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Resposta hipotensora de idosas hipertensas é influenciada pelo 
grupamento muscular envolvido no exercício resistido 
Hypotensive responses of elderly woman hypertension are influenced by 
muscle mass group in resistance exercise 

J.L. Soave, J.P.L. Guilherme, R.D. Leite, R. Simão, T.P. Souza Junior 
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RESUMO 
O objetivo do presente estudo foi investigar a influência de dois tipos diferentes de exercícios resistido 
(ER) sobre a resposta hipotensora de mulheres idosas com hipertensão arterial. A amostra foi 
constituída de 24 idosas, fisicamente ativas, caracterizadas com hipertensão arterial estágio I. As 
voluntárias foram familiarizadas com a execução dos exercícios e posteriormente foi aplicado o teste de 
1RM para determinar a carga voluntária máxima (CVM). Após 48 horas da determinação da CVM foi 
aplicado em dois momentos distintos separados por um intervalo de 48 horas: a) Sessão exercício de 
rosca direta de bíceps; b) Sessão exercício de leg press 45º. Foi realizado o monitoramento da pressão 
arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD), pré-exercício, durante o exercício e 10 
minutos após o exercício. Os resultados demonstraram aumento na PAS durante o exercício sendo 
mais acentuado no leg press 45º (p = .006). No entanto na condição 10 minutos após o término do 
exercício foi verificado o efeito hipotensor na PAS (p = .027) e PAD (p = .015) apenas no leg press 
45º. Portanto, podemos concluir que o envolvimento de grandes grupos musculares promove um 
maior efeito hipotensor em idosas hipertensas quando comparado a pequenos grupos musculares. 
Palavras-chave: exercício resistido, resposta hipotensora, hipertensão, idoso 
 
 

ABSTRACT 
The aim of present study was to investigate the influence of two different types of resisted exercise 
(RE) on hypotensive responses in elderly women with arterial hypertension. The sample was 
composed by 24 elderly women, physically activity classified as arterial hypertension I. The volunteers 
were familiarized with exercise execution and determined one repetition maximal load (1RML) to 
verify the voluntary maximal load (VML). After 48 hours of one repetition maximal load, was 
performed in two different moments separated by 48 hours: a) arm curl exercise session; b) Leg press 
45º exercise session. SBP and DBP were monitored before exercise, during exercise and 10 minutes 
after exercise. The results demonstrated increases in SBP during exercise being higher in Leg press 45º 
(p = .006). However, after exercise was verified hypotensive effect in SBP (p = .027) and DBP (p = 
.015) only in leg press 45º. In conclusion, large muscle group promotes higher hypotensive effect in 
elderly with hypertension as compared to small muscle group. 
Keywords: resistance exercise, hypotensive response, hypertension, elderly 
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A hipertensão arterial representa um dos 
principais fatores de risco para o desenvolvi-
mento de doenças cardiovasculares, em de-
corrência de suas complicações inerentes ao 
sistema cardiovascular Sociedade Brasileira de 
Cardiologia [SBC] (2010). Estudos prévios 
(Rosário, Scala, França, Pereira, & Jardim, 
2009; SBC, 2010) têm demonstrado uma pre-
valência de hipertensão arterial na população 
brasileira adulta de aproximadamente 30%, 
demonstrando-se mais acentuada na população 
idosa, denotando valores de 50% entre sujeitos 
com idades entre 60 e 69 anos. 

Desta forma, a adoção de estratégias para 
prevenção primária e secundária do quadro de 
hipertensão arterial é de suma importância 
(Chobanian et al., 2003). Neste sentido impor-
tantes organizações de saúde têm sugerido a 
adoção do “exercício resistido” (ER) (também 
denominado “treinamento de força, com pesos, 
contrarresistência” ou “musculação”), como 
estratégia não farmacológica, no intuito de 
prevenir e/ou atenuar os efeitos deletérios da 
hipertensão arterial, (Chobanian et al., 2003; 
Pescatello et al., 2004; SBC, 2010). Dentre os 
principais benefícios proporcionados pela reali-
zação do ER em indivíduos hipertensos, tem 
sido observado a diminuição no risco corona-
riano (Krinski, Elsangedy, Nardo Junior, & 
Soares, 2006), além da presença de uma res-
posta hipotensora, caracterizada por uma redu-
ção nos níveis pressóricos decorrente de um 
processo crônico e/ou agudo, proporcionando 
reduções significativas após a realização de 
uma única sessão de exercício (Bermudes, 
Vassalo, Vasques, & Lima, 2003; Krinski et al., 
2008). 

No entanto cabe ressaltar, que os estudos 
prévios envolvendo à resposta hipotensora agu-
da do ER, foram realizadas basicamente com 
indivíduos jovens, normotensos e demonstram 
resultados controversos (Polito, Simão, Senna, 
& Farinatti, 2003). A possível explicação para a 
ampla variabilidade encontrada no ER para as 
respostas hemodinâmicas pode ser decorrente 
dos diversos fatores que influenciam a 
“pressão arterial” (PA), dentre eles a inten-

sidade, volume e massa muscular envolvida 
(Umpierre & Stein, 2007). Dentre estas 
variáveis a influência da massa muscular 
solicitada para a realização dos diferentes 
exercícios tem recebido pouca atenção (Jan-
ning, Cardoso, Fleischmann, Coelho, & Carva-
lho, 2009). Lizardo e Simões (2005) demons-
traram reduções significativas da PA nos 
exercícios que solicitaram maiores grupamen-
tos musculares, no entanto cabe ressaltar que 
os indivíduos eram jovens e normotensos. 
Recentemente um estudo conduzido por 
Janning et al. (2009), em 8 indivíduos idosos 
hipertensos, demonstraram que exercícios en-
volvendo uma maior massa muscular, podem 
induzir a uma redução na PA pós-exercício.  

Entretanto os estudos que analisam os 
efeitos de diferentes grupamentos musculares 
e exercícios sobre a resposta hipotensora em 
idosos com hipertensão são escassos e ainda 
necessitam de maiores esclarecimentos. Alêm 
disso, são necessários estudos que permitam 
um melhor entendimento do comportamento 
da PA na prescrição do ER envolvendo peque-
nos e grandes grupos musculares para idosos. 
Desse modo, o objetivo do presente estudo foi 
verificar a resposta hipotensora em idosas 
hipertensas após a realização da rosca direta de 
bíceps e leg press. 

 
MÉTODO 

Amostra 
A amostra do presente estudo foi composta 

por 24 mulheres idosas com média de idade 
63.75 ± 3.70 anos, estatura 1.57 ± 0.06 me-
tros, massa corporal 74.7 ± 3.60, índice de 
massa corporal (IMC) 29.92 ± 4.80 kg/m², 
todas voluntárias, selecionadas através de um 
processo de amostragem não-probalístico por 
conveniência, caracterizadas com hipertensão 
arterial estágio I, confirmadas em pelo menos 
três visitas em ocasiões diferentes durante uma 
ou mais semanas sob condições padronizadas, 
apresentando valores para a “pressão arterial 
sistólica” (PAS) de 140 - 159 mmHg e para a 
“pressão arterial diastólica” (PAD) 90 – 99 
mmHg (SBC, 2010). Apesar de toda a amostra 
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utilizar medicação anti-hipertensiva, não houve 
controle farmacológico. O número de sujeitos 
requeridos no presente estudo foi determinado 
através de um cálculo amostral adotando um 
alfa de .05, poder estatístico de .90 e magni-
tude de efeito média (ƒ² = .25), estimando 24 
indivíduos.  

Posteriormente todas as voluntárias 
assinaram um termo de consentimento livre e 
informado sobre os procedimentos utilizados, 
possíveis benefícios e riscos associados à exe-
cução do estudo seguindo a resolução 196/96 
do conselho nacional de saúde após sua apro-
vação pela comissão de ética em pesquisa com 
seres humanos da UNIPAR, protocolo 198/06. 
Foram utilizadas como critério de inclusão as 
voluntárias que atenderam aos seguintes requi-
sitos: a) apresentar hipertensão arterial estágio 
I; b) sexo feminino; c) idade entre 60 e 70 
anos; d) participarem do programa de exer-
cícios físicos realizado pela Universidade Para-
naense; e) não fumante; f) não estarem sendo 
submetidas a dietas especiais; g) não relatarem 
a presença de problemas osteomioarticulares, 
insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, 
angina instável, ou quaisquer outros problemas 
que limitassem a prática de exercícios progra-
mados. 

 
Instrumentos e Procedimentos 

As variáveis antropométricas massa corpo-
ral (MC, em kg.; balança marca Toledo, modelo 
2096), estatura (EST, em cm; estadiômetro 
marca Sanny, modelo Standard) e índice de 
massa corporal (IMC, em kg/m²) foram obti-
das conforme os procedimentos propostos por 
Lohman, Roche, e Martorell (1988). Buscando 
evitar variações interavaliadores, todas as 
medidas foram obtidas por um único avaliador 
previamente treinado.  

A amostra selecionada realizou um trabalho 
de adaptação com objetivo de minimizar falhas 
na determinação da carga de trabalho, no 
sentido de propiciar o entendimento da técnica 
correta para execução do movimento, junta-
mente com uma melhora na coordenação ne-
cessária para a execução dos exercícios. Além 

destes procedimentos os participantes recebe-
ram instruções durante a realização dos exer-
cícios para inspirarem antes de realizar o movi-
mento, expirarem durante a fase positiva do 
movimento e novamente inspirarem quando o 
peso retornasse à posição inicial inibindo desta 
forma a manobra de valsalva. Este critério foi 
adotado com o intuito de evitar alterações 
abruptas nas respostas cardiovasculares que 
causassem prejuízos à saúde dos indivíduos 
(Pescatello et al., 2004). 

O protocolo de ER foi realizado em dois 
momentos distintos separados por um inter-
valo de 48 horas, realizado de maneira alea-
tória mediante sorteio: a) Sessão exercício de 
rosca direta de bíceps; b) Sessão exercício de 
leg press 45º. Ambos os exercícios foram exe-
cutados de forma dinâmica, realizado sempre 
no mesmo horário, baseado em um trabalho 
concêntrico e excêntrico (equipamentos da 
marca Nakagym®). Cada exercício foi consti-
tuído em três séries completas de 12 repeti-
ções, realizadas em ritmo moderado e contínuo 
com cada exercício durando em média entre a 
fase concêntrica e excêntrica 1/1s, com 1 
minuto de intervalo entre as séries. Vale 
ressaltar que durante as sessões não houve 
qualquer tipo de estímulo que possibilitasse 
motivar as voluntárias. A intensidade prescrita 
foi moderada estimada em 50% da carga 
voluntária máxima (CVM), através do teste de 
1RM atribuída para cada exercício, na qual os 
sujeitos tinham a possibilidade de executar até 
cinco tentativas para a determinação da carga, 
com intervalo de cinco minutos entre elas. O 
propósito da utilização deste teste foi devido à 
facilidade para interpretação das informações 
produzidas, baixo custo operacional e a 
possibilidade de aplicação em populações com 
diferentes níveis de treinabilidade American 
College of Sports Medicine [ACSM] (2009). 

O monitoramento da PA foi realizado na 
condição pré-exercício, durante a realização do 
exercício e 10 minutos após o término dos 
exercícios. No intuito de evitar resultados 
incorretos na medida de PA, as participantes 
foram instruídas a evitar a prática de exercícios 
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físicos 60 a 90 minutos antes da coleta dos 
dados, não falar durante a medida, evitar a 
bexiga cheia, não ingerir bebidas alcoólicas, 
café e fazer uso de cigarro. A aferição foi 
realizada por um avaliador treinado por meio 
do método auscutatório através de um 
estetoscópio (Littmann®, USA) e esfignoma-
nômetro de coluna de mercúrio tipo adulto, 
devidamente calibrado (Missouri®/ USA). O 
valor da PAS correspondeu à fase I de Korot-
koff e o da PAD à fase V, ou de desapareci-
mento dos sons, diagnosticados por meio de 
um processo de esvaziamento do manguito 
numa razão de 2 mmHg por segundo. Durante 
a aferição, foi retirando as roupas do braço na 
qual foi fixado o manguito a uma distância 
aproximada de 2.5 cm entre a extremidade 
inferior e a fossa antecubital (Chobanian et al., 
2003). 

 
Análise Estatística 

Os resultados foram apresentados como 
média e desvio padrão. A análise estatística foi 
realizada inicialmente pelo teste de normali-
dade Kolmogorov-Smirnov. Todas as variáveis 
analisadas apresentaram distribuição normal 
sendo posteriormente aplicado uma ANOVA 
(2 × 3) de medidas repetidas, com post hoc de 
Tukey, levando em consideração massa muscu-

lar (Bíceps × Perna) e tempo (pré-exercício, 
durante exercício e 10 minutos após o termino 
da sessão de exercício) empregada sobre as 
variáveis dependentes, caracterizadas como 
PAS e PAD. Todos os dados foram analisados 
no software estatístico Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS, versão 18.0) for 
Windows, com um nível de significância esti-
pulado em p ≤ .05 para todas as análises. 

 
RESULTADOS 

Os resultados encontrados no presente 
estudo, referente a influência da massa muscu-
lar envolvida no ER sobre a resposta hipoten-
sora de mulheres idosas com hipertensão 
arterial, são apresentados na Figura 1. 

Os valores apresentados na Figura 1 
demonstram não haver diferenças significativas 
nas condições pré-exercício (rosca direta de 
bíceps e leg press 45º) para a PAS (p = .089) e 
PAD (p = .067). No que se refere à condição 
durante o exercício, foi verificado que a realiza-
ção da rosca direta de bíceps propiciou um 
aumento significativo da PAS (p = .032), 
contudo na sessão envolvendo a realização do 
exercício de leg press 45º, ocorreram aumentos 
mais acentuados da PAS (p = .006). No entan- 
to a PAD não sofreu alterações significativas  
(p = .078) durante as condições de exercício.

 

 
Figura 1. Respostas do ER (rosca bíceps e leg press) na PAS (pressão arterial sistólica) e PAD (pressão arterial 

diastólica) nas condições pré-exercício, durante o exercício e 10 minutos após o término dos exercícios; 
† diferença significativa da condição pré-exercício p < .05; * diferença significativa na condição durante exercício 

p < .05; # diferença significativa da condição 10 min pós exercício para a condição durante exercício p < .05.  



Exercício resistido e resposta hipotensora | 547 

 

Em relação a condição 10 minutos após a reali-
zação dos exercícios, foi demonstrado ocorrer 
reduções significativas da PAS na sessão 
envolvendo leg press 45º, para a condição ini-
cial (p = .027) e durante exercício (p = .001), 
revelando ocorrer um efeito hipotensor. Já para 
a sessão de exercício rosca direta de bíceps 
foram reportadas reduções significativas da 
PAS (p = .001) apenas para a condição duran-
te. Na PAD foi demonstrado ocorrer reduções 
significativas 10 minutos após o termino do 
exercício apenas no exercício de leg press 45º, 
denotando diferença significativa para a condi-
ção inicial (p = .015) e durante exercício (p = 
.042), revelando ocorrer um efeito hipotensor. 

 
DISCUSSÃO 

No presente estudo buscamos verificar a 
influência da massa muscular envolvida no ER, 
rosca direta de biceps e leg press 45º, sobre a 
resposta hipotensora de idosas hipertensas. Os 
resultados demonstram uma influência direta 
do exercício envolvendo maior massa muscular 
em relação à geração de maiores picos de PAS 
durante o exercício, e na condição pós-exer-
cício reportado reduções significativas em am-
bas PAS e PAD comparado a ações musculares 
realizadas com pequenos grupos musculares. 

O aumento da PAS verificado durante a 
realização de ambas as sessões de exercício 
rosca direta de bíceps e leg press 45º apre-
sentados no presente estudo, estão de acordo 
com o encontrado em prévias investigações 
(Krinski et al., 2008; Rondon et al., 2002). Os 
mecanismos apontados como responsáveis 
pelo incremento na PAS durante a realização 
do ER, estão relacionados a uma ativação dos 
quimiorrecetores de fadiga periférica, associado 
a um aumento no débito cardíaco em função de 
uma redistribuição do fluxo sanguíneo para a 
musculatura ativada no intuito de manter a 
homeostase celular frente às demandas 
metabólicas decorrentes do exercício (MacD-
onald, MacDougall, & Hogben, 2000). Desta 
forma, é razoável supor que devido à distri-
buição de massa muscular no corpo humano 
ser maior nos membros inferiores, a realização 

do exercício de leg press 45º induz picos de 
PAS mais elevados que exercícios envolvendo 
pequenos grupos musculares.  

Em relação à condição de 10 minutos após 
o término de ambas as sessões de exercício 
rosca direta de bíceps e leg press 45º, foi 
verificada uma redução da PAS comparado a 
condição durante exercício. Este fato esta dire-
tamente relacionada a uma solicitação menos 
acentuada do sistema nervoso simpático e ao 
menor recrutamento de unidades motoras 
(MacDonald et al., 2000). No entanto apenas 
durante a sessão de exercício executada com o 
leg press 45º, foi verificado ocorrer um efeito 
hipotensor significativo para a PAS e PAD. 
Estes achados corroboram os de Lizardo e 
Simões (2005) e Janning et al. (2010), os quais 
demonstraram reduções mais expressivas na 
PA após a realização de exercícios de membros 
inferiores comparado a ações motoras envol-
vendo membros superiores. 

Os efeitos hipotensores agudos na PAS e 
PAD, decorrentes do envolvimento de uma 
maior massa muscular após realização do 
exercício de leg press 45º, esta ligada a maior 
quantidade de vasos sanguíneos em dilatação 
nos momentos pós-exercício (MacDonald et 
al., 2000). Além disso, em decorrência de 
ocorrerem reduções significativas em ambas 
PAS e PAD, pode ser sugerindo que esse 
decréscimo pode ter sido ocasionado devido à 
redução do débito cardíaco e resistência arte-
rial periférica (Rondon et al., 2002; MacDo-
nald, 2002). No entanto cabe ressaltar que 
estes mecanismos necessitam ser investigados. 

Os resultados encontrados no presente 
estudo trazem contribuições teóricas e práti-
cas. Do ponto de vista teórico os achados da 
presente investigação demonstram que o ER 
envolvendo uma maior massa muscular pro-
move maiores picos de PAS durante o exer-
cício, no entanto em um período de 10 minu-
tos após o término da sessão de ER é verificado 
a presença de um efeito hipotensor na PAS e 
PAD. Do ponto de vista prático os resultados 
apresentados no presente estudo permitem 
concluir que uma prescrição de ER destinada a 
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idosas hipertensas deve ser norteada em 
exercícios que envolvam grandes grupos mus-
culares, possibilitando a ocorrência de um 
efeito hipotensor o qual pode auxiliar no trata-
mento da hipertensão arterial. No entanto cabe 
ressaltar que mais estudos são necessários no 
intuito de elucidar os mecanismos envolvidos 
na resposta hipotensora desencadeada no ER. 
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