buscando a estabilização das cargas máximas de cada voluntário e também o 

fato do estudo não ter sido desenvolvido de maneira interdisciplinar com a 

participação de variáveis no desfecho que caracterizassem outras áreas do 

conhecimento. 
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7 CONCLUSÃO 

Conclui-se que o ER em intensidade de 40%1RM reduz a FC e DP, além de 

modular o balanço simpato-vagal durante a aula de professores universitários 

ministrada no período noturno. Essa mesma intensidade reduz a PA no período do 

sono, bem como, promove maior descenso noturno de PAD, PAM e DP na amostra 

investigada. Ademais, ocorreram aumentos na PAS, PAM, FC e DP durante 

períodos total de 24h e vigília após a realização do ER em intensidade de 80%1RM, 

bem como redução do intervalo RR da VFC nos períodos total de 24h e vigília, além 

da redução dos valores de pNN50 da VFC no período da vigília de professores 

universitários. 

Finalmente, sugerem-se mais estudos com número maior de sujeitos, bem 

como que investiguem a efetividade entre o exercício aeróbio e resistido nas 

respostas hemodinâmicas e autonômicas de professores universitários, 

especialmente durante sua atividade laboral e períodos importantes relacionados à 

saúde cardiovascular como no sono. Além disso, é sugerida a investigação de 

outras variáveis, tanto do aspecto central como periférico, que contribuam com a 

explicação mecanística dos resultados encontrados no presente trabalho. 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Nome:__________________________________________________________ 

 

Título da Pesquisa: “RESPOSTAS DE PRESSÃO ARTERIAL E DINÂMICA 

SIMPATO-VAGAL DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS 24H PÓS-EXERCÍCIO 

RESISTIDO EM DIFERENTES INTENSIDADES” 

 

Nome do (a) Pesquisador (a): ALFREDO ANDERSON TEIXEIRA DE ARAUJO 

Nome do (a) Orientador (a): Dr. SÉRGIO RODRIGUES MOREIRA 

1. Natureza da pesquisa: O senhor está sendo convidado a participar desta 

pesquisa que tem como finalidade investigar as respostas de sua pressão arterial e 

do seu controle nervoso da pressão arterial após o exercício de musculação com 

diferentes pesos (moderado e pesado). A pesquisa terá a duração de 3 semanas, 

onde o senhor terá que comparecer em três dias distintos, cada um separado por 

uma semana. O senhor será submetido a algumas avaliações, como segue: 

a) Análise antropométrica (peso, estatura, circunferência da cintura e do 

quadril, além do percentual de gordura); 

b) Verificação da pressão arterial e da frequência cardíaca de repouso 20 

minutos antes das sessões; 

c) Testes para avaliar a força máxima nos equipamentos de musculação 

(teste de 1 repetição máxima); 

d) Sessões de musculação: sendo uma controle (sem o exercício), uma 

sessão de moderada intensidade (40% da força máxima) e uma sessão de 

alta intensidade (80% da força máxima). Cada sessão será realizada em 

um intervalo de 1 semana. Cada sessão terá duração de, 

aproximadamente, 45 minutos. Na sessão controle, o senhor ficará sentado 

em uma cadeira confortável pelo tempo especificado anteriormente; 

e) Avaliação da variabilidade da frequência cardíaca (controle nervoso da 

pressão arterial) através de um frequencímetro e da pressão arterial 

através do monitoramento ambulatorial da pressão arterial (MAPA) (24 h 

após as sessões experimentais). 

2. Participantes da pesquisa: Participarão da pesquisa 20 professores 

universitários da Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF. 
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3. Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo o senhor permitirá que o 

pesquisador contribua com a comunidade produzindo conhecimento sobre os 

benefícios da prática da musculação na pressão arterial e na dinâmica simpato-

vagal (controle nervoso da pressão arterial) com diferentes pesos, especialmente 

para professores universitários. O senhor tem liberdade de se recusar a participar e 

ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem 

qualquer prejuízo para o senhor. Sempre que quiser poderá pedir mais informações 

sobre a pesquisa através do telefone do pesquisador do projeto e, se necessário 

através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.  

4. Sobre as entrevistas: Será realizada uma entrevista sobre seu histórico de 

saúde e seu nível de aptidão física. 

5. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não infringe as normas 

legais e éticas (Apesar de existirem riscos durante a participação nas sessões 

experimentais da pesquisa, os quais são no sentido de lesões articulares ou 

musculares durante o esforço físico realizado, esses riscos ficam minimizados, uma 

vez que as sessões de exercício serão prescritas e conduzidas por um profissional 

de educação física especializado para a orientação ao tipo de exercício a ser 

realizado (musculação). Além disso, o voluntário, o qual para participar do estudo 

terá que se enquadrar, via coleta de informações prévias, como "aparentemente 

saudável" e será orientado de forma individual, tendo total atenção do profissional 

durante todos os procedimentos de exercício. Ainda, se caso alguma lesão articular 

ou muscular ocorrer no voluntário da pesquisa, imediatamente após a constatação 

da mesma, o pesquisador interromperá a aplicação dos exercícios e conduzirá o 

voluntário ao hospital de traumas para cuidados emergenciais). Os procedimentos 

adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum 

dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 

6. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente o pesquisador e seu orientador (e/ou equipe de 

pesquisa) terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la 

em sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa.  

7. Benefícios: Os participantes deste projeto serão informados sobre seu estado 

atual de composição corporal e nível de força, através das avaliações realizadas 

com equipamentos internacionalmente reconhecidos. Também serão fornecidos 
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aconselhamentos de condutas adequadas de exercício de acordo aos resultados 

obtidos a partir dos testes realizados. 

8. Pagamento: O senhor não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: 

Confirmo que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do 

trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. 

 

_________________________________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do Orientador 

Pesquisador: 

ALFREDO ANDERSON TEIXEIRA DE ARAUJO (74) 8827 4663 / (74) 8817-8908. 

Orientador: 

Dr SÉRGIO RODRIGUES MOREIRA / (87) 8817-7035 e (87) 2101-6856 

 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Professor Alexandre H. Reis 

Vice-Coordenadora: Márcia Bento Moreira 

Telefone do Comitê: 87 21016797 

E-mail: cep@univasf.edu.br 
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ANEXO B – Anamnese e Estratificação de Risco (ACMS, 1995) 
 
 

ANAMNESE 
Nome:___________________________________________ Data Nasc.:_____________ 
 
Telefone (residencial / celular): _______________________________________________ 
 
Dias e horários que ministra aula: __________________________________________ 
 
Qual o melhor dia para realização das sessões:_______________________________ 
 

EM CASO DE EMERGÊNCIA COMUNICAR A: 

Nome: 

Telefone (residencial / celular): 

Endereço: 

Bairro/cidade/estado: 

 
PAR-Q 

 
QUESTINÁRIO DE PRONTIDÃO PARA A ATIVIDADE FÍSICA 

 
1 - Alguma vez um médico lhe disse que você possui um problema do coração e lhe 
recomendou que só fizesse atividade física sob supervisão médica? 

Sim        Não 
 
2 - Você sente dor no peito, causada pela prática de atividade física? 

Sim        Não 
 
3 - Você sentiu dor no peito no último mês? 

Sim        Não 
 
4 - Você tende a perder a consciência ou cair, como resultado de tonteira ou desmaio? 

Sim        Não 
 
5 - Você tem algum problema ósseo ou muscular que poderia ser agravado com a prática 
de atividade física? 

Sim        Não 
 
6 - Algum médico já lhe recomendou o uso de medicamentos para a sua pressão arterial, 
para circulação ou coração? 

Sim        Não 
 
7 - Você tem consciência, através da sua própria experiência ou aconselhamento médico, 
de alguma outra razão física que impeça sua prática de atividade física sem supervisão 
médica? 

Sim        Não 
 
Atividades Físicas Anteriores: _____________________________________________ 
 
Atividades Físicas Atuais:_________________________________________________ 
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Caso negativo, há quanto tempo não pratica atividade física? 

(   ) 3 meses   (   ) 6 meses   (   ) 1 ano   (   ) Mais de um ano 
 
Quais as refeições que você normalmente realiza ao dia? 

(   ) Café da manhã   (   ) Lanche   (   )  Almoço   (   ) Lanche   (   ) Janta   (   ) Ceia 
 
Horário das refeições: 
___ Café da manhã   ____ Lanche   ____  Almoço   ____ Lanche   ____ Janta   ____ Ceia 
 
Você já se lesionou praticando exercícios? (   ) Sim   (   ) Não 
 
Caso afirmativo qual(ais) a(s) lesão(ões) e há quanto tempo? 
________________________________________________________________________ 
 
Faz uso de alguma medicação?_____________________________________________  

 
FATORES DE RISCO PARA DAC (ACSM, 1995) 

 
É fumante? (   ) Não       (   ) Sim. Há quanto tempo: ______________ 
 
Colesterol total > 200 mg/dl ou HDL < 35 mg/dl? (   ) Sim       (   ) Não  
 
Você é diabético e/ou hipertenso ou tem alguém na família que seja? 
(   ) Não e também não há casos na família   (   ) Não, mas há casos na família 
(   ) Sim, mas estou em tratamento   (   ) Sim, mas não está controlada 
 
Algum histórico familiar de infarto ou morte súbita antes dos 55 anos? 
(   ) Não (   ) Sim. Quem e em que idade: 
___________________________________________ 

 
SINTOMAS OU SINAIS (DOENÇA CARDIOPULMONAR) 

 
a) Sentiu dor ou desconforto no tórax, pescoço, queixo, braços ou outras áreas? (   ) Sim      
(   ) Não 
b) Respiração ofegante em repouso ou exercício leve? Fadiga incomum. (   ) Sim       (   ) 
Não 
c) Sentiu vertigem ou desmaio recentemente? (   ) Sim       (   ) Não 
d) Sente falta de ar ao dormir (dispneia)? (   ) Sim       (   ) Não 
e) Percebe edema no tornozelo? (   ) Sim       (   ) Não 
f) Sente palpitações ou taquicardia? (   ) Sim       (   ) Não 
g) Sente dor nas pernas ao caminhar? (claudicação intermitente) (   ) Sim       (   ) Não 

 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura 

 
 

Petrolina – PE, ______ de ________________ de 20 _____ 
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ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas - 
CEDEP 
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ANEXO D – Artigo Submetido 

Categoria do artigo: Revisão Sistemática 

 

Título: Hipotensão pós-exercício resistido: uma revisão sistemática dos últimos 15 anos 

Title: Postexercise hypotension resistance: a systematic review of the past 15 years 

 

Autor: Alfredo Anderson Teixeira de Araujo. 

Instituição: Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF. 

Formação Acadêmica: Educação Física. 

Cidade/UF/País: Petrolina – PE; Brasil. 

 

Autor: Sérgio Rodrigues Moreira. 

Instituição: Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF. 

Formação Acadêmica: Educação Física. 

Cidade/UF/País: Petrolina – PE; Brasil. 

 

Endereço para Correspondência: 

Sérgio Rodrigues Moreira / Alfredo Anderson Teixeira de Araujo 
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Física – CEFIS. 
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RESUMO 
 

Hipotensão pós-exercício resistido: uma revisão sistemática dos últimos 15 anos 

 
A hipotensão pós-exercício (HPE) é definida como uma queda da pressão arterial sistólica 
(PAS) e diastólica (PAD), após uma única sessão de exercício, para valores abaixo dos 
observados no repouso pré-exercício. A literatura tem demonstrado HPE em pessoas do 
sexo masculino e feminino, além de jovens ativos e sedentários, idosos, obesos, 
hipertensos ativos fisicamente e sedentários, diabéticos e pessoas com síndrome 
metabólica. O objetivo do presente estudo foi revisar de forma sistemática a literatura, 
quanto à influência dos intervalos entre séries, métodos de execução (circuito ou 
convencional) e massa muscular envolvida durante uma sessão de exercício resistido 
(ER) e observar a magnitude e duração da HPE resistido em diferentes populações e 
diferentes faixas etárias. Foi realizada uma busca nas bases de dados Pubmed, Medline, 
Scielo e Lilacs, sendo considerados os estudos nas línguas inglesa e portuguesa e tendo 
como principal critério de inclusão observar os efeitos na pressão arterial de, no mínimo, 
30 minutos após a sessão de ER. Foram encontrados 109 estudos e desses, 53 fizeram 
parte da revisão sistemática. Os estudos analisados avaliaram: 1) o tempo de intervalo 
entre as séries de ER; 2) os diferentes métodos de execução na sessão de ER (circuito e 
convencional) e; 3) comparações por grupos musculares no ER. Após análise sistemática, 
verifica-se que ainda são conflitantes os resultados em relação à HPE resistido e os 
tópicos supracitados. Entretanto, parece que a massa muscular envolvida no ER tem 
maior efeito na HPE do que o método de execução ou o tempo do intervalo de 
recuperação. Para tanto, mais investigações são necessárias para confirmar tal hipótese 
e levar a conclusões mais decisivas quanto a HPE resistido e os tópicos destacados na 
presente revisão.  
 
Palavras-chave: Exercício resistido. Efeito hipotensor. Massa muscular. 
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ABSTRACT 
 

Postexercise hypotension resistance: a systematic review of the past 15 years 

The post-exercise hypotension (PEH) is defined as a drop in systolic (SBP) and diastolic 
(DBP) blood pressure after a single session of exercise to values below those seen in the 
pre-exercise rest. The literature has demonstrated PEH in males and females, and young 
sedentary and active elderly, obese, physically active and sedentary hypertensive, 
diabetics and people with metabolic syndrome. The aim of this study was to systematically 
review the literature regarding the influence of the intervals between series, methods of 
operation (circuit or conventional) and muscle mass involved during a session of 
resistance exercise (RE) and observe the magnitude and duration of PEH resistance in 
different populations and different age groups. A search was performed in Pubmed, 
Medline, Lilacs and SciELO, being considered studies in English and Portuguese and 
whose main inclusion criterion observe the effects on blood pressure of at least 30 minutes 
after the RE session. One hundred and nine studies were found, and of those, 53 were 
part of a systematic review. The analyzed studies evaluated: 1) the time interval between 
series ER; 2) the different methods of execution in the RE session (circuit and 
conventional) and; 3) comparisons of muscle groups in the ER. After systematic analysis, 
it appears that the results are still conflicting regarding weathered HPE and the 
aforementioned topics. However, it seems that the muscle mass involved in the ER has a 
greater effect than the HPE method of execution or time of recovery interval. To this end, 
further research is needed to confirm this hypothesis and lead to more definitive 
conclusions as weathered HPE and topics outlined in this review. 
 
Keywords: Resistance exercise. Hypotensive effect. Muscle mass. 
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INTRODUÇÃO 

A hipotensão pós-exercício (HPE) é definida como uma queda da pressão arterial 

sistólica (PAS) e diastólica (PAD), após uma única sessão de exercício, para valores 

abaixo dos observados durante o repouso pré-exercício1. É um fenômeno observado em 

pessoas do sexo masculino2 e feminino3, além de jovens ativos4 e sedentários5, idosos6, 

obesos7, hipertensos ativos fisicamente8 e sedentários9, diabéticos10 e pessoas com 

síndrome metabólica11. 

Os benefícios do exercício aeróbio no sistema cardiovascular são bem 

documentados na literatura12 tanto na sua forma crônica quanto aguda13. Uma revisão 

sistemática realizada por Casonatto & Polito14 listou 53 estudos investigando HPE aeróbio 

e destes, 87% evidenciaram queda significativa da pressão arterial (PA), o que aponta a 

eficácia desse modelo de exercício na saúde cardiovascular.  

O ER consiste de um trabalho muscular localizado15, realizado de forma dinâmica, 

com uso de implementos específicos16, utilizando sobrecargas e repetições, apresentando 

pausas entre as execuções, e, portanto, caracterizado como um esforço intermitente15. 

Nessa perspectiva, muito se questionou nas décadas de 80 e 90 sobre os riscos 

cardiovasculares durante a realização do ER, principalmente em grupos de risco 

cardiovascular. Entretanto, apesar da sobrecarga cardiovascular durante o ER17, nos 

últimos 15 anos a literatura tem avançado nas investigações sobre os efeitos desse 

modelo de exercício na saúde cardiovascular de diferentes indivíduos com variadas 

condições de saúde. Estudos experimentais envolvendo hipertensos8 e normotensos18 

revelam que uma única sessão de ER pode reduzir a PAS e PAD nos momentos pós-

exercício para níveis abaixo dos valores pré-exercício. 

Anunciação et al19 e Polito & Farinatti16 apontam que a discrepância nos resultados 

observados pode ser atribuída à forma de prescrição do exercício e aos diferentes 

delineamentos metodológicos utilizados. As diferentes intensidades, os métodos de 
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execução (circuito ou convencional) e o volume de trabalho realizado podem ser 

intervenientes nos achados sobre HPE19,16. Nesse sentido, pode-se ainda questionar no 

ER, qual a intensidade relativa e volume ideais e método de execução mais adequado na 

promoção da HPE para indivíduos de ambos os sexos ou para determinada faixa etária 

ou patologia? 

Sabendo da possível influência das variáveis: intensidade, volume, método de 

execução, massa muscular envolvida ou ainda da interação dessas variáveis na HPE, o 

objetivo do presente estudo foi revisar de forma sistemática a literatura, quanto à 

influência dos intervalos entre séries, métodos de execução (circuito ou convencional) e 

massa muscular envolvida durante uma sessão de ER e observar a magnitude e duração 

da HPE resistido em diferentes populações e diferentes faixas etárias. 

 

PROCEDIMENTO PARA BUSCA DE ARTIGOS 

Critérios de Seleção 

Foi utilizado o modelo sistemático de pesquisa, de acordo com Polito & Farinatti16, 

na base de dados Pubmed, Medline, Lilacs e Scielo. Foram acessados estudos 

envolvendo HPE resistido nos últimos 15 anos (1999 a 2014). Em todos os casos, foram 

utilizados os termos em inglês “post-exercise hypotension”, “resistance exercise”, 

“strength exercise”, “resistive exercise” e “weight training” e os termos em português 

“hipotensão pós-exercício”, “exercício resistido” e “exercício de força”, de forma 

combinada em citações no título ou no resumo16. 

Segue a combinação realizada entre os descritores para busca sistemática dos 

estudos e o total de estudos encontrados em cada combinação: “Postexercise 

hypotension and resistance exercise” (84 artigos), “Postexercise Hypotension and 

Strenght Exercise” (17 artigos), “Postexercise Hypotension and Resistive Exercise” (2 
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artigos), “Postexercise Hypotension and Weight Training” (6 artigos), “Hipotensão pós-

exercício resistido” (25 artigos), “Hipotensão pós-exercício de força” (4 artigos). 

Foram considerados os artigos publicados tanto no idioma inglês quanto português, 

que avaliaram a resposta aguda da PA após sessão de ER por, no mínimo, 30 minutos e 

apenas os estudos realizados em humanos. Com relação à análise da magnitude da HPE 

em cada estudo, foram considerados apenas os momentos com diferença significativa em 

relação ao repouso e/ou à sessão controle (CONT) caso ela exista no estudo, calculando-

se a média entre esses momentos e desde que o estudo conclua que houve HPE. 

Estatística descritiva com procedimentos de média, erro padrão da média e distribuição 

percentual foi adotada. Além disso, o Effect Size foi calculado para verificar20 e 

classificar21 o tamanho do efeito entre os métodos adotados nos estudos para as variáveis 

PA e quantidade de exercícios realizados. 

A Figura 1 apresenta, em acordo aos critérios da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes) no Brasil, a classificação dos periódicos em que os 

estudos foram publicados, sendo considerada da maior classificação “A1” para a menor 

“B5”, bem como sem classificação, totalizando um montante de 53 artigos revisados. 

 

 

*** FIGURA 1 *** 

 

 

A Figura 2 destaca os critérios de inclusão e exclusão dos 109 estudos localizados 

e a Tabela 1 apresenta todos os estudos que compõe a presente revisão e os itens 

relacionados aos efeitos do ER na HPE. A ordem de apresentação dos estudos é 

apresentada levando em consideração a amostra investigada: 1º) pessoas ativas 

fisicamente, saudáveis e com experiência mínima de seis meses no ER; 2º) pessoas 
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sedentárias, saudáveis e sem experiência no ER; 3º) pessoas hipertensas, diabéticas, 

obesas, com claudicação intermitente e que possuam síndrome metabólica, sendo nesse 

grupo incluso pessoas ativas, sedentárias, com ou sem experiência no ER. 

 

 

*** FIGURA 2 *** 

 

 

HIPOTENSÃO PÓS-EXERCÍCIO RESISTIDO 

A HPE tem implicação clínica relevante na proteção cardiovascular7 e tem sido 

admitida como uma importante intervenção, de caráter não-farmacológico, no controle da 

PA22. 

Embora ainda não exista consenso em relação à HPE resistido, devido a 

variabilidade metodológica nas diversas investigações, estudos tem revelado a ocorrência 

de significante HPE.11,12,18,19,23,24,25,26 

A Tabela 1 apresenta de forma sistemática os estudos analisados, estando 

organizada por características clínicas das amostras, sendo: 1) indivíduos saudáveis e 

experientes no ER; 2) indivíduos saudáveis, porém, sedentários; 3) indivíduos com 

obesidade; 4) indivíduos com síndrome metabólica e; 5) indivíduos com hipertensão e/ou 

diabetes. 

Polito & Farinatti16 afirmaram que a condição clínica da amostra é fator 

determinante, uma vez que indivíduos hipertensos apresentam maior magnitude de HPE 

em relação a normotensos. Moraes et al27 investigaram as respostas de HPE resistido no 

método circuitado e encontraram em hipertensos e normotensos quedas na PAS de 

recuperação de até 23 e 14 mmHg, respectivamente. Já na PAD de recuperação 

encontraram quedas de até 14 mmHg, porém, apenas em hipertensos. Lima et al2 
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destacam que a magnitude da HPE é afetada pelo método adotado na sessão de ER. Os 

métodos mais utilizados, tanto na pesquisa clínica como na prática dos profissionais da 

prescrição do exercício voltado à saúde, são o convencional e o circuitado.  

Variáveis como número de repetições e séries, intensidade, quantidade de 

exercícios e intervalo de recuperação entre séries, podem causar distintos efeitos em 

alguns sistemas fisiológicos28. Salles et al29 afirmaram que mesmo a intensidade sendo 

uma variável interveniente, os efeitos na duração da HPE, frente a manipulação de outras 

variáveis durante a sessão de ER, ainda são desconhecidos. 

Visando atender os objetivos propostos na presente revisão, os próximos tópicos 

abordaram 1) o intervalo entre séries e exercícios; 2) os métodos de execução (circuito e 

convencional) e; 3) a massa muscular envolvida durante o ER. A partir disso surge o 

questionamento: Essas variáveis influenciam a resposta de HPE resistido? 

 

INTERVALO ENTRE SÉRIES E EXERCÍCIOS 

Sete estudos foram encontrados investigando intervalos de recuperação, sendo um 

com idosos29 e outro com mulheres3. Apenas dois estudos adotaram em sua metodologia 

análises com sessão controle23, 30. 

Lima et al2 destacam a carência de informações sobre a influência do intervalo 

entre séries nas respostas cardiovasculares pós-exercício. Dessa maneira, esses autores 

objetivaram analisar o efeito agudo do intervalo de recuperação na resposta 

cardiovascular após uma sessão de ER a 50%1RM. Os intervalos entre as séries foram 

de 30 e 90 segundos. Os resultados apontaram não haver diferenças entre intervalos para 

os valores de PAS e PAD pós-exercício.  

Goessler & Polito28 investigaram o efeito da HPE resistido entre intervalos de 1 

minuto, 2 minutos e tempo autosselecionado (AS) pelo voluntário entre as séries, com 

intensidade de 75%1RM. Os resultados apontaram para o intervalo de 2 minutos 
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induzindo HPE resistido significativa na PAD até 30 minutos pós-sessão. Os autores 

concluíram que 2 minutos de intervalo entre séries seria importante para melhorar o 

desempenho e ainda reduziria os efeitos simpáticos pós-sessão de ER. 

Salles et al29 avaliaram o tempo de intervalo entre séries (1 e 2 minutos) onde eram 

realizadas 10 repetições com 70% de 10RM’s. Os resultados apontaram para uma HPE 

de PAS e PAD semelhante durante 50-60 minutos nos dois intervalos de recuperação. 

Porém, o tamanho do efeito indicou maior duração (até 60 minutos) na HPE de PAD para 

o intervalo de 2 minutos. Nessa perspectiva, 2 minutos de intervalo entre séries de ER 

parece ser mais efetivo na duração da HPE pós-exercício nessa população, corroborando 

com os resultados de Goessler & Polito28. 

Veloso et al30 avaliaram os efeitos de três intervalos (1, 2 e 3 minutos) de 

recuperação entre séries. Na PAS não foi evidenciada HPE. Na PAD, os resultados 

direcionaram para os grupos com 1 e 3 minutos de intervalo apresentando HPE aos 15 

minutos e o grupo 1 minuto também aos 30 minutos. Quando comparados com o grupo 

controle, apenas os grupos de 1 e 2 minutos de intervalo tiveram queda na PAD até os 45 

minutos da recuperação.  

Maior et al24 também objetivaram avaliar e comparar os efeitos da HPE resistido 

em jovens saudáveis e treinados. Eles utilizaram seis exercícios com intensidade de 70% 

de 5RM’s e, também, utilizaram intervalos entre séries de 1 e 2 minutos. Quedas 

significativas na PAS para os dois intervalos entre 30 e 40 minutos após a sessão foi 

observada. Na PAD, apenas 1 minuto de intervalo demonstrou queda significativa também 

entre 30 e 40 minutos. Esse estudo vai de encontro aos resultados de Goessler & Polito28 

para PAS e PAD, porém, corrobora aos achados de Veloso et al30. 

Os estudos anteriores investigaram pessoas saudáveis e com experiência prévia 

em ER. Os que serão agora apresentados analisaram pessoas saudáveis, porém, 

sedentárias. Para tanto, nos dois estudos de Arazi et al3,23 foi utilizado o método circuito 
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na sessão de ER. Ambos os estudos objetivaram avaliar as respostas da PA pós-sessão 

de ER em mulheres jovens3 e homens jovens23. Nos dois estudos foram utilizados 

intervalos de 30 e 40 segundos entre os exercícios e 2 minutos entre os circuitos. Arazi et 

al3 encontrou na sessão com intervalo de 30 segundos, HPE significativa para PAS com 

duração de 20 a 60 minutos e para a sessão com intervalo de 40 segundos, queda da 

PAS de 30 a 60 minutos após a sessão. Para a PAD, só foi encontrada queda significativa 

na sessão com intervalo de 30 segundos. Já no estudo de Arazi et al23 foram encontrados 

resultados semelhantes para a PAS nos dois intervalos com queda significativa de 40 a 

80 minutos após a sessão. Para a PAD não foi encontrada queda significativa. Esse 

estudo adotou a sessão controle na amostra e evidenciou, ao comprar com as sessões 

exercício, diferenças significativas nos intervalos de 30 e 40 segundos. Esses autores 

destacam a importância da sessão controle na pesquisa, especialmente devido a PA 

sofrer variação do ritmo circadiano em seus valores. 

De acordo com Queiroz et al25, homens e mulheres podem se beneficiar da HPE 

resistido, sendo similar em ambos os sexos. Provavelmente, segundo os autores, a 

explicação do fenômeno ocorreria por uma diminuição do débito cardíaco em homens 

(alteração central) e uma queda da resistência vascular periférica em mulheres.  

Vale salientar que os resultados com queda da PA após sessão aguda de ER ainda 

são controversas e um dos principais motivos para essa discrepância são as variadas 

metodologias adotadas, com diferentes intensidades, número e métodos de execução dos 

exercícios. Apenas os estudos de Arazi et al3,23 apresentaram metodologias idênticas em 

amostras distintas, e os resultados foram semelhantes. Mais estudos são necessários 

com metodologias similares e com grupos homogêneos de participantes, o que 

contribuiria para um consenso quanto ao estabelecimento de diretrizes futuras de 

exercício na promoção da HPE resistido. 
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Nesse sentido, uma pergunta surge quanto aos resultados encontrados, é o 

intervalo entre as séries de exercícios ou o método de execução do ER que apresenta 

maior impacto na HPE? 

 

MÉTODOS DE EXECUÇÃO: CIRCUITO E CONVENCIONAL 

Dos 53 estudos da presente revisão com HPE resistido, apenas 10 utilizaram o 

método circuito e destes, sete estudos adotaram intervalos de 20 a 30 segundos entre 

exercícios. Seis estudos investigaram normotensos3,15,19,23,31,32, um estudo com 

hipertensos1, dois estudos investigaram HPE em hipertensos e normotensos27,33 e um 

estudo investigou HPE em homens diabéticos tipo 2 e não diabéticos10. 

Destaca-se que o presente tópico objetiva principalmente a análise dos métodos de 

execução, porém, em paralelo discute a influência da intensidade e do volume, também 

como variáveis intervenientes na HPE resistido. Nesse caminho, observou-se que as 

intensidades utilizadas nos diferentes estudos variaram de 23%1RM10 a 70%1RM31. 

Ademais, constatou-se que os estudos que utilizaram entre 40%1RM1,10,15,29,31 e 

50%1RM27,32,33 foram os que apresentaram maior duração e magnitude da HPE resistido. 

Estudos comparando ambos os métodos ainda são escassos, apenas os estudos 

de Anunciação et al19 e Simão et al32 realizaram essa inferência no mesmo estudo. Simão 

et al32 objetivaram não só comparar os métodos circuito e convencional na HPE, mas 

também analisar a influência de diferentes intensidades e volumes na sessão. Os autores 

dividiram 14 sujeitos saudáveis em dois grupos (G1 e G2). Ambos os grupos realizaram 

12 repetições com intensidade de 50% de 6RM’s, sendo que o G1 realizou a sessão em 

forma de circuito (com três voltas) em cinco exercícios e o G2 na forma convencional (três 

séries) em seis exercícios. O intervalo adotado entre séries/circuitos e exercícios foi de 2 

minutos. Mesmo o G1 ao realizar a sessão com um exercício a menos que o G2, a HPE 

de PAS durou 50 minutos e do G2 durou 40 minutos. Os autores concluíram que o 
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método parece não influenciar na magnitude da HPE resistido de PAS, como também não 

difere significativamente em qualquer dos tempos investigados pós-sessão (10 a 60 

minutos). Com relação à PAD, apenas o G2 apresentou queda significativa até 10 

minutos. Contudo, entre os grupos não houve diferenças entre a magnitude da resposta 

de HPE. Importante ressaltar que dos cinco exercícios realizados pelo G1, apenas um era 

para MMII, ao contrário do G2 que realizava dois exercícios para MMII. Alguns estudos 

apontam que a duração e a magnitude da HPE podem depender da quantidade de 

exercícios para MMII dentro da sessão34,35,36. Um estudo realizado por MacDonald et al37 

com um exercício para MMII durante 15 minutos com avaliação da PA intra-arterial, 

obteve resultados interessantes de HPE de PAS durante 60 minutos da recuperação. 

Esses resultados sugerem uma discussão quanto a participação da massa muscular 

envolvida na resposta de HPE resistido, o que será realizada no próximo tópico desta 

revisão.  

Anunciação et al19 verificaram as respostas cardiovasculares após diferentes 

métodos (circuito e convencional) e volumes de ER (1 ou 3 séries) na intensidade de 

40%1RM. No método convencional o intervalo entre séries e exercícios foi de 1 a 2 

minutos e no método circuito foi de 3 a 5 minutos entre circuitos. As sessões foram 

alternadas por segmento em ambos os métodos. Ficou evidenciado que independente do 

método, o maior volume foi mais eficaz na promoção da HPE de PAS e PAD. Esses 

resultados corroboram os achados de Rocha et al38 e Mediano et al22, os quais 

evidenciaram HPE em maior volume de ER (3 séries) em normotensos e hipertensos, 

entretanto, apenas no método convencional. Keese et al18 destacaram que o volume da 

sessão de ER pode também ser determinante na HPE e Polito et al39 concluiu que ER 

realizado em múltiplas séries no método convencional reduz a PAS por pelo menos 60 

minutos. Ainda no estudo de Anunciação et al19 a sessão no método circuito e com menor 

volume (1 circuito) promoveu maior queda na PAD e PA média da amostra investigada.  
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Finalmente, dos 53 estudos analisados nesta revisão, cinco realizaram avaliações 

24h pós-sessão de ER, quatro apresentam resultados apenas em gráficos ou não 

apresentam significância de redução na PAS e PAD e os demais foram divididos em 35 

estudos com método convencional e nove com método circuito. Dos 35 (convencional), 31 

(88,5%) apresentaram queda significante na PAS e 27 (77,1%) na PAD. Já dos nove 

estudos em forma de circuito, todos (100%) apresentaram queda significante na PAS e 

apenas quatro (44,4%) na PAD. A figura 3 ilustra a média de HPE de PAS e PAD 

divididos em dois grupos, sendo no método convencional e no método circuito. O método 

circuito apresentou um Effect Size de 1,40 (Large) evidenciando a maior efetividade na 

promoção de HPE de PAD do que de PAS (Effect Size = 0,10). Uma pequena redução na 

PA já pode ser entendida como clinicamente importante, pois se trata de um ajuste 

fisiológico que mesmo sendo temporário22, tem relação significante com uma adaptação 

crônica ao treinamento13. Contudo, mais estudos precisam ser realizados comparando o 

método circuito com outros métodos, bem como estudos com metodologias pareadas 

para permitir assim comparações mais realistas. 

 

 

*** FIGURA 3 *** 

 

 

MASSA MUSCULAR ENVOLVIDA 

A figura 3 também ilustra a média da quantidade total de exercícios nos estudos e 

da quantidade de exercícios apenas para MMII. MacDonald et al40 destacaram que a 

massa muscular parece não afetar diretamente na magnitude da HPE, mas poderia 

influenciar na duração do fenômeno. Entretanto, esse estudo foi conduzido com exercício 

aeróbio, o que sugere cautela ao extrapolar os resultados para o ER. Em acordo a Keese 
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et al18 e Polito et al39 é possível que a massa muscular envolvida durante o ER opere na 

promoção da HPE, especialmente, em sessões com múltiplas séries e alto volume no 

método convencional. 

Menêses et al5 evidenciaram que ER realizados apenas com membros superiores 

(MMSS) não causam HPE significante, independente da intensidade utilizada (50% ou 

70%1RM). Mesmo resultado encontrado por Rodriguez et al41 comparando métodos 

convencional e tri-set. 

Protocolos de ER envolvendo grandes grupos musculares parecem produzir 

maiores efeitos na HPE41,42, pois, segundo Janning et al43, sessões de ER para MMII 

possibilitam maiores picos de PA durante sua realização e, por conseguinte poderia 

proporcionar uma quantidade maior de vasos em dilatação pós-exercício. 

Três estudos avaliaram o efeito de sessões de ER apenas em MMII. Polito et al39 e 

MacDonald et al.37 utilizaram apenas um exercício para MMII e Rossow et al34 utilizaram 

quatro exercícios. Os voluntários do estudo de MacDonald et al37, ao serem avaliados 

através de técnica intra-arterial, realizaram o exercício Leg Press (65%1RM) durante 15 

minutos alternando os MMII direito e esquerdo e após a sessão ficaram sentados 

verificando a PA durante período de 60 minutos. Evidenciou-se HPE significante para 

PAS durante os 60 minutos da recuperação. Polito et al39 ao estudarem o exercício em 

cadeira extensora com 10 séries de 12 a 15 repetições a 90% de 15RM’s, verificaram 

HPE com duração de até 60 minutos apenas na PAS. Esses dois estudos anteriores37,39, 

apesar do formato não convencional com aplicação de apenas um tipo de exercício, 

sugere efeitos importantes da MMII na promoção da HPE resistido. 

O estudo de Rossow et al34 utilizou 4 exercícios para MMII e teve como objetivo 

comparar o efeito de uma sessão de ER com oclusão vascular em intensidade de 

20%1RM com sessões sem oclusão vascular a 20% e 70%1RM. Os resultados 

demonstraram queda significante na PAS para a sessão de maior intensidade sem 
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oclusão vascular. Os autores destacaram que, apesar dos resultados ocorrerem após a 

maior intensidade de esforço, a HPE pode ser dependente da quantidade de massa 

muscular envolvida na contração e que a produção de metabólitos locais, em porção 

relativamente maior de leito vascular exercitado, resulte em maior diminuição da 

resistência vascular periférica total. Esses achados podem ser confirmados pelos estudos 

que envolvem intensidades baixas entre 40 e 50%1RM1,10,15,19,27,31,32,33. 

Polito & Farinatti35, levando em consideração o volume, realizaram um estudo 

comparando respostas de PA após sessões de ER com MMSS (rosca direta) e MMII 

(cadeira extensora) de forma isolada e verificaram essas respostas em função de 

diferentes quantidades de séries. Os voluntários realizaram seis ou 10 séries de 10 

repetições com carga de 12RM’s. O grupo que realizou 10 séries para MMII foi o único a 

apresentar HPE resistido durante 60 minutos. Resultado esse posteriormente confirmado 

por Polito et al39 com o mesmo número de séries. Esses autores afirmam que o número 

de séries e a massa muscular envolvida parecem ter uma relação direta com a HPE 

resistido em normotensos. Torna-se importante ressaltar, que esses resultados devem ser 

analisados com cautela, pois da forma como foi conduzido o estudo, o efeito de HPE pode 

ser atribuído mais ao volume do que apenas para o grupo muscular exercitado. No estudo 

de Mediano et al22 ficou evidenciado que uma sessão de ER com maior volume (3 séries) 

causa maior HPE, porém, a diferença deste estudo, para os outros estudos, é o número 

de séries sendo bem menor e os indivíduos avaliados classificados com hipertensão. A 

literatura tem apontado que indivíduos hipertensos tendem a apresentar maior 

HPE8,11,9,22,27,33,36,44. Desse modo, a inviabilidade nas comparações entre estudos mais 

uma vez fica evidente em função das diferenças metodológicas.  

Figueiredo et al45 destaca que em se tratando de massa muscular envolvida, a 

ordem de execução dos exercícios dentro da sessão, pode produzir diferenças no 

estresse cardíaco e com isso, influenciar na magnitude e duração da HPE. Nesse 



85 

 

trabalho, os autores demonstraram que ao iniciar a sessão de ER com MMII, a HPE foi 

mais significante. Em contra ponto, Janning et al43 investigaram três condições, sendo: 1) 

sessão iniciada com 3 exercícios para MMSS e finalizada com 3 exercícios para MMII; 2) 

ordem inversa à primeira condição e; 3) sessão com alternância entre exercícios de 

MMSS e MMII, a qual evidenciou maior duração na HPE em comparação as outras.  Os 

autores discutiram que ao realizar exercícios com alternância de membros, ocorra maior 

mobilização de área vascular durante toda a sessão, o que proporcionaria maior 

vasodilatação sistêmica, menor resposta vasoconstritora e maior redução da resistência 

vascular periférica total. 

Finalmente, um estudo realizado por Lizardo & Simões36, verificou o efeito de uma 

sessão de ER no método convencional em diferentes intensidades (30% e 80%1RM) 

utilizando 10 exercícios, sendo cinco para MMII. Esses autores também compararam uma 

sessão apenas com MMSS com outra apenas com MMII. Os achados corroboram o 

estudo de Rodriguez et al41 e Menezes et al5, onde não houve HPE significante após 

sessão com MMSS e com o estudo de Janning et al43, que demonstrou HPE de PAS, 

independente da intensidade (30% ou 80%1RM), após sessão de ER com 10 exercícios 

alternando os segmentos. Lizardo & Simões36, relatam em relação aos grupos de MMSS 

e MMII o que outros autores têm defendido, que exercícios para MMII resultam em maior 

efeito de HPE e que esse fenômeno possa ocorrer devido a aspectos hemodinâmicos 

relacionados à distância dos músculos exercitados em relação ao coração, onde 

exercícios com MMII resultam em maior número de capilares sanguíneos sofrendo 

perfusão e maior diminuição da resistência vascular periférica. 

Após sistemática análise dos estudos supracitados, pode-se perceber que os 

resultados ainda são conflitantes e que na maioria das vezes não é possível visualizar se 

a HPE resistido é devido à massa muscular envolvida ou ao volume total da sessão de 

ER. Nesse sentido, uma lacuna no conhecimento relacionado à HPE resistido ainda 
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existe, o que sugere que mais pesquisadores continuem destinando seus esforços de 

investigação com relação à temática e especialmente, no tocante as diferentes variáveis 

do treinamento que possam ser intervenientes no fenômeno da HPE. 
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CONCLUSÃO 

Apesar de uma relativa quantidade de investigações envolvendo HPE resistido, 

quando se divide sistematicamente os estudos por métodos (circuito ou convencional), 

intervalos entre séries, volume, intensidade e massa muscular envolvida, e ainda em 

conjunto com as variações nas características das amostras estudadas, o número de 

estudos em cada grupo reduz de forma importante, o que inviabiliza comparações e 

conclusões mais decisivas quanto ao objetivo proposto. 

Contudo, em função das inferências realizadas na presente revisão, o método 

circuito de ER, quando analisado em relação ao método convencional, apresenta um 

tamanho de efeito importante (Large) ao promover HPE de PAD. Entretanto, mais 

investigações devem ser realizadas para confirmar o método ideal na promoção de HPE 

nos distintos grupos amostrais analisados nos estudos dessa revisão, bem como verificar 

a melhor dose de ER na promoção da HPE nestes grupos. Da mesma forma, conclusões 

mais robustas ainda são necessárias sobre os efeitos da massa muscular envolvida em 

relação ao método de execução ou o intervalo de recuperação na HPE resistido. 
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Figura 1. Total de artigos com seu respectivo percentual de representação dentro de cada 

classificação no Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) no Brasil. 
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Figura 2. Processo de busca, exclusão e inclusão dos estudos. 
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Figura 3. Média (±EPM) dos resultados de HPE e do número de exercícios (total e para 

membros inferiores) entre métodos circuito e convencional durante a sessão de exercício 

resistido. 

 

 



 

 

Tabela 1. Estudos com indivíduos saudáveis com experiência prévia em ER e sedentários, além de indivíduos com algum acometimento cardiovascular. 

Estudo Qualis Amostra Sexo N 
Faixa 
etária 
(anos) 

Volume Medida da PA 
Monitorização 
pós-exercício 

Intensidade 
Efeitos pós-

exercício 

Queiroz et al
6
 A1 

Idosos 
Saudáveis 

Experientes 
M/F 5/11 63,3±1 

Convencional 
(9 exercícios) 

3x8RM 
3’ entre séries 

2’ entre exercícios 

Auscultatório 
MAPA 

60 minutos 
24h 

CONT 60’ 
↑PAD 
↑PAD 

60–70%1RM 60’ 
→PAS 
↑PAD 

CONT 24h 
→PAS 
→PAD 

60–70%1RM 24h 
→PAS 
→PAD 

Duncan et al
4
 

A1 
Saudáveis 

Experientes 
M 16 23,1±5,9 

Convencional 
(3 exercícios) 

45” entre séries 
2’ entre exercícios 
3x8rep (40%1RM) 
3x4rep (80%1RM) 

Automático 
60 minutos 

(a cada 10min) 

40% 1RM 
→PAS 
→PAD 
→PAM 

80% 1RM 

→PAS em relação 
ao repouso 

→PAD em relação 
ao repouso 

→PAM em relação 
ao repouso 

↓PAS 50 e 60min 
em relação a 40% 

→PAD em relação a 
40%1RM 

↓PAM 50 e 60min 
em relação a 40% 

Lima et al
2
 A2 

Saudáveis 
Experientes 

M 20 23,9±0,7 

Convencional 
(5exercícios) 

3x10 (50%1RM) 
30s entre séries 
90s entre séries 

MAPA 
6h 
24h 

50% (6h) 30s 
→PAS 

↑PAD 3, 5 e 6h 

50% (6h) 90s 
→PAS 

↑PAD 3, 5 e 6h 

50% (24h) 30s 
→PAS sono 
→PAD sono 

50% (24h) 90s 
→PAS sono 
→PAD sono 

Rocha et al
38

 A2 
Saudáveis 

Experientes 
M 13 27,4±1,6 

Convencional 
(9 exercícios) 

2x10RM 
3x10RM 

1min entre séries 
2min entre exercícios 

Auscultatório 60 minutos 

2x10RM 
↓PAS (60min) 

→PAD 
→PAM 

3x10RM 
↓PAS (60min) 
↓PAD (60min) 
↓PAM (60min) 

           



 

 

           

Estudo Qualis Amostra Sexo n 
Faixa 
etária 
(anos) 

Volume Medida da PA 
Monitorização 
pós-exercício 

Intensidade 
Efeitos pós-

exercício 

Figueiredo et al
45

 A2 
Saudáveis 

Experientes 
M 10 26,6±4,5 

Convencional 
(8 exercícios) 

3x12 (80%1RM) 
3min entre séries e 

exercícios 
 

SEQ1=MMSS/MMII 
SEQ2=MMII/MMSS 

Automático 
60 minutos 

(a cada 10min) 

SEQ 1 (80%) 
MMSS/MMII 

↓PAS 20 a 60min 
→PAD 

SEQ 2 (80%) 
MMSS/MMII 

↓PAS 20 a 60min 
→PAD 

Goessler e Polito
28

 B1 
Saudáveis 

Experientes 
M 10 23±2 

Convencional 
(4 exercícios) 

3 séries 
Intervalo de 

1 e 2min e auto 
sugerido 

Automático 
30 minutos 

(a cada 10min) 

1 min intervalo 
(75% 1RM) 

→PAS 
↓PAD 10 e 20min 

2 min intervalo 
(75% 1RM) 

→PAS 
↓PAD 10, 20, 30min 

Intervalo auto 
sugerido 

 (75% 1RM) 

→PAS 
↓PAD 10min 

Anunciação et al
19

 A2 
Saudáveis 

Experientes 
M 10 22,6±1,6 

Circuito e 
Convencional 
(8 exercícios) 
1 e 3 séries 

Automático 
60 minutos 

(a cada 10 min) 

CONT 
→ PAS 
→ PAD 

40% 1RM 
(1x18rep) 

Convencional 

↓ PAS 40min 
↓PAD 10 e 20min 
↓PAM 10 a 40min 

40% 1RM 
(1x18rep) 
Circuito 

↓ PAS 30 e 40min 
↓PAD 10 a 30min 
↓PAM 20 a 40min 

40% 1RM 
(3x18rep) 

Convencional 

↓ PAS 20, 40, 50 e 
60min 

↓PAD 10 a 60min 
↓PAM 10 a 60min 

40% 1RM 
(3x18rep) 
Circuito 

↓ PAS 10 a 60min 
↓PAD 10, 20, 40 e 

50min 
↓PAM 10 a 60min 

Keese et al
18*

 A1 
Saudáveis 

Experientes 
M 21 20,7±0,7 

Convencional 
(8 exercícios) 
MMII – MMSS 

3x6 a 8 rep 
2’ entre séries e entre 

exercícios 

MAPA 
120 minutos 

(a cada 10 min) 

CONT 
→PAS 
→PAD 

80% 1RM 
↓PAS 10 a 80min 
↓PAD 10 e 20min 



 

 

Estudo Qualis Amostra Sexo N 
Faixa 
etária 
(anos) 

Volume Medida da PA 
Monitorização 
pós-exercício 

Intensidade 
Efeitos pós-

exercício 

Ruiz et al
46*

 A1 
Saudáveis 

Experientes 
M 11 26,8±2,9 

Convencional 
(8 exercícios) 

3x12RM 
2’ séries e exercícios 

Auscultatório 
60 minutos 

(a cada 15min) 
12RM 

↓PAS 15, 30,45 e 
60min 
→PAD 

Anunciação et al
47

 B1 
Saudáveis 

Experientes 
M 10 24,3±4,2 

Convencional 
(8 exercícios) 
1’ entre séries 
e 2’ exercícios 

Automático 
60 minutos 

(a cada10 min) 

40% 1RM 
(3x18rep) 

→PAS 
↓PAD 10 a 50min 
↓PAM 10 a 40min 

 
 60% 1RM 
(3x12rep) 

→PAS 
↓ PAD 10 a 40min e 

60min 
↓ PAM 10 a 40min e 

60min 

80% 1RM 
(3x9rep) 

→PAS 
↓ PAD 10 a 50min 
↓PAM 10 a 60min 

Polito et al
39

 B1 
Saudáveis 

Experientes 
M 9/7 

GExerc 
28±2 

GCont 
32±1 

Convencional 
1 exercício (MMII) 

90% 15RM 
10x12 a 15rep 

2min entre séries 

Semiautomático 
60 minutos 

(10 e 60min) 

CONT 
→PAS 
→PAD 

90% 15RM 
↓PAS 10min 

→PAD 

Rossow et al
34

 B2 
Saudáveis 

Experientes 
M 10 28±5 

Convencional 
(4 exercícios) 
Apenas MMII 

 
70% 1RM 3x10 
1’ entre séries e 

exercício 
 

20% 1RM 1x30/3x15 
30” entre séries e 

exercício 
 

Com oclusão vascular 
20% 1RM 1x30/3x15 

30” entre séries e 
exercício 

HDI Pulse Wave 30 e 60 minutos 

70% 1RM 
↓PAS 60min 

→PAD 

20% 1RM 
→PAS 

↑PAD 60min 

Oclusão vascular 
20% 1RM 

→PAS 
→PAD 



 

 

           

Estudo Qualis Amostra Sexo n 
Faixa 
etária 
(anos) 

Volume Medida da PA 
Monitorização 
pós-exercício 

Intensidade 
Efeitos pós-

exercício 

Werneck et al
48*

 B4 
Saudáveis 

Experientes 
M 18 22,4±6,5 

Convencional 
(7 exercícios) 

 
50% 8RM (3x16rep) 
1min entre séries e 

exercício 
 

100%8RM (3x8rep) 
1min entre séries e 

30seg entre exercícios 
 

Intensidade e repouso 
Autosselecionados 

Auscultatório 1 e 30 minutos 

CONT 
→PAS 
→PAD 

50% 8RM 

↑PAS 1min 
↓PAS 30min 
↓PAD 1min 

→PAD 30min 

100%8RM 
↑PAS 1min 
↓PAS 30min 

↓PAD 1min e 30min 

Autos-selecionada 
↑PAS 1min 
↓PAS 30min 

↓PAD 1min e 30min 

Simões et al
32

 A1 
Saudáveis 

Experientes 
M 10 52±13,2 

Circuito 
(6 exercícios) 

20” entre exerc 
(23%1RM) 

40” entre exerc 
(43%1RM) 

2’ entre circuitos 

Automático 
120 minutos 

(a cada15min) 

CONT 
→PAS 
→PAD 

ÑD 23% 1RM 
→PAS 
→PAD 

ÑD 43% 1RM 
↓PAS 30, 75, 90, 

120min 
→PAD 

Salles et al
29

 A1 
Idosos 

Saudáveis 
Experientes 

M 17 67,6±22 

Convencional 
(7 exercícios) 

3x10rep (70%10RM) 
1’ e 2’ entre séries 

MAPA 
60 minutos 

(a cada 10min) 

70%10RM (1’) 
↓PAS 10 a 60min 
↓PAD 10 a 50min 

70%10RM (2’) 
↓PAS 10 a 60min 
↓PAD 10 a 60min 

Veloso et al
30

 B1 
Saudáveis 

Experientes 
M 16 23±3 

Convencional 
 (6 exercícios) 

1’, 2’, 3’ entre séries 
3x8rep 

 
 

Automático 
90 minutos 

(a cada 15min) 

CONT 
→PAS 

↑PAD 45 e 90min 

1min entre séries 
80% 1ª série 
70% 2ª série 
60% 3ª série  

(8rep) 

→PAS em relação 
ao repouso 

↓PAD 15 e 30min 
em relação ao 

repouso 

2min entre séries 
80% 1ª série 
70% 2ª série 
60% 3ª série  

(8rep) 

→PAS em relação 
ao repouso 

→PAD em relação 
ao repouso 

3min entre séries 
80% 1ª série 
70% 2ª série 
60% 3ª série  

(8rep) 

→PAS em relação 
ao repouso 

↓PAD 15min em 
relação ao repouso 



 

 

Estudo Qualis Amostra Sexo n 
Faixa 
etária 
(anos) 

Volume Medida da PA 
Monitorização 
pós-exercício 

Intensidade 
Efeitos pós-

exercício 

Polilto e Farinatti
35

 A1 
Saudáveis 

Experientes 
M 24 23±1 

2 exercícios 
Flexão de cotovelo 
Extensão de joelho 

 
Braço 

6 séries 
 

Braço 
10 séries 

 
Perna 

6 séries 
 

Perna 
10 séries 

Automático 
60min 

(a cada 10min) 

CONT 
→PAS 
→PAD 

Grupo Braço 
6 séries 

(10 rep de 12RM) 

→PAS 
→PAD 

Grupo Braço 
10 séries 

(10 rep de 12RM) 

→PAS 
→PAD 

Grupo Perna 
6 séries 

(10 rep de 12RM) 

→PAS 
→PAD 

Grupo Perna 
10 séries 

(10 rep de 12RM) 

↓PAS 10 a 60min 
→PAD 

Farinatti et al
49

 A1 
Saudáveis 

Experientes 
M 12 27±1 

Convencional 
(4 exercícios) 

4x10 (80%10RM) 
2’ entre séries e 

exercícios 

Semiautomático 
30 minutos 

(a cada 10min) 

CONT sentado 
→PAS 
→PAD 
→PAM 

CONT deitado 
→PAS 
→PAD 
→PAM 

80%10RM 
(sentado) 

↓PAS 10 a 30min 
→PAD 

↓PAM 10 a 30min 

80%10RM 
(deitado) 

↓PAS 10 a 30min 
→PAD 
→PAM 

Boroujerdi et al
12

 B1 
Saudáveis 

Experientes 
M 10 20,2±2,3 

Convencional 
4 exercícios 

 
2min entre séries e 

exercícios 

Auscultatório 
60min 

(a cada 10min) 

42,5% 1RM 
(4x12rep) 

↓PAS 10 a 30min 
↓PAD 30min 

85% 1RM 
(4x6rep) 

↓PAS 10 a 60min 
↓PAD 20 e 30min 

Moreno et al
50

 B1 
Saudáveis 
Experiente 

M 10 23±1,9 

Convencional 
(6 exercícios) 

3x8 (75%1RM) 
3x30 (30%1RM) 

Auscultatório 
90 minutos 

(a cada 15min) 

75% 1RM 
↓PAS 15 a 90min 

→PAD 

75% 1RM →PAS →PAD 

30% 1RM 
↓PAS 15 a 90min 

→PAD 

30% 1RM →PAS / →PAD 

           



 

 

 
         

 
         

Estudo Qualis Amostra Sexo n 
Faixa 
etária 
(anos) 

Volume Medida da PA 
Monitorização 
pós-exercício 

Intensidade 
Efeitos pós-

exercício 

Maior et al
51

 --- 
Saudáveis 

Experientes 
M 20 23,6±7 

Convencional 
(6 exercícios) 

3x12 (70% 12RM) 
3seg entre repetições 

3x12 (70% 12RM) 
Sem intervalos entre 

repetições 

MAPA 
48 minutos 

(a cada 12min) 

3x12 (70% 12RM) 
3seg entre 
repetições 

↓PAS 24, 36, 48min 
↓PAD 48min 

3x12 (70% 12RM) 
Sem intervalos 
entre repetições 

↓PAS 12, 24, 36, 
48min 

↓PAD 36min 

Rodriguez et al
41

 B4 
Saudáveis 

Experientes 
M 30 19,6±0,7 

Convencional e Triset 
(6 exercícios) 

Apenas MMSS 
3x10 

1min entre séries 

Auscultatório 
90 minutos 

(a cada 5min) 

CONT 
→PAS 
→PAD 

Convencional 
70% 1RM 

→PAS 
→PAD 

Triset 
70% 1RM 

→PAS 
→PAD 

Maior et al
24

 --- 
Saudáveis 

Experientes 
M 15 22,6±3,2 

Convencional 
(6 exercícios) 

 
3x10 (70% de 5RM) 
1minuto entre série e 

exercício 
 

3x10 (70% de 5RM) 
2minutos entre série e 

exercício 

Auscultatório 
40 minutos 

(a cada 10min) 

3x10 (70% de 
5RM) 

1minuto entre 
série e exercício 

↓PAS 30 e 40 min 
↓PAD 30 e 40 min 

3x10 (70% de 
5RM) 

2minuto entre 
série e exercício 

↓PAS 30 e 40 min 
→PAD 



 

 

Estudo Qualis Amostra Sexo n 
Faixa 
etária 
(anos) 

Volume Medida da PA 
Monitorização 
pós-exercício 

Intensidade 
Efeitos pós-

exercício 

Lizardo e Simões
36

 A2 
Saudáveis 

Experientes 
M 11 23,9±4,3 

Convencional 
(10 exercícios) 

1’ entre séries (30%) 
2’ entre séries (80%) 

Auscultatório 
120 minutos 

(a cada 10 min) 

 
30% 1RM 
(2x30rep) 

↓PAS 
10min a 120min 

↓PAD 
10 e 30min 

↓PAM 
10, 20, 30, 40 e 

100min 

80% 1RM (2x8rep) 

↓PAS 
10min a 120 min 

→ PAD 
→PAM 

30%MMSS 

↓PAS 
(70min e 100min) 

→PAD 
→PAM 

30%MMII 

↓PAS 
20, 30, 50, 70 e 

120min 
↓PAD 10min 

Simão et al
32

 A1 
Saudáveis 

Experientes 
M 14 18 a 30 

Convencional e 
Circuito 

(6 e 5 exercícios) 
MAPA 

60 minutos 
(a cada 10min) 

6RM 5 exerc 
Convencional 

↓PAS 10 a 50min 
→PAD 

12RM 
50% 6RM Circuito 

5 exerc 

↓PAS 10 a 50min 
→PAD 

6RM 6 exerc 
Convencional 

↓PAS 10 a 60min 
→PAD 

12RM 
50% 6RM 

Convencional 
6 exerc 

↓PAS 10 a 40min 
↓PAD 10min 

           



 

 

Estudo Qualis Amostra Sexo n 
Faixa 
etária 
(anos) 

Volume Medida da PA 
Monitorização 
pós-exercício 

Intensidade 
Efeitos pós-

exercício 

Polito et al
52

 A2 
Saudáveis 

Experientes 
M/F 9/7 

20±1 / 
21±5 

Convencional 
(6 exercícios) 

MAPA 
60 minutos 

(a cada 10 min) 

6RM 
↓PAS 10 a 60min 

→PAD 

12RM 
↓PAS 10 a 40min 

↓PAD 10min 

Roltsch et al
53*

 A1 
Saudáveis 

Experientes 
M/F 6/6 23,4±2,3 

Convencional 
(12 exercícios) 

2x8rep MMSS e 12rep 
MMII 

60” entre exerc 
 

MAPA 24h 

CONT 
→PAS 
→PAD 

8RM MMSS 
12RM MMII 

→PAS 
→PAD 

Fisher
33†

 A1 
Saudáveis 

Experientes 
F 9 47,6±2,5 

Circuito 
5 exercícios 
(3x15rep) 

2min entre circuitos 
30seg entre exercícios 

Auscultatório 
60 minutos 

(a cada 10min) 

CONT 
→PAS 
→PAD 

50% de 10RM 
(3x15rep) 

↓PAS (em relação 
ao CONT e não ao 

repouso) 
→PAD 

Focht e Koltyn
54

 A1 
Saudáveis 

Experientes 
M/F 51/33 ----- 

Convencional 
(4 exercícios) 

 
50%1RM 

(3x12 a 20rep e 45 a 
75s entre as séries) 

 
80%1RM 

(3x4 a 8rep e 120 a 
150s entre as séries) 

Automático 
180 minutos 

(20, 60, 120 e 
180min) 

CONT 
↑PAS 120 e 180min 

→PAD 

50% 1RM 
↑PAS 120 e 180min 
↑PAD 120 e 180min 

80% 1RM 
↑PAS 120min 

→PAD 

MacDonald et al
37*

 A1 
Saudáveis 

Experientes 
M 13 24,3±2,4 

1 Exercício 
15 minutos 

2” concêntrico, 1” 
estático, 3” excêntrico 
Alternando MMII ao 

fadigar 

Intra-arterial 

60 minutos 
(1’30”, 3min, 
5min, 10min, 
15 a 60min) 

65% 1RM 
↓PAS 10 a 60min 

→PAD 

 



 

 

Estudo Qualis Amostra Sexo N 
Faixa 
Etária 
(anos) 

Volume 
Forma de medida 

da PA 

Tempo de 
Monitorização 
Pós-exercício 

Intensidade Efeitos pós-exercício 

Queiroz et al.
25

 A1 
Saudáveis 

Sedentários 
M/F 22/22 

25±1 
25±1 

Convencional 
(6 exercícios) 

3x20 
45” entre séries 
90” entre exerc 

Auscultatório 60 minutos 

CONT masc 
↓PAS 
↑PAD 

CONT fem 
→PAS 
↑PAD 

40-50%1RM 
masc 

↓PAS em relação ao 
repouso e ao CONT 
↓PAD em relação ao 
repouso e ao CONT 

40-50%1RM fem 

↓PAS em relação ao 
repouso e ao CONT 

→PAD em relação ao 
repouso 

↓PAD em relação ao 
CONT 

Arazi et al.
3
 A2 

Saudáveis 
Sedentárias 

F 12 21,3±1,3 

Circuito 
(6 exercícios) 

2minutos entre 
circuitos 

30s e 40s entre 
exercícios 

Auscultatório 
60 minutos 

(a cada 10min) 

10RM 
(30s) 

↓PAS 20 a 60min 
↓PAD 60min 

10RM 
(40s) 

↓PAS 30 a 60min 
→PAD 

Souza et al
55

 A2 
Saudáveis 

Sedentárias 
F 10 33,2±5,8 

Convencional 
(8 exercícios) 

MAPA 24h 

CONT 
→ PAS 
→ PAD 

10RM até a 
falha 

(3séries) 

↓PAS (ao acordar) 
↓PAD (ao acordar) 

60% 10RM 
(3x10rep) 

→ PAS 
→ PAD 

Ferreira et al
31*

 A2 
Saudáveis 

Sedentárias 
F 24 33±9 

Circuito 
(5 exercícios) 

4voltas x 20rep 
(40%1RM) 

4voltas x 12rep 
(70%1RM) 

 
40” entre exerc 

90” entre circuitos 

Auscultatório 

60 minutos 
(a cada 15min) 

Pós-almoço 
3h, 7h e 24h 

No local de trabalho 

CONT 
→ PAS 
→ PAD 

40%1RM 

↓PAS 45’, 60’, 3h, 7h, 
24h em relação ao 

CONT 
↓PAD 45’, 60’, 3h, 7h 
em relação ao CONT 

70%1RM 

↓PAS 3h e 7h em 
relação ao CONT 

↓PAD 45’, 60’, 3h, 7h 
em relação ao CONT 



 

 

Estudo Qualis Amostra Sexo N 
Faixa 
Etária 
(anos) 

Volume 
Forma de medida 

da PA 

Tempo de 
Monitorização 
Pós-exercício 

Intensidade Efeitos pós-exercício 

Tibana et al
11

 B2 
Saudáveis 

Sedentárias 
F 9 35±6,7 

Convencional 
(6 exercícios 

iniciando por MMII) 
3x10 

15rep abdominal 
1 min entre séries 

 

Automático 
MAPA 

60min pós 
(a cada 10min) 

24h 

CONT (60min) 
(60%1RM) 

→ PAS 
→ PAD 

SEM SM 
(60min) 

(60%1RM) 

→ PAS 
→ PAD 

CONT (24h) 
→ PAS 
→ PAD 

SEM SM 
24h 

(60%1RM) 

→PAS 
(24h, noite e dia) 

→PAD (24h e dia) 
↓PAD (noite) 

Arazi et al
23

 -- 
Saudáveis 

Sedentários 
M 11 19,5±1 

Circuito 
(6 exercícios) 

30” e 40” entre 
exercícios 

2’ entre circuitos 

Auscultatório 
80 minutos 

(a cada 10 min) 

CONT 
→ PAS 
→ PAD 

10RM (3x10rep) 
30 e 40seg de 

repouso 

↓ PAS 
40 a 80min 

→ PAD 

Menêses et al.
5
 A2 

Saudáveis 
Sedentários 

M 15 22,3±0,9 

Convencional 
(5 exercícios para 
MMSS e tronco) 

12, 9 e 6 rep 

Auscultatório 
90 minutos 

(a cada 30min) 

CONT 
→PAS 
→PAD 
→PAM 

50% 1RM 
→PAS 
→PAD 
→PAM 

70% 1RM 
→PAS 
→PAD 
→PAM 

Teixeira et al
56*

 A1 
Saudáveis 

Sedentários 
M/F 10/10 26±1 

Convencional 
(6 exercícios) 

3x20rep 
45” entre séries 
90” entre exerc. 

Auscultatório 
120 minutos 

(a cada 30min) 

CONT 
→PAS 
↑PAD 

60, 90, 120 min 

50% 1RM 

↓PAS 
30, 60, 90 e 120min 

 
↓PAD 30min 

 
↓PAM 

30, 60, 90 e 120min 



 

 

Estudo Qualis Amostra Sexo N 
Faixa 
Etária 
(anos) 

Volume 
Forma de medida 

da PA 

Tempo de 
Monitorização 
Pós-exercício 

Intensidade Efeitos pós-exercício 

Queiroz et al.
57

 A1 
Saudáveis 

Sedentários 
M/F 9/6 25±1 

Convencional 
(6 exercícios) 

3x até exaustão 
45” entre séries 

90” entre exercícios 

Automático 
Auscultatório 

MAPA 

60 minutos 
(a cada 5min, sendo 

as médias 25 a 30min, 
40 a 45min e 55 a 

60min) 
 

24h 

CONT 
Automático 

→PAS 
↑PAD 45 e 60min 

→PAM 

CONT 
Auscultatório 

→PAS 
↑PAD 60min 
↑PAM 45min 

CONT 
MAPA 

↓PAS sono e 24h 
↓PAD sono e 24h 
↓PAM sono e 24h 

50%1RM 
Automático 

↓PAS 60min em 
relação ao CONT 

↓PAD 30, 45 e 60min 
em relação ao CONT 
↓PAM 30, 45 e 60min 
em relação ao CONT 

50%1RM 
Auscultatório 

↓PAS 30 e 60min em 
relação ao repouso 

↓PAS 30, 45 e 60min 
em relação ao CONT 

↓PAD 30min em 
relação ao repouso 

↓PAD 30, 45 e 60min 
em relação ao CONT 

↓PAM 30min em 
relação ao repouso 

↓PAM 30, 45 e 60min 
em relação ao CONT 

50%1RM 
MAPA 

↓PAS sono e 24h 
↓PAD sono e 24h 
↓PAM sono e 24h 

Moraes et al
27

 A1 
Saudáveis 

Sedentários 
M 8 38±3,9 

Circuito 
(7 exercícios) 

3voltas x 12rep 
30” entre exercícios 

2’ entre circuitos 

Auscultatório 

60 minutos 
(5, 10, 15, 30, 45, 

60min) 
24h 

CONT 
→PAS 
→PAD 

50%1RM 

↓PAS 45 e 60min em 
relação ao repouso e 

ao CONT 
↓PAS 24h em relação 

ao CONT 
→PAD 



 

 

Estudo Qualis Amostra Sexo N 
Faixa 
Etária 
(anos) 

Volume 
Forma de medida 

da PA 

Tempo de 
Monitorização 
Pós-exercício 

Intensidade Efeitos pós-exercício 

Rezk et al
26

 A1 
Saudáveis 

Sedentários 
M/F 8/9 23±1 

Convencional 
(6 exercícios) 

3x20rep 40%1RM 
45” entre séries 

3x10rep 80%1RM 
60” entre séries 
90” entre exer 

Auscultatório 
90 minutos 

(15, 30, 60, 90min) 

CONT 
→PAS 

↑PAD 15,30,60,90min 

 
40% 1RM 
(3x20rep) 

↓PAS 30, 60, 90min 
↓PAD 15 e 30min 
↓PAM 30 e 60min 

80% 1RM 
(3x10rep) 

↓PAS 30, 60, 90min 
→PAD 

↓PAM 60min 

         

  

  

Bermudes et al
15*

 B1 
Saudáveis 

Sedentários 
M 25 44±1 

Circuito 
(10 exercícios) 
3x20 a 25rep 

30” entre exercícios 
2’ entre séries 

MAPA 24h 

CONT 
→PAS 
→PAD 

40% 
→PAS 

↓PAD (sono) 

Roltsch et al
53*

 A1 
Saudáveis 

Sedentários 
M/F 6/6 20,3±1,8 

Convencional 
(12 exercícios) 

2x8rep MMSS e 
12rep MMII 

60” entre exerc 

MAPA 24h 

CONT 
→PAS 
→PAD 

8RM MMSS 
12RM MMII 

→PAS 
→PAD 

Focht e Koltyn
54

 A1 
Saudáveis 

Sedentárias 
M/F 51/33 ----- 

Convencional 
(4 exercícios) 

 
50%1RM 

(3x12 a 20rep e 45” 
a 75” entre as 

séries) 
 

80%1RM 
(3x4 a 8rep e 120” a 
150” entre as séries) 

Automático 
180 minutos 

(20, 60, 120 e 180min) 

CONT 
↑PAS 120 e 180min 

→PAD 

50% 1RM 
↑PAS 120 e 180min 
↑PAD 120 e 180min 

80% 1RM 
↑PAS 120min 

→PAD 



 

 

Autor Qualis Amostra Sexo n 
Faixa 
Etária 
(anos) 

Volume 
Forma de medida 

da PA 

Tempo de 
Monitorização 
Pós-exercício 

Intensidade Efeitos pós-exercício 

Brito et al
8
 B2 

Idosas 
Hipertensas 

Ativas 
F 10 65±3 

Convencional 
(10 exercícios) 

Rep 90seg entre 
exerc 

Fotoplestimógrafo 
90 min 

(a cada 20min) 

CONT 
→PAS 
→PAD 

50% 1RM 

↓PAS 10, 30, 50, 70, 90min 
em relação ao CONT 

↓PAD 10, 30, 50, 70, 90min 
em relação ao CONT 

80% 1RM 

↓PAS 10, 30, 50, 70, 90min 
em relação ao CONT e a 50% 

↓PAD 10, 30, 50, 70, 90min 
em relação ao CONT e a 50% 

Tibana
 
et al

11
 B2 

Mulheres 
sedentárias 

com síndrome 
metabólica 

(SM) 

F 10 34,1±9,4 

Convencional 
(6 exercícios 
iniciando por 

MMII) 
3x10 

15rep abdominal 
1 min entre séries 

Automático 
MAPA 

60min pós 
(a cada 10min) 

24h 

CONT (60min) 
(60%1RM) 

→ PAS 
→ PAD 

COM SM 
(60min) 

(60%1RM) 

↓PAS 10,30 e 40min 
↓PAD 10,30 e 40min 

CONT (24h) 
→ PAS 
→ PAD 

COM SM 
24h 

(60%1RM) 

↓PAS (24h, noite e dia) 
↓PAD (24h e noite) 

Tibana et al
7
 A1 

Mulheres 
sobrepesadas e 

obesas 
sedentárias 

F 13 33,5±8,9 

Convencional 
(6 exercícios 
iniciando por 

MMII) 
3x15 

15rep abdominal 
1 min entre séries 

Automático 
MAPA 

60 minutos 
(a cada 10min) 

24h 

CONT 
→ PAS 
→ PAD 

Pós 60min 
(60%1RM) 

↓PAS (10,20 e 40min) 
↓PAD (10 e 40min) 

CONT (24h) 
→ PAS 
→ PAD 

Pós 24h 
(60%1RM) 

↓PAS (24h e noite) 
↓PAD (24h e noite) 

Moraes et al
9$

 A2 
Hipertensos 
Sedentários 

M 15 46±8 

Convencional 
(7 exercícios) 

3x12 (60% 1RM) 
2 min entre séries 

1min entre 
exercícios 

Automático 
60 minutos 

(5, 10, 15, 30, 
45, 60min) 

60% 1RM 
↓PAS 5 a 60min 

↓PAD 45 e 60min 

Morais et al
58*

 A2 
Diabéticos tipo 

II 
M/F 3/7 55,8±7,7 

Convencional 
3x8 

(6 exercícios) 
40s entre 

exercícios e 1 min 
entre séries 

MAPA 24h 

CONT 
→ PAS 
→ PAD 

70% 1RM 
↓PAS 
↓PAD 



 

 

Autor Qualis Amostra Sexo n 
Faixa 
Etária 
(anos) 

Volume 
Forma de medida 

da PA 

Tempo de 
Monitorização 
Pós-exercício 

Intensidade Efeitos pós-exercício 

Oliveira et al
59

 B4 
Idosos 

Hipertensos 
Sedentários 

M 10 66±4,4 

Convencional 
(2 exercícios) 

3x10rep 
2’ entre séries e 

exercícios 

MAPA 24h 

80% 10RM 
(3x10rep) 

↓PAS vigília e sono 
↓PAD vigília e sono 

100% 10RM 
(3x10rep) 

↓PAS vigília e sono 
↓PAD vigília e sono 

Cucato et al
42

 -- 
Claudicação 
intermitente 

-- 8 64,4±6,6 

Convencional 
(6 exercícios) 
12, 10, 8 rep 

2’ entre séries e 
exercício 

Auscultatório 
60 minutos 

(a cada 15 min) 

CONT 
EPE 11-13 

(12, 10 e 8rep) 

→PAS 
→PAD 

↓PAS 15,30,45,60min 
↓PAD 15,30,45,60min 
↓PAM 15,30,45,60min 

Simões et al
10

 A1 
Diabéticos tipo 

II 
M 10 46,6±13,1 

Circuito 
(6 exercícios) 

20” entre exerc 
(23%1RM) 

40” entre exerc 
(43%1RM) 

2’ entre circuitos 

Automático 
120 minutos 

(a cada15min) 

CONT 
→PAS 
→PAD 

D2 23% 1RM 
→PAS 
→PAD 

D2 43% 1RM 
↓PAS 30, 45, 90min 

→PAD 

Costa et al
60

 A2 

Idosas 
hipertensas 

treinadas e não 
treinadas 

F 6/9 
66,3±4,7 
66,3±3,6 

Convencional 
(7 exercícios) 
2x10 a 15rep 

1min entre séries 
2min entre 
exercícios 

Auscultatório 
60 minutos 

(a cada 15min) 

Treinadas 
CONT 

→PAS 
→PAD 

Treinadas 
Experimental 

↓PAS 30min 
→PAD 

Não treinadas 
CONT 

↑PAS 15 a 60min 
→PAD 

Não treinadas 
Experimental 

↓PAS 15 a 60min 
↓PAD 15 e 30min 

Mota et al
1 A1 

Hipertensos 
Ativos 

M/F 13/2 42,9±1,6 

Circuito 
(13 exercícios) 
3voltas x 20rep 

20 minutos 
30”entre exerc 
60”execução 

Automático 

60 minutos 
(a cada 15min) 

Pós-almoço 
4h 
7h 

CONT 
↑PAS 7h 
→PAD 

40%1RM 

↓PAS 15, 30,45 e 60min em 
relação ao repouso 

 
↓PAS 30, 60min, 4h e 7h em 

relação ao CONT 
 

↓PAD 30min em relação ao 
repouso e 60min em relação ao 

CONT 



 

 

Autor Qualis Amostra Sexo n 
Faixa 
Etária 
(anos) 

Volume 
Forma de medida 

da PA 

Tempo de 
Monitorização 
Pós-exercício 

Intensidade Efeitos pós-exercício 

Jannig et al
43

 A2 
Idosos 

Hipertensos 
Sedentários 

M/F 4/4 62,1±3,1 
Convencional 
(6 exercícios) 

3x12RM 
Auscultatório 

60min 
(a cada 10min) 

MMII – MMSS 
→PAS 
→PAD 

MMSS – MMII 
↓PAS 20 e 40min 

→PAD 

Alternado por 
segmento 

↓PAS 10 a 60min 
↓PAD 10, 20, 30 e 60min 

Moraes et al
27*

 A1 
Hipertensos 
Sedentários 

M 10 44±2,5 

Circuito 
(7 exercícios) 

3voltas x 12rep 
30” entre 
exercícios 

2’ entre circuitos 

Auscultatório 

60 minutos 
(5, 10, 15, 30, 

45, 60min) 
24h 

CONT 
→PAS 
→PAD 

50%1RM 

↓PAS 45 e 60min em relação ao 
repouso 

↓PAD 5, 10 e 60min em relação ao 
repouso 

↓PAD 60min em relação ao CONT 

Melo et al
44

 B1 
Hipertensas 
Sedentárias 

F 11 46±1 

Convencional 
(6 exercícios) 

3x20rep 
45” entre séries 

90” entre 
exercícios 

Auscultatório 
MAPA 

120 minutos 
(a cada 15min 
até 90min e 

após 120min) 

CONT 
↑PAS (120min) 
↑PAD (120min) 

40% 1RM 
(3x20rep) 

↓PAS 15 a 90min em relação ao 
repouso e 15 a 120min em relação 

ao CONT 
 

↓PAD 45,60,75min em relação ao 
repouso. De 15 a 120min em 

relação ao CONT 
 

↓PAS e ↓PAD 10h 



 

 

Autor Qualis Amostra Sexo n 
Faixa 
Etária 
(anos) 

Volume 
Forma de medida 

da PA 

Tempo de 
Monitorização 
Pós-exercício 

Intensidade Efeitos pós-exercício 

Mediano et al
22

 
A2 

Hipertensas 
Sedentárias 

M/F 16/4 61±12 

Convencional 
(4 exercícios) 
1 ou 3 x10 rep 

2’ entre séries e 
exercícios 

Auscultatório 
60 minutos 

(a cada 10min) 

10RM (1 Série) 
↓PAS 40min 

→PAD 

10RM (3 Séries) 
↓PAS 10 a 60min 
↓PAD 30 e 50 min 

Fisher
33†

 A1 
Hipertensas 
 fisicamente 

ativas 
F 7 45,3±2,3 

Circuito 
5 exercícios 
(3x15rep) 
2min entre 
circuitos 

30seg entre 
exercícios 

Auscultatório 
60 minutos 

(a cada 10min) 

CONT 
→PAS 
→PAD 

50% de 
10RM 

(3x15rep) 

↓PAS (em relação ao CONT e não 
ao repouso) 

→PAD 

*Estudo comparando efeito hipotensivo em exercício resistido, aeróbio e/ou concorrente, porém, citamos no quadro apenas os efeitos da sessão de exercício 
resistido.  †

 
Estudo com público hipertenso e normotenso, porém os resultados do estudo não foram apresentados divididos por grupo; $ Estudo comparando o 

efeito hipotensor de uma sessão aguda pré e pós 12 semanas de treinamento, porém citamos no quadro apenas o efeito pré-treinamento. ↑= aumento significativo; 
↓= redução significativa; →= não houve alteração. 

 


