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Reposição hídrica durante caminhada não afeta a magnitude da 
hipotensão pós-exercício em indivíduos hipertensos 
Fluid replacement during exercise does not affect the magnitude of post-
exercise hypotension in hypertensive subjects 

I.L. Pereira, S.K.P. Porpino, N.F.B. Alves, M.V. Souza, A.S. Silva 
ARTIGO ORIGINAL   |   ORIGINAL ARTICLE 

 

RESUMO 
Uma vez que a redução da volemia é considerada um dos mecanismos envolvidos na hipotensão pós-
exercício (HPE), existe a possibilidade de que a reposição hídrica durante o exercício diminua a HPE. 
O objetivo deste estudo foi investigar a influência da reposição hídrica na resposta pressórica durante e 
após uma sessão de exercício aeróbio realizado ao ar livre. Vinte voluntários (56.9±5 anos) realizaram 
três procedimentos: exercício sem reposição hídrica (SRH); exercício com reposição hídrica (CRH); 
procedimento controle (CON), onde permaneceram sentados e ingerindo água. O exercício foi uma 
caminhada com duração de 60 minutos e intensidade moderada. Os procedimentos foram realizados ao 
ar livre, com temperatura e humidade relativa do ar controlada. Não foram encontradas diferenças 
significativas para a pressão arterial nos procedimentos SRH e CRH. Encontrou-se HPE sistólica de -
9.3±12 e -11±12 mmHg para os procedimentos SRH e CRH respetivamente (p > .05). A HPE 
diastólica foi de -3.4±8 e -6.3±7 mmHg para SRH e CRH (p > .05). Pressão arterial e HPE no 
procedimento CON foram estatisticamente menores em relação SRH e CRH. Conclui-se que a 
reposição hídrica durante o exercício em ambiente ao ar livre não afeta os níveis pressóricos em 
indivíduos hipertensos, como também, não modifica a magnitude da hipotensão pós-exercício. 
Palavras-chave: hipertensão, hipotensão, exercício 
 

ABSTRACT 
Reduction of blood volume is considered one of the mechanisms involved in post-exercise 
hypotension. Thus, fluid intake during exercise may reduce post-exercise hypotension. The aim of this 
study was to investigate the influence of fluid replacement on blood pressure response during and after 
a session of aerobic exercise performed outdoors. Twenty hypertensive subjects (56.9±5 years old) 
underwent three different procedures: exercise without fluid replacement, exercise with fluid 
replacement and a control procedure, where the subjects remained seated and ingesting water. The 
exercise session lasted 60 minutes moderate intensity. All procedures were performed in an outdoor 
environment with temperature and relative humidity controlled. No significant differences were found 
during exercise with the procedures for the systolic and diastolic. It was found post-exercise 
hypotension systolic -9.3±12 e -11±12 for procedures without fluid replacement and fluid replace-
ment, respectively. Hypotension post-exercise diastolic blood pressure was -3.4±8 e -6.3±7 for 
without fluid replacement and fluid replacement. The post-exercise hypotension in the control 
procedure was lower compared with no fluid and fluid replacement. Concluded that fluid replacement 
during exercise performance in outdoor environment does not affect blood pressure in hypertensive 
individuals, but also does not affect the magnitude of post-exercise hypotension. 
Keywords: hypertension, hypotension, exercise 
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A ingestão de água é um importante 
regulador da homeostase no repouso ou no 
exercício. Além de ter implicação direta sobre o 
desempenho físico, interfere em quase todos os 
processos metabólicos, inclusive sobre as fun-
ções do sistema cardiovascular (Murray, 2007). 
Sabe-se que os rins controlam a pressão arte-
rial por mecanismos relacionados ao controle 
do volume de água no organismo (Ponnu-
chamy & Khalil, 2009).  

Apesar do consenso de que a ingestão de 
água durante o exercício tem efeito ergogênico 
por retardar a fadiga (Jones, Cleary, Lopez, 
Zuri, & Lopez, 2008; Robson-Ansley, Gleeson, 
& Ansley, 2009), nos últimos anos alguns 
estudos demonstraram que a ingestão de água 
pode favorecer um aumento da pressão arterial 
(PA) no repouso e durante o exercício, tanto 
em normotensos quanto em hipertensos (Cal-
legaro, Moraes, Negrão, Trombetta, & Rondon, 
2007). Além disso, um estudo evidenciou que 
indivíduos com insuficiência autonômica, que 
apresentavam uma queda anormal da PA após 
a realização de exercício na posição supina, 
tiveram um aumento significativo dos níveis 
pressóricos após a ingestão de água (Humm, 
Mason, & Mathias, 2008). Este aumento da PA 
ocorre em consequência da ativação de alguns 
mecanismos como o aumento da resistência 
vascular periférica, que ocorre em decorrência 
ao reflexo constritor provocado pela ativação 
simpática (Brown, Barberini, Dulloo, & Mon-
tani, 2005; Routledge, Chowdhary, Coote, & 
Townend, 2002; Callegaro et al., 2007). Outros 
mecanismos propostos são o aumento dos 
níveis de norepinefrina circulante, disfunção 
barorreflexa, distensão gástrica e redistribuição 
dos líquidos corporais que contribuem para a 
elevação aguda da PA após a ingestão de água 
(Scott, Greenwood, Gilbey, Stoker & Mary, 
2001; Young & Mathias, 2004). 

É consenso que o exercício físico promove 
hipotensão pós-exercício (HPE), fenômeno 
caracterizado pela redução aguda da pressão 
arterial logo nos primeiros minutos após sua 
realização (Forjaz, Rondon & Negrão, 2005; 
Laterza, Rondon, & Negrão, 2007; MacDonald, 

2002). Este fenômeno é um dos principais 
argumentos para a indicação do exercício físico 
como uma ferramenta na prevenção e trata-
mento não-farmacológico da hipertensão arte-
rial sistêmica (Lizardo, Silveira, Vassallo, & 
Oliveira, 2008). Estudos prévios têm sugerido 
que os mecanismos mais aceitos para expli-
cação da HPE sejam a diminuição da atividade 
simpática, produção de agentes vasorrelaxan-
tes, como a adenosina e substâncias derivadas 
do endotélio, como o óxido nítrico (NO) 
(Brandão & Pinge, 2007; Yamamoto et al., 
2007). Durante a realização de exercícios 
ocorre uma considerável perda de líquido 
corporal, o que provoca repercussões hemodi-
nâmicas (Armstrong et al., 1997). Desse modo, 
as reduções do volume plasmático e do débito 
cardíaco colaboram para explicar a HPE (Gade-
man et al., 2007; Polito & Farinatti, 2006). 

Considerando que o componente hemo-
dinâmico da HPE está relacionado à diminui-
ção do volume plasmático em decorrência da 
sudorese, o comportamento dos sujeitos quan-
to à atitude de hidratar-se ou não pode alterar 
esta resposta e, consequentemente, modificar a 
resposta hipotensora ao exercício. Nesse sen-
tido, apesar de existirem estudos demons-
trando que a ingestão de água pode promover 
aumento da pressão arterial em repouso, até o 
momento não se têm informações de como a 
hidratação influencia a HPE. 

Portanto, o objetivo desse estudo foi inves-
tigar a influência da reposição hídrica na res-
posta pressórica durante e após uma sessão de 
exercício aeróbio realizado ao ar livre. 

 
MÉTODO 

Amostra 
Vinte hipertensos de ambos os gêneros, 

com idade média de 56.9 ± 5.0 anos, pratican-
tes de caminhada em um projeto comunitário. 
Para participar desse estudo o sujeito deveria 
ter pelo menos três meses de prática de ativi-
dade física e praticar caminhada regularmente, 
com frequência mínima de três sessões sema-
nais. Eles foram esclarecidos quanto aos propó-
sitos do estudo e solicitados a assinar o termo 
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de consentimento livre e esclarecido, conforme 
resolução 196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde. O projeto do estudo foi previamente 
aprovado por um Comitê de Ética Institucional 
em Pesquisa com seres Humanos sob o 
protocolo nº 0502. 

 
Instrumentos e Procedimentos 

Foram realizados três procedimentos dife-
rentes, denominados: exercício aeróbio sem 
reposição hídrica (SRH); exercício aeróbio com 
reposição hídrica (CRH) e uma situação 
controle (CON), onde os sujeitos permane-
ceram sentados ingerindo água pelo mesmo 
tempo destinado aos procedimentos anteriores. 
Medidas de frequência cardíaca (FC) e pressão 
arterial (PA) foram realizadas em repouso, 
durante o exercício ou controle e no período de 
recuperação. Temperatura e humidade relativa 
do ar foram medidas durante estes procedi-
mentos. 

A ordem dos procedimentos foi determi-
nada aleatoriamente para cada sujeito. O volu-
me de água ingerido foi de 1.5% do peso cor-
poral de cada sujeito, dividido em quatro 
alíquotas de volumes iguais. Cada uma destas 
alíquotas foi ingerida aos 15, 30, 45 e 60 
minutos para os grupos CRH e CON. 

As sessões de caminhada foram desenvol-
vidas em um terreno plano, em forma de cir-
cuito com 480m de comprimento, ambiente 
onde os sujeitos estavam habituados a reali-
zarem seus exercícios. Chegando ao local do 
exercício, os sujeitos permaneceram sentados 
por 10 minutos para a medição da FC e PA de 
repouso. Antes e após a caminhada, foram sub-
metidos a um alongamento para os principais 
grupos musculares. A caminhada teve duração 
de 60 minutos, com intensidade de 60 a 85% 
da frequência cardíaca máxima, conforme pro-
posto por Karvonen, Kentala e Mustala (1957). 

Sabendo-se que os sujeitos usuários de 
betabloqueadores têm a atividade cronotrópica 
reduzida, a qual acarreta em uma diminuição 
da FC real do indivíduo, assim, usamos a 
equação abaixo descrita para correção da zona 
de treinamento dos usuários deste fármaco, 

conforme proposto por Passaro e Godoy 
(1996). 

%R = Y + 95.58 / 9.74 

Onde: %R = Percentual de redução; 
Y = Dosagem da medicação 

 
A temperatura e a humidade relativa do ar 

foram monitoradas durante todo o período em 
que os exercícios foram realizados. Para isso 
foi usado o aparelho Higrotherm (TFA, Ale-
manha) para medir a temperatura com precisão 
de 0.1º C e a humidade relativa do ar com pre-
cisão de 0.1%. 

A PA foi verificada pelo método ausculta-
tório seguindo rigorosamente o protocolo pro-
posto nas VI Diretrizes Brasileiras de Hiper-
tensão Arterial (Sociedade Brasileira de Cardio-
logia [SBC], 2010). Foi utilizado um esfigmo-
manômetro aneroide com precisão de dois 
mmHg da marca Missouri (Embu-SP, Brasil), 
previamente calibrado contra um de coluna de 
mercúrio. A FC foi medida em condições ba-
sais e a cada cinco minutos, pelo método pal-
patório, para assegurar que os sujeitos se man-
tivessem dentro da zona-alvo de frequência 
cardíaca durante todo o exercício. 

No procedimento controle, os sujeitos tive-
ram suas PA e FC de repouso medidas e per-
maneceram sentados por um período de 90 
minutos, sendo 60 minutos equivalentes ao 
tempo de exercício e 30 minutos equivalentes 
ao tempo de recuperação pós-exercício. O 
ambiente onde eles permaneceram foi o mes-
mo onde realizaram os exercícios, sendo que 
protegidos da luz solar direta. A PA foi veri-
ficada após dez minutos de repouso e aos 15, 
30, 45 e 60 minutos do início de cada proce-
dimento. Ao término dos 60 minutos de exer-
cício, ou do procedimento controle, os indiví-
duos permaneceram sentados para a medida da 
PA aos 10, 20 e 30 minutos de recuperação. 

 
Análise Estatística 

Os dados estão apresentados como média e 
desvio padrão da média. Foi utilizado o teste 
de Kolmogorov-Smirnov para verificar se 
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haveria normalidade dos dados. Posterior-
mente foi utilizado o teste one-way ANOVA de 
uma via com post-hoc de Tuckey para deter-
minar e localizar diferenças estatísticas entre 
os três procedimentos. Adotou-se nível de con-
fiança de 5%. Os testes foram feitos por meio 
do software Instat, versão 3.03 (GraphPad, San 
Diego, CA, USA). 

 
RESULTADOS 

Os sujeitos do estudo apresentavam idade 
média de 56.9 ± 5 anos, massa corporal de 
74.7 ± 4 kg, estatura de 1.60 ± 0.1m e índice 
de massa corporal de 29.4 ± 2 kg/m². Eles 
eram hipertensos de grau leve e 12 deles usa-
vam medicação anti-hipertensiva (inibidores da 
enzima conversora da angiotensina ou betablo-
queadores). Na tabela 1 estão apresentadas as 

condições de repouso nos momentos anterio-
res a cada um dos procedimentos realizados no 
estudo. Nos três dias de realização da coleta de 
dados, as condições atmosféricas foram sempre 
de sol, com poucas nuvens, temperatura vari-
ando de 26 a 28ºC e humidade relativa do ar 
entre 80 e 90 % (entre 05h 30min e 07h 00min 
da manhã, momento da realização dos proto-
colos).  

Na figura 1 encontram-se os valores de 
pressão arterial durante o repouso e aos 15, 30, 
45 e 60 minutos de exercício para os proce-
imentos SRH, CRH e COM para a PAS e PAD 
(painéis A e B, respetivamente). Tanto durante 
o repouso quanto em todos os momentos do 
exercício, os valores de pressão arterial foram 
sempre estatisticamente iguais entre os proce- 
dimentos SRH e CRH, com aumento da PAS e

 

Tabela 1. 
Características cardiovasculares de repouso dos sujeitos 

 SRH CRH CON p 

PAS repouso 127.3 ± 14 129.1 ± 14 127.8 ± 14 .91 

PAD repouso 78.3 ± 8 81.8 ± 8 80.3 ± 8 .41 

FC repouso 70.7± 7 72 ± 9 67.3 ± 8 .38 
Nota: Medidas de Pressão Arterial Sistólica (PAS) e Diastólica (PAS) no momento de repouso antes de cada um dos 
procedimentos realizados. SRH= sem reposição hídrica; CRH= com reposição hídrica; CON= Procedimento controle 
apenas com água, sem exercício; Os dados estão apresentados como média e desvio padrão da média.  

 

 
Figura 1. Comportamento da Pressão Arterial Sistólica (PAS) e Diastólica (PAD) na medida basal, e aos 15, 30, 
45 e 60 minutos do protocolo de exercício, ou do procedimento controle. SRH= sem reposição hídrica; CRH= 

com reposição hídrica; CON= Procedimento controle apenas com água, sem exercício; Os dados estão 
apresentados como média e desvio padrão da média.  
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discreta redução da PAD ao longo do exercício. 
O comportamento pressórico pós-exercício 

está apresentado na figura 2. Observa-se um 
efeito hipotensor para a PAS (painel A), que 
foi similar nos procedimentos SRH e CRH. Por 
outro lado, no procedimento CON a PAS não 
apresentou alteração. Quanto à PAD (painel 
B), observa-se que aos 30 minutos do período 
de recuperação o procedimento CRH resultou 
em efeito hipotensor significativo quando 
comparado com o período de repouso. Em 
CON, não ocorreu alteração da pressão arterial 
neste mesmo período. 

 

 
Figura 2. Comportamento da Pressão Arterial 

Sistólica (A) e Diastólica (B) na medida basal e aos 
10, 20 e 30 minutos de recuperação. SRH= sem 
reposição hídrica; CRH= com reposição hídrica; 
CON= Procedimento controle apenas com água, 
sem exercício. Os dados estão apresentados como 

media e desvio padrão da média. 

A figura 3 apresenta os valores da variação 
absoluta da PAS e PAD na comparação entre o 
repouso e os 30 minutos de recuperação. SRH 
e CRH resultaram em HPE estatisticamente 
similares entre si, enquanto o procedimento 
CON resultou em variação pressórica apenas 
discreta quando comparado aos outros proce-
dimentos. 

 

 
Figura 3. Variação absoluta da Pressão Arterial 

Sistólica (PAS) e Pressão Arterial Diastólica (PAD) 
aos 30 minutos de recuperação. SRH= sem 

reposição hídrica; CRH= com reposição hídrica; 
CON= Procedimento controle apenas com água, 
sem exercício. * Indica diferença estatística em 
relação ao procedimento CRH. Os dados estão 

apresentados como média e desvio padrão da média. 
 

DISCUSSÃO 
De acordo com os dados deste estudo, a 

reposição hídrica durante a caminhada, quando 
realizada com intensidade moderada, não afeta 
as variáveis de comportamento pressórico nem 
a HPE, pelo menos nas condições ambientais 
em que os sujeitos praticam seus exercícios. 

Dentre os mecanismos relatados como res-
ponsáveis pela HPE estão as mudanças hemo-
dinâmicas, dentre elas, destaca-se a redução do 
volume plasmático (Gademan et al., 2007; Po-
lito & Farinatti, 2006).  

Segundo estudos precedentes, a ingestão de 
água promove alterações no sistema cardiovas-
cular em resposta à estimulação de mecanis-
mos neurais (aumento da atividade nervosa 
simpática) e hemodinâmico (aumento da resis-
tência vascular periférica) (Brown, Barberini, 



Reposição hídrica em caminhantes hipertensos | 407 

 

Dulloo, & Montani, 2005; Jordan et al., 2000). 
A consequência dessas alterações é um aumen-
to da pressão arterial (Brown et al., 2005). 
Young & Mathias (2004) demonstraram que 
após a ingestão de 480 ml de água, a pressão 
arterial apresentou aumentos de aproximada-
mente 23 mmHg para pressão arterial sistólica, 
e 11 mmHg para pressão arterial diastólica, 
com os sujeitos em estado de repouso por todo 
o procedimento. Com base nisso, podemos 
supor que a ingestão de água durante o 
exercício afetaria a hipotensão que costuma 
acontecer nos primeiros minutos subsequentes 
a realização de exercícios físicos. No entanto, 
os resultados desse estudo não confirmaram 
esta premissa. Cabe ressaltar que em todos os 
estudos previamente revisados investigou-se a 
resposta da ingestão de água sem a realização 
de exercício físico, enquanto no nosso estudo 
buscamos, de forma diferente, investigar a 
influência da reposição hídrica na resposta 
hipotensora pós-exercício. 

Uma possível explicação para os nossos 
resultados pode residir nas condições atmos-
féricas do ambiente em que foram realizadas as 
sessões de caminhadas, onde temperatura e 
humidade relativa do ar estavam elevadas. 
Ambientes com altas temperaturas e humidade 
relativa do ar alta ou baixa favorecem a perda 
hídrica corporal (Kenefik & Sawka, 2007), de 
modo que a ingestão de água pode ter sido 
compensada pelas perdas no suor.  

O exercício foi realizado em uma cidade 
litorânea da região nordeste do Brasil, onde a 
temperatura anual média é de 26°C, permane-
cendo entre 23 e 32 °C no mês em que foi rea-
lizada a coleta de dados, com humidade rela-
tiva do ar entre 80 e 90%. Desse modo, é pos-
sível que a reposição hídrica durante o exer-
cício nas cidades em que a temperatura atinge 
valores menores possa promover uma redução 
na resposta hipotensora ao exercício, ou ainda, 
um aumento da pressão arterial durante e após 
o exercício físico quando o mesmo é realizado 
perante a reposição hídrica. 

Outra possível explicação para os nossos 
achados reside no fato de que os mecanismos 

envolvidos na hipotensão pós-exercício são 
variados e intricados. Embora ainda não total-
mente esclarecidos, os principais mecanismos 
propostos para explicação da HPE são de ori-
gem neural, hemodinâmica e humoral (Cleu-
rox 1992; Hara & Floras, 1994; Rondon et al., 
2002; Smith, Grahan, Mackintoch, Stoker & 
Mary, 2004).  

Portanto, existe a possibilidade de que a 
ausência de redução do volume plasmático 
tenha sido compensada pelos outros mecanis-
mos, ou que a participação do volume plasmá-
tico não seria tão importante a ponto de pro-
mover diferenças expressivas na HPE diante da 
ingestão de água durante o exercício. Como os 
mecanismos e a participação dos mesmos na 
HPE ainda não estão totalmente esclarecidos, 
não temos dados na literatura que confirmem 
estas premissas. 

Há de se considerar que o desvio padrão 
para as variáveis de pressão sistólica e diastó-
lica mostrou-se elevado. Este fenômeno pode-
ria indicar que o tamanho amostral não foi 
suficiente para o estudo. No entanto, este é um 
comportamento comumente encontrado em 
estudos que avaliam a hipotensão pós-exercício 
(Cucato et al., 2011; Rodriguez et al., 2011). 
Outra limitação do nosso estudo foi a 
dificuldade do cálculo prévio do tamanho 
amostral mínimo. No entanto, isto não foi 
possível pela carência de estudos similares 
através dos quais pudéssemos determinar o 
“effect size”. 

Embora os achados deste estudo sugiram 
que a reposição hídrica durante a caminhada 
não afete a resposta pressórica durante o exer-
cício e nem na magnitude da HPE, é impor-
tante ressaltar que, o fato do estudo ter sido 
realizado ao ar livre, seus resultados tenham 
sofrido influência das condições climáticas. Ao 
tempo em que esta estratégia apresenta a 
vantagem de aumentar a validade externa 
destes resultados, pode também ser mencio-
nada a limitação da impossibilidade de controle 
das variáveis ambientais. Deste modo, o 
fenômeno investigado neste estudo só pode ser 
aplicado para ambientes similares. Para superar 
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esta limitação, investigações futuras devem ser 
realizadas em situações de laboratório, com 
possibilidade de controle de temperatura e 
humidade relativa do ar. As dificuldades em se 
medir o volume plasmático durante o exercício 
também se constituíram numa limitação para 
este estudo. Para minimizar este problema, em 
estudos futuros, sugerimos a monitoração dos 
mecanismos intervenientes sobre a resposta 
hipotensora. 

 
CONCLUSÕES 

Podemos concluir que a ingestão de água 
não afeta a resposta pressórica durante e após 
o exercício aeróbio. A validade externa destes 
achados é limitada às cidades com ambientes 
atmosféricos similares ao do presente estudo. 
Resulta daí a necessidade de estudos futuros 
conduzidos em várias outras condições 
atmosféricas. 
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