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•	DISFUNÇÃO	ERÉTIL,	HIPERTENSÃO	
ARTERIAL	E	USO	DE	ANTI-
HIPERTENSIVOS	–	PESQUISA	ATIVA

•	EFEITOS	VASCULARES	DO	
TREINAMENTO	FÍSICO

•	TESTOSTERONA	E	DOENÇA	
CARDIOVASCULAR:	DO	TRATAMENTO	
AO	USO	ABUSIVO

•	EFEITO	DO	TREINAMENTO	
FÍSICO	NO	CORAÇÃO

•	REPERCUSSÕES	DO	DESTREINAMENTO	
FÍSICO	NO	SISTEMA	CARDIOVASCULAR,	
MASSA	CORPORAL	E	PERFIL	LIPÍDICO

•	EXERCÍCIO	FÍSICO	E	PRESSÃO	ARTERIAL:	
EFEITOS,	MECANISMOS,	INFLUÊNCIAS	E	
IMPLICAÇÕES	NA	HIPERTENSÃO	ARTERIAL

•	ASSISTÊNCIA	DE	ENFERMAGEM	NA	TERAPIA	
INTERVENCIONISTA:	BALÃO	INTRA-AÓRTICO

•	EXERCÍCIOS	RESISTIDOS	PARA	IDOSOS.	
REVISÃO	SISTEMATIZADA	DA	LITERATURA

•	RESTRIÇÃO	DE	CARBOIDRATOS	NO	
MANEJO	DO	DIABETES	MELLITUS	
TIPO	2:	REVISÃO	CRÍTICA	DE	ENSAIOS	
CLÍNICOS	RANDOMIZADOS

•	CUIDADOS	BUCAIS	EM	PACIENTE	COM	
FIBROSE	PULMONAR	IDIOPÁTICA	SOB	
CUIDADOS	PALIATIVOS.	RELATO	DE	CASO
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EDITORIAL

Nas últimas décadas o tratamento farmacológico tem melhorado significativamente a morbimortalidade 
dos pacientes com doenças cardiovasculares. Associado à equipe médica, o tratamento interdisciplinar 
tem se mostrado uma estratégia fundamental para o manejo e cuidado desses pacientes. A interação 
entre médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, profissionais de educação física, dentre outros 
profissionais, melhora a qualidade e a efetividade do tratamento global do paciente. 

Ao longo dos últimos anos os departamentos da SOCESP têm mostrado e divulgado a importância do 
trabalho interdisciplinar. Nessa edição do Suplemento da Revista da SOCESP temos alguns artigos que 
evidenciam a trajetória, consolidação e o crescimento do conhecimento científico da área da educação 
física e a sua relação com a cardiologia. Esse ano o departamento de Educação Física completa 20 
anos, e os artigos publicados mostram os benefícios do treinamento físico como parte do tratamento das 
doenças do sistema cardiovascular. Dois artigos abordam os efeitos do treinamento físico no coração 
e nos vasos, bem como sua implicação na melhora da capacidade funcional dos pacientes. Azevêdo 
e colaboradores destacam os efeitos e benefícios de diferentes modalidades de exercícios, além dos 
cuidados para a prescrição do treinamento físico no tratamento de pacientes hipertensos. Um dos 
artigos também mostra a interação do treinamento físico e do uso de anabolizantes para o tratamento de 
pacientes com doença cardiovascular e hipogonadismo, e as implicações para a saúde cardiovascular 
do (ab)uso de esteroides anabolizantes em doses supra fisiológicas. Outro aspecto importante abordado 
é a segurança do treinamento resistido para idosos. E ainda, Martucci e colaboradores mostraram as 
perdas nas adaptações no sistema cardiovascular e perfil lipídico causadas pelo treinamento físico, 
quando ocorre o destreinamento, evidenciando a importância da prática regular de exercícios físicos 
para a prevenção e tratamento da saúde cardiovascular. 

Além da interação entre exercício físico e doenças cardiovasculares, essa edição também destaca 
a importância do acompanhamento nutricional de pacientes diabéticos. Em uma revisão sistemática 
os autores concluem que as evidências disponíveis na literatura são de nível moderado, quando se 
discute a superioridade do uso de dietas com restrição de carboidratos, em relação a outros tipos de 
dietas para o controle glicêmico desses pacientes. A atenção global a saúde do paciente com doença 
cardiovascular é fundamental para a melhora da qualidade de vida desses pacientes. Nesse sentido, Iguma 
e colaboradores estudaram a prevalência de disfunção erétil em pacientes com hipertensão primária em 
uso de anti-hipertensivos. Os autores mostram alta prevalência de disfunção erétil em pacientes em de 
anti-hipertensivos e sugerem que essa disfunção pode estar associada ao uso dos medicamentos, bem 
como com ansiedade e depressão.  Oliveira e colaboradores mostram a importância da assistência da 
enfermagem nas terapias intervencionistas. Em artigo de revisão, os autores concluem que a assistência 
sistematizada da equipe de enfermagem é essencial para o controle e manutenção do balão intra-aórtico 
em pacientes que sofreram choque cardiogênico, secundário ao infarto agudo do miocárdio. E por fim, 
Mendes e colaboradores, em relato de caso, mostraram que a presença de um cirurgião dentista em 
uma equipe multidisciplinar de cuidados paliativos proporcionou alívio nos sintomas bucais e conforto 
na fase final de vida de um paciente com fibrose pulmonar idiopática. 

Os diferentes temas abordados nessa edição reforçam a importância de um tratamento do global 
e interdisciplinar do paciente com doença cardiovascular. Esperamos que esta edição ofereça novos 
elementos para reflexões e inspiração para olhares novos olhares sobre a cardiologia.

Profa. Dra. Lígia M Antunes-Correa 
Conselho Editorial 

Departamento de Educação Física 
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DISFUNÇÃO ERÉTIL, HIPERTENSÃO ARTERIAL E USO DE 
ANTI-HIPERTENSIVOS – PESQUISA ATIVA

 ERECTILE DISFUNCTION, ARTERIAL HYPERTENSION AND ANTI-HYPERTENSIVES – 
ACTIVE RESEARCH

RESUMO
Objetivo: Determinar a prevalência da disfunção erétil (DE) em pacientes com hiper-

tensão arterial (HA) primária em tratamento medicamentoso e sua relação e análise do 
impacto psicossocial. Métodos: O estudo abordou homens hipertensos em tratamento 
medicamentoso e idade superior a 40 anos que foram avaliados segundo o Índice Inter-
nacional de Função Erétil (IIFE- 5), Escala de Ansiedade e Depressão e um questionário 
sobre sua opinião quanto à relação da DE com as medicações anti-hipertensivas. A 
dosagem da testosterona sérica foi usada para exclusão de causas orgânicas da DE. Os 
dados foram analisados visando identificar o coeficiente de correlação entre as varáveis. 
Resultados: Foi observada prevalência de DE em 74% dos pacientes e, destes, 43% 
referiram piora do desempenho sexual após uso crônico da medicação anti-hipertensiva. 
Não foi possível provar uma correlação direta entre o uso de anti-hipertensivos e a DE, 
entretanto observou-se aumento do coeficiente de correlação em função da progressão 
da idade dos pacientes. Os betabloqueadores mostraram maior coeficiente de correlação 
com a DE (25%), seguido dos inibidores da enzima conversora de angiotensina (19%). Dos 
pacientes, 43% foram classificados com provável diagnóstico de ansiedade ou depressão 
e 35% com possível diagnóstico. Conclusão: Foi possível inferir, mas não afirmar uma 
correlação entre DE, HA e o uso de anti-hipertensivos. 

Descritores: Disfunção Eretil; Hipertensão; Impacto Psicossocial

ABSTRACT
Objective: To determine the prevalence of erectile dysfunction (ED) in patients with primary 

arterial hypertension (AH) undergoing drug treatment and its relationship and analysis of 
psychosocial impact. Methods: The study addressed hypertensive men on drug treatment 
and over 40 years of age who were evaluated according to the International Index of Erectile 
Function (IIFE-5), Anxiety and Depression Scale, and a questionnaire about their opinion 
regarding the relationship between ED and antihypertensive medications. Serum testosterone 
dosage was used to rule out the organic causes of ED. Data were analyzed to identify the 
correlation coefficient between variables. Results: Prevalence of ED was observed in 74% 
of patients and, of these, 43% reported worsened sexual performance after chronic use of 
antihypertensive medications. It was not possible to prove any direct correlation between 
the use of antihypertensive drugs and ED, however an increase in the correlation coefficient 
was observed as a function of patients’ age progression. Beta-blockers showed higher 
correlation coefficient with ED (25%), followed by angiotensin-converting enzyme inhibitors 
(19%). 43% of patients were classified with probable diagnosis of anxiety or depression 
and 35% with possible diagnosis. Conclusion: It was possible to infer but not to affirm a 
correlation between DE, HA and the use of antihypertensive drugs.

Keywords: Erectile Dysfunction; Hypertension; Psychosocial Impact

INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica de 

origem multifatorial, assintomática e gradativa, que cursa 
com alterações funcionais e/ou estruturais,1,2 responsável pela 
redução da expectativa e qualidade de vida (QV)3 de muitos 

pacientes. Dentre as inúmeras doenças com as quais existe 
uma estreita relação, vale ressaltar a disfunção erétil (DE),4 ou 
seja a “incapacidade recorrente de obter e manter uma ereção 
que permita atividade sexual satisfatória”, segundo definição 
do National Institute of Health Consensus Development Panel 
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de 1993.5 A DE é uma das doenças mais comuns da dis-
função sexual masculina e estima-se que 50% dos homens 
acima de 40 anos apresentam essa disfunção.5 Estudo de 
população com pacientes hipertensos entre 34 e 75 anos de 
idade identificou uma prevalência de 68,3% de DE quando 
aplicado o Índice Internacional de Função Erétil (IIEF-5). Em 
estudo transversal de 388 pacientes com DE realizado durante 
um período de três meses em clínica especializada a DE foi 
classificada como leve (21% dos pacientes), moderada (60%) 
ou grave (19%), esteve fortemente associada à idade e cerca 
de dois terços dos pacientes tinham má qualidade de vida.6  
Estudo mais recente também mostrou que a redução da 
potência sexual pode ter um efeito negativo substancial na 
QV 7 implicando em sintomas de depressão, agressividade 
e ansiedade, além de prejudicar a adesão ao tratamento, 
os quais afetam diretamente o sistema cardiovascular.8-11 
Levanta-se o questionamento se a maior prevalência de 
DE nesses pacientes resulta da própria hipertensão sob o 
componente vascular, do tratamento anti-hipertensivo, ou 
uma combinação de ambos. 

Este trabalho tem por objetivo principal determinar a 
prevalência da DE em pacientes com HA primária em tra-
tamento medicamentoso, sua relação com as classes de 
terapia anti-hipertensiva e análise do impacto psicossocial 
que essa relação pode causar, por meio do Índice Interna-
cional de Função Erétil (IIEF-5), validado para uso no Brasil 
e proposto como método de avaliação da função sexual, no 
diagnóstico e na classificação da DE. 

MÉTODOS
Este estudo prospectivo quantitativo abordou pacientes 

homens com idade superior a 40 anos, com HA primária 
conhecida e em tratamento medicamentoso que passaram 
em atendimento no consultório de cardiologia do Instituto 
Paulista de Doenças Cardiovasculares, no período de Ju-
nho de 2017 à Janeiro de 2018, onde responderam após a 
consulta uma versão simplificada do questionário IIFE-5 para 
detecção e classificação da DE, o questionário referente à 
Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD) para 
correlação destas com a DE e um questionário referente 
à opinião dos pacientes quanto a relação da DE com as 
medicações anti-hipertensivas. Todos os pacientes tiveram 
seus prontuários revisados e analisados em busca de uma 
dosagem de testosterona sérica prévia de até seis meses, 
com intuito de serem descartadas outras doenças orgânicas 
que pudessem ser a causa da DE. Estes resultados foram 
encontrados referentes a 70% dos pacientes, e encontra-
vam-se dentro dos limites da normalidade.

Para análise dos dados coletados utilizou-se o coeficiente 
de correlação ponto bisserial, que mede o grau de correlação 
entre uma variável nominal dicotômica (variáveis qualitativas 
que podem adotar dois valores) e uma variável numérica.

Este estudo foi avaliado e aprovado pela Comissão de 
Ética da Universidade Anhembi Morumbi. Todos os indivíduos 
elegíveis e que concordaram com a participação na pesquisa, 
assinaram o Termo de Comprometimento Livre e Esclarecido.

RESULTADOS
Foram entrevistados 79 homens hipertensos em tratamen-

to medicamentoso entre 46 e 87 anos de idade e separados 
em três grupos: 25 com idade <60 anos, 32 entre 60-70 anos 
e 22 com idade >70 anos.

A prevalência do uso de cada classe de anti-hipertensivo 
foi avaliada: 50% dos pacientes tomavam bloqueadores de 
receptores de angiotensina (BRA), 43% beta bloqueadores, 
31% bloqueadores de canais de cálcio (BCC), 30% diuréticos, 
22% inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) 
e 3% vasodilatadores. Com relação ao tempo de uso das 
medicações, quando questionados os pacientes não soube-
ram referir o tempo de uso específico de cada medicação, 
nos fornecendo um tempo aproximado de tratamento da 
hipertensão arterial que variou de sete meses a 30 anos.

Quanto à DE, a pontuação do questionário IIFE 5, clas-
sificou 74% dos pacientes, dos quais 13,7% com DE grave, 
13,7% com DE moderada, 29,3% com DE leve a moderada e 
43,1% com DE leve. Apenas 26% dos pacientes não possuíam 
qualquer grau de disfunção. Observou-se também que 43% 
dos pacientes referiram piora do desempenho sexual após 
uso crônico da medicação anti-hipertensiva. 

Após a análise estatística, embora não tenha sido provada 
uma correlação direta entre o uso de anti-hipertensivos e a 
DE, foi demonstrado um aumento no coeficiente de corre-
lação em função de um aumento na idade dos pacientes. 
Isso pode ser visto quando foram separados os pacientes 
nos três grupos conforme a idade e foi observado que nos 
pacientes até 59 anos, o coeficiente de correlação entre a DE 
e o uso de anti-hipertensivos foi de apenas 11% dos casos, 
enquanto que no grupo de pacientes acima de 70 anos esse 
percentual se elevou para 21%. (Tabela 1)

O coeficiente de correlação entre as classes medicamen-
tosas e a DE apresentou grande variação. Com relação aos 
pacientes em geral, os beta bloqueadores obtiveram o maior 
coeficiente de correlação, no valor de 25%, seguido dos IECA 
com 19%. A seguir, os diuréticos e BRA com o percentual 
de 15%, enquanto que os vasodilatadores apresentaram 
9% e os BCC 3%.

A classe dos beta bloqueadores também associou-se à 
DE nos grupos até 59 anos, com coeficiente de 26% e acima 
de 70 anos cujo percentual se elevou para 41%. Já o grupo 
entre 60 e 70 anos, o IECA teve coeficiente de correlação de 
43%, o maior percentual encontrado na análise estatística.

Sabe-se que há outras doenças e medicamentos que 
estão associados com a DE, por este motivo, foram anali-
sadas as comorbidades e medicamentos em uso de todos 

Tabela 1. Coeficientes de correlação entre os anti-hipertensivos e a disfunção erétil.

Pacientes com DE Beta bloqueadores Vasodilatadores BCC Diuréticos BRA IECA
Todos os anti 
hipertensivos

Todos os pacientes 25% 9% 3% 15% 15% 19% 14%
Até 59 anos 26% sem uso 4% 6% 5% 12% 11%
Entre 60 e 70 anos 17% sem uso 3% 13% 6% 43% 17%
Acima de 70 anos 41% 7% 12% 33% 29% 1% 21%
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os pacientes do estudo. Observou-se uma prevalência de 
41% de diabetes mellitus associado, 34% de dislipidemia e 
6% de hipotireoidismo.

Os seguintes medicamentos concomitantes foram uti-
lizados pelos pacientes: alopurinol, ezetimiba, zolpiden, 
duloxetina, fluoxetina e gabapentina. 

Foi aplicada a Escala Hospitalar de Ansiedade e De-
pressão (HAD) e foi observada uma prevalência de 43% 
de pacientes com provável diagnóstico de ansiedade ou 
depressão, 35% com possível diagnóstico e apenas 21% 
mostraram resultado improvável. Na análise, não foi possível 
comprovar a correlação entre as doenças, devido a um coe-
ficiente de correlação de 7,3% (muito baixa correlação), que 
quando separado de acordo com a faixa etária apresentou 
maior correlação em indivíduos com menos de 60 anos, com 
percentual de 25,8%. (Tabela 2)

este coeficiente se eleva para 41%, o que representa uma 
correlação moderada. Apesar disso, estudos apontam os beta 
bloqueadores, particularmente o propranolol, como indutores 
de disfunção sexual quando utilizados em monoterapia, sem 
potencialização da disfunção quando associados à outra 
classe medicamentosa.13

É importante ressaltar que apesar dos beta bloqueadores 
não serem uma classe hipotensora amplamente utilizada 
para o controle pressórico, os mesmos mostraram uma alta 
prevalência no estudo uma vez que grande quantidade de 
pacientes envolvidos eram portadores de doença arterial 
coronariana (DAC). 

O uso de IECA, segundo a literatura, não resulta em 
alteração significativa da função sexual, mostrando um efeito 
neutro.13 Entretanto, o coeficiente de correlação entre esta 
classe anti-hipertensiva e DE nos pacientes entre 60 e 70 
anos foi de 43%, o maior percentual encontrado na análise 
estatística. Esta moderada correlação foi evidenciada apenas 
neste grupo de idade, contrastando com os demais onde 
apresentou um grau de correlação bem fraco, atingindo 1% 
no grupo de pacientes acima de 70 anos.

Os diuréticos, especialmente em doses mais elevadas, 
possuem um potencial significativo de indução de distúrbios 
sexuais;14 os tiazídicos são descritos como os principais 
geradores de distúrbios sexuais e a espironolactona pode 
resultar efeitos antiandrogênicos, predispondo a DE, po-
rém isto não foi evidenciado em nosso estudo, já que os 
diuréticos apresentaram coeficientes de correlação fracos 
ou muito fracos.

As demais classes de anti-hipertensivos também não 
demonstraram nenhuma correlação com a DE. Além disso, A 
classe dos simpatolíticos de ação central, como a alfa-metil-
dopa, não pôde ser avaliada, pois nenhum paciente fazia uso 
de tal medicação, já que é menos frequentemente prescrita.

Vale lembrar que a DE sofre grande influência de outras 
doenças.15 Quando associada a etiologia orgânica, são 
principalmente identificadas causas vasculares, endócrinas 
e neurológicas. Os pacientes deste estudo apresentaram 
múltiplas comorbidades, como diabetes mellitus, dislipide-
mia, hipotireoidismo, e uso de uma grande variedade de 
medicações que não apenas anti-hipertensivos, que podem 
levar ou agravar a DE e estas doenças podem ter contribuído 
para o desenvolvimento e piora da disfunção sexual. Esses 
fatores dificultaram a análise e determinação da relação de 
causalidade entre os fatores desse estudo.

Além das causas orgânicas, a DE pode ter etiologia 
psicogênica entre os quais destacamos os transtornos 
depressivos e ansiosos.12 Neste estudo, observou-se uma 
prevalência de 43% dos pacientes com provável diagnóstico 
de ansiedade/depressão, 35% possível diagnóstico, e 
apenas 21% tem o diagnóstico como improvável. Trabalhos 
indicam que a redução da potência sexual pode levar 
a problemas psicossociais e gerar um efeito negativo 
substancial na qualidade de vida, o que traduz portanto, 
a associação bidirecional na relação entre estes dois fa-
tores. Contudo, não foi possível comprovar a correlação 
entre as patologias. 

Os medicamentos concomitantes utilizados como o alopu-
rinol, ezetimiba, zolpiden, duloxetina, fluoxetina e gabapentina 
poderiam interferir per se no desempenho sexual, porém não 

Tabela 2. Coeficiente de correlação entre Disfunção Erétil e Ansiedade/
Depressão pela escala HAD.

Grupo de Pacientes Correlação Qtde
Geral 7,3% 78
Pacientes com menos de 60 anos 25,8% 25
Pacientes de 60-69 anos 22,3% 28
Pacientes com mais de 70 anos 16,8% 25

DISCUSSÃO
A hipertensão é um problema de saúde altamente pre-

valente e com considerável impacto na qualidade de vida 
da população acometida.1,2 Ela possui estreita correlação 
com outras doenças, entre elas a DE.4,12 A partir da análise 
dos dados obtidos neste estudo, identificamos que 74% 
dos pacientes hipertensos apresentaram algum grau de 
DE, um percentual elevado, mas semelhante às taxas de 
prevalências demonstradas na literatura, que confirmam a 
maior probabilidade de pacientes hipertensos desenvolverem 
a DE quando comparados com pacientes normotensos.5,4,12

Fica evidente que a maioria dos pacientes apresentou 
uma DE leve, correspondente a um percentual de 43,1%. 
Observou-se que este percentual reduz de acordo com a 
elevação da gravidade da disfunção, de forma que 29,3% 
apresentaram disfunção leve a moderada, 13,7% com disfun-
ção moderada, e a disfunção grave correspondeu a 13,7% 
dos pacientes com DE no estudo.

Apesar do alto índice de prevalência, é questionável se 
o aumento dessa prevalência resulta da hipertensão per 
se, do uso de medicamentos anti-hipertensivos, ou de uma 
combinação de ambos.5 A análise estatística do nosso es-
tudo apontou um coeficiente de correlação bem baixo entre 
o uso de anti-hipertensivos e a DE, sendo este de 14%, o 
que impossibilita a correlação direta entre os dois fatores. 
Entretanto, observou-se também que 43% dos pacientes re-
feriram piora do desempenho sexual após uso crônico da 
medicação anti-hipertensiva.

A análise individual de cada classe de anti-hipertensivos 
identificou que os beta bloqueadores obtiveram o maior 
coeficiente de correlação de DE nos pacientes em geral, 
no valor de 25%, mas ainda representando uma correlação 
fraca. Eles também obtiveram o maior percentual no grupo 
de idade até 59 anos, de 26%, e acima de 70 anos, quando 
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puderam ser substituídos ou retirados para melhor análise 
do efeito isolado dos anti-hipertensivos.

Sabe-se que o controle pressórico dos pacientes hi-
pertensos em tratamento medicamentoso é um ponto a 
ser considerado para minimizar interferências no estudo, 
entretanto, por conta da baixa prevalência de pacientes que 
apresentam HA não controlada, esse critério não fez parte 
da análise da pesquisa. Ressaltamos também que devido 
à amostra pequena, vê-se a necessidade de estudos com 
amostras maiores e com melhor casuística para confirmar 
os dados obtidos na pesquisa.

A pressão arterial elevada é o principal fator de risco 
associado à mortalidade cardiovascular, isso mostra a re-
levância de controle pressórico eficaz. Considerando-se a 
alta prevalência de pacientes que referiram piora do desem-
penho sexual associado ao uso crônico de medicamentos 
anti-hipertensivos, percebe-se a importância da avaliação 
do perfil de DE nesta população. Apesar do conhecimento 
dos benefícios dos anti-hipertensivos em reduzir o risco 
cardiovascular, a falha em alcançar o adequado controle 
pressórico persiste como uma consequência da taxa de 
descontinuação das medicações justificada pela ocorrência 
de efeitos indesejados, como a DE.12 

O médico deve estar familiarizado com os efeitos pro-
duzidos pelos anti-hipertensivos, inclusive os de impacto 

sexual, para que haja uma orientação apropriada e interven-
ção quando possível, através de terapia medicamentosa 
individual. Essas condutas levarão à melhora da qualidade 
de vida e aumento da adesão terapêutica resultando na 
redução efetiva dos níveis pressóricos e por consequência 
da mortalidade cardiovascular

CONCLUSÃO
Concluímos que é possível inferir, mas não afirmar 

uma correlação entre a DE, a HA e o uso de anti-hiper-
tensivos. Quando analisadas as classes medicamentosas 
individualmente os beta bloqueadores apresentaram maior 
coeficiente de correlação com a DE, contudo, o coeficiente 
foi considerado insuficiente para determinar uma relação 
de causalidade. Devido à amostra pequena deste estudo, 
estudos com melhor casuística e com maior amostra se 
mostram necessários.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.
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EFEITOS VASCULARES DO TREINAMENTO FÍSICO

VASCULAR EFFECTS OF PHYSICAL TRAINING

RESUMO
A finalidade do sistema cardiovascular é manter uma perfusão adequada e, para 

tanto, conta com uma bomba eficiente (coração) e um sistema de condução apropriado, 
representado pelos vasos arteriais e venosos. Este artigo visa abordar os diferentes 
ajustes funcionais e estruturais decorrentes do treinamento físico no sistema vascular, que 
contribuem principalmente para melhorar a capacidade física dos indivíduos. Para tanto, o 
sistema conta com vários mecanismos, dentre eles neurais, hormonais e locais, que podem 
ser avaliados por meio de diferentes técnicas, tanto in vivo quanto in vitro. Após um período 
de treinamento físico, tem-se evidenciado uma melhor inter-relação entre sistema neural e 
local, promovendo menor atividade nervosa simpática acompanhada por simpatólise mais 
pronunciada. Além disso, o treinamento físico melhora a reatividade vascular de artérias, 
por melhorar a biodisponibilidade de óxido nítrico. Na parede vascular, o treinamento 
melhora o equilíbrio entre os componentes da matriz extracelular, favorecendo a redução 
da rigidez arterial em grandes artérias e a redução da razão parede-luz em arteríolas da 
musculatura locomotora e não locomotora, o que contribui para melhor distensibilidade 
dos vasos e redução da resistência periférica total, principalmente em casos patológicos. 
Por fim, o treinamento físico favorece a angiogênese na microcirculação, que contribui 
significativamente para nutrição tecidual.   

Descritores: Exercício; Artérias; Angiogênese Patológica; Rigidez Vascular.

ABSTRACT
The purpose of the cardiovascular system is to maintain complete perfusion and, to this 

end, it has an efficient pump (the heart) and an appropriate conduction system, represented 
by arterial and venous vessels. This article addresses the different functional and structural 
adjustments resulting from physical training in the vascular system, which contribute mainly to 
improve the physical capacity of individuals. Therefore, the system has several mechanisms, 
including neural, hormonal and local mechanisms, which may be evaluated by different 
techniques, both in vivo and in vitro. After a period of physical training, a better interrela-
tionship between neural and local systems has been evidenced, promoting less sympathetic 
nervous activity accompanied by more pronounced sympatholysis. In addition, physical 
training improves vascular reactivity of arteries by improving nitric oxide bioavailability. In the 
vascular wall, training improves balance between extracellular matrix components, favoring 
reduced of stiffness of the large arteries and reduced wall-to-lumen ratio in locomotor and 
non-locomotor muscle arterioles, which contributes to improving vessel distensibility and 
total peripheral resistance, especially in pathological cases. Finally, physical training favors 
microcirculatory angiogenesis, which contributes significantly to tissue nutrition.

Keywords: Exercise; Arteries; Pathological Angiogenesis; Vascular Stiffness

EFEITOS DO TREINAMENTO FÍSICO SOBRE 
OS MECANISMOS QUE CONTROLAM A ES-
TRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS VASOS

A finalidade do sistema cardiovascular é manter uma 
perfusão adequada levando a cada célula do organismo 
todos os nutrientes básicos e removendo os produtos do 
metabolismo. Para tanto, o sistema conta com uma bomba 
eficiente (coração) e um sistema de condução apropriado, 
representado pelos vasos arteriais e venosos. É de extrema 

importância que este sistema esteja preparado para atender 
as diferentes demandas impostas ao organismo, tanto em 
repouso como em exercício. 

Os vasos sanguíneos são compostos por três respectivas 
camadas: túnica adventícia, túnica média e túnica íntima. 
Além destas três camadas bem definidas, os vasos são 
envoltos por um tecido adiposo perivascular (PVAT). A túnica 
adventícia, mais externa é composta principalmente por tecido 
conjuntivo e geralmente está associada ao PVAT. Por outro 
lado, a túnica média é constituída por musculatura lisa e tecido 
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conjuntivo, enquanto o endotélio, camada interna luminal dos 
vasos sanguíneos, é constituída principalmente por células 
endoteliais. Para que haja um equilíbrio entre as funções de 
contratilidade e relaxamento dos vasos, o sistema conta com 
vários mecanismos, dentre eles neuro-hormonais e locais, que 
podem ser avaliados por meio de diferentes técnicas, tanto 
in vivo como in vitro. Este artigo visa abordar os diferentes 
ajustes funcionais e estruturais decorrentes do treinamento 
físico (TF) no sistema vascular, que contribuem principalmente 
para melhorar a capacidade física dos indivíduos. 

Durante o exercício físico, ocorrem alterações hemodi-
nâmicas, como o aumento do fluxo sanguíneo muscular,1 no 
intuito de oferecer ao músculo em atividade as suas demandas 
metabólicas. Tanto o exercício agudo quanto o TF modulam 
os vasos sanguíneos por meio de variados mecanismos, 
dentre eles o neural.

Basicamente, o exercício agudo determina maior ativação 
do sistema nervoso simpático, por meio do aumento da 
liberação de neurotransmissores de terminações nervosas 
que se ligam a receptores pós-sinápticos da musculatura lisa 
de vasos de resistência, promovendo vasoconstrição perifé-
rica. Esta vasoconstrição derivada do aumento da atividade 
simpática é de extrema importância para cessar parte do 
fluxo sanguíneo para tecidos que não estão se exercitando 
e aumentar a perfusão dos músculos em atividade.1,2

Apesar da vasoconstrição periférica, os vasos do tecido 
muscular esquelético em contração durante o exercício dilatam-
-se por meio de mecanismos metabólicos locais que inibem a 
atividade simpática. Tal processo é conhecido como simpatólise 
funcional.2 O endotélio vascular e/ou o músculo esquelético, 
em resposta à contração, liberam moléculas que inibem a 
liberação de neurotransmissores ou bloqueiam receptores 
pós-sinápticos. Entre essas moléculas, a mais evidente é o 
óxido nítrico (NO), a qual possui efeito vasodilatador.2 Fica 
evidente um papel de inter-relação entre fatores neurais e locais 
no controle da vasculatura em situações de maior demanda 
energética e que necessite de maior fluxo sanguíneo. 

Tem sido demonstrado que o exercício físico crônico, ou 
treinamento físico, é capaz de diminuir a atividade simpática 
para os vasos e a resistência vascular,3,4 particularmente em 
condições com atividade simpática elevada.  Além de reduzir 
a atividade nervosa simpática para os vasos, o treinamento 
aeróbio pode aumentar a vasodilatação mediada por endotélio 
em ratos.5 Uma vez que a simpatólise funcional pode estar 
diminuída com a idade, o estilo de vida ativo pode preservar 
esta função. Neste sentido, adultos de 60 anos de idade que 
realizaram treinamento aeróbio por três meses apresentaram 
aumento da biodisponibilidade de NO, que pode contribuir 
com a simpatólise funcional nos vasos de músculos em 
atividade.6 

A redução da concentração plasmática de NA, que 
é um indicativo indireto da redução da atividade nervosa 
simpática, também é um parâmetro que pode ser cons-
tatado após TF.3 Outra forma de avaliar indiretamente a 
atividade nervosa simpática é por meio da quantidade de 
expressão da enzima tirosina hidroxilase nas arteríolas, 
pela técnica de imunorreatividade. Neste sentido, Burgi 
et al. demonstraram diminuição da enzima tirosina hidro-
xilase em arteríolas do músculo gastrocnêmio de ratos 
treinados aerobiamente.3 

Também tem sido demonstrado que o sistema renina angio-
tensina (SRA) tem um importante papel na homeostase vascular 
determinando vasoconstrição ou vasodilatação, dependendo 
do equilíbrio entre seu eixo vasoconstritor (Angiotensina II) e 
vasodilatador (Angiotensina 1-7) e os efeitos do exercício físico 
neste sistema estão sendo amplamente estudados.7 Neste 
sentido, alguns estudo vêm avaliando o papel do treinamento 
físico na regulação do SRA em diferentes órgãos, incluindo 
o SRA cerebral.7,8 No entanto, poucos autores avaliaram o 
papel do SRA no controle vascular após TF. Neste sentido, 
alguns pesquisadores vêm demonstrando que o TF aeróbio 
determina redução significativa em ambos os eixos do SRA 
nos vasos, facilitando a vasodilatação e, principalmente, se 
opõe à hiperatividade do eixo vasoconstritor nos rins.8

O endotélio vascular tem como funcionalidade produzir 
substâncias vasodilatadoras, tais como o óxido nítrico (NO), 
prostaciclina e fator hiperpolarizante derivado do endotélio 
(EDHF); substâncias vasoconstritoras, como prostaglandina 
H2 (PGH2), a tromboxana A2, a angiotensina II (Ang II), a 
endotelina-1 (ET1) e espécies reativas de oxigênio (EROs). 
O equilíbrio entre essas substâncias produzidas, associadas 
com alterações nas quantidades de O2, H

+ e K+, permite um 
melhor controle da distensibilidade dos vasos em várias 
situações, com demandas metabólicas diferentes. 

Agudamente, uma sessão de exercício promove aumento 
da produção de NO, induzido pelo aumento da tensão de 
cisalhamento (shear stress) que pode ser direcionado para 
a musculatura lisa e controlar a vasodilatação. 

A angiogênese na musculatura esquelética é um dos 
ajustes locais mais conhecidos do exercício físico crônico, 
tanto aeróbio como resistido. O exercício aumenta o uso 
da musculatura esquelética e cria um desbalanço entre os 
metabólitos requeridos e a capacidade de perfusão tecidual. 
Como resultado, ocorre o crescimento de novos vasos para 
satisfazer as necessidades teciduais.9 A indução da an-
giogênese no músculo esquelético pelo exercício tem sido 
amplamente descrita,10-13 e existem numerosos fatores de 
crescimento, hormônios e outros fatores que podem estar 
envolvidos nesta resposta.  

Durante as sessões de exercício físico, tanto a redução 
da pressão parcial de oxigênio como o shear stress (tensão 
de cisalhamento) atuam como estímulos para as células 
endoteliais liberarem o fator de transcrição induzível por 
hipóxia (HIF-1α). O HIF-1α, por sua vez, aumenta a expressão 
do fator de crescimento derivado do endotélio (VEGF), o qual 
é o mais potente fator angiogênico endógeno e mais especí-
fico já identificado.9 O VEGF funciona como um mitogênico 
direto, a partir de sua ligação com receptores específicos 
que promovem uma maior permeabilidade vascular, fazendo 
com que as proteínas plasmáticas, a fibrina e o fluído san-
guíneo extravasem. Este processo aumenta a migração das 
células endoteliais para o local de brotamento dando origem 
a formação de novos capilares, fazendo com que ele seja 
um candidato ideal como regulador da angiogênese, tanto 
em situações fisiológicas ou patológicas. Além do HIF-1α, 
outros fatores também têm sido implicados na indução do 
VEGF, tais como adenosina, citocinas, óxido nítrico, entre 
outros.9 Além do VEGF, tem sido destacado também como 
efeito de treinamento físico, um aumento na expressão de 
receptores de VEGF (VEGFR-2), prevenção da redução da 
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enzima óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) e da proteína 
anti-apoptótica Bcl-2, bem como a prevenção do aumento 
da proteína apoptótica Bad.13,14 

Embora o sistema renina angiotensina (SRA) tenha papel 
fundamental na regulação da pressão arterial e do volume 
dos fluidos corporais, a angiotensina II (Ang II) tem sido 
implicada na indução de fatores de crescimento, entre eles 
o VEGF.9 De fato, o envolvimento da Ang II no crescimento de 
vasos havia sido demonstrado anteriormente, uma vez que a 
inibição da via da Ang II levava a uma degeneração vascular 
e rarefação.15 Trabalhos de nosso grupo demonstraram que 
o SRA tem papel fundamental tanto para o aumento da ex-
pressão do VEGF como para a capilarização, uma vez que 
o bloqueio farmacológico ou genético deste sistema impede 
a angiogênese na musculatura esquelética, induzida pelo 
treinamento físico.16,17 

Tem sido demonstrado também que o shear stress regula 
a expressão de miRNAs nas células endoteliais, poden-
do esses miRNAs estar especificamente relacionados à 
angiogênese e à apoptose, auxiliando na prevenção da 
rarefação.18 Dessa forma, ratos espontaneamente hipertensos 
(SHR) que foram submetidos a 10 semanas de treinamento 
físico de natação apresentaram atenuação do aumento dos 
miRNAs-16,-21 e atenuação da diminuição do miRNA-126, 
que foram diretamente relacionados com a manutenção 
dos níveis de VEGF, eNOS e Bcl-2 e com a prevenção da 
rarefação.13,18 Vale ressaltar que os animais SHR sedentários 
apresentavam inicialmente aumento dos miRNAs-16,-21 e 
redução do miRNA-126.

O aumento da expressão de enzimas antioxidantes mi-
nimiza o estresse oxidativo do endotélio vascular de animais 
que praticaram TF e, portanto, pode ser considerado também 
um importante mecanismo de regulação vascular local que 
está intimamente associada a melhora da microcirculação.14,19 

PAPEL DO TREINAMENTO FÍSICO NO 
CONTROLE DO TÔNUS VASCULAR 
REALIZADO PELO ENDOTÉLIO: 
ESTUDOS IN VITRO 

O endotélio é um órgão endócrino e parácrino que de-
sempenha um papel importante na regulação vascular, uma 
vez que libera substâncias que modulam a contratilidade. 
Como já dito anteriormente, os principais fatores relaxantes 
derivados do endotélio são o óxido nítrico (NO), o fator hiper-
polarizante derivado do endotélio (EDHF) e as prostaciclinas. 
Em contrapartida, os principais fatores contráteis são as 
prostaglandinas H2 (PGH2), a tromboxana A2, angiotensina 
II (ANG II), endotelina-1 (ET-1) e os ânions superóxidos ou 
espécies reativas de oxigênio (ROS).20 

Mais recentemente, foi descoberto um novo mediador 
endócrino no controle do tônus vascular, que se localiza ao 
redor do vaso e foi denominado como tecido perivascular 
(PVAT). Evidências mostram que o PVAT possa modular a 
resposta inflamatória vascular, a reatividade vascular e a 
proliferação de células da musculatura lisa vascular, bem 
como ser responsável pela liberação de várias substâncias, 
tais como: adipocinas pró-inflamatórias, anti-inflamatórias 
citocinas, quimiocinas, moléculas gasosas21 e peptídeos do 
sistema renina- angiotensina.22 Atualmente o PVAT vem sendo 

alvo de várias pesquisas e tem sido demonstrado que sua 
função principal é atuar como fator anti-contrátil nos vasos 
arteriais.23,24 Tem sido sugerido que sua presença, bem como 
sua qualidade, possa ter várias implicações na fisiopatologia 
da doença cardiovascular.21

Já é bem descrito na literatura os benefícios do exercí-
cio físico aeróbio para prevenir a disfunção endotelial,23,24 a 
qual é caracterizada por alterações do relaxamento do vaso 
mediadas, principalmente, por uma diminuição da biodispo-
nibilidade de NO. Neste sentido, tem sido demonstrado que 
ratos treinados apresentam aumento da biodisponibilidade de 
NO, que foi responsável por restaurar a função de relaxamento 
independente do endotélio nas artérias coronarianas.24 Da 
mesma forma, foi demonstrado que o treinamento físico 
prévio foi eficaz em reverter o comprometimento, induzido 
por dieta hipercalórica, do relaxamento de artérias aórtica e 
mesentérica e, esta resposta foi associada a maior expressão 
da enzima superóxido dismutase (SOD-1).23  

Outro fator muito importante da regulação do tônus vascu-
lar é o sistema renina angiotensina (SRA). O aumento desse 
sistema tem sido constantemente associado a patologias 
cardiovasculares, como a insuficiência cardíaca congestiva 
(ICC), principalmente pela redução da concentração da 
enzima de conversão de angiotensina II (ECA2) e elevação 
da concentração da angiotensina II (Ang II) que determina 
uma potente vasoconstrição. Tem sido demonstrado que o 
TF aeróbio pode promover um melhor balanço entre Ang II e 
Ang (1-7) e, consequentemente, melhorar a função vascular 
de animais com ICC.25 

Uma vez que as características eletrofisiológicas e bio-
químicas de células do músculo liso podem representar 
um importante papel no controle do tônus vascular, tem 
sido sugerido que a melhora do relaxamento induzido pelo 
treinamento físico possa estar associada com melhor balanço 
iônico e atividades de canais de membrana. Neste sentido 
tem sido demonstrado que o relaxamento em artérias me-
sentéricas, observado após TF, possa estar associado com 
maior ativação do canal de Ca++ ativado por K+ (BKCa++), o 
qual é um importante controlador do tônus vascular.26 

Apesar de pouco investigado, o exercício resistido 
também tem sido implicado na melhora do relaxamento de 
artérias. Neste sentido, após uma única sessão de exercício 
resistido ocorre uma melhora da vasodilatação induzida 
pela insulina, a qual tem sua ação realizada via aumentos 
de biodisponibilidade de NO, por facilitação da via da PI3K/
eNOS, uma vez que houve reversão do relaxamento induzido 
pela insulina na presença de L-NG-Nitroarginina metil ester; 
N(G)-Nitro-L-arginina metil ester (L-NAME).27 No entanto, 
muito pouco se sabe ainda sobre os efeitos do treinamento 
resistido sobre a reatividade vascular. 

Mais recentemente, alguns estudos têm avaliado o pa-
pel do PVAT na contratilidade dos vasos, entretanto muito 
pouco se sabe ainda sobre os efeitos do treinamento físico 
neste tecido gorduroso que reveste a artéria aorta e seus 
resultados são muito incipientes. Autores mostraram que o 
treinamento aeróbio per se não determina qualquer alteração 
no relaxamento ou contratilidade de anéis de aorta torácica, 
independente da presença ou não do PVAT em animais 
controles.28 No entanto, o treinamento aeróbio pode rever-
ter o aumento da ação anti-contrátil do PVAT em artérias 
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de ratos tratados com dieta rica em gorduras e, portanto, 
normaliza a reatividade vascular, principalmente por inibir a 
produção de enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS) 
no PVAT dos anéis aórticos avaliados. Vale ressaltar que 
o PVAT da aorta torácica tem características de gordura 
marrom29 enquanto que o PVAT da porção abdominal da 
aorta tem característica predominantemente branca29 e que 
estas características determinam respostas de relaxamento 
e contratilidade distintas entre as porções,30 todavia, pouco 
se sabe se o treinamento físico altera estas características ou 
mesmo desempenha um efeito diferente nos anéis de aorta 
abdominal e torácica em função da qualidade da gordura 
presente no PVAT destas porções. 

PAPEL DO TREINAMENTO FÍSICO NO 
CONTROLE DO ENRIJECIMENTO ARTERIAL 
E RESISTÊNCIA LOCAL EM ARTERÍOLAS DA 
MICROCIRCULAÇÃO 

Além da túnica íntima (importante órgão secretor de subs-
tâncias vasodilatadoras e vasoconstritoras), as outras camadas, 
como a média e adventícia, também têm papel importante na 
determinação da resistência e elasticidade dos vasos sanguí-
neos e o treinamento físico tem-se mostrado determinante na 
manutenção/recuperação da integridade dos componentes 
da matriz extracelular, os quais interferem diretamente na 
complacência dos vasos, ou seja, na rigidez arterial. 

A rigidez arterial pode ser avaliada pela técnica de velo-
cidade de onda de pulso (VOP), tanto em humanos31 como 
em animais19,32,33 e vem sendo considerada um importante 
preditor de doenças cardiovasculares.31,34 Dentre os fatores 
que alteram a rigidez arterial podemos citar a presença de 
placas de ateroma, aumento da atividade simpática, au-
mento de espécies reativas de oxigênio e aumento da ação 
da angiotensina II.34-36 Como consequência da presença 
destes fatores, ocorre o desequilíbrio entre as proteínas da 
matriz extracelular, como colágeno e elastina, as quais são 
responsáveis pela estrutura e funcionalidade dos vasos.36-39 
Recentemente demonstramos em nosso laboratório que 
a VOP se correlaciona diretamente com a densidade de 
colágeno,33 a qual influencia diretamente a complacência e 
distensibilidade dos vasos.40  

A medida de VOP vem sendo amplamente utilizada em 
humanos para demonstrar que o treinamento, principalmente 
o aeróbio, de várias intensidades, contribui significativamente 
para melhorar a distensibilidade dos vasos em várias situa-
ções, como por exemplo, estresse climático,41 síndrome 
metabólica e hipertensão 42,43 e em situação com altas de-
mandas metabólicas, como por exemplo em atletas,44 mas 
poucos são os estudos que realmente avaliam os mecanismos 
responsáveis por esta resposta. Dentre os mecanismos 
induzidos pelo treinamento físico aeróbio, que contribuem 
para melhorar a rigidez dos vasos, podemos citar a melhora 
do estresse oxidativo,42 a menor deposição de colágeno e 
aumento de elastina na túnica média das artérias, principal-
mente em situações de envelhecimento19,32 e hipertensão.45 
No entanto, somente alguns trabalhos mostraram os efeitos 
do treinamento aeróbio na VOP e na densidade de colágeno 
na artéria do mesmo indivíduo.19,31 Dados recentes de nosso 
laboratório têm sugerido que o sistema renina angiotensina 

tem papel importante na regulação da VOP, uma vez que tanto 
o treinamento aeróbio como o tratamento com inibidor da 
enzima de conversão da angiotensina (perindopril) determina 
redução de VOP em animais hipertensos.46 

Se, por um lado, o treinamento aeróbio tem-se mostrado 
eficaz em reduzir a VOP, o treinamento resistido apresenta 
resultados conflitantes. Alguns autores têm demonstrado que 
treinamento resistido pode promover redução,47,48 nenhum 
efeito49 ou aumento na VOP.50,51 O aumento de rigidez arterial 
após treinamento resistido pode estar associado com um 
aumento significativo na atividade nervosa simpática, como 
observado em mulheres obesas e na menopausa51 ou na 
densidade de colágeno na artéria aorta, como observado 
em ratos que realizaram treinamento resistido na escada em 
moderada intensidade, no entanto, até o presente momento, 
não existem trabalhos mostrando a relação entre proteínas 
da matriz extracelular e VOP após treinamento resistido.52 

Recentemente, o treinamento físico combinado (TFC), 
que contempla sessões de TFA e treinamento físico resisti-
do (TFR) de baixa intensidade, tem sido considerado uma 
ferramenta eficaz no controle de fatores de risco de doenças 
cardiovasculares e recomendado pelas Sociedades de Hiper-
tensão. Resultados recentes de nosso grupo sugerem que 
treinamento combinado (aeróbio e resistido a 60% capacidade 
máxima) é capaz de atenuar o aumento da pressão arterial 
(PA), bem como da rigidez arterial, por mitigar o aumento de 
depósito de colágeno na aorta de animais submetidos ao 
tratamento com glicocorticoide sintético.53 

Enquanto que a medida de rigidez arterial é avaliada 
em grandes vasos, as arteríolas de pequeno calibre são 
importantes controladores da resistência vascular local, 
principalmente devido a sua extensa camada de músculo 
liso na túnica média. Neste sentido, nosso grupo vem 
demonstrando que o treinamento físico aeróbio, de baixa 
a moderada intensidade, determina redução significativa 
de razão parede-luz das arteríolas da musculatura esque-
lética, principalmente nos animais hipertensos.10,12 Esta 
resposta benéfica induzida pelo treinamento físico, que 
está associada diretamente com a redução de pressão 
arterial,12 pode ser observada em vários tecidos musculares 
locomotores (sóleo, grácil, gastrocnêmio) e não locomoto-
res (temporal), além do coração e diafragma,11,12 fazendo 
com que os resultados possam se tornar potencialmente 
importantes, considerando-se seu valor prognóstico e 
terapêutico. Vale destacar que a razão parede-luz das 
arteríolas renais, território responsável por cerca de 20% 
do débito cardíaco em repouso, não é modificada pelo 
treinamento físico,11,12 uma vez que este território apresenta 
importante reduções significativas do fluxo sanguíneo 
durante o exercício.1

CONCLUSÃO
Pode-se concluir que TF determina efeitos vasculares 

importantes que favorecem o funcionamento do sistema 
circulatório a fim de contribuir para uma perfusão adequa-
da. Neste sentido, evidencia-se uma melhor inter-relação 
entre sistema neural e local, promovendo menor atividade 
nervosa simpática acompanhada por simpatólise mais 
pronunciada. Além disso, o treinamento físico melhora 
a reatividade vascular de artérias, principalmente por 
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aumentar a biodisponibilidade de NO. Na parede vascular, 
o treinamento melhora o equilíbrio entre os componentes 
da matriz extracelular, favorecendo a redução da rigi-
dez arterial em grandes artérias e a redução da razão 
parede-luz em arteríolas da musculatura locomotora e 
não locomotora, o que contribui para melhor distensi-
bilidade dos vasos e redução da resistência vascular 
local, principalmente em casos patológicos. Por fim, o TF 

favorece a angiogênese na microcirculação, que contribui 
significativamente para nutrição tecidual.
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TESTOSTERONA E DOENÇA CARDIOVASCULAR: DO 
TRATAMENTO AO USO ABUSIVO

TESTOSTERONE AND CARDIOVASCULAR DISEASE: FROM TREATMENT TO ABUSE

RESUMO
A testosterona, hormônio masculino com efeitos androgênicos e anabólicos, 

também exerce efeito sobre o leito vascular. Este hormônio promove vasodilatação 
através da liberação de óxido nítrico e modulação dos canais de cálcio que impacta 
a função endotelial. Em pacientes com doença arterial coronariana (DAC) e insufi-
ciência cardíaca (IC), reduções nas concentrações de testosterona total (<300 ng/dL) 
estão relacionadas com maior mortalidade e severidade dessas doenças. Em pacien-
tes com DAC, a reposição de testosterona (RT) tem relação com melhora do tônus 
vascular coronário e melhora do limiar de isquemia. Em pacientes com IC, os efeitos 
parecem estar mais relacionados à melhora da capacidade funcional, aumento na 
distância percorrida em testes funcionais, maior VO2máx, menor razão VE/VCO2, e 
melhora adicional da sensibilidade barorreflexa. No entanto, embora os efeitos da 
testosterona sobre o aumento de massa muscular e força muscular estejam bem 
estabelecidos na literatura, os efeitos dessa substância no sistema cardiovascular 
precisam ser elucidados. O aumento das concentrações de antígeno prostático es-
pecífico da próstata tem sido constantemente discutido quando a RT é proposta no 
tratamento de pacientes com doenças cardiovasculares. Por se tratar de um hormônio 
com grande potencial anabólico, os efeitos do uso de quantidades suprafisiológicas 
de testosterona e seus análogos sobre as alterações cardiovasculares em jovens 
atletas têm sido estudados. Portanto, o objetivo dessa revisão é abordar os efeitos 
benéficos da RT em homens com hipogonadismo com DAC e IC, e mostrar os riscos 
relacionados com a prática indiscriminada do uso de anabolizantes em jovens sem 
deficiência de testosterona.

Descritores: Testosterona; Doença da Artéria Coronariana; Insuficiência Cardíaca Diastólica.

ABSTRACT
Testosterone, the male hormone with androgenic and anabolic effects, also has 

an effect on the vascular bed. This hormone promotes vasodilation by releasing nitric 
oxide and calcium channel modulation that impacts endothelial function. In patients 
with coronary artery disease (CAD) and heart failure (HF), reductions in total testoste-
rone concentrations (<300 ng/dL) are related to higher mortality and severity of these 
diseases. In patients with CAD, testosterone replacement (TR) is related to improved 
coronary vascular tone and improved ischemia threshold. In HF patients, the effects 
seem be more related to improved functional capacity, increased distance covered in 
functional tests, higher VO2max, lower LV/VCO2 ratio, and further improvement of baroreflex 
sensitivity. However, although the effects of testosterone on muscle mass gain and 
muscle strength are well established in the literature, the effects of testosterone on the 
cardiovascular system need to be elucidated. Increased prostate-specific prostate antigen 
concentrations have been constantly discussed when TR is proposed in the treatment 
of patients with cardiovascular disease. Because it is a hormone with great anabolic 
potential, the effects of supraphysiological amounts of testosterone and its analogues on 
cardiovascular disorders in young athletes have been studied. Therefore, the objective 
of this review is to address the beneficial effects of TR in men with hypogonadism with 
CAD and HF, and to show the risks related to anabolic steroids abuse in young people 
without testosterone deficiency.

Keywords: Testosterone; Coronary Artery Disease; Heart Failure, Diastolic.
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INTRODUÇÃO
A testosterona é o hormônio androgênico mais importante 

secretado pelas gônadas masculinas e exerce duas funções 
principais no organismo: (1) desenvolvimento e manutenção 
das características sexuais masculinas (função androgênica) e 
(2) crescimento e desenvolvimento dos músculos esqueléticos 
e ossos (função anabólica). A testosterona também possui 
efeito sobre o leito vascular, através da redução do perfil 
inflamatório, modulação dos canais de cálcio e da liberação 
de óxido nítrico, favorecendo assim a função endotelial.1 

Este hormônio foi sintetizado pela primeira em 1935 por 
Arnold Butenandt e Leopold Ruzicka que receberam, em 
1939, o prêmio Nobel em Química pela descoberta.2 Du-
rante pouco mais de 80 anos de descoberta, este hormônio 
sintético tem sido utilizada com intuito de tratar pacientes 
com hipogonadismo, mostrando-se eficiente no aumento de 
massa muscular, força muscular e capacidade funcional.3,4 
Em contrapartida, sabendo dos efeitos anabólicos, atletas e 
praticantes de exercício físico tem utilizado essa substância 
abusivamente para fins estéticos e melhora da performance 
física, embora não exista consenso em relação a prescrição 
deste hormônio para esses fins.

De acordo com a Associação Americana de Urologia, a 
classificação de hipogonadismo deve associar os sinais e 
sintomas do paciente às concentrações plasmáticas redu-
zidas de testosterona total, abaixo de 300 ng/dL, avaliadas 
em duas ocasiões distintas, realizadas no período matutino.5 
Além disso, na presença de doenças crônicas é recomendado 
realizar a mensuração das concentrações plasmáticas de 
testosterona independente da presença de sinais e sintomas, 
e exames adicionais podem ser incluídos, como o hormônio 
folículo estimulante (FSH), hormônio luteinizante (LH), pro-
lactina, estradiol e hemoglobina.5

Embora a reposição hormonal de testosterona exerça 
efeito positivo na melhora de pacientes com doenças car-
diovasculares e hipogonadismo, o uso de dosagens supra 
fisiológicas está relacionado às alterações no perfil lipídico 
(redução de HDL e aumento de LDL), alterações morfológicas 
e funcionais do ventrículo esquerdo,6 alterações hemodinâmi-
cas e alterações autonômicas.7,8 Além do mais, o uso ilícito e 
abusivo de testosterona está relacionado com uma incidência 
de 25% de aterosclerose9 e complicações cardiovasculares 
em jovens.10

Portanto, o objetivo desta revisão é avaliar os efeitos be-
néficos da reposição hormonal de testosterona em pacientes 
com baixas concentrações de testosterona e doenças cardio-
vasculares, como doença arterial coronariana e insuficiência 
cardíaca, assim como o efeito do uso excessivo sobre o risco 
cardiovascular em jovens.

FISIOLOGIA DA TESTOSTERONA
O hipotálamo secreta a cada 60-90 minutos, o hor-

mônio liberador de gonadotrofina (GnRH) que estimula 
a hipófise anterior a produzir e liberar o hormônio folículo 
estimulante (FSH) e o hormônio luteinizante (LH). Nas gô-
nadas, o FSH estimula as células de Sertoli na produção 
de espermatozoide, enquanto o LH estimula as células de 
Leydig responsáveis pela produção de testosterona.11 A 
testosterona age diretamente nos receptores androgênicos 
localizados no músculo esquelético e cardíaco12 por meio 

da conversão de dois metabólicos ativos, a dihidrotestos-
terona e o estradiol, pela ação das enzimas 5-α-redutase 
e aromatase, respectivamente.

Os testículos produzem em torno de 3 a 10 mg de testos-
terona diariamente que correspondem a uma concentração 
plasmática de 10,4 - 34,7 nmol/L, obtendo seu pico no período 
matutino.11 Por ser um hormônio esteroide derivado de lipo-
proteínas de baixa densidade (LDL), o transporte sanguíneo 
depende de proteínas carreadoras, onde 58% da testosterona 
total (TT) estão ligadas à albumina, 40% ligadas à globulina 
ligadora de hormônios sexuais (SHBG) e apenas 2% estão 
na sua forma livre, sendo esta quantidade responsável, de 
fato, pela resposta biologia direta nos tecidos alvos.

As concentrações plasmáticas de testosterona são contro-
ladas por um sistema de alça fechada, no qual a concentração 
plasmática de testosterona exerce uma retroalimentação 
negativa (feedback negativo), sinalizando ao hipotálamo 
e à hipófise anterior o quanto o sistema necessita, e 
dessa forma, reduzindo ou aumentando à secreção dos 
hormônios gonadotróficos (GnRH, FSH e LH).

As células de Leydig, situadas no interstício do tes-
tículo maduro, produzem aproximadamente 95% da TT 
(eixo hipotálamo-hipófise-gonadal), e outros 5% corres-
pondem à liberação de dehidroepiandrosterona sulfato 
(DHEA-S), produzido na zona reticular das glândulas 
adrenais (eixo hipotálamo-hipófise-adrenal), as quais são 
estimuladas pelo hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) 
secretado pela hipófise anterior. De forma complementar, 
há um terceiro eixo responsável pela resposta anabólica 
(eixo somatotrófico), em que ocorre a secreção do 
hormônio liberador de hormônio do crescimento (GHRH) 
pelo hipotálamo. Este, por sua vez, estimula a hipófise 
anterior a liberar GH, que no fígado estimula a produção do 
fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1). 
O IGF-1 também exerce efeitos similares à insulina, pro-
movendo síntese proteica no músculo esquelético. 

HIPOGONADISMO E DOENÇA CARDIO-
VASCULAR

As concentrações plasmáticas de testosterona reduzem 
com a idade. Embora exista variação no ponto de corte entre 
laboratórios, o hipogonadismo geralmente é definido como 
a redução nas concentrações de TT abaixo de 300 ng/dL, 
associado com a presença de sinais e sintomas, como fadiga 
exacerbada, redução de vitalidade, infertilidade, disfunção 
erétil, redução em motivação, redução de libido, depressão, 
entre outros.5 Embora, nenhum desses sintomas sejam espe-
cíficos do hipogonadismo, a presença de um ou mais desses 
sintomas pode estar relacionada com baixas concentrações 
de testosterona. O hipogonadismo pode ser classificado como 
primário ( deficiência dos testículos em secretar testosterona) 
ou secundário (deficiência no hipotálamo ou hipófise anterior 
em produzir seus respectivos hormônios). 

A prevalência de hipogonadismo em homens com 
idade igual ou superior a 45 anos é de aproximadamente 
38,7%, sendo que, pacientes com doenças crônicas tem 
maior chance de apresentar baixas concentrações de tes-
tosterona do que indivíduos saudáveis.13 Em meta-análise 
incluindo 28.015 sujeitos, a redução nas concentrações 
plasmáticas de testosterona foi associada ao aumento no 
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risco de mortalidade em homens por todas as causas e 
por causas cardiovasculares.14 

As baixas concentrações de testosterona são correla-
cionadas com uma maior espessura da camada íntima da 
artéria carótida em indivíduos idosos, com média de idade 
de 77 anos, sendo 29,2% dessa população pacientes com 
doenças cardiovasculares conhecidas e 21,5% hipertensos.15 

Em estudos transversais entre pacientes com doença 
arterial coronariana (DAC) e insuficiência cardíaca (IC) com-
parados com indivíduos saudáveis pareados pela idade, 
as concentrações plasmáticas de TT e testosterona livre 
(TL) mostravam-se reduzidas, enquanto as concentrações 
plasmáticas de LH e FSH estavam aumentadas.16,17 Os re-
sultados desses estudos sugerem que em pacientes com 
DAC e IC ocorre uma supressão na secreção de hormônios 
androgênicos anabólicos por hipogonadismo primário, devido 
à redução das concentrações plasmáticas de testosterona 
por baixa produção gonadal com consequente aumento 
reflexo nos hormônios gonadotróficos (GnRH, FSH e LH).

Adicionalmente, em estudo com autópsia, a expressão de 
receptores androgênicos na artéria coronariana de pacientes 
com doenças cardiovasculares parece estar reduzida em 
comparação com pacientes controles saudáveis e naqueles 
com doenças cardiovasculares, mas que não morreram por 
causas cardíacas.18 As concentrações de testosterona tam-
bém são correlacionadas inversamente com o aumento na 
duração do intervalo QT,19 com a reposição exercendo efeito 
positivo na redução deste intervalo em pacientes com IC.20 

Além do mais, as concentrações plasmáticas de tes-
tosterona têm sido inversamente correlacionadas com a 
severidade da DAC,21 uma vez que quando maior o número 
de artérias acometidas menor a concentração plasmática 
de testosterona.16 De forma similar, em pacientes com IC, 
Jankowska e Cols22 demonstraram que múltiplas deficiências 
anabólicas hormonais no eixo gonadal (TT e TL), adrenal 
(DHEA-S) e somatotrófico (IGF-1) estavam relacionados com 
pior prognóstico dessa população. Além disso, a adição de 
eixos anabólicos afetados mostrou impacto na sobrevida dos 
pacientes com IC em 74%, 55% e 27% para 1, 2 e 3 eixos 
acometidos, respectivamente, em um período de três anos 
de acompanhamento.

Em estudo publicado pelo nosso grupo, além de demons-
tramos maior mortalidade em pacientes com IC e baixas con-
centrações de testosterona, foi observado que estes pacientes 
apresentavam maior tempo de internação e maior frequência 
de readmissões hospitalares em um período de um ano.23

As concentrações plasmáticas de TT e TL reduzidas em 
pacientes com IC são associadas, independentemente da 
idade, marcadores de injúria cardíaca e massa muscular, com 
a maior redução no consumo máximo de oxigênio (VO2máx), 
pulso de oxigênio (PO2) e aumento do equivalente ventilatório 
de CO2 (VE/VCO2).

24 Adicionalmente, ficou demonstrada a 
influência adrenal (eixo hipotálamo-hipófise-adrenal) sobre a 
intolerância ao exercício físico através da correlação positiva 
entre DHEA-S e VO2máx, e correlação negativa entre DHEA-S e 
VE/VCO2.

25 Estes resultados demonstram que a testosterona 
possui efeito sobre marcadores de capacidade funcional de 
pior prognóstico em pacientes com IC.

O aumento do volume da próstata tem sido um ponto 
constantemente discutido quando a reposição de testosterona 

(RT) é proposta como uma forma alternativa de tratamento em 
pacientes com doenças cardiovasculares. Até o momento, 
apenas um estudo foi capaz de evidenciar um aumento das 
concentrações de antígeno prostático específico (PSA - termo 
em inglês) com a administração crônica deste hormônio,26 
enquanto alguns estudos não demonstram tal alteração27 ou 
um aumento até o limite estabelecido, que deve ser inferior a 
4 ng/mL,4, 28-31 sendo este valor utilizado também como critério 
de inclusão e exclusão na maioria dos estudos.

Entretanto, a redução nas concentrações plasmáticas de 
testosterona, como marcador independente de mortalidade 
em pacientes com doenças cardiovasculares ainda é contro-
verso, enquanto alguns estudos confirmam esse achado,22,32,33 
outros não conseguiram demonstrar tal associação.34,35 

REPOSIÇÃO DE TESTOSTERONA E DAC
A restauração do balanço entre anabolismo e catabolismo, 

por meio da reposição hormonal de testosterona, tem sido 
proposta por diversos estudos no tratamento de pacientes 
com DAC e deficiência anabólica hormonal.36 O objetivo da RT 
é normalizar as concentrações fisiológicas de testosterona e 
reduzir os sintomas/sinais do hipogonadismo nestes pacientes.

A administração de testosterona pode ser realizada por 
meio de injeções intramusculares, com algumas alternativas 
como adesivos, ingestão oral e gel mostrando-se seguras e 
efetivas no tratamento de pacientes com hipogonadismo.37 
Os benefícios observados com a reposição de testosterona 
não são limitados ao aumento de massa muscular, força 
muscular, conteúdo mineral ósseo e capacidade funcional.3,4 

O impacto da RT na mortalidade/eventos cardiovascula-
res têm sido evidenciado por diversos estudos que mostram 
resultados positivos38,39 e negativos.40,41 Entretanto, o real 
risco dessa substância sobre o sistema cardiovascular 
continua desconhecido. 

O tratamento com 7,5g de testosterona gel em uma coorte 
de 306 indivíduos em um período de três anos aumentou as 
concentrações de TT e TL, com essas mudanças não apresen-
tando correlação com as alterações de espessura da camada 
íntima da artéria carótida e escore de cálcio, independente 
da presença de DAC, diabetes e obesidade.30 Entretanto, 
em outro estudo que utilizou 5g de testosterona gel em 138 
sujeitos por um ano, houve um aumento no volume de placas 
não calcificadas na artéria coronária, embora os autores não 
tenham observado mudanças no escore de cálcio. (Tabela 1)42

Estudos têm demonstrado um efeito positivo da testostero-
na sobre o tônus vascular coronário em pacientes com DAC.43,44 
Em estudo com administração aguda de testosterona foi 
observado, em pacientes com DAC, associação negativa entre 
as concentrações de testosterona e tempo, até aparecimento 
da depressão no segmento ST >1mm. Outras alterações como 
maior frequência cardíaca no ponto de isquemia, menor magni-
tude eletrocardiográfica e tempo de recuperação do segmento 
ST foram reportadas nesse trabalho após a administração 
intravenosa de 2,5mg de testosterona. (Tabela 1)43 Este efeito 
parece não ser dose-dependente, mas está relacionado com 
a restauração das concentrações fisiológicas de testosterona 
que exercem efeito sobre a isquemia miocárdica.44

Estes achados também são observados com a administra-
ção crônica de testosterona em pacientes com DAC, embora 
seja apenas em artérias que estejam “íntegras”, uma vez que 
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as artérias com placas de ateroma parecem não responder de 
forma significativa ao tratamento com testosterona.45 

Parte do efeito antiaterogênico da testosterona sobre o 
leito vascular é atribuído a sua conversão em estrogênio, pela 
ação da enzima aromatase, enquanto alguns estudos suge-
rem também que essa melhora seja por meio da alteração 
no perfil lipídico e inflamatório desses pacientes.36

Portanto, o mecanismo por trás destes benefícios e o 
efetivo da exposição crônica à testosterona ainda precisam 
ser elucidados em pacientes com DAC. Adicionalmente, não 
há estudos na literatura que tenham associado o treinamento 
físico com a administração de testosterona nesses pacien-
tes, uma vez que a prática regular de exercício físico pode 
gerar efeitos adicionais no incremento das concentrações 
de testosterona. (Tabela 1)   

REPOSIÇÃO DE TESTOSTERONA E IC
Estudos têm demonstrado que a deficiência anabólica 

hormonal parece não afetar diretamente a função cardíaca,46 
em contrapartida, outros trabalhos observam uma forte 
associação positiva entre a redução da fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo (FEVE) e a deficiência anabólica hormonal 
em pacientes com IC.23,34 

As alterações anabólicas hormonais também podem estar 
relacionadas com a evolução fisiopatológica da IC, onde 
ocorre a redução da massa e da força muscular, caracterizada 
clinicamente como caquexia cardíaca e/ou sarcopenia (muscle 
wasting - termo em inglês) tão frequente nessa população. 
Um dos mecanismos propostos para explicar essa redução de 
massa muscular é um aumento de marcadores inflamatórios, 
tais como, fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), proteína C-rea-
tiva (PCR) e interleucina-6 (IL-6).47 Em estudo experimental com 
ratos, o aumento significativo de TNF-α parece inibir a secreção 
gonadal de testosterona pelas células de Leydig.48 Em estudo 
do nosso grupo com pacientes com IC e hipogonadismo, 
demonstramos que a RT pode ter um efeito promissor sobre 
a melhora da área de secção transversa das fibras do tipo I e 
II do músculo vasto lateral, principalmente quando associado 
a um programa regular de treinamento físico.31

Alguns estudos têm demonstrado o efeito da RT na 
melhora do perfil inflamatório de pacientes com doenças 
cardiovasculares, reduzindo assim, marcadores pro-infla-
matórios como TNF-α, IL-6 e PCR, e elevando marcadores 
anti-inflamatórios, tal como a interleucina-10 (IL-10).27,49

Além da melhora no ganho de força e massa muscular am-
plamente relatado com o uso da testosterona, a administração 
crônica de testosterona também exerce efeito na capacidade 
funcional de pacientes com IC. Diversos estudos têm demons-
trado essa melhora com aumento na distância percorrida em 

testes de caminhada,4,50 ou variáveis do teste cardiopulmonar, 
como aumento do VO2máx e redução do VE/VCO2.

4

Em estudo com a administração de 1000 mg de unde-
canoato de testosterona três vezes em 12 semanas, houve 
um aumento da sensibilidade barorreflexa em pacientes com 
IC. Estes achados são de extrema importância, porque além 
do melhor controle barorreflexo, marcadores de capacidade 
funcional e ventilatória exercem impacto significativo sobre 
o prognóstico de pacientes com IC. (Tabela 1)

A administração de testosterona parece não afetar a pressão 
arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) de 
pacientes com IC, uma vez que alguns estudos demonstram 
um aumento isolado de PAS,28 enquanto outros uma redução 
de PAD,4 mas essas alterações relatadas não possuem impacto 
clínico significativo. Adicionalmente, a frequência cardíaca parece 
não ser afetada com o tratamento da RT em pacientes com IC.4 

Portanto, a administração de testosterona exerce efeito 
sobre variáveis de capacidade funcional que melhoram a 
qualidade de vida dos pacientes com IC, enquanto não 
existem relatos na literatura do efeito crônico dessa substância 
no sistema cardiovascular.   

Em pouco mais de uma década, a venda global de testos-
terona aumentou em 12 vezes, saindo de uma movimentação 
econômica anual de 150 milhões de dólares (2000) para 
1,8 bilhões (2011).51 Nos Estados Unidos, a prescrição de 
testosterona aumentou quase quatro vezes em homens 
com idade igual ou superior a 40 anos entre 2001 (0,81%) 
e 2011 (2,91%).52 No entanto, não há estudos semelhantes 
realizados com a população brasileira.  

Conhecendo os efeitos da testosterona no músculo 
esquelético, atletas começaram a utilizá-la para acelerar o 
processo de desenvolvimento muscular, ganho de força e 
aumento de desempenho físico, além de objetivar melhoras 
estéticas. No entanto, o uso de quantidades suprafisiológicas 
desta substância pode aumentar o risco cardiovascular, 
provocando hipertensão arterial sistêmica, hipertrofia ven-
tricular esquerda, aumento da resistência vascular periférica 
e alterações na função diastólica/sistólica do ventrículo 
esquerdo. (Tabela 2) 

Tabela 1. Efeitos da reposição de testosterona sobre variáveis relacionadas com o sistema cardiovascular em pacientes com DAC e IC.

DAC IC

Reposição de testosterona isolada

↓PCR, ↓IL-1β, ↓TNFα, ↔espessura da íntima média 
da artéria carótida, ↔escore de cálcio na artéria 
coronária, ↑perfusão miocárdica, ↓Angina pectoris, 
↓Episódios de isquemia, ↓HOMA-IR, ↓CT, ↓TG.

↓PAD, ↓VE/VCO2,
↓HOMA-IR, 
↑BRS, ↑VO2máx, ↑6MWT, ↓QTd.

Reposição de testosterona associada 
ao treinamento físico

↓ANSM, ↑carga de trabalho, ↑massa 
muscular, ↑CSA tipo I e II.

ANSM, atividade nervosa simpática muscular; BRS, sensibilidade barorreflexa; CSA, área de secção transversa; CT, colesterol total; DAC, doença arterial coronariana; HOMA-IR, índice 
de resistência insulínica; IC, insuficiência cardíaca; IL-1β, interleucina 1 beta; PAD, pressão arterial diastólica; PCR, proteína C-reativa; QTd, intervalo QT prolongado; TG, triglicérides; 
TNF-α, fator de necrose tumoral alfa; VE/VCO2, equivalente ventilatório de CO2; VO2máx, consumo máximo de oxigênio; 6MWT, 6-minute walk test.

Tabela 2. Efeitos do uso abusivo de testosterona e análogos sobre va-
riáveis relacionadas com o sistema cardiovascular em jovens atletas.

Uso abusivo de EAA
↓HDL, ↑LDL, ↑PAS, ↑PAD, ↑PAM, ↑ANSM, ↓FCR1, ↓FCR2, ↓BRS, 
↓↔FEVE,  ↓Fluxo sanguíneo muscular, ↓ VO2máx, ↑Incidência de 
aterosclerose. 

ANSM, atividade nervosa simpática muscular; BRS, sensibilidade barorreflexa; EAA, 
esteroides androgênicos anabolizantes; FCR1/2, frequência cardíaca de recuperação 1º 
e 2º minuto; FEVE, fração de ejeção do ventrículo esquerdo; HDL, lipoproteína de alta 
densidade; LDL, lipoproteína de baixa densidade; PAD, pressão arterial diastólica; PAM, 
pressão arterial média; PAS, pressão arterial sistólica; VO2máx, consumo máximo de oxigênio.
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Em estudo publicado pelo nosso grupo, a auto admi-
nistração de esteroide androgênicos anabolizantes (EAA) 
mostrou ter efeito sobre o aumento sustentado da PAD e PAS 
em um período de 24 horas, e este aumento foi associado 
com uma elevação da atividade nervosa simpática muscular.7 
Outra informação importante desse estudo foi a redução do 
fluxo sanguíneo muscular do antebraço que os usuários de 
EAA apresentaram em comparação com o grupo controle 
saudável, podendo essa redução ser decorrente do aumento 
da atividade nervosa simpática observada. É comum também 
observarmos alterações no controle parassimpático, avaliado 
pela menor redução da frequência cardíaca de recuperação 
após teste cardiopulmonar máximo de esforço.8 

A causa da elevação da PA e da atividade nervosa sim-
pática não é clara, mas pode estar relacionada às alterações 
no controle barorreflexo arterial. Em estudo com usuários de 
EAA foi demonstrado pelo nosso grupo que a sensibilidade 
barorreflexa arterial estava diminuída nestes indivíduos em 
comparação com jovens saudáveis.53 Este aumento da PA 
pode também estar associado à sobrecarga hemodinâmica 
dos ventrículos, gerando inclusive alterações no remode-
lamento cardíaco.54 O aumento da espessura da parede 
do ventrículo esquerdo pode causar diminuição na função 
sistólica com impacto na fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo (FEVE) ou função diastólica sem alteração da FEVE, 
caracterizando dessa maneira um quadro muito similar à IC 
com FE reduzida ou preservada.6,55

Há registros na literatura de morte súbita com associação 
de alta dosagem de testosterona, principalmente de origem 
cardiovascular. Em um estudo de caso, um jovem de 23 anos, 
usuário de EAA, faleceu após uma parada cardíaca sem apre-
sentar sintomas prévios. O estudo necroscópico cardíaco 
revelou hipertrofia, dilatação do ventrículo esquerdo, fibrose 
intersticial e agregação plaquetária aumentada.56 Outros casos 
de usuários de EAA que faleceram repentinamente após alguns 
meses de uso abusivo revelaram, após necrópsias cardíacas, 
alguns focos de necrose e fibrose no ventrículo esquerdo.57 

Em estudo experimental em ratos tratados com EAA, foi 
observado acúmulo de colágeno no tecido cardíaco. O possível 
mecanismo para explicar este aumento é a ativação exacerbada 
do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), uma vez 
que o tratamento com losartana evitou o aumento de tecido 
fibroso nos ratos que também receberam EAA.58 Estes achados 
mostram claramente que o uso abusivo de EAA pode levar 
ao aumento da PA através de uma perda na sensibilidade 
barorreflexa ou por possível aumento da ativação do SRAA, 
promovendo implicações cardíacas importantes. (Tabela 2) 

De forma complementar, os estudos nessa temática 
demonstram que o uso abusivo dessas substâncias leva à 
alteração lipídica (redução de HDL e aumento de LDL). Além 
da redução das partículas de HDL, nós temos observado que 

a função da HDL (efluxo da HDL) está diminuída em usuários 
de EAA. Em outras palavras, a capacidade da HDL em realizar 
o transporte reverso do colesterol está diminuída, o que pode 
ter como consequência clínica o aparecimento precoce de 
DAC,9 que pode evoluir para o infarto agudo do miocárdio.59 
De fato, nós demonstramos em um grupo de usuários de EAA 
que a DAC estava presente em 25% dos usuários.9

Estudo clínico e observacional em que se avaliou a quanti-
dade de cálcio nas artérias coronárias por meio de ressonância 
nuclear magnética mostrou que usuários de EAA apresentam 
aumento na quantidade de cálcio intracoronário.60 No entanto, 
neste estudo não foi esclarecido se a deposição de cálcio 
pode provocar doença aterosclerótica do tipo obstrutiva ou 
se ela é dependente de um processo de fibrose intersticial.

Portanto, podemos observar com estes estudos que 
usuários de EAA apresentam alterações cardiovasculares 
e metabólicas, com sinais clínicos de DAC e IC, além de 
alterações comuns como na síndrome metabólica, incluindo 
aumento da PA e redução do HDL. Dessa maneira, o uso 
abusivo e indiscriminado dessas substâncias, compostos 
basicamente de derivados da testosterona, pode levar ao 
desenvolvimento precoce de doenças cardiovasculares em 
jovens usuários de EAA.

CONCLUSÃO 
A administração de testosterona tem surgido com uma 

opção segura e efetiva no tratamento de pacientes com DAC 
e IC. Estudos nesta área não demonstram efeitos adversos 
importantes nessa população, além disso, a prática regular de 
exercício físico pode otimizar o aumento nas concentrações 
plasmáticas de testosterona nessa população. No entanto, estas 
adaptações são dependentes de uma série de fatores como 
dosagem, tipo de testosterona utilizada, forma de administração, 
tempo de uso, entre outros. Adicionalmente, não sabemos se 
a deficiência anabólica observada nestes pacientes pode ser a 
causa ou consequência do desenvolvimento dessas condições. 
Dessa maneira, há uma necessidade eminente de estudos 
que abordem essas questões com intuito de determinar qual 
o impacto da testosterona sobre o sistema cardiovascular. Por 
outro lado, enquanto o tratamento com doses fisiológicas pode 
ser benéfico em homens com deficiência anabólica hormonal, 
o uso indiscriminado e em doses supra fisiológicas, está asso-
ciado a diversas alterações cardiovasculares importantes em 
jovens atletas e frequentadores de academia.
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EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO NO CORAÇÃO

EFFECT OF EXERCISE TRAINING ON HEART

RESUMO
O coração é um órgão que se adapta frente aos diferentes estímulos ou desafios a que 

é exposto. No entanto, o tipo de adaptação e a magnitude da mesma dependem do tipo, 
da magnitude e do tempo de duração do estímulo. Logo, a adaptação cardíaca observada 
após um período de treinamento físico é diferente da adaptação cardíaca observada nas 
doenças cardiovasculares. Além disso, as variáveis inerentes ao exercício físico como 
tipo, intensidade, volume e frequência semanal também apresentam uma relação direta 
quanto ao tipo de adaptação cardíaca. No presente artigo revisaremos os efeitos dos 
diferentes tipos treinamento físico na estrutura e função cardíaca, abordando os diferentes 
tipos de hipertrofia cardíaca (excêntrica e concêntrica), bem como as principais vias de 
sinalização intracelular responsáveis por essa hipertrofia. Além disso, abordaremos como 
alguns dos principais fatores (massa corporal, sexo, etnia e fatores genéticos) influenciam 
na magnitude da hipertrofia cardíaca e discutiremos se o treinamento físico praticado em 
grandes volumes pode ser prejudicial à saúde cardíaca.

Descritores: Hipertrofia; Exercício Aeróbico; Vias de Sinalização; MicroRNA.

ABSTRACT
The heart is an organ that adapts to the different stimuli or challenges to which it is exposed. 

However, the type of adaptation and its magnitude depend on the stimulus type, magnitude 
and duration. Therefore, the cardiac adaptation observed after a period of exercise training 
is different from the cardiac adaptation observed in cardiovascular diseases. In addition, the 
variables inherent in exercise training such as type, intensity, volume and weekly frequency 
also have a direct relation to the type of cardiac adaptation. In this article we will review the 
effects of different types of exercise training on cardiac structure and function, addressing 
the different types of cardiac hypertrophy (eccentric and concentric), as well as the main 
intracellular signaling pathways responsible for this hypertrophy. In addition, we will discuss 
how some of the major factors (body mass, gender, ethnicity, and genetic factors) influence 
the magnitude of cardiac hypertrophy and will discuss whether high-volume of exercise 
training can be detrimental to heart health.

Keywords: Cardiac; Aerobic Exercise; Signaling Pathways; MicroRNA.

INTRODUÇÃO
Uma das adaptações mais conhecidas e estudadas que 

ocorrem no organismo após a realização de um período de 
treinamento físico é a hipertrofia cardíaca.1 De fato, o treina-
mento físico promove remodelamento cardíaco importante 
e a expressão coração de atleta tem sido utilizada para 
descrever essas adaptações desde 1899.2

O tipo de adaptação depende do tipo de estímulo ao qual 
o indivíduo é exposto. Dessa forma, dependendo do esporte 
ou do exercício físico praticado, o remodelamento cardíaco 
poderá ser diferente. Exercícios dinâmicos, caracterizados 
pela execução de exercícios cíclicos, realizados de forma 
dinâmica, como, por exemplo, natação e corrida promovem 
grande aumento do retorno venoso e, consequentemente, 

aumento da pré-carga, promovendo sobrecarga volumétrica 
ao coração.3 Esse tipo de sobrecarga leva à hipertrofia do 
tipo excêntrica.4 Por outro lado, estímulos estáticos, carac-
terizados pela execução de exercícios em que os músculos 
de segmento específico do corpo são contraídos contra 
uma força que se opõe ao movimento, promovendo pou-
co ou nenhum movimento, promovem grande aumento da 
resistência vascular periférica e, consequentemente da pós-
-carga, aumentando excessivamente a pressão arterial. Essa 
sobrecarga pressórica leva à hipertrofia concêntrica,4 a qual 
é observada, por exemplo, em fisiculturistas, levantadores 
de peso e praticantes de luta. No entanto, grande parte 
das modalidades esportivas trabalham tanto o componente 
dinâmico quanto o componente estático, levando, portanto, os 
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seus praticantes a desenvolverem hipertrofia mista (excêntrica 
e concêntrica), como no caso dos jogadores de vôlei, rugbi, 
basquete, dentre outros.5 

Importante ressaltar que muitas doenças também podem 
promover aumento da pré ou da pós-carga, promovendo 
remodelamento cardíaco excêntrico ou concêntrico, res-
pectivamente. Mas nesse caso, essa hipertrofia cardíaca é 
patológica, com diminuição da função cardíaca.6 Nesse artigo 
abordaremos os efeitos do treinamento físico na estrutura 
e função cardíaca, os principais fatores que influenciam na 
magnitude da hipertrofia cardíaca, bem como as principais 
vias de sinalização intracelular responsáveis pela hipertrofia. 
Além disso, discutiremos se grandes volumes de treinamento 
físico podem ser prejudiciais à saúde cardíaca. 

TREINAMENTO FÍSICO, HIPERTROFIA E 
FUNÇÃO CARDÍACA

O músculo cardíaco tem a capacidade de adaptar-se de 
acordo com as demandas de trabalho e energéticas impostas 
à ele e tais adaptações ocorrem a fim de manter a capacidade 
funcional deste órgão.3,6 Essa adaptação é observada, por 
exemplo, ao comparar-se o tamanho do coração de animais 
domésticos e não-domésticos da mesma espécie.6 

Apesar de os dados serem controversos, alguns estudos 
recentemente revelaram que os cardiomiócitos de mamíferos 
preservam certa capacidade de proliferação.7 Esses resultados 
são animadores, principalmente se pensarmos em situações 
onde o coração necessita de proliferação de tecido contrátil, 
como por exemplo, após infarto agudo do miocárdio. No 
entanto, estes dados ainda precisam ser melhor esclarecidos.

Portanto, praticamente toda adaptação às demandas 
impostas ao miocárdio provém de sua capacidade de hiper-
trofia, a qual pode ocorrer pelo aumento da espessura e/ou 
comprimento dos cardiomiócitos.6,8 Porém, as características 
da hipertrofia miocárdica variam de acordo com os estímulos 
sofridos pelo tecido, os quais podem ser aumento da massa 
corpórea e sobrecarga de trabalho advinda de exercício físico 
ou de determinadas patologias. Logo, pode-se caracterizar 
a hipertrofia cardíaca como fisiológica ou patológica. Esses 
dois tipos de hipertrofia apresentam características diferentes 
relacionadas à geometria cardíaca, tipo de tecido utilizado 
no remodelamento, irrigação sanguínea e principalmente 
alterações na função.8 

Portanto, o tipo de hipertrofia é dependente das carac-
terísticas do estímulo, logo, os diferentes tipos de exercício 
físico promovem diferentes estímulos para o coração. Durante 
a execução de exercício físico dinâmico, com grande com-
ponente aeróbio observa-se, em geral, drástico aumento do 
retorno venoso ao coração, ou seja, aumento importante da 
pré-carga resultando em aumento do volume diastólico final.6, 

8 Essa sobrecarga volumétrica é um estímulo para a adição 
em série de novas miofibrilas, proporcionando aumento tanto 
da cavidade ventricular quanto da espessura da parede.6 
Esse tipo de hipertrofia é denominado excêntrica.

Por outro lado, os exercícios físicos com grande com-
ponente isométrico ou realizados contra cargas elevadas 
promovem a oclusão total ou parcial do seio arterial durante a 
contração muscular, dificultando o bombeamento do sangue 
pelo coração, aumentando a pós-carga. Esse tipo de exercício 
promove grande sobrecarga pressórica ao miocárdio, o qual 

precisa aumentar a força de contração para suprir a demanda 
metabólica, já que os vasos encontram-se mecanicamente 
ocluídos pela contração muscular. Essa sobrecarga pres-
sórica é um estímulo para que ocorra adição em paralelo 
de novas miofibrilas, aumentando a espessura da parede, 
mas diminuindo pouco ou não modificando o tamanho da 
cavidade ventricular, o que pode ser definido como hipertrofia 
concêntrica.6,8

Portanto, exercícios dinâmicos, com grande componente 
aeróbio, promovem hipertrofia excêntrica enquanto os exer-
cícios estáticos ou contra-resistência pesada promovem 
hipertrofia concêntrica. Por outro lado, não podemos esque-
cer que grande parte dos atletas e até mesmo praticantes 
recreacionais praticam exercícios com características mistas 
entre componentes estáticos e dinâmicos como os ciclistas, 
remadores e também os praticantes de exercício combinado 
(i.e. exercício resistido e aeróbios). Esses estímulos mistos 
promoverão hipertrofia cardíaca também mista, ou seja, 
concêntrica e excêntrica.3 

Estudo publicado na década de 1990, conduzido com 
quase 1000 atletas de elite demonstrou esse fenômeno.9 
Ao analisar os dados obtidos por esse estudo, observamos 
que dentre os atletas que apresentavam concomitantemente 
os maiores valores de câmara ventricular esquerda e de es-
pessura da parede cardíaca foram os praticantes de esportes 
de característica mista, destacando-se os canoístas, ciclistas 
de longa distância e remadores, mesmo após os dados serem 
ajustados pela idade, sexo e superfície corpórea.9 

Estímulos volumétricos ou pressóricos advindos de pa-
tologias, como, por exemplo, observados na insuficiência 
valvar aórtica ou na hipertensão arterial, respectivamente, 
também provocam hipertrofia excêntrica ou concêntrica, no 
entanto, ambas patológicas. A principal diferença entre as 
hipertrofias fisiológica e patológica é a capacidade funcional 
do miocárdio, já que em quadros de hipertrofia fisiológica 
observa-se manutenção ou aumento da função cardíaca, 
enquanto na hipertrofia patológica ocorre redução da função, 
o que em estágios avançados pode levar à insuficiência 
cardíaca.6,8 Essa redução da função observada na hipertrofia 
patológica tanto excêntrica quanto concêntrica deve-se ao 
fato de os estímulos patológicos promoverem hipertrofia com 
aumento do conteúdo de fibroblastos e matriz extracelular 
no tecido miocárdico, o que reduz a elasticidade do tecido 
e contribui para a disfunção tanto diastólica quanto sistólica, 
reduzindo a capacidade funcional.6 

Importante ressaltar que tanto a hipertrofia cardíaca 
excêntrica, quanto a concêntrica, quando fisiológicas, são 
acompanhadas por importante capilarização do tecido mio-
cárdico. Essa angiogênese é de extrema importância para 
que ocorra oferta adequada de oxigênio e nutrientes para o 
tecido muscular. Por outro lado, nos quadros de hipertrofia 
causada por estímulos patológicos observa-se rarefação da 
capilarização quando comparados o volume muscular cardía-
co com a densidade capilar.8 Essa diferença ocorre porque o 
início da sessão de exercício físico provoca moderada hipóxia 
tecidual cardíaca, o que é um estímulo para a produção de 
fator induzível por hipóxia 1α (HIF-1α), o qual, por sua vez, 
regula positicavemente a expressão e liberação de fator de 
crescimento endotelial vascular. (VEGF)8 
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Embora os estímulos volumétricos e pressóricos advindos 
de patologias sejam semelhantes aos estímulos volumétricos 
e pressóricos advindos dos exercícios físicos, o tempo de 
permanência dos estímulos no organismo é diferente, já que 
a doença permanece 24 horas por dia, sete  dias por semana, 
enquanto o exercício é praticado apenas algumas horas do 
dia. Essa diferença no tempo de sobrecarga cardíaca certa-
mente é uma das responsáveis pelas diferenças observadas 
nos tipos de hipertrofia (patológica ou fisiológica).

Nesse mesmo sentido, o volume e a intensidade do 
exercício físico praticado também tem influência na magnitude 
da hipertrofia cardíaca. A prática de atividade física para 
redução do risco cardiovascular, conforme as recomendações 
de diretrizes, ou seja, atividade física regular moderada que 
somem no mínimo 150 minutos semanais,10-15 promovem 
apenas aumentos discretos da massa ventricular esquerda 
(0,6% de aumento para cada 10 minutos de atividade físi-
ca diária).16 Corroborando com esses dados, estudo que 
envolveu 90 minutos de caminhada semanal, durante 12 
semanas, demonstrou apenas pequeno aumento na massa 
ventricular esquerda.17 Por outro lado, como demonstrado 
em alguns estudos, atletas de elite apresentaram hipertrofias 
consideráveis.3,5 Portanto, a magnitude da hipertrofia cardíaca 
é claramente dose-dependente.

Embora a influência do treinamento físico seja clara no 
que diz respeito ao remodelamento cardíaco, as alterações 
funcionais cardíacas após período de treinamento físico 
permanecem controversas.16,18,19 Resultados observados após 
estudos longitudinais apontam que apesar de os aumentos 
nos níveis de atividade física gerarem aumentos na massa 
ventricular esquerda, esses resultados não se traduzem em 
aumentos na função cardíaca.16,20 Arbab-Zadeh e cols de-
monstraram que indivíduos previamente sedentários, quando 
submetidos por um ano a treinamento de resistência prolon-
gado e intensivo apresentaram adaptações morfológicas 
cardíacas semelhantes às observadas em atletas de elite 
de resistência.18 No entanto, o desempenho cardíaco não 
atingiu o mesmo nível dos atletas de elite.18 

A importância da atividade física e do exercício físico 
não competitivo reside na manutenção dos níveis de função 
cardíaca dentro do padrão de normalidade.21 O envelheci-
mento, sabidamente, provoca diminuição significante da 
função cardíaca. Dessa forma, mantendo-se fisicamente 
ativo, o indivíduo consegue diminuir essa deterioração da 
função, o que é de suma importância para a manutenção 
da qualidade de vida.21 

Como discutido, o padrão e a magnitude da hipertrofia são 
dependentes das variáveis inerentes ao exercício físico (e.g. tipo, 
intensidade, volume e frequência semanal). Contudo, não são 
apenas essas variáveis que exercem influência sobre a hipertrofia 
cardíaca. Um dos principais fatores determinantes da massa 
cardíaca é a massa corpórea, seja ela relacionada ao cresci-
mento ou não. Ao observar o crescimento corpóreo que ocorre 
na infância e adolescência observa-se aumento na espessura 
do cardiomiócito em até três vezes.8 A massa corpórea também 
tem grande influência no volume cardíaco quando comparados 
indivíduos adultos de diferentes tamanhos, sendo este fator um 
dos principais determinantes da massa cardíaca.22, 23

Fatores como idade, sexo, etnia e fatores genéticos 
também apresentam grande importância na magnitude da 

hipertrofia cardíaca. Ao observar os dados relativos a hiper-
trofia cardíaca entre os sexos, observa-se que homens atletas 
possuem maior massa e volume cardíaco.23 No entanto, 
estudo mostrou que atletas mulheres engajadas em esportes 
dinâmicos apresentam mais comumente hipertrofia excêntrica 
enquanto atletas homens apresentam mais comumente 
hipertrofia concêntrica.24

Por outro lado, estudo, realizado com ratos submetidos ao 
treinamento físico com natação por 12 semanas, demonstrou 
que ratas fêmeas são mais responsivas ao treinamento físico, 
já que estas apresentaram hipertrofia cardíaca de maior mag-
nitude quando comparadas aos ratos.25 No entanto, não foram 
observadas diferenças entre os sexos na função cardíaca.

Diferenças étnicas também são observadas, em especial 
quando comparada a estrutura cardíaca de negros e bran-
cos, mostrando que negros apresentam maior hipertrofia 
cardíaca.26-28 Tais dados tornam-se muito importantes quando 
trata-se de diferenças entre atletas negros e brancos. Até 
o fim da década de 2010, grande parte dos estudos que 
verificaram a influência do treinamento físico em atletas in-
vestigou a população de atletas brancos. Somado à essa 
falta de dados relativos às adaptações fisiológicas dos atletas 
negros, há maior incidência de morte súbita em atletas negros 
comparados aos brancos.26,29 Assim, os valores indicativos de 
hipertrofia cardíaca fisiológica ou patológica estabelecido para 
atletas brancos, se aplicados aos atletas negros causariam 
desqualificação destes para a participação em competições, 
pois os valores de hipertrofia cardíaca da câmara esquerda 
os classificaria como portadores de adaptações patológicas 
quando na verdade essas adaptações eram normais em 
atletas negros.26,30 Estudo chave para essa diferenciação entre 
etnias foi publicado em 2008.26 Neste estudo e também em 
outros estudos conduzidos a fim de elucidar as diferenças 
étnicas das adaptações cardíacas relacionadas à prática es-
portiva, os autores observaram valores maiores de hipertrofia 
(e.g. espessura da parede e massa do ventrículo esquerdo) 
de atletas negros comparados aos brancos, vale ressaltar que 
todos praticavam esportes em que a quantidade de atletas 
negros e brancos era similar.1,26,29,30 Contudo, descartou-se 
a possibilidade da hipertrofia estar relacionada com fatores 
patológicos pois os valores de diâmetro de câmara ventricular 
esquerda eram similares entre as etnias, assim como os 
valores de função sistólica e diastólica.26 Tais dados também 
se reproduziram em outros estudos.29,30

Já que a massa cardíaca tem grande relação com as ca-
racterísticas do desporto praticado, idade e massa corpórea, 
todos os estudos corrigiram os resultados de acordo com 
tais variáveis, mesmo assim os resultados não se alteraram e 
continuaram apontando maior resposta hipertrófica cardíaca 
entre os atletas negros.26,30 

Como os indivíduos negros possuem maior predisposi-
ção à hipertensão, hipotetizou-se a possibilidade de estes 
achados serem relativos à diferenças de pré e pós-carga 
entre as etnias, porém, as respostas de pressão arterial e 
frequência cardíaca entre brancos e negros foram similares 
nos estudos, comprovando, desta forma, que as variáveis 
hemodinâmicas relacionadas à prática esportiva não são 
os principais fatores de estímulo às adaptações estruturais 
cardíacas, mas sim fatores genéticos.30 
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Outro fator importante como preditor de hipertrofia cardía-
ca são os polimorfismos de determinados genes. Mutações 
gênicas, quando presentes em mais de 1% da população 
humana, recebem o nome de polimorfismo. Tais alterações 
podem conferir ao seu portador maior predisposição ao 
desenvolvimento de alguma doença, ou também melhor 
desempenho desportivo.31,32 Como exemplo, citamos o po-
limorfismo da enzima conversora de angiotensina (ECA), o 
qual irá aumentar a circulação desse peptídeo no plasma, 
e consequentemente de angiotensina II (AngII). A AngII tem 
grande capacidade vasoconstritora e também estimula a 
hipertrofia dos cardiomiócitos.33 Congruentemente, o polimor-
fismo dos receptores AT1 e AT2 de AngII modulam positiva-
mente a ativação do sistema nervoso simpático, corroborando 
também para a hipertrofia do ventrículo esquerdo.34, 35 Assim, 
observamos que grande parte dos polimorfismos que tem 
influência na hipertrofia cardíaca envolvem, de certa forma, 
o sistema renina-angiotensina. 

Além disso, estes e outros estudos testaram a influência 
dos polimorfismos na resposta ao exercício físico, e todos 
observaram, que estes polimorfismos estão envolvidos de 
certa forma na modulação da magnitude da hipertrofia car-
díaca, independente da modalidade praticada.36-40 

Como descrito anteriormente, os diferentes tipos de 
exercício físico promovem diferentes estímulos mecânicos 
(aumento da pré e/ou da pós-carga). As células cardía-
cas são capazes de transformar esse estímulo mecânico 
em eventos bioquímicos, num processo denominado de 
mecanotransdução.41 Como já descrito,41 os mecanismos 
subjacentes à mecanotransdução estão longe de ser com-
pletamente elucidados, mas alguns estudos genéticos em 
humanos e camundongos têm destacado algumas estruturas 
do citoesqueleto e do sarcolema em cardiomiócitos como 
possíveis candidatos à mecanotransdutores. Por meio de 
modelo computacional, Kerckhoffs e cols42 demonstraram 
que, de fato, estímulos biomecânicos podem conduzir o 
crescimento cardíaco. No entanto, os mecanismos pelos 
quais os estímulos biomecânicos levam à hipertrofia cardíaca 
ainda são pouco compreendidos.  

Além dos sinais mecânicos, o exercício físico promove 
liberações neuro-humorais, as quais também são respon-
sáveis por ativar vias de sinalização para hipertrofia car-
díaca.8 Diferente dos estímulos mecânicos promovendo 
hipertrofia cardíaca, os fatores neuro-humorais ativando 
vias de sinalização que promovem síntese protéica e, 
consequentemente, aumento da massa cardíaca, já são 
amplamente estudados.42 

Dentre os hormônios liberados durante o exercício físico, 
podemos destacar o hormônio do crescimento (GH), a insu-
lina, o fator de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF-1) e 
os hormônios tireoidianos. Todos eles são capazes de ativar 
a via de sinalização fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K). De 
forma sucinta, o IGF-I liga-se a receptores tirosina quinase 
específicos (IGF1R), ativando a PI3K, a qual hidrolisa o 
fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2), transformando-o em 
inositol 1,4,5-trifosfato (PIP3). Essa ativação resulta no re-
crutamento da proteína quinase D (PKD1), a qual promove 
a fosforilação/ativação da proteína quinase B (Akt). Akt 
promove hipertrofia cardíaca via modulação de diversas 
vias de sinalização.8 Quando ativada, a Akt fosforila, dentre 

outras proteínas, o alvo mamífero da rapamicina (mTOR) e 
a glicogênio sintase quinase 3 beta (GSK3β), estimulando 
diretamente o processo de síntese protéica.6,43 A mTOR 
fosforilada supri2me o fator de iniciação de tradução eu-
cariótico (4E-BP1), o qual, normalmente, inibe o início da 
tradução. Portanto, a supressão do 4E-BP1 libera a tradução 
protéica, promovendo hipertrofia cardíaca.8 

Além de fosforilar algumas proteínas, estimulando direta-
mente a síntese protéica, a Akt fosforila também a Forkhead 
box O3 (FOXO3), a qual é uma molécula anti-hipertrófica 
e pró-apoptótica. Quando fosforilada pela Akt, a FOXO3 
transloca-se do núcleo para o citosol, o que inibe a sua 
atividade. Portanto, a ativação  dessa proteína inibe seus 
efeitos anti-hipertróficos e pró-apoptóticos.8

Animais com deleção dos genes para Akt não foram ca-
pazes de desenvolver hipertrofia cardíaca fisiológica induzida 
pelo treinamento físico aeróbico.44 Importante ressaltar que 
além de promover hipertrofia cardíaca, a ativação da Akt 
também é um fator primordial para a angiogênese.8 Dessa 
forma, podemos considerar que a via PI3K/Akt/mTOR tem 
grande importância para o desenvolvimento da hipertrofia 
fisiológica envolvida no treinamento físico.

Importante ressaltar que as vias celulares envolvidas no 
remodelamento cardíaco patológico são diferentes das vias 
celulares ativadas no remodelamento cardíaco fisiológico,8,43 
mas estas não estão no escopo da presente revisão.

MicroRNAs (miRNAs) são pequenas moléculas de áci-
do ribonucleico (RNA) não-codificantes que controlam a 
expressão gênica por se ligarem aos RNAs mensageiros 
(mRNAs), inibindo assim a tradução ou induzindo a de-
gradação do mRNA alvo.45 Já foram identificados diversos 
miRNAs com efeitos importantes na ativação ou inibição 
da hipertrofia cardíaca, sendo o exercício físico capaz de 
modular a expressão desses miRNAs.45-47

Como descrito, a via PI3K/Akt/mTOR tem grande impor-
tância para o desenvolvimento da hipertrofia fisiológica e, 
conforme descrito,48 já foram identificados diversos miRNAs 
capazes de modular direta ou indiretamente essa via. Como 
exemplo, podemos citar os miRNAs 1 e 133, os quais são 
capazes de inibir os receptores de IGF-1 e, consequente-
mente diminuir a ativação da via PI3K/Akt/mTOR.49 De fato, 
em 2007, Carè e cols demonstraram por meio de diferentes 
experimentos tanto in vitro quanto in vivo, em modelos hu-
manos e animais, que os miRNAs 1 e 133 possuem papel 
crucial para o desenvolvimento da hipertrofia cardíaca.50 De 
forma interessante, o treinamento físico é capaz de diminuir 
a expressão desses miRNAs, o que, consequentemente, 
libera a ativação da via PI3K/Akt/mTOR.50

Ma e cols verificaram que o treinamento físico com nata-
ção é capaz de promover hipertrofia cardíaca e aumentar a 
expressão dos miRNAs 21, 144 e 145 e diminuir a expressão 
do miRNA 124 em ratos Wistar.51 O alvo dos microRNAs 21 
e 144 é a fosfatase homóloga a tensina (PTEN), a qual é 
inibidora da via PI3K/Akt/mTOR. Já o alvo do miRNA 145 é 
o complexo esclerose tuberosa (TSC2), o qual é inibidor da 
mTOR. Portanto, o aumento desses miRNAs contribui para 
aumentar a ativação da via PI3K/Akt/mTOR. Por outro lado, o 
miRNA 124 age por meio da PI3K, logo, a diminuição desse 
miRNA também contribui para a liberação desta via.51
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Fernandes e cols já haviam demonstrado anterior-
mente que o treinamento físico com natação promove 
hipertrofia cardíaca e que a alguns miRNAs envolvidos 
na via do sistema renina angiotensina aldosterona ti-
nham suas expressões alteradas.52 Eles verificaram que 
os miRNAs 27a e 27b, cujo alvo é a ECA, tinham sua 
expressão aumentada pelo treinamento com natação 
enquanto o miRNA 143, cujo alvo é a ECA2, tinha sua 
expressão diminuída. Como é de conhecimento, a ECA 
ativa a via clássica da AngII - AT1, a qual está associa-
da com vasoconstrição, proliferação celular, hipertrofia 
cardíaca, retenção de sódio, liberação de aldosterona53 
e indução de fibrose.54 Por outro lado, a ECA2 ativa a via 
da angiotensina 1-7 (Ang1-7) - receptor Mas, a qual está 
envolvida na vasodilatação e controle da fibrose, além de 
ações cardioprotetoras.53 Logo, o aumento da expressão 
dos miRNAs 27a e 27b e a diminuição da expressão 
do miRNA 143, levam a diminuição da ativação da via 
ECA-AngII-AT1 e aumento da via ECA2-Ang1-7-Mas, 
contribuindo para a hipertrofia fisiológica. E de fato, os 
autores verificaram que o treinamento físico com natação 
diminuiu a expressão protéica de ECA e AngII, bem como 
a atividade da ECA no coração e aumentou a expressão 
protéica de ECA2 e Ang1-7, além da atividade da ECA2 
e essas alterações estavam associadas à hipertrofia 
cardíaca sem alteração na expressão gênica de mar-
cadores de hipertrofia patológica como, por exemplo, o 
fator natriurético atrial.52

Mais recentemente, Liu e cols demonstraram que o miRNA 
222 tem papel crucial para o desenvolvimento da hipertrofia 
cardíaca associada ao treinamento físico.46 Os autores utiliza-
ram dois modelos de treinamento físico para camundongos: 
natação e corrida voluntária na esteira, durante três semanas. 
Ambos os protocolos aumentaram a expressão do miRNA 
222. Além disso, verificaram que a indução da expressão 
desse miRNA em cardiomiócitos neonatais levou ao aumento 
do tamanho do cardiomiócito, com padrão de expressão 
gênica consistente com hipertrofia fisiológica, enquanto o uso 
de inibidor desse miRNA levou a diminuição do tamanho do 
cardiomiócito.46 Segundo os mesmos autores, os alvos do 
miRNA 222 são o inibidor do ciclo celular p27 e as proteínas 
quinases HIPK1 and HMBOX1, cujas funções no coração 
ainda não são completamente conhecidas.

GRANDES VOLUMES DE TREINAMENTO 
FÍSICO PODEM SER PREJUDICIAIS AO 
CORAÇÃO? 

Existem evidências na literatura demonstrando os efeitos 
benéficos do treinamento físico no coração. A mais recente 
diretriz publicada pela American Heart Association para pre-
venção de doença cardiovascular13 indica que indivíduos 
adultos devem realizar pelo menos 150 minutos por semana 
de atividade física de intensidade moderada, a qual pode ser 
acumulada, ou seja, realizada em sessões mais curtas (no 
mínimo 10 minutos), as quais vão se somando ao longo das 
sessões, ou 75 minutos por semana de atividade física de 
intensidade vigorosa. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
completa que para obter benefícios adicionais à saúde, os 
adultos devem dobrar essa recomendação, ou ainda realizar 

uma combinação equivalente de atividade de intensidade 
moderada e vigorosa.55

A prática desse volume de treinamento promove uma 
série de adaptações benéficas e não promove efeito colateral 
adverso em indivíduos saudáveis e portadores de diversas 
patologias. No entanto, sabemos que atletas profissionais 
e até mesmo esportistas amadores dedicam número extre-
mamente superior de horas semanais à prática de exercício 
físico quando comparado à prescrição citada anteriormente. 
Diversos artigos têm discutido à respeito da segurança dessa 
prática “exacerbada” de exercício físico. 

Segundo La Gerche56 existe um número considerável de 
evidências apontando que pode haver uma sobreposição 
de hipertrofia cardíaca fisiológica e patológica, com acú-
mulo de fibrose, em indivíduos que praticam treinamento de 
endurance por períodos prolongados. Ratos submetidos à 
protocolo intenso na esteira rolante, após 16 semanas de 
treinamento, apresentaram hipertrofia cardíaca excêntrica, 
disfunção diastólica, dilatação atrial e deposição de colágeno 
no ventrículo direito.57 Importante ressaltar que a fibrose é 
um potencial substrato para desencadear arritmia cardíaca.

Uma possível hipótese para esse acúmulo de fibrose 
é que no início da hipertrofia cardíaca ocorre angiogê-
nese coronariana significante, importante para suprir a 
demanda de oxigênio dessa massa cardíaca aumentada.41 
No entanto, nos estágios mais avançados da hipertrofia 
cardíaca, a angiogênese não acompanha o aumento da 
massa cardíaca, podendo ocorrer pontos de isquemia e, 
consequentemente, morte celular.41

Além da fibrose, o exercício físico “exagerado” pode 
promover inflamação no tecido cardíaco. Infiltrados infla-
matórios têm sido observados em biópsias realizadas em 
corações de atletas bem treinados.58 De fato, dano no tecido 
miocárdico, inflamação e fibrose têm sido observadas em 
outros estudos.59,60

Nesse sentido, alguns estudos mostram que o coração de 
atletas de altíssima performance ou a realização de exercício 
físico de longuíssima duração pode reduzir a função cardíaca, 
porém, estes dados ainda são controversos.61-64 A prática 
de sessões de exercício de duração acima de 4h diárias, 
está estreitamente relacionada com alterações estruturais e 
funcionais do coração.61 Parece haver uma curva em forma 
de “U” relacionado à prática de exercício físico e eventos 
cardíacos adversos. 

Outra alteração importante observada em atletas alta-
mente treinados é o aumento da espessura da parede do 
ventrículo esquerdo. Normalmente, esse espessamento é 
leve, mas em alguns casos pode ser significativo e mime-
tizar cardiomiopatia hipertrófica, o que pode ser difícil de 
diferenciar, principalmente se estiver na chamada “zona 
cinzenta”, ou seja, entre 13 e 15 mm em homens ou entre 12 
e 13 mm em mulheres.65 Realizar esse diagnóstico diferencial 
é extremamente importante, uma vez que a maioria dos 
casos de morte súbita em atletas ocorre provavelmente por 
causa da cardiomiopatia hipertrófica.66 Quando a hipertrofia 
está compensada (i.e. função cardíaca preservada) a forma 
mais comum de realizar esse diagnóstico é por meio do 
destreinamento físico. Caso a hipertrofia seja fisiológica, ela 
regredirá, já que estudos clínicos têm demonstrado que as 
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alterações morfológicas obtidas com o treinamento físico 
são revertidas após período de destreino.67 

Portanto, existem situações onde o treinamento físico 
altamente intenso e/ou com altos volumes pode promover 
adaptações cardíacas adversas, no entanto, essa discus-
são é bastante complexa, pois um número considerável de 
atletas faz uso de recursos ergogênicos para aumentar a 
performance, sendo alguns deles potenciais causadores de 
problemas cardíacos, tais como os esteróides anabólicos 
androgênicos. De fato, atletas saudáveis   que abusam desse 
tipo de substância podem exibir hipertrofia cardíaca com 
disfunção tanto sistólica quanto diastólica.68 Até mesmo 
o consumo exagerado de bebidas energéticas, o qual é 
extremamente comum entre os atletas profissionais e ama-
dores, pode promover diversos efeitos adversos no sistema 
cardiovascular,69 causando, portanto, uma dúvida quanto 
ao verdadeiro culpado por algumas alterações maléficas 
observadas em alguns atletas.

CONCLUSÃO
Conforme abordado na presente revisão, está claro 

que o coração sofre remodelamento cardíaco, o qual é 
influenciado pelo tipo e quantidade de exercício físico pra-
ticado bem como pelas características do seu praticante 
(massa corporal, sexo, etnia e características genéticas). 
Além disso, já são conhecidas algumas vias de sinalização 
intracelular e diversos microRNAs que tem participação 
direta na modulação da hipertrofia cardíaca, sendo a via 
PI3K/Akt/mTOR, a mais importante no que tange a hipertrofia 
cardíaca fisiológica. 
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REPERCUSSÕES DO DESTREINAMENTO FÍSICO NO SISTEMA 
CARDIOVASCULAR, MASSA CORPORAL E PERFIL LIPÍDICO

REPERCUSSIONS OF PHYSICAL DETRAINING ON CARDIOVASCULAR SYSTEM, BODY 
MASS AND LIPID PROFILE

RESUMO
O presente manuscrito teve por objetivo a revisão de literatura sobre os efeitos do 

destreinamento (DT) no sistema cardiovascular e em fatores de risco cardiovasculares, 
tais como massa corporal, adiposidade e perfil lipídico. Para isso, uma ampla pesquisa 
da literatura nas bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science foi realizada, e o 
conjunto de dados mostrou que o DT promove reversão das adaptações cardiovasculares 
obtidas com o treinamento físico, tais como redução do VO2máx, do débito cardíaco 
máximo, do volume sistólico, do volume sanguíneo e da massa ventricular. Além disso, 
o DT induz aumento da frequência cardíaca de repouso e submáxima, da resistência 
vascular periférica e da pressão arterial. O curso temporal para que tais efeitos cardio-
vasculares ocorram é amplo, podendo ocorrer a partir da segunda semana de DT até três 
meses após o DT. O DT também gera prejuízos aos fatores de risco cardiovasculares, 
tais como aumento da massa corporal e da adiposidade, aumento do colesterol total, 
LDL e VLDL, e redução do HDL. Enquanto os efeitos na massa corporal aparecem após 
quatro semanas de DT, as mudanças no perfil lipídico são mais precoces, com apenas 
uma semana de DT. 

Descritores: Treinamento Físico; Sistema Cardiovascular; Fatores de Risco 

ABSTRACT
The objective of this manuscript is to review the literature about the effects of detraining 

(DT) on the cardiovascular system and on cardiovascular risk factors such as body mass, 
adiposity and lipid profile. For this, a wide literature search in the PubMed, Scopus and 
Web of Science databases was performed, and the data showed that DT promotes the 
reversal of cardiovascular adaptations obtained with physical training, such as reduc-
tion in VO2max, cardiac output, ejection fraction, blood volume and ventricular mass. 
In addition, DT induces an increase in resting and submaximal heart rates, peripheral 
vascular resistance and blood pressure. The timeframe for such cardiovascular effects 
to be seen is long, which may occur from the second week of DT to 3 months after DT. 
DT also causes damage to cardiovascular risk factors by inducing an increase in body 
mass and adiposity, an increase in total cholesterol, LDL and VLDL, and a reduction in 
HDL. While effects on body mass appear after 4 weeks of DT, changes in lipid profile 
appear earlier, with only 1 week of DT. 

Keywords: Physical Training; Cardiovascular System; Risk Factors.

INTRODUÇÃO
O treinamento físico exerce impacto benéfico na saúde 

cardiovascular, principalmente em função das adaptações 
morfofuncionais do coração e dos vasos sanguíneos, além 
de contribuir para a redução de fatores de risco como obe-
sidade, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia e 
inflamação sistêmica.1 Uma boa aptidão aeróbia obtida com 
o treinamento físico é inversamente relacionada ao risco de 
doenças cardiovasculares e mortalidade.2 

Os benefícios adquiridos com o treinamento físico po-
dem ser perdidos ou reduzidos quando os indivíduos são 
submetidos a um período de suspensão do treinamento 
físico, definido como destreinamento físico (DT). Como con-
sequência, observa-se o desaparecimento das adaptações 
cardiovasculares e a perda do efeito protetor contra os fatores 
de risco cardiovasculares.

Considerando que, atualmente, o estilo de vida e o 
comportamento dos indivíduos dificultam a manutenção da 
prática regular de exercícios físicos,3 e que a prevalência de 
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doenças cardiovasculares é bastante elevada na população,4 
torna-se fundamental conhecer os efeitos do DT no sistema 
cardiovascular e as repercussões para a saúde dos indivíduos. 
Dessa forma, este manuscrito teve como objetivo a revisão 
de literatura sobre os efeitos do DT no sistema cardiovascular 
e em fatores de risco cardiovasculares.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi conduzida pesquisa da literatura nas bases de dados 

PubMed, Scopus e Web of Science, sem restrição de data, 
usando a palavra cardiovascular combinada com training 
cessation, exercise cessation, detraining ou deconditioning. 
A palavra cardiovascular não foi sujeita a nenhuma restrição 
de campo de pesquisa. Por sua vez, training cessation, exer-
cise cessation, detraining e deconditioning tiveram a busca 
limitada ao título, resumo e palavras-chave. Adicionalmente, 
a pesquisa foi restrita aos artigos em inglês e com humanos.

RESULTADOS
Os resultados da pesquisa retornados (n=5203; PubMed, 

n=141; Scopus, n=3680 e Web of Science, n=1382) foram 
exportados para o EndNote X9 (Clarivate Analytics®) e sub-
metidos à primeira análise, para remover as referências que 
atendiam a pelo menos um dos seguintes critérios de exclusão: 
envolver reabilitação hospitalar, câncer, doenças cardiovascu-
lares, voos espaciais, acamados e idosos. Foram eliminadas 
4681 referências, restando n=522. Essas referências passaram 
por uma segunda análise para eliminar as referências repetidas, 
das quais foram excluídas 130 referências, restando n=392. 
As 392 referências foram analisadas pelo título por três inves-
tigadores independentes. Foram eleitas 79 referências para 
serem analisadas pelo resumo, das quais 13 foram eliminadas, 
restando 66 referências para serem revisadas integralmente. 
No entanto, 14 referências foram eliminadas devido a impos-
sibilidade de encontrar o texto completo e outras oito por 
não se adequarem aos objetivos do trabalho. Dessa forma, 
44 artigos foram selecionados para a presente revisão.

A Tabela 1 resume as informações sobre os efeitos 
do DT contidas nos artigos utilizados para essa revisão. 
Pode-se observar que parte dos estudos avaliou homens 
e mulheres, e parte avaliou apenas homens. As caracte-
rísticas dos protocolos de treinamento físico realizados, 
tais como tipo de exercício, volume, intensidade e dura-
ção também variaram entre os estudos, o que certamente 
contribuiu para as diferenças observadas nas variáveis 
cardiovasculares após o DT. Além disso, o tempo de DT 
utilizado nos estudos foi bastante amplo, variando entre 
uma semana e 34 semanas, o que certamente resultou em 
magnitudes de mudanças nas variáveis cardiovasculares 
bastante distinta entre eles. Entre os principais efeitos do DT, 
foram observadas perdas no consumo máximo de oxigênio 
(VO2 máximo), no débito cardíaco máximo, no volume sistóli-
co, no volume sanguíneo e na massa ventricular. Além disso, 
observou-se aumento na frequência cardíaca de repouso 
(FCrep) e submáxima, na resistência vascular periférica, 
na pressão arterial, na massa corporal e na adiposidade. 
Quanto ao perfil lipídico, foram encontrados aumentos no 
colesterol total, LDL e VLDL, e redução no HDL.

A Figura 1 ilustra o curso temporal dos efeitos do DT sobre 
o VO2máx, a FCrep e a pressão arterial. Apesar de alguns 

estudos mostrarem que o VO2máx pode ser mantido após 
quatro semanas de DT em atletas e indivíduos não-atletas, 
outros estudos observaram quedas no VO2máx após duas 
semanas de DT em indivíduos não-atletas, e após quatro 
semanas de DT em atletas. (Figura 1A) Interessante observar 
que em atletas, três meses DT não são suficientes para rever-
ter a FCrep. No entanto, apenas duas semanas de DT já são 
suficientes para induzir perda da bradicardia de repouso em 
indivíduos não-atletas. (Figura 1B) Além disso, aumentos na 
pressão arterial de indivíduos não-atletas foram observados 
a partir de três semanas de DT. (Figura 1C)

A Figura 2 apresenta o efeito de uma semana até três 
meses de DT sobre a massa corporal de atletas e não-atletas. 
Os dados são bastante divergentes na literatura, pois pode-se 
observar que indivíduos atletas e não atletas podem apre-
sentar redução na massa corporal após duas semanas de 
DT, aumento após quatro semanas de DT, e até manutenção 
da massa corporal após três meses de DT.

As repercussões do DT sobre componentes do perfil lipí-
dico estão apresentadas na Figura 3. Embora alguns estudos 
tenham mostrado que o perfil lipídico permanece inalterado 
após uma semana de DT, outros estudos identificaram aumen-
tos tanto na concentração de LDL quanto de VLDL. A redução 
na concentração de HDL foi observada após dois meses de 
DT. Já o colesterol total mostrou-se inalterado após quatro 
semanas de DT, no entanto, após três meses de DT houve 
aumento significativo na concentração de colesterol total.

DISCUSSÃO
O VO2máx é um indicador geral de capacidade aeróbia e 

saúde cardiovascular, e é determinado pelo débito cardíaco 
e pela diferença artério-venosa máxima de oxigênio. O trei-
namento físico aeróbio realizado em diferentes intensidades 
promove aumentos significativos no VO2máx, os quais podem 
ser revertidos após o DT. Embora o VO2máx possa ser mantido 
após uma semana de DT,5 períodos mais longos de DT resultam 
em queda do VO2máx.6-11 Esses resultados são contrapostos 
nos estudos de Bajpeyi e cols.6 e Cullinane e cols,12 os quais 
mostraram manutenção do VO2máx no mesmo período de DT. 
As discrepâncias nos resultados podem estar associadas às 
diferenças na intensidade de treinamento físico6 e a amostra 
composta por atletas em um dos estudos.12

Reduções no VO2máx com três semanas de DT7,13,14 e com 
quatro semanas de DT9,15-18 também foram encontradas em 
indivíduos não-atletas e atletas.19-21 Contudo, Madsen e cols.22 
e Heffernan e cols.23 observaram manutenção do VO2máx após 
quatro semanas de DT tanto em indivíduos atletas e não-atletas. 
O maior período avaliando os efeitos do DT sobre o VO2máx 
foram dois e três meses. Com dois meses foram observadas 
quedas no VO2máx em indivíduos não-atletas8,9,16,24-29 e atle-
tas,30,31 assim como em três meses de DT,8,29,32-36 no entanto, 
apenas um desses estudos avaliou a resposta em atletas.36 

A FCrep é uma das principais marcadoras de efeito aeróbio 
do treinamento físico, e que também pode ser revertida com 
o DT. De acordo com o trabalho de Wang e cols.,29 mulheres 
que realizaram treinamento físico aeróbio com intensidade 
baixa por dois meses apresentaram reversão da bradicardia 
de repouso após três meses de DT. De forma semelhante, no 
estudo de Fringer & Stull,16 mulheres treinadas aerobicamente 
e de forma intensa por 10 semanas, tiveram aumento da FCrep 
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Tabela 1. Resumo dos estudos selecionados para avaliar os efeitos do DT.

Estudo Amostra Treino Tempo de 
DT Efeitos

Bajpeyi e cols.6 ♂ e ♀ (n=95) 8m de TFA++(n=46), TFA+++(n=49) 15d VO2máx: ↔TFA++ e ↓ TFA+++; MC: ↓ TFA++ 
e TFA+++

Balague e cols.13 ♂ (n=24) 6s de TFA++ (n=8), TR (n=8) ou 
TFA+++TR (n=8) 3s ↔ para VO2máx, FCmáx, VEmáx e LA: 

TFA++, TR e TFA+++TR
Bergouignan e cols.15 ♂ (n=10) 2m de TFA++ 1m ↓ VO2máx; ↔MC, IMC e TG; ↑%GC
Bonsu  & Terblanche3 ♀ (n=20) 6 sessões de TFA+++ 2s ↑ PA após teste de esforço máximo

Coyle e cols.7 ♂ (n=8) 2m de TFA++ 2-4s ↓ Vol. Sanguíneo, VS e VO2máx; ↑ PA, RVP; 
↔ DCmáx e MC

Coyle e cols.8 ♂ e ♀ treinados (n=7) 10-12m de TFA++ 84d ↓VS, DCmáx e VO2máx; ↑FCmáx e MC

Cullinane e cols.12 ♂ atletas (n=15) INR 10d ↓MC; ↔ FCrep, EPVE, DVE e VO2máx, PA e 
VS; ↑ FCmáx 

Eastwood e cols.19 ♂ atletas (n=9) INR 1m ↑ MC e GC; ↓ Vol. Sanguíneo e VO2máx.

Eker36 ♂ atletas (n=14) 9m de TFA+++ e TR 3m ↔ MC, IMC, TG e HDL; ↓VO2máx; ↑LDL 
e ColT

Fardy20 ♂ atletas 4m de treino de futebol 5s ↑ FCsub; ↓VO2máx e ventilação máxima
Fringer  & Stull16 ♀ (n=44) 10s de TFA+++ 5-10s ↑FCrep; ↔FCmáx; ↓VO2máx e VEmáx 
Gamelin e cols.9 ♂ (n=14) 3m de TFA+++ 8s ↓VO2máx, LA e VFC

Giada e cols.30, Giada e 
cols.31 ♂ atletas (n=12) INR 2m

↓DVE, EPVE, VO2máx e HDL; ↔FCrep, 
FCmáx, FCsub, PA e IMC e LDL; ↑%GC, 
TG, VLDL

Gill e cols.45 ♂ treinados (n=8) INR 1s ↑ TG, VLDL; ↔ HDL e LDL
Heffernan e cols.23 ♂ (n=14) 6s de TR 1m ↔ VO2máx, %GC e MC; ↓ VFC
Katayama e cols.37 ♂ (n=14) 2s de TFA++ 2s ↓VFC; ↔ FCrep e PA

Kim e cols.14 ♂ (n=21) 6s de TFA+ (n=11) ou TFA++ 
(n=10) 3s ↔ FCmáx, VO2máx e GC

Madsen e cols.22 ♂ atletas (n=9) INR 1m ↔FCsub, VO2máx e VEmáx
Maeda e cols.24 ♂ (n=8) 2m de TFA++ 4-8s ↔ MC, GC, PA, FCrep e VO2máx; ↑RVP  
Maldonado-Martín e cols.21 ♂ atletas (n=10) INR 5s ↑MC; ↔GC; ↓VO2máx
Marles e cols.25 ♂ (n=9) 6s de TFA+++ 6s ↓VO2máx; ↔MC, FCmáx
Maron e cols.42 ♂ atletas (n=6) INR 6-34s ↔ DVE, MC, PA e FCrep; ↓EPVE 
Murias e cols.10 ♂ (n=12) 3s de TFA+ (n=6) ou TFA++ (n=6) 2s ↓VO2máx no TFA++ e ↔VO2máx no TFA+

Nikseresht e cols.17 ♂ (n=22) 3m de TFA+++ ou TR 1m ↔MC, GC, VO2máx, TG, ColT, HDL e LDL
Okamoto e cols.40 ♂ e ♀ (n=18) 1-4m de TR 2-4s ↔ IMC, MC, GC, PA, FCrep

Ormsbee  & Arciero18 ♂ e ♀ treinados (n=8) INR 5s ↓VO2máx; ↔FCmáx, ColT, LDL e HDL; ↑ 
MC, %GC e TG

Pelliccia e cols.43 ♂ atletas (n=40) INR >1 ano ↓ DVE, EPVE; ↑ MC, FCrep; ↔PA
Pereira e cols.44 ♂ e ♀ atletas (n=18) INR 1m ↔ FCsub, FCrep e VFC, MC
Petibois e cols.26, Petibois  & 
Déléris27 ♂ treinados (n=10) 1 ano de TFA++ 5s–1 ano ↓ HDL, VLDL e VO2máx; ↑MC, IMC, GC, TG, 

ColT, LDL
Pivarnik  & Senay Jr28 ♂ (n=16) 1m de TFA++ 1m ↓ VO2máx e Vol. sanguíneo
Ready  & Quinney32 ♂ (n=12) 9s de TFA+++ 9s ↓ VO2máx e LA; ↔VEmáx e MC
Shoemaker e cols.5 ♂ (n=7) 6d de TFA++ 6d ↓ Vol. Sanguíneo e ↔VO2sub

Slentz e cols.11 ♂ e ♀ (n=119) 8-9m de TFA+ (n=54) ou TFA++ 
(n=65) 5-15d TFA+ e TFA++: ↔MC, HDL; ↓VO2máx; ↑LDL 

TFA+: ↔ VLDL; TFA+++: ↑VLDL
Stebbings e cols.41 ♂ e ♀ (n=12) 2m de TR 1m ↑FCrep e RVP; ↔ MC, PA; 
Sugawara e cols.38 ♂ (n=10) 2m de TFA++ 1m ↑FCrep e FCsub; ↓VFC; ↔ MC, VO2sub

Wang  & Chow34, Wang39 ♂ (n=10) 2m de TFA+ 3m ↔MC; ↓VO2máx, VEmáx e HDL; ↑ %GC, 
FCrep, PA, ColT, LDL

Wang e cols.35 ♂ (n=15) 2m de TFA++ 2m ↔MC, IMC, FCrep, FCmáx, ↑PA; ↓VO2máx 
e VEmáx

Wang e cols.33 ♂ (n=11) 2m de TFA++ 3m ↑PA e FCrep; ↓VO2máx
Wang e cols.29 ♀ (n=8) 2m de TFA+ 3m ↑FCrep, PA e RVP; ↓VO2máx; ↔FCmáx

♂: Homens; ♀: Mulheres; d: dias; s: semanas; m: meses; INR: intervenção não realizada; TFA: treinamento físico aeróbio; TR: treinamento resistido; +:intensidade leve; ++: intensidade 
moderada; +++: intensidade alta; MC: massa corporal; IMC: índice de massa corporal; GC: gordura corporal; FC: frequência cardíaca; FCmáx: frequência cardíaca máxima; FCrep: 
frequência cardíaca de repouso; FCsub: frequência cardíaca submáxima; VFC: variabilidade da frequência cardíaca; VO2máx: consumo máximo de oxigênio; VO2sub: consumo de 
oxigênio submáximo; VEmáx: capacidade ventilatória máxima; VS: volume sistólico; DCmáx: débito cardíaco máximo; PA: pressão arterial; RVP: resistência vascular periférica;  LA: 
limiar anaeróbio; EPVE: espessura da parede ventricular esquerda; DV: dimensão ventricular esquerda; TG: triglicerídeos; ColT: colesterol total; HDL: lipoproteína de alta densidade; 
LDL: lipoproteína de baixa densidade; VLDL: lipoproteína de muito baixa dens

após cinco e 10 semanas de DT. Dessa forma, mesmo com 
intensidade e períodos de treinamento maiores, o DT induz 
reversão da FCrep (aumento) em mulheres.

Katayama e cols.37 treinaram homens aerobicamente em 
intensidade moderada por duas semanas, no entanto, não 
observaram diferença na FCrep após duas semanas de DT. 
Maeda e cols.24 também realizaram treino aeróbio modera-
do em homens por  dois meses e destreinaram por uma e 
oito semanas, obtendo resultados semelhantes na FCrep. 

Esse resultado também foi observado no estudo de Wang e 
cols.,35 no qual homens treinaram em intensidade moderada 
por dois meses e foram submetidos ao DT por oito semanas. 
Entretanto, no estudo de Wang e cols.,33 homens treinados 
por dois meses em intensidade moderada apresentaram 
aumento significativo da FCrep após três meses de DT. Tais 
achados foram semelhantes no estudo de Sugawara e cols.,38 
no qual observaram aumento da FCrep após dois meses de 
treinamento físico aeróbio moderado seguidos de quatro 
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semanas de DT. Por fim, Wang39 também observou aumento 
na FCrep de homens após dois meses de treinamento físico 
aeróbio seguidos de quatro semanas de DT.

Em um dos estudos de DT seguido de treinamento fí-
sico resistido, não foram encontradas diferenças na FCrep 
em homens e mulheres treinados entre um e quatro meses 
e destreinados por duas a quatro semanas.40 Entretanto, 

a FCrep aumentou após um mês de DT no estudo de Steb-
bings e cols.41 Em atletas, apenas o DT maior que o período 
de um ano mostrou diferenças na FCrep.12,30,42-44 

Em indivíduos saudáveis, o DT por algumas semanas ou 
meses pode afetar diretamente a pressão arterial. Mulheres 
obesas ou com sobrepeso que realizaram seis sessões de 
treinamento físico aeróbio de alta intensidade e depois foram 

Figura 1. Resumo dos resultados encontrados na literatura sobre o efeito do destreinamento físico no VO2máx (A), na frequência cardíaca de repouso 
(FCrep) (B) e na pressão arterial (C). ↔: sem influência do destreinamento; ↑: aumento com o destreinamento; ↓: redução com o destreinamento. 
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destreinadas por duas semanas, apresentaram aumento na 
pressão arterial após teste de esforço físico máximo.3 Resul-
tados semelhantes na pressão arterial foram encontrados em 
mulheres treinadas por dois meses em intensidade baixa e 
submetidas ao DT por três meses.29

Em homens que treinaram de forma aeróbia com baixa 
e alta intensidade por dois meses, o DT durante dois a três 
meses e duas a quatro semanas foi capaz de aumentar a pres-
são arterial.7,29,34,39 Entretanto, os estudos que não obtiveram 
aumento na pressão arterial seguido de DT foram aqueles 
que usaram maior intensidade, mostrando que não somente 
o tempo de treino e de destreino, mas também a intensidade 
das sessões pode afetar a manutenção de pressão arterial.24,37

Em homens e mulheres que realizaram o treinamento físico 
resistido por no mínimo um mês, o DT de até um mês parece 
não causar prejuízos na pressão arterial, evidenciando que o 
tipo de exercício físico resulta em efeitos diferentes no DT.40,41 
Em atletas, o DT parece não alterar a pressão arterial indepen-
dente do tempo de cessação do treinamento físico.12,30,31,42,43 

Os efeitos do DT sobre as características morfológicas 
do coração são divergentes na literatura. Cullinane e cols.12 
demonstraram que 10 dias de DT em atletas não modificou 
a espessura da parede ventricular esquerda ou a dimensão 
de ventrículo esquerdo. Da mesma forma, Maron e cols.42 
observaram que atletas olímpicos destreinados por seis até 
34 semanas não apresentaram alterações na dimensão de 
ventrículo esquerdo, porém a espessura da parede ventricular 
esquerda foi diminuída. Em outros estudos, atletas que destrei-
naram por dois meses apresentaram reduções tanto no volume 
quanto na espessura da parede do ventrículo esquerdo.30,43 Tais 
achado sugerem que as adaptações estruturais cardíacas indu-
zidas pelo DT podem ser mais típicas de atletas, que quando 
comparados aos indivíduos não-atletas, são capazes de atingir 
magnitudes de respostas bem maiores ao treinamento físico.

Prejuízos na massa corporal, na adiposidade e no perfil 
lipídico são tipicamente elucidados como fatores de risco car-
diovasculares. Quanto a massa corporal, o DT em períodos de 
até três meses tem pouca repercussão,8,11,15,17,23-25,32,34,39-41,44 no 

Figura 2. Efeitos do destreinamento físico sobre a massa corporal. ↔ sem influência do destreinamento; ↑ aumento com o destreinamento e ↓ 
redução com o destreinamento. 

Figura 3. Efeitos do destreinamento físico sobre o colesterol total, HDL, LDL e VLDL. ↔: sem influência do destreinamento; ↑: aumento com o 
destreinamento; ↓ redução com o destreinamento. 
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entanto, períodos mais longos de DT iguais ou superiores a um 
ano resultam em aumento da massa corporal.26,27,43 Atletas19,21,43 e 
indivíduos altamente treinados8,18,26,27, diferentemente de indivíduos 
moderadamente treinados, a partir de um mês de DT aumentam a 
massa corporal. Apenas dois estudos mostraram efeitos diferentes 
de DT sobre a massa corporal de atletas. Em um deles, a massa 
corporal foi mantida após o DT, e de acordo com o estudo, é 
possível que os participantes tenham mantido níveis de atividade 
física suficientes para refletir na massa corporal.36 No outro estudo, 
foi observado redução na massa corporal de atletas submetidos 
a duas semanas de DT.12 Segundo Cullinane e cols.,12 é possível 
que a redução na massa corporal seja decorrente da queda do 
volume plasmático dos atletas avaliados. 

A ausência de alterações na massa corporal com o DT 
pode ocorrer mesmo quando há aumento no percentual 
de gordura corporal, como reportado por Wang,39 Wang e 
Chow34 e Bergouignan e cols.15 Nesse caso, é possível que 
reduções na massa magra sejam responsáveis pela inalte-
ração da massa corporal mesmo na condição de aumento 
de gordura corporal.15 Adicionalmente, o ganho de gordura 
corporal que ocorre a partir de um mês de DT parece ser 
mais pronunciado em indivíduos altamente treinados18,26,27 
ou atletas,19,30,31 do que em indivíduos que haviam sido mo-
deradamente treinados.14,17,23,24 

Os efeitos do DT sobre o perfil lipídico são bastante discuti-
dos na literatura.  Nikseresht e cols.17 não encontraram mudan-
ças na concentração do colesterol total em homens magros e 
obesos submetidos ao treinamento combinado (treinamento 
físico aeróbio de alta intensidade e resistido) seguido de quatro 
semanas de DT. Ormsbee e Arciero18 também observaram 
manutenção do colesterol total em mulheres e homens após 
quatro semanas de DT. No entanto, após três meses de DT, 
aumentos no colesterol total foram observados em atletas 
treinados em alta intensidade por nove meses36 e não-atletas 
treinados em intensidade moderada por dois meses.34,39 Assim, 
os dados apresentados sugerem que períodos mais longos 
de DT levam ao aumento do colesterol total. 

Quanto aos efeitos do DT nas frações de colesterol, Gill e 
cols.45 e Slentz e cols.11 mostraram que o HDL se mantém após 
uma semana de DT tanto em indivíduos magros treinados como 
em pessoas obesas ou com sobrepeso. Nikseresht e cols.17 e 
Ormsbee e Arciero18 também observaram a manutenção do 
HDL após quatro semanas de DT e Eker36 com três meses 
com DT. Por outro lado, foram observadas reduções no HDL 
após dois e três meses de DT em atletas30,31 e não-atletas.34,39 

Já para o LDL, os estudos revisados apresentaram grande 
variação de tempo e resposta deste parâmetro de saúde 
cardiovascular. Slentz e cols.11 apresentaram aumento no LDL 
com uma e duas semanas de DT em indivíduos obesos e com 
sobrepeso. Eker36 observou essa mesma resposta, porém em 
atletas submetidos a três meses de DT. Em contrapartida, a 
manutenção do LDL após uma a quatro semanas foi observa-
da,17,18,30,31,45 e apenas Giada e cols.31 mostraram manutenção 
dessa variável após dois meses de DT em homens atletas. 
Nenhum estudo mostrou queda do LDL com o DT. 

Os estudos que avaliaram o VLDL11,30,31,45 observaram 
aumento em pessoas treinadas submetidas a uma e duas 
semanas de DT,45 obesas ou com sobrepeso11 e atletas.30,31 
O único estudo que apresentou manutenção do VLDL com 
o DT de duas semanas utilizou treinamento físico aeróbio de 
baixa intensidade11 e, notavelmente, os indivíduos que treinaram 
de forma mais intensa quando submetidos ao DT de duas 
semanas, responderam com aumento significativo do VLDL.11 

CONCLUSÃO
O conjunto de dados obtidos na presente revisão mostrou 

que o DT promove reversão das adaptações cardiovasculares 
obtidas com o treinamento físico, tais como redução no VO2máx, 
no débito cardíaco máximo, no volume sistólico, no volume 
sanguíneo e na massa ventricular. Além disso, o DT induz 
aumento na frequência cardíaca de repouso e submáxima, na 
resistência vascular periférica e na pressão arterial. O curso 
temporal para que tais efeitos cardiovasculares ocorram é 
amplo, podendo ocorrer a partir da segunda semana de DT 
até três meses após o DT. O DT também gera prejuízos aos 
fatores de risco cardiovasculares, tais como aumento na massa 
corporal e na adiposidade, aumento no colesterol total, LDL e 
VLDL, e redução no HDL. Enquanto os efeitos na massa corporal 
aparecem após quatro semanas de DT, as mudanças no perfil 
lipídico são mais precoces, com apenas uma semana de DT. 
Esses achados evidenciam as repercussões negativas do DT 
e reforçam a importância da manutenção da prática regular 
de exercícios físicos para a saúde cardiovascular.
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EXERCÍCIO FÍSICO E PRESSÃO ARTERIAL: EFEITOS, 
MECANISMOS, INFLUÊNCIAS E IMPLICAÇÕES 

NA HIPERTENSÃO ARTERIAL

PHYSICAL EXERCISE AND BLOOD PRESSURE: EFFECTS, MECHANISMS, INFLUENCES 
AND IMPACTS ON HYPERTENSION

RESUMO
O exercício físico é recomendado no tratamento da hipertensão arterial. Agudamente, 

a execução do exercício promove aumento da pressão arterial (PA), mas, no período de 
recuperação pós-exercício, é possível evidenciar redução da PA e, principalmente, após um 
período de treinamento físico crônico, pode haver diminuição da PA clínica e de 24 horas 
dos hipertensos. Apesar desses efeitos serem conhecidos, sua magnitude e mecanismos 
dependem do tipo de exercício executado e de suas características. Este artigo revê os 
efeitos agudos e crônicos clássicos do exercício aeróbico e os efeitos mais recentemente 
estudados dos exercícios resistidos isométrico e dinâmico na PA, seus mecanismos e 
fatores de influência, ressaltando os pontos que embasam as recomendações atuais 
sobre o uso do exercício na hipertensão arterial. O conhecimento atual demonstra que: 
1) o exercício aeróbico promove aumento da PA sistólica durante sua execução, gera 
hipotensão pós-exercício clinicamente relevante e reduz a PA clínica e de 24 horas após o 
treinamento; 2) o exercício resistido isométrico promove aumento progressivo da PA sistólica 
e diastólica durante sua execução, não produz hipotensão pós-exercício consistente e 
reduz a PA clínica após o treinamento, mas esse efeito hipotensor ocorre com um protocolo 
específico de exercício de handgrip; e 3) o exercício resistido dinâmico promove grande 
aumento da PA sistólica e diastólica durante sua execução, gera hipotensão pós-exercício 
cuja relevância clínica ainda precisa ser comprovada e parece diminuir a PA clínica, mas 
não a ambulatorial, após o treinamento. Face a esses conhecimentos, o treinamento 
aeróbico complementado pelo resistido dinâmico é recomendado na hipertensão.

Descritores: Exercício Agudo; Treinamento Físico; Pressão Arterial.

ABSTRACT
Physical exercise is recommended for hypertension treatment. Acutely, exercise execution 

increases blood pressure (BP), but, during the recovery period, BP decreases, and after a 
chronic training period, clinic and ambulatory BP may decrease in hypertensives. Despite 
these known effects of exercise, their magnitude and mechanisms depend on the type of 
exercise and its characteristics. This article reviews the classical acute and chronic effects 
of aerobic exercise and the more recent knowledge about isometric and dynamic resistance 
exercises on BP, its mechanisms and factors of influence, highlighting the aspects underlying 
exercise recommendations for hypertension. Current scientific knowledge shows that: 1) 
aerobic exercise increases systolic BP during its execution, produces a clinically significant 
post-exercise hypotension, and chronically decreases clinic and 24-hour BP; 2) isometric 
resistance exercise produces a progressive increase in systolic and diastolic BP during its 
execution, does not promote consistent post-exercise hypotension, and decreases clinic 
BP after training, but this hypotensive effect results from a specific protocol of isometric 
handgrip; and 3) dynamic resistance exercise produces a huge progressive increase in 
systolic and diastolic BP during its execution, promotes post-exercise hypotension with 
questionable clinical relevance, and seems to decrease clinic but not ambulatory BP after 
training. Based on this current knowledge, regular aerobic exercise complemented by 
dynamic resistance exercise is recommended for hypertension.

Keywords: Acute Exercise; Physical Training; Arterial Pressure.
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INTRODUÇÃO
A manutenção da pressão arterial (PA) em níveis ade-

quados para suprir as demandas de perfusão tecidual é 
fundamental no organismo humano. Agudamente, situações 
de estresse, como a execução de um exercício físico, impõem 
a necessidade de aumento da perfusão tecidual e, conse-
quentemente, de aumento transitório da PA.1 Por outro lado, 
condições crônicas patológicas, como a hipertensão arterial, 
provocam aumento sustentado da PA, que prejudicam a 
função de diversos órgãos.2 No entanto, a execução regular 
do exercício físico pode reduzir a PA de hipertensos, sendo 
um importante tratamento não farmacológico.2,3 Porém, para 
se utilizar o treinamento físico no tratamento da hipertensão 
arterial, é necessário entender os efeitos agudos e crônicos 
dos diferentes tipos de exercício físico na PA, conhecendo 
os mecanismos subjacentes a esses efeitos e os possíveis 
fatores de influência. O objetivo dessa revisão é descrever 
o conhecimento atual sobre esses aspectos.

CONCEITOS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO
Consideram-se efeitos agudos do exercício físico, aqueles 

que decorrem de uma única sessão de exercício, incluindo 
as respostas observadas durante a execução e no período 
recuperação pós-exercício. Por outro lado, os efeitos crônicos 
referem-se às adaptações resultantes de um período de 
treinamento regular.1,3

Considerando-se os tipos de exercício, a presente revisão 
aborda os exercícios aeróbicos, resistidos isométricos e resis-
tidos dinâmicos. O exercício aeróbico é definido como aquele 
que utiliza, predominantemente, a via aeróbia para a produção 
de energia. Nessa revisão, o exercício aeróbico abordado 
refere-se àquele executado com grande massa muscular, que 
se contrai ciclicamente (pedalar numa bicicleta, caminhada, 
corrida, etc) em intensidade baixa e moderada (40 a 70% do 
consumo máximo de oxigênio) por prolongado período de 
tempo (mais de 15 min).1 O exercício resistido é definido pela 
contração da musculatura de um segmento corporal contra 
uma resistência que se opõe ao movimento. Quando essa 
contração não resulta em movimento articular, o exercício 
é isométrico e quando há movimento articular, é dinâmico.1

EXERCÍCIO AERÓBICO
Ao executar um exercício aeróbico, seu planejamento 

estimula mecanismos neurais do córtex cerebral e de áreas 
subcorticais, denominados “comando central”. Esse mecanis-
mo reduz a atividade nervosa parassimpática (ANP) e aumenta 
a atividade nervosa simpática (ANS). A seguir, ao se iniciar 
a contração muscular, ocorre a ativação do “reflexo pressor 
do exercício”. Esse reflexo é formado por fibras sensoriais 
aferentes do grupo III que percebem a deformação mecânica 
da musculatura (chamado de “mecanorreflexo”) e por fibras 
do grupo IV sensíveis às mudanças metabólicas (chamado 
de “metaborreflexo”). Assim, já no início das contrações 
musculares, a ativação do mecanorreflexo contribui para a 
diminuição da ANP e aumento da ANS e, na medida em que o 
exercício se intensifica e produz metabólitos que se acumulam 
na musculatura, o metaborreflexo é ativado estimulando ainda 
mais a ANS. O aumento da ANS estimula, entre outras ações, 
a produção e liberação de adrenalina.4,5 A redução da ANP, 

o aumento da ANS e a liberação de adrenalina agem no nó 
sinusal aumentando a frequência cardíaca (FC). Em paralelo, 
o aumento da ANS e a adrenalina promovem aumento da 
contratilidade miocárdica, aumentando a força de contração, 
o que associado ao aumento do retorno venoso facilitado 
pela bomba muscular resultante das contrações muscula-
res em torno das veias periféricas, promove aumento do 
volume sistólico (VS).1,4 Assim, durante o exercício aeróbico, 
observa-se aumento da FC e do VS, aumentando o débito 
cardíaco (DC), o que fornece nutrientes e oxigênio para a 
musculatura ativa.1

Além das modificações na função cardíaca, as alterações 
dos mecanismos neurais, vasculares e hormonais produzidos 
pelo exercício aeróbico provocam o redirecionamento do 
sangue para as regiões ativas. O aumento da ANS agindo 
nos receptores α-adrenérgicos das arteríolas das regiões 
não ativas (e.g. região esplâncnica) promove vasoconstrição 
dessas regiões, enquanto que nas regiões ativas, esse efeito 
vasoconstrictor simpático é diminuído pela presença dos 
metabólitos (histamina, adenosina, íons de hidrogênio, entre 
outros) oriundos da contração muscular, que estimulam a 
vasodilatação, proporcionando um fenômeno denominado 
“simpatólise funcional.”6 Além disso, estímulos endoteliais 
gerados pelo estresse de cisalhamento do sangue na parede 
dos vasos estimulam a secreção de óxido nítrico (NO), um 
potente vasodilatador.6 Dessa forma, durante o exercício 
aeróbico observa-se vasoconstrição e aumento da resistência 
vascular das regiões inativas, mas vasodilatação e redução 
da resistência vascular da região ativa. Esses ajustes resultam 
em manutenção ou mesmo redução da resistência vascular 
periférica total (RVP) na dependência da relação de tamanho 
das regiões ativas e inativas.1 

Diante do exposto, durante a realização do exercício 
aeróbico, o DC aumenta pelo aumento da FC e do VS, en-
quanto que a RVP se mantém ou diminui. Tais ajustes elevam 
a pressão arterial (PA) sistólica (PAS) e mantém ou diminuem 
a pressão arterial diastólica (PAD).1 (Figura 1A e B)

Vários fatores modificam as respostas durante o exercício 
aeróbico. Uma maior massa muscular (e.g. correr vs. pedalar) 
promove vasodilatação em uma maior área, gerando redução 
mais expressiva da RVP e da PAD, com menor aumento da 
PAS.1 Com o aumento da intensidade (e.g. pedalando em 
50 vs. 100w) há maior ativação do comando central e do 
mecanorreflexo, o que resulta em maior ativação simpática 
e desativação parassimpática, gerando maior aumento da 
FC, VS, DC e PAS.1 Quanto à duração, quando realizado na 
mesma intensidade, os mecanismos reguladores centrais e 
periféricos são ativados no início do exercício e se estabilizam 
após três a seis minutos de esforço (fase de equilíbrio). Assim, 
FC, VS, DC, RVP e PA se mantêm estáveis ao longo do tempo 
de exercício.1

Quando o exercício cessa, a ativação do comando central 
e do metaborreflexo é interrompida,1,7 levando à reativação 
parassimpática e desativação simpática. Esses ajustes fazem 
com que a FC reduza rapidamente no primeiro minuto de 
recuperação (reativação parassimpática) e de forma mais lenta 
nos minutos seguintes (reativação parassimpática somada 
à retirada simpática).8 Concomitantemente, a cessação das 
contrações interrompe a bomba muscular, reduzindo o retorno 
venoso e o VS. Assim, imediatamente após o exercício, o 
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DC diminui. Para completar, os metabólitos produzidos pelo 
exercício mantêm a região ativa vasodilatada e a RVP reduzida. 
Como consequência dessas ações, a PA diminui imediatamente 
após o exercício.7 Essa redução é grande e pode provocar 
sintomas de hipoperfusão cerebral (tontura e desmaios) quando 
o exercício intenso é interrompido abruptamente, mas é lenta 
e sem consequências clínicas quando a recuperação é feita 
de forma gradual e/ou após um exercício leve ou moderado.7

Além da resposta imediata de redução da PA pós-exercí-
cio, mais tardiamente no período de recuperação (30 - 120 min) 
 a PA permanece reduzida em comparação aos valores 
pré-exercício ou aos obtidos em um dia sem a execução de 
exercício, o que é denominado “hipotensão pós-exercício” 
(HPE) apesar de não se acompanhar de sintomas nem sín-
cope.3,7,9 (Figura 1A) A HPE possui relevância clínica, pois 
ocorre em hipertensos, apresenta magnitude significante e 
permanece por várias horas pós-exercício.3,7,9 Uma metaná-
lise relatou reduções de -6/-4 mmHg para PAS/PAD após o 
exercício aeróbico10 e a duração da HPE já foi observada por 
até 16h pós-exercício,11 sendo frequentemente observada 
diminuição da média da PA de 24 horas pós-exercício.12 Além 
disso, a HPE pode predizer o efeito crônico do treinamento 
aeróbico (i.e. indivíduos com maior HPE são os com maior 
redução da PA após o treinamento), podendo ser usada 
para identificar os indivíduos responsivos ao treinamento.7,9

Vários fatores influenciam a HPE aeróbico. Nesse senti-
do,9,10 indivíduos hipertensos do sexo masculino, com maior 
PA pré-exercício, mais jovens e com menor condicionamento 
físico apresentam maior redução da PA pós-exercício.9 Além 
disso, a HPE é maior após exercícios de maior duração e que 

envolvem maior massa muscular.9,10 Quanto à intensidade 
do exercício, exercícios com intensidade mais alta parecem 
promover maior HPE,9,10 porém quando o gasto calórico 
total é igual entre os exercícios, o efeito da intensidade de-
saparece.9,13 Para completar, os exercícios realizados pela 
manhã possuem maior efeito hipotensor em relação a um 
dia controle, mas os exercícios realizados à tarde promovem 
maior redução da PA em relação aos valores pré-exercício.14

Os mecanismos responsáveis pela HPE aeróbico não 
são totalmente compreendidos.15 (Figura 1C) Em relação 
aos determinantes hemodinâmicos, a diminuição da RVP é 
o mecanismo mais relatado, enquanto que a redução do DC 
parece ocorrer em situações específicas, como em idosos, 
hipertensos, obesos e quando a avaliação é realizada na 
posição sentada pós-exercício.15 Nos estudos que observaram 
redução da RVP, ela foi atribuída à atenuação da ANS resultante 
da mudança do ponto de operação do barorreflexo para uma 
menor PA16 e à redução da responsividade dos receptores 
α-adrenérgicos, permitindo a manutenção da vasodilatação 
após o exercício.17 Além disso, a ação local do sistema hista-
minérgico sustentando a vasodilatação pós-exercício aeróbico 
foi relatada,18 bem como a redução da atividade do sistema 
renina-angiotensina.19 Por outro lado, nas ocasiões em que 
há diminuição do DC, ela decorre da redução do VS relacio-
nada à diminuição do retorno venoso devido ao aumento 
da complacência venosa, sendo que essa diminuição não é 
compensada apesar da FC se manter elevada pós-exercício 
pela redução da sensibilidade barorreflexa cardíaca.15

Cronicamente, o treinamento aeróbico também reduz a 
PA, com uma importante metanálise20 evidenciando reduções 

Figura 1. Quadro ilustrativo dos comportamentos da pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) bem como de seus mecanismos durante 
(painel A e B) e após (painel A e C) a execução de um exercício aeróbico. VS-volume sistólico, FC – frequência cardíaca, ANP – atividade nervosa 
parassimpática, ANS – atividade nervosa simpática, DC – débito cardíaco, NO – óxido nítrico, RVP – resistência vascular periférica, PAM – pressão 
arterial média..
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médias de -3,5/-2,5 mmHg para as PAS/PAD clínicas. Res-
salta-se, no entanto, que esse efeito hipotensor é evidente 
apenas em indivíduos com PA elevada. Assim, o treinamento 
aeróbico não reduz a PAS/PAD de normotensos, mas produz 
uma redução de -2/-2 mmHg em pré-hipertensos e de -8/-
5 mmHg em hipertensos.20 Além disso, esse treinamento 
também pode alterar a PA ambulatorial (durante a execução 
das tarefas diárias), reduzindo em -4,0/-2,8, -3,8/-2,7 e -2,4/-
1,7mmHg as médias de 24h, vigília e sono das PAS/PAD, 
respectivamente,21 sendo esse efeito também mais evidente 
quando a PA está elevada. Adicionalmente, a PA em situações 
de estresse cognitivo-emocional (e.g. falar em público, fazer 
contas) ou físico (durante o exercício) também diminui com 
o treinamento aeróbico.3

A redução da PA com o treinamento aeróbico decorre de 
adaptações estruturais e funcionais. (Figura 2) O treinamento 
aeróbico estimula o remodelamento cardíaco, promovendo 
hipertrofia miocárdica e aumento do ventrículo esquerdo,1 
além de alterar a estrutura vascular, diminuindo a espessura 
da parede das artérias22 e estimulando a angiogênese.23 Essas 
alterações promovem aumento do VS1 e diminuição da rigidez 
arterial.24 De maneira complementar, o treinamento reduz a 
ANS25 e aumenta a biodisponibilidade de NO, melhorando 
a função endotelial.26 A redução da ANS cardíaca promove 
bradicardia (redução da FC) que compensa o aumento do 
VS, fazendo com que o DC se mantenha;1 enquanto que 
a redução da ANS periférica juntamente com a melhora 
da função endotelial diminuem o tônus vascular periférico, 
reduzindo a RVP.27 Assim, a redução da rigidez arterial e da 
RVP concomitante à manutenção do DC resultam em redução 
da PA. Ressalta-se, no entanto, que as adaptações vasculares 
ocorrem apenas quando há alterações antes do treinamento, 
o que explica a ausência de efeito hipotensor em indivíduos 
saudáveis. Em complemento, estudos recentes têm demons-
trado que as adaptações obtidas com o treinamento aeróbico 
se associam aos efeitos desse treinamento favorecendo a 
síntese de antioxidantes, restaurando o balanço redox28 e 
reduzindo os marcadores inflamatórios, como interleucina-6, 
fator de necrose tumoral-α e proteína C-reativa.29 

Diversos fatores modulam o efeito do treinamento aeró-
bico na redução da PA. O principal deles é o valor inicial da 

PA, mas as características do treinamento também afetam 
essa adaptação, com os maiores efeitos sendo observados 
com o treinamento de intensidade moderada (40 a 70% do 
VO2pico) com sessões de 30 a 45 min, totalizando 150 a 
210 minutos por semana.20 Além disso, um estudo recente14 
evidenciou que o treinamento realizado ao final do dia pode 
promover maior redução da PA que o realizado pela manhã.

EXERCÍCIO RESISTIDO
Considerando a execução do exercício resistido iso-

métrico, (Figura 3A) o planejamento da ação motora ativa 
o comando central, que reduz a ANP e aumenta a ANS,5 
aumentando imediatamente a FC.1 Simultaneamente, a 
contração muscular mantida eleva a pressão intramuscular, 
ocasionando oclusão vascular, o que aumenta de imediato 
a resistência vascular da região ativa.30 Com a continuação 
da contração, a oclusão promove acúmulo de metabólitos, 
ativando progressivamente o metaborreflexo muscular e 
aumentando a ANS periférica, o que provoca vasoconstri-
ção dos territórios inativos.5 Assim, há aumento progressivo 
da RVP durante o exercício isométrico.31 Por outro lado, a 
manutenção da contração promove redução do retorno 
venoso, diminuindo o VS, o que não é compensado apesar 
do aumento progressivo da FC, resultando em redução 
do DC.32 Portanto, no início exercício isométrico, as PAS/
PAD aumentam, principalmente, pelo aumento da FC e da 
resistência vascular local. Porém, ao longo da execução, 
elas continuam aumentando pelo aumento da resistência 
vascular nos territórios inativos, que aumenta a RVP apesar 
da redução do DC.32 

Ressalta-se que os aumentos da PAS/PAD nos exercícios 
isométricos são grandes, promovendo elevações da PA média 
de 25±3 mmHg em contrações com pequena massa muscular 
(como a preensão manual com o handgrip) mantidas por 
curto período (três minutos) em intensidade baixa (30% da 
contração voluntária máxima – CVM).31 Porém, esse aumento 
é influenciado por fatores que modificam o grau de oclusão 
vascular. Assim, contrações entre 30 e 40% da CVM geram 
oclusão vascular parcial, mas contrações acima de 60% da 
CVM produzem oclusão vascular total,30 de modo que quanto 
maior a intensidade do exercício isométrico, maior a oclusão 

Figura 2. Quadro ilustrativo dos efeitos dos treinamentos aeróbico, resistido isométrico e resistido dinâmico na pressão arterial e alguns mecanismos 
de regulação dessa pressão. - diminui, - mantém,  - aumenta, ? – não conhecido.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2019;29(4):415-22



419

vascular, o acúmulo de metabólitos, a vasoconstrição, a RVP 
e a elevação das PAS/PAD. Também se observa uma relação 
direta do aumento da PAS/PAD com o tamanho da massa 
muscular contraída. Seals et al.31 relataram aumentos da PA 
média de 25±3 mmHg no handgrip, 39±3 mmHg na extensão 
de joelhos e 51±3 mmHg no levantamento terra. Para finalizar, 
a duração da contração também promove aumento progressivo 
da PA, devido ao acúmulo progressivo de metabólitos.

Considerando-se a execução do exercício resistido dinâmi-
co, os mecanismos se assemelham, em parte, aos do exercício 
isométrico (Figura 3B). Inicialmente, há ativação do comando 
central, levando à redução da ANP e aumento da ANS, o 
que aumenta de imediato a FC.5 Porém, diferentemente do 
exercício isométrico, no dinâmico, as contrações sequenciais 
da musculatura estimulam o mecanorreflexo muscular, inten-
sificando essas alterações autonômicas. Simultaneamente, a 
contração muscular intermitente provoca redução do retorno 
venoso durante a contração, mas aumento nos períodos de 
relaxamento, de modo que o VS não diminui nesse exercício e, 
consequentemente, o DC aumenta.1 Adicionalmente, as contra-
ções provocam oclusão vascular intermitente, possibilitando a 
remoção apenas parcial dos metabólitos e, consequentemente, 
ativando o metaborreflexo muscular, que contribui ainda mais 
para o aumento da ANS.5 A oclusão vascular aumenta ainda 
a resistência vascular da região ativa e a ativação da ANS 
contribui para aumentar resistências das regiões inativas, 
elevando a RVP, que conjuntamente com o aumento do DC, 
provoca grande aumento da PA.33 Assim, diferentemente do 
aumento linear progressivo da PA observado no exercício 
resistido isométrico, o exercício resistido dinâmico provoca 
aumento intermitente da PA, havendo aumento durante a fase 
concêntrica, redução no período de travamento, novo aumento 

de menor magnitude durante a contração excêntrica e nova 
redução no intervalo entre as repetições.34 Ao longo da série, a 
cada repetição a fadiga é maior, a intensidade relativa aumenta 
e, consequentemente, o grau de oclusão e o acúmulo de 
metabólitos progride, o que ativa ainda mais os mecanismos 
supracitados, gerando aumento progressivo da PA ao longo 
da série com os maiores valores sendo alcançados próximo 
à fadiga concêntrica.33

Dessa forma, durante a execução de exercícios resistidos 
dinâmicos, valores extremamente elevados de PA já foram 
relatados, com MacDougall et al.33 observando PAS de até 480 
mmHg. Diversos fatores influenciam essa resposta. Quanto 
maior a massa muscular exercitada, maior é o aumento da 
PA durante o exercício,35 desde que a intensidade e o número 
de repetições sejam mantidos. Quanto maior a intensidade do 
exercício, maior o aumento da PA para o mesmo número de 
repetições,35 porém se exercícios de diferentes intensidade são 
conduzidos até a fadiga concêntrica, o que implica em menos 
repetições no exercício mais intenso, o aumento da PA é seme-
lhante.36 Dessa forma, o aumento da PA no exercício resistido 
dinâmico depende da associação da massa muscular exerci-
tada, da intensidade do exercício e do número de repetições. 
Além disso, para um mesmo exercício, indivíduos hipertensos 
apresentam maior aumento da PA do que os normotensos.36

As respostas da PA após o exercício resistido isométrico 
foram pouco estudadas e os dados existentes se restringem 
quase que exclusivamente ao exercício isométrico de handgrip 
utilizando um protocolo de quatro séries de dois minutos de 
contração em 30% da CVM com dois minuto de descanso 
entre as séries. Com esse protocolo, a ocorrência da HPE 
isométrico ainda é controversa, com alguns estudos não 

Figura 3. Quadro ilustrativo do comportamento da pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) bem como de seus mecanismos durante 
execução de um exercício resistido isométrico (painel A) e dinâmico (painel B). VS-volume sistólico, FC – frequência cardíaca, ANP – atividade 
nervosa parassimpática, ANS – atividade nervosa simpática, c – cardíaca, p – periférica, DC – débito cardíaco, RVP – resistência vascular periférica, 
PAM – pressão arterial média.
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observando redução da PA37 e outros apontando diminuições 
de até 20 mmHg na PAS nos 60 minutos de recuperação.38

Os possíveis mecanismos dessa resposta foram ainda 
menos estudados, mas a melhora do controle autonômico, 
com aumento da ANP e melhora da sensibilidade barorreflexa, 
foi relatada em um estudo,39 enquanto que outro estudo40 
observou aumentos do fluxo sanguíneo e da condutância 
vascular acompanhados de redução da função endotelial 
após o exercício isométrico. 

Considerando-se o exercício resistido dinâmico, a resposta 
hipotensora pós-exercício é semelhante à obtida com o exer-
cício aeróbico.10 A interrupção abrupta do exercício, principal-
mente quando de alta intensidade, promove vasodilatação da 
musculatura ativa com diminuição da RVP, do retorno venoso, 
do VS, do DC e, consequentemente, com redução intensa da 
PA que pode causar sintomas e síncope.7 Ressalta-se, no en-
tanto, que diferentemente do exercício aeróbico, a recuperação 
ativa, que poderia minimizar esse efeito, não é realizada após 
o exercício resistido, restando apenas a elevação das pernas 
como manobra para minimizar sintomas.

Quanto à HPE, reduções médias de 14/4 mmHg nas PAS/
PAD têm sido relatadas em condições laboratoriais.41 Porém, a 
manutenção da HPE em condições ambulatoriais foi observada 
por até 10 horas em um estudo,42 mas não foi obtida em outro 
estudo.43 A resposta hipotensora parece ser potencializada com 
exercícios que envolvam maiores massas musculares e maior 
volume (número de séries e/ou repetições), enquanto que o 
aumento da intensidade do exercício não parece aumentar 
nem a magnitude nem a duração da HPE resistido dinâmico.44

Os mecanismos responsáveis pela HPE resistido dinâmico 
são controversos. Algumas populações apresentam redução 
do DC e outras da RVP. Assim, em homens saudáveis jovens 
e idosos, a diminuição do DC predomina; em mulheres jo-
vens, a redução da RVP tem sido verificada; e em homens 
de meia idade, alguns indivíduos apresentam redução do 
DC e outros da RVP.45 Para completar, os estudos relatam 
aumento do fluxo sanguíneo pós-exercício, mas a função 
endotelial pode ficar aumentada,46 diminuída47 ou mantida.48 
Os estudos relatam também diminuição do VS pós-exercício, 
enquanto a FC permanece aumentada pela elevação do 
balanço simpatovagal cardíaco.45

O treinamento resistido isométrico promove redução da 
PA clínica, (Figura 2) com uma metanálise demonstrando 
diminuições na ordem de -5/-2 mmHg,49 mas a redução da 
PA ambulatorial não foi relatada. Destaca-se, no entanto, que 
a maioria dos estudos com a PA clínica foi realizada com o 
exercício isométrico de handgrip, de modo que esse efeito 
hipotensor não pode ser extrapolado para outros exercícios 
isométricos. Além disso, a maioria dos estudos empregou 
um único protocolo de treinamento de handgrip (quatro séries 
de dois minutos de contração em 30% da CVM com dois 
minutos de intervalo passivo), restringindo o efeito hipotensor 
a esse protocolo específico. 

Os mecanismos subjacentes a essa resposta hipotensora 
ainda não foram elucidados. Já foi relatado aumento da fun-
ção endotelial após o treinamento isométrico de handgrip,50 
mas esse efeito é apenas local, ocorrendo somente na região 
exercitada, o que torna improvável que o efeito hipotensor 
do treinamento isométrico se deva a efeitos vasculares. 
Por outro lado, um estudo relatou alterações benéficas na 

modulação autonômica cardíaca e periférica,39 mas o único 
estudo51 que mediu diretamente a ANS não relatou redução 
em normotensos. Por fim, um estudo observou melhora 
de marcadores de estresse oxidativo após o treinamento 
isométrico.52

O efeito do treinamento resistido dinâmico sobre a 
PA clínica,53 mas não ambulatorial,12 já foi constatado em 
metanálises sobre o assunto (Figura 2). Porém, a qualidade 
metodológica da literatura que sustenta a redução da PA em 
hipertensos com esse treinamento é baixa e, portanto, mais 
estudos randomizados e controlados são necessários. Com os 
estudos atuais, a redução média observada é de -3/-2 mmHg.53

Alguns fatores relacionados às características do protocolo 
de treinamento podem maximizar a redução PA clínica com 
treinamento resistido dinâmico. Assim, a maior redução da 
PA parece ocorrer com o treinamento de maior volume (≥8 
exercícios/sessão; ≥3 sessões/semana).53 Porém, esses resul-
tados necessitam ser confirmados e estendidos para o efeito 
da intensidade e da massa muscular envolvidas no exercício.

O possível efeito hipotensor clínico do treinamento resistido 
dinâmico pode estar relacionado aos efeitos desse treinamento 
melhorando a função endotelial,54 o que deve derivar do au-
mento intermitente do fluxo sanguíneo na musculatura durante 
sua realização, estimulando a liberação de NO. Por outro 
lado, o treinamento resistido dinâmico parece não modificar a 
modulação autonômica cardiovascular,5 o que vai ao encontro 
da conhecida ausência de efeito desse treinamento na FC.56 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, observa-se que durante o exercício 

aeróbico, a PAS, mas não a PAD, aumenta, sendo essa resposta 
relacionada ao aumento do DC e manutenção ou redução 
da RVP. A magnitude desse aumento depende da intensida-
de, mas não da duração do exercício. Após sua execução, 
ocorre HPE, cujo mecanismo mais comum é a redução da 
RVP, e que pode ser exacerbada com a aumento da duração 
do exercício. Para completar, cronicamente, o treinamento 
aeróbio reduz a PA clínica e ambulatorial de indivíduos com 
PA elevada, sendo esse efeito relacionado à redução da RVP 
e mais evidente com treinamento de maior volume. Desse 
modo, o treinamento aeróbico é indicado para o tratamento 
da hipertensão arterial, devendo ser realizado com intensidade 
leve a moderada, envolvendo maior massa muscular e maior 
volume para que se obtenha maior efeito hipotensor agudo e 
crônico, sem grande elevação da PAS durante a execução.2

Considerando-se o exercício resistido isométrico, durante 
sua execução ocorre aumento da PAS e da PAD devido, prin-
cipalmente, ao aumento da RVP. Esse aumento é proporcional 
à massa muscular, intensidade e duração do exercício. Esse 
tipo de exercício pode promover HPE, mas as características 
que potencializam esse efeito e os mecanismos envolvidos 
não estão claros. Para completar, cronicamente, esse o trei-
namento reduz a PA clínica, mas não a ambulatorial, sendo 
esse efeito evidenciado apenas com um protocolo específico 
de treinamento de handgrip e os mecanismos envolvidos 
desconhecidos. Dessa forma, apesar do efeito hipotensor 
clínico, o treinamento isométrico ainda não é recomendado 
para o tratamento da hipertensão arterial.2

Em relação ao exercício resistido dinâmico, duran-
te sua execução, tanto a PAS quanto a PAD aumentam 
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consideravelmente e esse aumento é exacerbado em hiper-
tensos. O aumento decorre tanto do aumento do DC quanto 
da RVP e é aumentado no exercício de maior massa muscular, 
intensidade e número de repetições, sendo os maiores valores 
sendo atingidos próximo à fadiga concêntrica. Esse exercício 
promove HPE, porém seu mecanismo ainda é controverso 
e a magnitude de redução pode ser potencializada com 
exercícios de maior volume. Para completar, há evidências 
de que o treinamento resistido dinâmico possa reduzir a PA 
clínica, mas não a PA ambulatorial. Os mecanismos envol-
vidos parecem se relacionar à melhora da função vascular 
e o treinamento de maior volume parece mais eficaz. Assim, 
o treinamento resistido dinâmico é recomendado em com-
plemento ao aeróbico no tratamento da hipertensão arterial, 
tomando-se cuidados na prescrição (menor massa muscular, 
menor intensidade, menos repetições, não atingir fadiga 

concêntrica e pausas longas) para se minimizar o aumento 
da PA durante sua execução.2

Em conclusão, a execução aguda do exercício físico 
promove aumento da PA, imediatamente após a execução 
observa-se redução da PA abaixo dos níveis pré-exercício e, 
cronicamente, o treinamento pode diminuir a PA. No entanto, 
a magnitude dessas respostas bem como os mecanismos 
subjacentes e os fatores de influência dependem do tipo de 
exercício, sendo necessários mais estudos, principalmente, 
em relação aos exercícios resistidos.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS
1. Plowman SA, Smith DL. Fisiologia do Exercício - Para Saúde, 

Aptidão e Desempenho. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koo-
gan; 2010. 

2. Malachias MVB, Souza WKSB, Plavnik FL, Rodrigues CIS, 
Brandão AA, Neves MFT, et al. VII Diretriz Brasileira de Hiper-
tensão Arterial. Arq Bras Cardiol. 2016;107(3 Suppl 3):1 -83. 

3. Pescatello LS, Franklin BA, Fagard R, Farquhar WB, Kelley 
GA, Ray CA, et al. American College of Sports Medicine posi-
tion stand. Exercise and hypertension. Med Sci Sports Exerc. 
2004;36(3):533–53. 

4. Fisher JP, Young CN, Fadel PJ. Autonomic Adjustments to 
Exercise in Humans. In: Comprehensive Physiology. 2015. 
p. 475–512. 

5. Rowell LB, O’Leary DS. Reflex control of the circulation during 
exercise: chemoreflexes and mechanoreflexes. J Appl Physiol 
(1985). 1990;69(2):407–18. 

6. Saltin B, Radegran G, Koskolou MD, Roach RC. Skeletal muscle 
blood flow in humans and its regulation during exercise. Acta 
Physiol Scand. 1998;162(3):421–36. 

7. Halliwill JR, Sieck DC, Romero SA, Buck TM, Ely MR. Blood 
pressure regulation X: what happens when the muscle pump 
is lost? Post-exercise hypotension and syncope. Eur J Appl 
Physiol. 2014;114(3):561–78. 

8. Peçanha T, Bartels R, Brito LC, Paula-Ribeiro M, Oliveira RS, 
Goldberger JJ. Methods of assessment of the post-exercise 
cardiac autonomic recovery: A methodological review. Int J 
Cardiol. 2017;227:795–802. 

9. Brito LC, Fecchio RY, Peçanha T, Andrade-Lima A, Halliwill JR, 
Forjaz CLM. Postexercise hypotension as a clinical tool: a “sin-
gle brick” in the wall. J Am Soc Hypertens. 2018;12(12):e59–64. 

10. Carpio-Rivera E, Moncada-Jiménez J, Salazar-Rojas W, Solera-
Herrera A. Acute Effects of Exercise on Blood Pressure: A Meta-
Analytic Investigation. Arq Bras Cardiol. 2016;106(5):422–33. 

11. Taylor-Tolbert NS, Dengel DR, Brown MD, McCole SD, Pratley RE, 
Ferrell RE, et al. Ambulatory blood pressure after acute exercise in 
older men with essential hypertension. Am J Hypertens. 2000;13(1 
Pt 1):44–51. 

12. Cardoso CG Jr, Gomides RS, Queiroz AC, Pinto LG, da Silveira 
Lobo F, Tinucci T, et al. Acute and chronic effects of aerobic and 
resistance exercise on ambulatory blood pressure. Clinics (Sao 
Paulo). 2010;65(3):317–25. 

13. Jones H, George K, Edwards B, Atkinson G. Is the magnitude of 

acute post-exercise hypotension mediated by exercise intensity 
or total work done? Eur J Appl Physiol. 2007;102(1):33–40. 

14. de Brito LC, Rezende RA, da Silva Junior ND, Tinucci T, Casari-
ni DE, Cipolla-Neto J, et al. Post-Exercise Hypotension and Its 
Mechanisms Differ after Morning and Evening Exercise: A Ran-
domized Crossover Study. PLoS One. 2015;10(7):e0132458. 

15. Brito LC, Queiroz ACC, Forjaz CLM. Influence of popula-
tion and exercise protocol characteristics on hemodynamic 
determinants of post-aerobic exercise hypotension. Braz J 
Med Biol Res. 2014;47(8):626–36. 

16. Forjaz CL, Ramires PR, Tinucci T, Ortega KC, Salomão HE, Ignês 
EC, et al. Postexercise responses of muscle sympathetic nerve 
activity and blood flow to hyperinsulinemia in humans. J Appl 
Physiol. 1999;87(2):824–9. 

17. Halliwill JR, Dinenno FA, Dietz NM. Alpha-Adrenergic Vascular 
Responsiveness during Postexercise Hypotension in Humans. J 
Physiol. 2003;550(Pt 1):279–86. 

18. McCord JL, Halliwill JR. H1 and H2 receptors mediate postexercise 
hyperemia in sedentary and endurance exercise-trained men and 
women. J Appl Physiol (1985). 2006;101(6):1693–701. 

19. Petriz Bde A, de Almeida JA, Migliolo L, Franco OL. Pharmaco-
logical Potential of Exercise and RAS Vasoactive Peptides for 
Prevention of Diseases. Curr Protein Pept Sci. 2013;14(6):459–71. 

20. Cornelissen VA, Smart NA. Exercise training for blood pres-
sure: a systematic review and meta-analysis. J Am Heart Assoc. 
2013;2(1):e004473. 

21. Sosner P, Guiraud T, Gremeaux V, Arvisais D, Herpin D, Bosquet 
L. The ambulatory hypotensive effect of aerobic training: a 
reappraisal through a meta-analysis of selected moderators. 
Scand J Med Sci Sports. 2017;27(3):327–41. 

22. Thijssen DH, Cable NT, Green DJ. Impact of exercise training on 
arterial wall thickness in humans. Clin Sci. 2012;122(7):311–22. 

23. Gliemann L, Buess R, Nyberg M, Hoppeler H, Odriozola A, 
Thaning P, et al. Capillary growth, ultrastructure remodelling 
and exercise training in skeletal muscle of essential hyper-
tensive patients. Acta Physiol (Oxf). 2015;214(2):210–20. 

24. Huang C, Wang J, Deng S, She Q, Wu L. The effects of aerobic 
endurance exercise on pulse wave velocity and intima media 
thickness in adults: A systematic review and meta-analysis. 
Scand J Med Sci Sports. 2016;26(5):478–87. 

25. Laterza MC, de Matos LD, Trombetta IC, Braga AM, Roveda F, Alves 
MJ, et al. Exercise training restores baroreflex sensitivity in never-
treated hypertensive patients. Hypertens.2007;49(6):1298–306. 

EXERCÍCIO FÍSICO E PRESSÃO ARTERIAL: EFEITOS, MECANISMOS, INFLUÊNCIAS E IMPLICAÇÕES 
NA HIPERTENSÃO ARTERIAL

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES: Todos os autores contribuíram significativamente com o desenvolvimento do manuscrito. Todos 
fizeram a revisão bibliográfica, contribuíram para a elaboração do texto e aprovaram a versão final.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2019;29(4):415-22



422

26. Newcomer SC, Thijssen DH, Green DJ. Effects of exercise on 
endothelium and endothelium/smooth muscle cross talk: role 
of exercise-induced hemodynamics. J Appl Physiol (1985). 
2011;111(1):311–20. 

27. Cornelissen VA, Fagard RH. Effects of Endurance Training on 
Blood Pressure, Blood Pressure-Regulating Mechanisms, and 
Cardiovascular Risk Factors. Hypertension. 2005;46(4):667–75. 

28. Korsager Larsen M, Matchkov VV. Hypertension and physical 
exercise: The role of oxidative stress. Medicina (Kaunas). 
2016;52(1):19–27. 

29. Lima LG, Bonardi JM, Campos GO, Bertani RF, Scher LM, 
Louzada-Junior P, et al. Effect of aerobic training and aerobic 
and resistance training on the inflammatory status of hyper-
tensive older adults. Aging Clin Exp Res. 2015;27(4):483–9. 

30. Asmussen E. Similarities and dissimilarities between static and 
dynamic exercise. Circ Res. 1981;48(6 Pt 2):I3-10. 

31. Seals DR, Washburn RA, Hanson PG, Painter PL, Nagle FJ. Increased 
cardiovascular response to static contraction of larger muscle groups. 
J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol. 1983;54(2):434–7. 

32. Friedman DB, Peel C, Mitchell JH. Cardiovascular responses 
to voluntary and nonvoluntary static exercise in humans. J Appl 
Physiol (1985). 1992;73(5):1982–5. 

33. MacDougall JD, Tuxen D, Sale DG, Moroz JR, Sutton JR. Arterial 
blood pressure response to heavy resistance exercise. J Appl 
Physiol (1985). 1985;58(3):785–90. 

34. McCartney N. Acute responses to resistance training and safety. 
Med Sci Sport Exerc. 1999;31(1):31–7. 

35. Haslam D, McCartney N, McKelvie R, MacDougall JD. Direct 
Measurements of Arterial Blood Pressure During Formal Weightlift-
ing in Cardiac Patients. J Cardiopulm Rehabil. 1988;8(6):213–25. 

36. de Souza Nery S, Gomides RS, da Silva GV, de Moraes Forjaz 
CL, Mion D Jr, Tinucci T. Intra-arterial blood pressure response in 
hypertensive subjects during low- and high-intensity resistance 
exercise. Clinics. 2010;65(3):271–7. 

37. Bartol C, Kenno K, McGowan C. Post-Exercise Hypotension: Ef-
fects of Acute And Chronic Isometric Handgrip in Well-Controlled 
Hypertensives. Crit Rev Phys Rehabil Med. 2012;24(1–2):137–45. 

38. Souza LR, Vicente JB, Melo GR, Moraes VC, Olher RR, Sousa 
IC, et al. Acute Hypotension After Moderate-Intensity Handgrip 
Exercise in Hypertensive Elderly People. J Strength Cond 
Res. 2018;32(10):2971–7. 

39. Taylor AC, Mccartney N, Kamath M V, Wiley RL. Isometric Training 
Lowers Resting Blood Pressure and Modulates Autonomic Control. 
Med Sci Sport Exerc. 2003;35(2):251–6. 

40. McGowan CL, Levy AS, Millar PJ, Guzman JC, Morillo CA, Mc-
Cartney N, et al. Acute vascular responses to isometric handgrip 
exercise and effects of training in persons medicated for hyperten-
sion. Am J Physiol Circ Physiol. 2006;291(4):H1797–802. 

41. Mota MR, de Oliveira RJ, Dutra MT, Pardono E, Terra DF, Lima 
RM, et al. Acute and chronic effects of resistive exercise on blood 
pressure in hypertensive elderly women. J Strength Cond Res. 
2013;27(12):3475–80. 

42. Pescatello LS, Kulikowich JM. The aftereffects of dynamic 

exercise on ambulatory blood pressure. Med Sci Sports Exerc. 
2001;33(11):1855–61. 

43. Queiroz AC, Gagliardi JF, Forjaz CL, Rezk CC. Clinic and Ambu-
latory Blood Pressure Responses After Resistance Exercise. J 
Strength Cond Res. 2009;23(2):571–8. 

44. Casonatto J, Goessler KF, Cornelissen VA, Cardoso JR, 
Polito MD. The blood pressure-lowering effect of a single 
bout of resistance exercise: A systematic review and meta-
analysis of randomised controlled trials. Eur J Prev Cardiol. 
2016;23(16):1700–14. 

45. Fecchio RY, Brito LC, Peçanha T, Forjaz CLM. Exercício físico 
na redução da pressão arterial: Por quê? Como? Quanto? 
Rev Hipertens. 2017;20(1):3–15. 

46. Brito Ade F, de Oliveira CV, Santos Mdo S, Santos Ada C. 
High-intensity exercise promotes postexercise hypotension 
greater than moderate intensity in elderly hypertensive in-
dividuals. Clin Physiol Funct Imaging. 2014;34(2):126–32. 

47. Franklin NC, Ali M, Goslawski M, Wang E, Phillips SA. Reduced 
vasodilator function following acute resistance exercise in 
obese women. Front Physiol. 2014;5:253. 

48. Polito MD, da Nóbrega AC, Farinatti P. Blood pressure and forearm 
blood flow after multiple sets of a resistive exercise for the lower 
limbs. Blood Press Monit. 2011;16(4):180–5. 

49. López-Valenciano A, Ruiz-Pérez I, Ayala F, Sánchez-Meca 
J, Vera-Garcia FJ. Updated systematic review and meta-
analysis on the role of isometric resistance training for rest-
ing blood pressure management in adults. J Hypertens. 
2019;37(7):1320-33. 

50. McGowan CL, Visocchi A, Faulkner M, Verduyn R, Rakobowchuk 
M, Levy AS, et al. Isometric handgrip training improves local 
flow-mediated dilation in medicated hypertensives. Eur J Appl 
Physiol. 2007;99(3):227–34. 

51. Ray CA, Carrasco DI. Isometric handgrip training reduces arterial 
pressure at rest without changes in sympathetic nerve activity. Am 
J Physiol Heart Circ Physiol. 2000;279(1):H245–9. 

52. Peters PG, Alessio HM, Hagerman AE, Ashton T, Nagy S, Wiley 
RL. Short-term isometric exercise reduces systolic blood pressure 
in hypertensive adults: Possible role of reactive oxygen species. 
Int J Cardiol. 2006;110(2):199–205. 

53. MacDonald HV, Johnson BT, Huedo-Medina TB, Livingston J, 
Forsyth KC, Kraemer WJ, et al. Dynamic Resistance Training 
as Stand-Alone Antihypertensive Lifestyle Therapy: A Meta-
Analysis. J Am Heart Assoc. 2016;5(10):e003231. 

54. Ashor AW, Lara J, Siervo M, Celis-Morales C, Oggioni C, 
Jakovljevic DG, et al. Exercise modalities and endothelial func-
tion: a systematic review and dose-response meta-analysis of 
randomized controlled trials. Sports Med. 2015;45(2):279–96. 

55. Bhati P, Moiz JA, Menon GR, Hussain ME. Does resistance 
training modulate cardiac autonomic control? A systematic 
review and meta-analysis. Clin Auton Res. 2019;29(1):75–103. 

56. Van Hoof R, Macor F, Lijnen P, Staessen J, Thijs L, Vanhees L, et al. 
Effect of Strength Training on Blood Pressure Measured in Various 
Conditions in Sedentary Men. Int J Sports Med. 1996;17(6):415–22. 

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2019;29(4):415-22



REVISÃO/REVIEW 

423

Sara Roberta Truyts de 
Oliveira¹
Lauro Cesar Oliveira¹

1. Universidade Paulista, Faculdade de 
Enfermagem, São José dos Campos, 
SP, Brasil. 

Correspondência:
Sara Roberta Truyts de Oliveira.
Rua Antonio Jordão Mercadante, 31, 
Jardim Altos de Santanna II.
Jacareí, SP, Brasil. 
truytsdeoliveira@outlook.com 

Recebido em 09/07/2018,
Aceito em 24/07/2019

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA TERAPIA 
INTERVENCIONISTA: BALÃO INTRA-AÓRTICO

NURSING ASSISTANCE IN INTERVENTIONIST THERAPY: INTRA-AORTIC BALLOON

RESUMO
Objetivo: O balão intra-aórtico (BIA) é um dispositivo de contrapulsação utilizado no 

tratamento de pacientes que sofreram choque cardiogênico secundário ao IAM, insufi-
ciência cardíaca ou pós-cirúrgico. Os pacientes com cateteres cardíacos necessitam de 
uma assistência de enfermagem individualizada 24 horas por dia. O trabalho objetiva 
analisar as condutas da assistência de enfermagem nas terapias intervencionistas em 
cardiologia e assim destacar indicação, contraindicação, complicações do dispositivo 
intra-aórtico e o cuidado de enfermagem frente a esse dispositivo. Esta é uma pesquisa 
de revisão de literatura, com busca em referencias bibliográficas, artigos científicos, teses 
e dissertações. Os resultados mostram suas indicações, contraindicações, complicações e 
os cuidados da equipe de enfermagem com paciente em uso de BIA, sendo alguns deles 
orientação ao paciente e familiares sobre o procedimento, manter cabeceira em até 45º 
e comparar pulso do membro cateterizado com o membro não cateterizado. Conclui-se 
que a assistência de enfermagem adequada e sistematizada é essencial para assegurar 
o controle e manutenção do balão intra-aórtico no paciente.

Descritores: Doenças Cardiovasculares; Cateteres Cardíacos; Assistência de Enfermagem.

ABSTRACT
Objective: The intra-aortic balloon (IAB) is a counterpulsation device used in the treatment 

of patients who have suffered cardiogenic shock secondary to acute myocardial infarction, 
cardiac insufficiency or postoperative period. Patients with cardiac catheters require one-to-one 
nursing care 24 hours a day. The objective of this study is to analyze nursing care behaviors 
in interventional therapies in cardiology and thus highlight indication, contraindication, com-
plications of the intra-aortic device and the nursing care with this device. This is a literature 
review research study, with search in bibliographical references, scientific articles, theses and 
dissertations. The results show the indications, contraindications, complications and care 
of the nursing team with patients using IAB, including advising patient and family about the 
procedure, maintaining head rest up to 45º, and comparing the catheterized limb pulse with 
the non-catheterized limb pulse. It is concluded that adequate and systematized nursing care 
is essential to ensure the control and maintenance of the intra-aortic balloon in the patient.

Keywords: Cardiovascular Diseases; Cardiac Catheters; Nursing Care.

http://dx.doi.org/10.29381/0103-8559/20192904423-6

INTRODUÇÃO
A medida que as doenças crônicas não transmissíveis 

vêm aumentando, ocasionado pela mudança nos hábitos 
alimentares, pelo sedentarismo cada vez mais frequente e 
pelo uso precoce de álcool, tabaco e drogas como principais 
fatores de risco das doenças cardiovasculares. O aumento 
da incidência de DCNT acarreta no aumento dos casos de 
infarto agudo do miocárdio, segundo o DATASUS entre 1995 e 
2003 houve um aumento de 45,7% no número de internações 
por infarto do miocárdio.¹

Uma das principais complicações do IAM é o choque car-
diogênico, que é o estado de disfunção ventricular (esquerda 
ou direita) que resulta hipotensão arterial sistêmica, ou seja, 

(PAS) < 90 mmHg ou 30 mmHg abaixo do valor basal, asso-
ciado a hipoperfusão tecidual (oligúria, extremidades frias, 
alteração no nível de consciência). O choque cardiogênico 
secundário ao IAM ocorrem em cerca de 5 a 10% dos casos, 
principalmente nas primeiras 24 horas. O balão intra-aórtico 
é um tratamento utilizado em unidade de terapia intensiva, 
como um dispositivo para estabilização rápida em casos 
de choque cardiogênico secundário ao IAM, por melhorar 
a perfusão coronária e o desempenho cardíaco, e também 
diminuir a isquemia.²

A insuficiência cardíaca (IC) também tem uma parcela 
significativa em questão de mortalidade no Brasil. Segundo 
DATASUS dados demonstram que apenas no ano de 2012 
houve 26.694 óbitos por IC no país. A terapia com balão 
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intra-aórtico é controversa, porém é notada a redução de uso 
de vasopressores em pacientes com disfunção ventricular 
esquerda devido ao aumento da pós-carga, ou seja, o BIA 
promove uma mudança no perfil dos fármacos utilizados no 
tratamento de IC.³

O enfermeiro possui função indispensável no cuidado de 
pacientes portadores de balão intra-aórtico, pois o exame 
físico e a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) 
realizados por ele diariamente é de extrema importância para 
detecção precoce de possíveis complicações relacionada aos 
cateteres instalados. Os enfermeiros de unidade de terapia 
intensiva devem ser capazes de avaliar e perceber quais 
as necessidades do paciente hospitalizado, promovendo 
assim conforto e prevenção de outras complicações devido 
ao tempo de internação. O presente trabalho possui objetivo 
de analisar as condutas da assistência de enfermagem nas 
terapias intervencionistas em cardiologia e assim destacar 
indicação, contraindicação, complicações do dispositivo intra-
-aórtico e o cuidado de enfermagem frente a esse dispositivo.4

MÉTODO
Esta é uma pesquisa de revisão literária, com busca em 

referências bibliográfica, artigos científicos, teses e disser-
tações. De abordagem quantitativa, no qual procurou-se 
analisar os dados com todo material adquirido. Para coleta 
de dados foram utilizadas pesquisas nas bases de dados 
Scielo (Scientific Eletronic Library, Lilacs (Literatura Latino 
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Medline 
(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). 
Para esta pesquisa foram utilizados artigos e referências 
entre os anos de 1997 a 2017. Foi utilizado artigos de 20 
anos, para comparar a mudança de ideias dos autores sobre 
esse dispositivo ao longo desses anos. Como resultado da 
pesquisa os resultados serão apresentados utilizando-se o 
método de análise de conteúdo através da leitura e explo-
ração do material. Utilizando-se de representação através 
das tabelas 1 e 2.   

RESULTADOS

DISCUSSÃO
Este estudo feito através de revisão de literatura mostra 

que o uso do balão intra-aórtico é indicado para situações em 
que o paciente não tem capacidade de suporte circulatório 
por conta própria,5 tinha o objetivo de avaliar o uso do balão 
associado a angioplastia coronariana na revascularização, e 
teve um sucesso inicial de 100% dos pacientes, afirmando 
a eficácia da terapia para essa indicação, O uso do BIA du-
rante a intervenção coronária percutânea tendo um resultado 
totalmente contrário e trazendo então outra maneira de ver a 
indicação do balão, Esse procedimento elevou as taxas de 
óbito, não trazendo benefícios para o paciente.5,6 

A indicação do BIA para pacientes com insuficiência 
cardíaca foi positiva, pois aumentou a sobrevida em 69% 
em pacientes avaliados por 30 dias, promovendo mudança 
no uso dos fármacos vasoativos e melhorando a perfusão 
tecidual.3 Realizou-se uma pesquisa para avaliar a eficácia do 
dispositivo de contrapulsação e sua segurança comparando 
com estratégias que não utilizam esse dispositivo, e chegaram 
à conclusão de que essa terapia apresenta papel secundário 
uma vez que não existe benefício claro de sua eficácia.7 

 Um estudo realizado para saber a eficácia da indicação 
do BIA em pacientes com choque cardiogênico mostrou que 
esse método de terapia não reduziu significativamente a 
mortalidade, mas que o dispositivo de assistência circulatória 
possui efeitos benéficos em alguns parâmetros hemodinâ-
micos, porém sem impacto na sobrevida hospitalar e tardia.8 

As contraindicações porém são explicadas de maneira 
a entender o seu fundamento em referências literárias,9 que 
diz que a presença de um aneurisma aórtico é uma con-
traindicação uma vez que, um balão pulsando contra um 
aneurisma pode proporcionar ao paciente um deslocamento 
de resíduos aneurismáticos resultando em uma embolia, o que 
traria complicação mais grave também podendo resultar em 
ruptura do aneurisma, pois é possível que o cateter perfure 
a parede do aneurisma durante a inserção.4 

A insuficiência vascular periférica aumenta o risco de isque-
mia do membro cateterizado, inviabilizando o uso do balão.10 

Tabela 1. Indicações, contraindicações e complicações do balão intra-aórtico.

Indicações Autor/ano
1 Choque cardiogênico secundário ao IAM Thomaz et al.8 
2 Insuficiência cardíaca Bezerra et al.3 

3 Insuficiência ventricular esquerda geralmente em pacientes pós-operatório 
de cirurgia cardíaca Chulay M., Burns SM.18

4 Associado à angioplastia coronariana Conejo et al. 6

Contraindicação Autor/ano
1 A insuficiência aórtica moderada ou grave Knobel E.
2 Aneurisma aórtico Morton e Fontaine4

3 Insuficiência vascular periférica severa Padilha et al. 10

4 Dissecção aguda da aorta Fiorelli AI, Junior JLO,  Coelho G HB, Rocha DC9

5 Cardiopatia crônica terminal Diepenbrock N. 
6 Lesão cerebral irreversível Diepenbrock N. 

Complicações Autor/ano
1 Deslocamento do balão Chulay M, Burns S.18

2 Isquemia do membro Assis, Azollin, Boaz, Rabelo18

3 Trombocitopenia Assis, Azollin, Boaz, Rabelo18

4 Hemorragia Cintra Ea, Nishide Vm, Nunes Wa.12

5 Ruptura do balão Knobel E.
6 Embolia Cintra EA, Nishide VM, Nunes WA.12 

7 Infecção Chulay M, Burns S.18
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As complicações são citadas no artigo científico mostram 
quais são as principais complicações e correlacionando as 
suas implicações para a assistência de enfermagem, e mos-
trando então que existem poucos registros de enfermagem 
sobre esse tema e que na Europa é reforçado a importância 
dos cuidados da equipe de enfermagem nesses casos, eles 
sugerem que seja feita uma estratégia de enfermagem para 
adicionar benefícios a essa terapêutica.11 

Sobre a assistência de enfermagem prestada aos pacientes 
em uso de BIA, foi relatada a importância de iniciar o preparo 
do paciente e seus familiares, onde o enfermeiro orienta ambos 
sobre o procedimento que será realizado, em seguida será feito 
o preparo físico do paciente: avaliação da pulsação periférica e 
tricotomia no local da inserção;12 Se faz necessário esclarecer 
as dúvidas e explicar as possíveis complicações.13 

Após a inserção do cateter deve-se manter o paciente em 
decúbito horizontal, prevenindo quebra do cateter,  a cabeceira 
não deve passar de 45º para não haver torção do cateter, e 
também manter o membro cateterizado imóvel para que não 
haja deslocamento do balão. É de competência do enfermeiro 
manter-se atento a quantidade de gás no torpedo, para que seja 
solicitado um novo antes de acabar o que está sendo utilizado.14 

Os exames laboratoriais devem ser consultados,15 lem-
brando também a importância dos exames de imagem, 
como a radiografia de tórax, para saber se o balão está 
locado adequadamente.16

A avaliação rigorosa do débito urinário, e da função neuroló-
gica, por conta do risco de embolia tanto da artéria renal quanto 
embolia cerebral.13 A necessidade de monitorar os sinais vitais,17 
que são parâmetros que podem sofrer alterações em situação 
como essa, indicando sinais de infecção, ou choque; a equipe deve 
estar atenta a sinais de sangramento no local da inserção, devido 
ao uso de coagulantes o paciente possui risco de hemorragia.12 

O exame físico é utilizado para avaliar por meio de inspeção 
a coloração dos MMII e por meio de palpação o pulso, perfusão 
periférica e presença de edema, é importante sempre comparar 
o membro cateterizado com o outro, alterações na coloração, 
pulsação e perfusão do membro podem indicar isquemia.10 

Tabela 2. Assistência de enfermagem ao paciente com balão intra-aórtico.

Assistência Autor/Ano

1

O preparo do paciente para o procedimento: orientar sobre necessidade do 
tratamento, realizar tricotomia no local da inserção do cateter, avaliar pulsação 
periférica (quanto a pulso, coloração, aquecimento e enchimento capilar de ambos 
os membros)

Cintra EA, Nishide VM, Nunes WA.12 

2 Manter monitorização do ritmo cardíaco através do console Cintra EA, Nishide VM, Nunes WA.12 

3 Manter o paciente em decúbito horizontal após a inserção do cateter: prevenção de 
quebra ou migração do cateter. Machado RC, Guerra GM, Branco J.16

4 Monitorar continuamente parâmetros hemodinâmicos Cintra EA, Nishide VM, Nunes WA.12

5 Observar sangramento no local de inserção Cintra EA, Nishide VM, Nunes WA.12

6 Comparar pulso, coloração, temperatura e perfusão capilar de ambos os membros Padilha et al.10

7 Não elevar cabeceira mais de 45º a fim de evitar torção do cateter Mistura et al. 14

8 Monitorar frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura axilar, débito cardíaco Gallo BM, Haduck CM.17

9 Manter Membro imobilizado, para que não desloque o cateter. Machado RC, Guerra GM, Branco J.16

10 Avaliar diariamente a posição do cateter na radiografia de tórax Machado RC, Guerra GM, Branco J.16

11 Monitorar função neurológica no mínimo 2 a 4 horas Nettina SM. 13

12 Monitorar débito urinário Nettina SM.13

13 Manter membro imobilizado por 6 horas após retirada do cateter Soares MM, Gerelli AM, Amorim AS.
14 Realizar curativo compressivo durante 24 horas após retirada do BIA Chulay M,  Burns S.18

15 Realizar compressão manual após a retirada do cateter: para prevenção de hemorragias Machado RC, Guerra GM, Branco J.16

Após a retirada do dispositivo, deve-se realizar compres-
são manual no local da inserção,16,18 a equipe deve realizar 
curativo compressivo durante as 24 horas que sucedem a 
retirada do balão,14 a importância da assistência no antes 
durante e depois do uso do balão intra-aórtico.

Sendo assim a análise de três artigos nos trouxeram 
evidências da importância do cuidado de enfermagem,16 
a construção de um guia de cuidados de enfermagem 
para pacientes candidatos a transplante é uma ferramenta 
fundamental e valiosa na sistematização dos cuidados; as 
complicações do BIA podem ser minimizadas a partir da 
capacidade e avaliação periódica do enfermeiro, porém ele 
ressalta que há poucos estudos envolvendo a assistência 
de enfermagem, havendo necessidade de maior exploração 
sobre esse tema.19 Validou-se um protocolo de assistência 
para pacientes com BIA, elaborando 22 itens referentes 
aos cuidados ao paciente em uso do balão intra-aórtico, 
ressaltando a importância da assistência a essa terapia.16

CONCLUSÃO
A assistência de enfermagem no acompanhamento aos 

pacientes em uso do dispositivo de contrapulsação (BIA), são 
essenciais para a obtenção de resultados seguros, observan-
do os parâmetros hemodinâmicos, aplicado ao exame físico, 
cujas intervenções como: higiene do paciente, cuidados com 
pele e perfusão, sinais de infecção e sangramento, sobretudo  
manipulação do cateter, deve ser observado continuamente,  
sempre com muita atenção, a fim de evitar complicações 
ou detectá-las precocemente, para que não ocorra maiores 
agravos ao paciente, portanto promovendo maior perfusão 
tecidual e promovendo estabilidade hemodinâmica.
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EXERCÍCIOS RESISTIDOS PARA IDOSOS. REVISÃO 
SISTEMATIZADA DA LITERATURA

ENDURANCE EXERCISES FOR THE ELDERLY. SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

RESUMO
Os programas de exercícios que incluem a modalidade resistida ainda encontram 

pouca adesão dos profissionais que prescrevem à população idosa e a literatura apresenta 
uma diversidade de quantidade de carga e repetição dos exercícios. Assim, objetivamos 
descrever evidências sobre os programas de treinamento resistido para idosos. Para 
tanto, foi realizada uma revisão sistematizada da literatura através de pesquisa em base 
de dados eletrônicos. Foram utilizados os seguintes descritores: idosos, força muscular 
e exercício resistido. O critério de inclusão consistiu em estudos que tinham utilizado 
protocolo de exercícios resistidos em idosos com 60 anos ou mais. Foram excluídos 
os estudos com intervenção de treinamento exclusivo ou concomitante na modalidade 
aeróbia realizado de forma contínua ou intervalada ou, ainda, que incluíssem atividades 
aquáticas; estudos em que os participantes tivessem limitações neurológicas, psíquicas 
ou físicas que impedissem a prática de treinamento resistido; ou os que não demons-
trassem variáveis da prescrição do exercício, tais como, número de séries, repetições 
em cada série, carga e frequência semanal. Foram localizados 20 artigos que listaram 
os exercícios e a forma com que deviam ser executados, assim como os cuidados com 
o treino resistido na população idosa. O exercício resistido é seguro e aponta evidência 
para a melhora física dos idosos. 

Descritores: Idoso; Força Muscular; Atividade Física para Idoso.

ABSTRACT
Exercise programs that include the resistance modality still find little adherence by 

professionals who prescribe to the elderly population and the literature presents diversity 
in the amount of exercise load and repetition. Thus, we aimed to describe evidence about 
resistance training programs for the elderly. For this, a systematic review of the literature 
was performed through a search in electronic databases. The following descriptors were 
used: elderly, muscle strength and resistance exercise. The inclusion criterion consisted in 
studies that had used resistance exercise protocol in elderly aged 60 years or older. Studies 
with exclusive or concomitant aerobic training performed continuously or at intervals or even 
including water activities were excluded; studies in which participants had neurological, 
psychic or physical limitations that prevented the practice of resistance training; or those 
that did not demonstrate exercise prescription variables, such as number of sets, repetitions 
in each set, load and weekly frequency. We found 20 articles that listed the exercises and 
how they should be performed, as well as the care with resistance training in the elderly 
population. Resistance exercise is safe and points to evidence for the physical improvement 
of the elderly.

Keywords: Aged; Muscle Strength; Exercise.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas tem ocorrido a evolução do conheci-

mento sobre as ciências básicas do exercício e a importância 
da atividade física como promotora de saúde, intervenção 
terapêutica e reabilitação. O exercício é ferramenta eficiente 
e segura, com adequação a cada necessidade de condicio-
namento o que inclui os idosos.1,2

O exercício físico é indicado para os idosos pois promove 
diversos aspectos que interagem e influenciam no processo 
de senecência. A quantidade de massa muscular por exemplo, 
perdida com o envelhecimento depende da atividade física 
realizada ao longo da vida. A taxa de perda é menor naque-
las pessoas que mantêm um regime regular de atividade. 
Em especial quando o treinamento é realizado com pesos, 
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o que minimiza ou mesmo reverte a síndrome da fragilidade 
física que prevalece entre indivíduos mais velhos.3,4

Os indivíduos que fazem um programa de treinamento de 
força apresentam em repouso, frequência cardíaca e pressão 
arterial, menores, como efeito do treinamento, mesmo após 
poucas semanas de protocolo de treino, sendo observada a 
necessidade de exercícios resistidos padronizados.5

Apesar disso, a modalidade ainda encontra a resistência 
de alguns profissionais que questionam a segurança de 
realização das séries com carga já que essas podem originar 
a manobra de valsava durante o gesto físico e criar picos 
de pressão arterial com consequente instabilidade clínica.6,7  

Com a análise desse cenário faz-se necessária a evolução 
do conhecimento sobre as vantagens e a segurança para 
a prescrição dos exercícios resistidos em idosos.8-12 Assim 
o objetivo desse estudo foi descrever evidências sobre os 
programas de treinamento resistido para idosos.

MÉTODO
Este estudo foi uma revisão sistematizada da literatura. 

Para realizá-lo foi feita a busca eletrônica preliminar na base 
de dados PUBMED (Biblioteca Nacional de Medicina da US) 
de janeiro a maio de 2017. 

A estrutura de busca contou com o uso dos seguintes 
descritores: “aged”, “muscle strength” e “resistance exercise”. 
Os descritores foram utilizados no campo de busca avançada 
da base de dados e unidos pelo operador booleano AND e 
fora considerados artigos publicados a partir do ano de 2000.  

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: en-
saios clínicos realizados em humanos, estudos nos quais 
eram utilizados somente protocolos com exercício resistido 
em idosos com 60 anos ou mais.

Foram excluídos os artigos com intervenção realizada em 
ambiente aquático; estudos com participantes com doenças 
neuromusculares, ósseas, musculares, cardíacas ou em uso 
de órteses que impedissem a realização do exercício pa-
dronizado e os estudos que não descrevessem as variáveis 
da prescrição do exercício resistido (série, repetições, 
intensidade, frequência semanal, volume ou número de 
exercícios prescritos). 

Após a primeira seleção do material, que foi realizada com 
a leitura do título e resumo de todos os artigos localizados, 
realizou-se a análise do texto completo após ser aplicados 
os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. 

Com o intuito de identificar informações, estabelecer 
relações e analisar sua consistência os dados dos artigos 
selecionados após a leitura completa foram tabulados por dois 
pesquisadores independentes, caso houvesse divergências 
a análise de um terceiro avaliador era solicitada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontrados 1126 artigos dos quais 339 tratavam 

somente do treinamento resistido e utilizavam sobrecar-
ga externa em idosos com intuito do treinamento. Desses, 
somente 45 respondiam a todos os critérios de inclusão, 
com a exclusão de 25 devido a consonância com os critérios 
de exclusão. Assim, 20 atendiam ao objetivo da pesquisa e 
foram analisados para composição de resultado e discussão. 
Os 20 artigos incluídos seguem apresentados na Tabela 1.

A Tabela 2 contém o delineamento dos estudos selecionados, 
tipo de avaliação realizada e resultados mais importantes dos 
20 estudos da pesquisa. A amostra presente nas Tabelas 1 
e 2 foi composta por participantes homens idosos e mu-
lheres idosas. O número de voluntários dos estudos variou 
de dez a 535 idosos. Os estudos utilizaram intensidade de 
treino entre 30 a 80% por se tratar de um público que requer 
cuidados ao trabalhar com treinamento resistido. O número 
de séries variou de acordo com o protocolo escolhido por 
cada pesquisador, entre oito a 10 repetições, salvo exceções 
que aplicam isometria com a prescrição de 20 repetição ou 
até a exaustão. A frequência de treino ficou entre duas a três 
vezes por semana.

Após análise dos artigos, observou-se que estudo de 
Frontera et al.2 mostrou forte preocupação com as respostas 
cardiovascular e do sistema nervoso central (SNC) com o 
uso dos exercícios resistidos. Dentre os estudos de Miszko 
et al.,14 Kalapotharakos et al.,20 Kimura et al.24 e Granacher 
et al.25 foram encontradas prescrições que não foram nor-
teadas segundo as recomendações do American College of 
Sports Medicine27 e um estudo de Shirazi et al.17 não apre-
sentou a descrição exata do protocolo de treino utilizado. 

Onze estudos apresentaram em suas conclusões que o 
treinamento resistido melhorou a mobilidade funcional, força 
e potência muscular dos idosos submetidos a protocolo de 
treino. Um relatou diminuição nos níveis pressóricos dos 
idosos, e por fim, um estudo relatou que é necessário a 
individualização do método para homens e mulheres por 
terem diferentes estímulos, após treinamento resistido de 48 
semanas. Essa variabilidade na literatura dificulta a prescrição 
da atividade para os idosos porém não há impedimento já 
que mais da metade dos trabalhos observa aumento de 
força e habilidade funcional em uma faixa etária onde esses 
benefícios são desejados.

Diante do grande número de estudos destinados à 
investigação do efeito do treinamento resistido sobre a 
capacidade funcional de pessoas idosas, podemos notar a 
grande preocupação dos estudos em buscar maneiras de 
ampliar a autonomia dessa população, o que pode gerar 
impacto positivo inclusive sobre os gastos com saúde pública. 

Pode-se notar associação positiva entre o treinamento 
resistido e a capacidade funcional, porém houveram dife-
renças nos resultados de acordo com o tempo de aplicação 
dos protocolos. Lixandrão et al.4 investigaram a hipertrofia 
muscular após 10 semanas (20 sessões) com programa de 
fortalecimento composto de quatro séries com 10 repetições 
(carga de 70-80% de 1RM). Houve aumento significativo no 
vasto lateral. Entretanto, Henwood et al.15 com um tempo 
de oito semanas de treino e comparação de três variados 
protocolos observaram aumento da força em seis grupos 
musculares de até 12,5% em comparação com grupo controle.

Apesar da força muscular ser o principal desfecho ava-
liado nos trabalhos, ela não é o único item de análise dos 
resultados. Ochala et al.19 aplicaram um protocolo de exer-
cícios em idosos e analisaram alterações na elasticidade 
muscular, articular e influência do sexo. Os indivíduos foram 
submetidos ao programa de força realizado duas vezes 
por semana com três séries e 10 repetições. Os resultados 
mostraram diminuição no índice de rigidez muscular entre 
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homens e mulheres e os autores chamam ainda a atenção 
para a necessidade de individualização dos protocolos.

Segundo Donat e Ozcan21 em um estudo com 535 par-
ticipantes que residiam em um lar de idosos os exercícios 
realizados três vezes por semana durante oito semanas me-
lhoram de forma significativa o equilíbrio, mobilidade funcional 
e flexibilidade, também houve aumento significativo tanto na 
força quanto na propriocepção mesmo em idosos que vivem 
em uma casa de repouso.  

Goodpaster et al.22 realizaram um estudo em que se 
examinou se o aumento da atividade física poderia prevenir 
ou reverter a diminuição da força e massa muscular esque-
lética, bem como aumentar da gordura corporal em idosos. 
Os participantes idosos foram avaliados durante 12 meses 
após a randomização. O peso corporal e a gordura muscular 
diminuíram em ambos os grupos, mas a diminuição da força 

foi evitada no grupo com atividade. Em conclusão a atividade 
física regular evita tanto na perda de força muscular quanto 
no aumento da infiltração de gordura muscular em idosos.

Na conclusão de Donat e Ozcan21 corroboram com as 
de Ochala et al.19 e Henwood et al.15 que a força muscular 
está mais fortemente relacionada ao desempenho funcional 
e a mobilidade articular o que sugere que o tratamento que 
prioriza fortalecimento muscular resulta em impacto positivo 
na recuperação da função de idosos. 

A velocidade da marcha é um fator importante para que 
o idoso exerça suas atividades de vida diária, tais como, atra-
vessar ruas, fazer compras e, com isso, conseguir se manter 
independente. Schlicht et al.10 concluíram que a habilidade de 
produzir um maior torque dos extensores de quadril estava re-
lacionada com o aumento do comprimento do passo, cadência 
e velocidade de caminhada o que pode reduzir as quedas. 

Tabela 1. Identificação dos 20 artigos da pesquisa, aspectos dos sujeitos e parâmetros utilizados para o treino nos idosos. 
Autor(es) Características dos sujeitos Parâmetros dos exercícios

1. Schlicht et al (2001)10

61 a 87 anos
12 idosas que treinaram e
12 controle

3x semana (6 semanas)
2 séries com 10 repetições (70% de 1RM)

2. Vicent et al (2002)11

60 a 83 anos
n=24 (baixa intensidade)
n=24 (alta intensidade)

24 semanas
12 exercícios com 50% e 90% de 1RM

3. Talbot et al (2003)13 idosas com osteoartrite
n=34 (treinaram)

12 semanas
Exercícios de isometria e dinâmicos

4. Miszko et al (2003)14

3 grupos: n=13 (treino força);
n=11 (powertraning) e
n=15 (controle)

3x semana
16 semanas

5. Frontera et al (2003)2 idosos com 68 a 79 anos
n=14 (grupo de treino) e n=7 (controle)

2x semana
12 semanas

6. Vicent et al (2003)11 3 grupos: G1 (n=16, controle);
G2 (n=22, 50% de carga) e G3 (n=24, 80% de carga)

24 semanas de treino
G2 - 13 exercícios
G3 - 8 exercícios  

7. Henwood e Taaffe (2006)15 65 a 84 anos
n=69 idosos

8 semanas (2x semana)

8. Di Francisco-Donoghue et al 
(2007)16

65 a 79 anos
n=18

9 semanas (exercícios até a fadiga); G1 -
1x semana; G2 - 2x semana

9. Shirazi et al (2007)17 n=61 idosos Treinamento de força e equilibrio

10. Bottaro et al (2007)18 60 a 76 anos
n=20 idosos

10 semanas (2x semana)
8 a 10 exercícios

11. Ochala et al (2007)19 n=26
48 semanas (2x semana)
3x10 repetições

12. Kalapotharakos et al (2007)20 61 a 75 anos 
n=9 (treino de força) e n=9 (controle)

12 semanas (3x semana)
60% de 1RM

13.Donat e Ozcan (2007)21

65 anos
n=42, divididos em G1 (treino com supervisão)
e G2 (sem supervisão)

8 semanas (3x semana)
G1 (n=21) e G2 (n=21)

14. Goodpaster et al (2008)22 n=42
11 homens e 31 mulheres

12 meses
treino de força para extensão de joelho 

15. Mueller et al  (2009)23 n=62 pacientes divididos em 3 grupos
12 semanas (2x semana)
G1 (n=16, treino cognitivo); G2 (n=23, treino 
convencional) e G3 (n=23, treino excêntrico) 

16. Kimura et al (2010)24 n=119 idosos
n= 54 controle

12 semanas (2x semana)

17. Granacher et al (2013)25 n=32 idosos
Projeto CORE

9 semanas (Treino com força isométrica)

18. Watanabe et al (2014)5 60 a 77 anos
n=18 idosos

12 semanas (2x semana)
3 segundos de isometria

19. Jiménez et al (2014)26 n=30 idosos, divididos em 3 grupos
16 semanas; n=10 (fisio + educação); n=10 
(fisio + treino de força) e n=10 de controle

20. Lixandrão et al (2016)4 n=14, divididos em 2 grupos; n=6 (exercício 
resistido); n=8 (controle)

10 semanas (20 sessões)
4 séries com 10 repetições
80% de 1RM para grupo 

n= número de participantes; 1RM= uma repetição máxima.
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Tabela 2. Delineamento do estudo incluído, tipo de avaliação para a força muscular e resultado dos 20 artigos selecionados para a pesquisa.
Autor(es) Delineamento e Avaliação Resultados

1. Schlicht et al (2001)10 Estudo randomizado controlado; 1RM
Aumento na velocidade da marcha e força 
muscular

2. Vicent et al (2002)11 Estudo randomizado controlado;
1RM

Aumento de 79% da resistência muscular em 
ambos

3. Talbot et al (2003)13 Estudo randomizado;
estimulação elétrica neuromuscular

Melhorou o tempo de caminhada em 7%

4. Miszko et al (2003)14

Estudo randomizado controlado;
Teste em Escala Contínua, força máxima e potência 
anaeróbica

O treino de força foi mais eficiente para 
aumentar a função física

5. Frontera et al (2003)2 Estudo randomizado controlado;
Medidas antropométricas

Aumento de massa muscular 

6. Vicent et al (2003)11 Estudo randomizado controlado;
Teste de exercícios graduado

Respostas cardiovasculares melhores com 
recuperação mais rápida

7. Henwood e Taaffe (2006)15 Estudo randomizado controlado;
1RM e Teste de desempenho funcional

Aumentou força muscular e melhorou tarefas 
funcionais

8. Di Francisco-Donoghue 
et al (2007)16

Estudo randomizado;
Controle das repetições realizadas até a fadiga em 
cada grupo

Aumento da força em ambos os grupos 
analisados

9. Shirazi et al (2007)17

Estudo randomizado controlado;
Desempenho funcional -  Exercícios realizados em 
domícilio 

Diminuição da pressão arterial basal, aumento 
da força muscular e o equilíbrio estático e 
dinâmico

10. Bottaro et al (2007)18

Estudo randomizado;
1RM
Teste de aptidão física

Melhorou 50% o desempenho funcional 
versus 6% da força muscular

11. Ochala et al (2007)19 Medida de rigidez-torque músculoarticular com 
aplicação do cálculo matemático

O exercício deve ser individualizado de acordo 
com o genêro

12. Kalapotharakos et al (2007)20

Ensaio clínico;
1RM 
Teste de salto vertical

Aumentou o salto vertical e a força muscular

13.Donat e Ozcan (2007)21

Estudo randomizado controlado;
Escala analógica visual; Dinamometria; Teste de 
flexibilidade de sentar e alcançar

Aumento significativo no equilíbrio, 
mobilidade funcional e flexibilidade

14. Goodpaster et al (2008)22 Ensaio randomizado;
Medição feita com tomografia computadorizada

A atividade regular previne a perda de força 
muscular

15. Mueller et al  (2009)23

Estudo randomizado controlado;
Testes de aptidão funcional e de composição 
corporal; Biópsia do músculo vasto lateral

Aumentou a força do vasto lateral

16. Kimura et al (2010)24 Estudo randomizado controlado; Avaliação neuro-
cognitiva computadorizada

Melhora da qualidade de vida

17. Granacher et al (2013)25 Estudo randomizado;
Balanço dinâmico e a mobilidade funcional 

Melhora da força musuclar

18. Watanabe et al (2014)5

Estudo randomizado;
Teste de força isométrica e isocinética; 1RM e 
ressonância magnética

Aumentou a massa muscular e a força

19. Jiménez et al (2014)26 Estudo randomizado;
Teste de aptidão física

Educação e treinamento de força melhorou o 
resultado dos testes funcionais

20. Lixandrão et al (2016)4

Estudo randomizado;
1RM;
Ultrassonografia

Aumento da força muscular do membro 
inferior

1RM= teste de uma repetição máxima.

As intervenções de fisioterapia, por meio de exercícios de 
fortalecimento, são capazes de atuar principalmente no sistema 
efetor e, assim, minimizar seus déficits, o que pode influenciar 
no risco de queda e melhor o desempenho funcional. Nesse 
sentido, a prevenção de quedas irá reduzir a morbidade e 
mortalidade, que são altas entre os idosos o que impacta no 
risco de institucionalização e ainda minimiza o declínio nas 
atividades de vida diária, habilidade física e social.28,29

Apesar do método desse estudo só ter incluído a 
consulta a uma base de dados localizamos uma gama 
importante de artigos sobre o treino resistido na popu-
lação idosa, o que ressalta a importância da pesquisa 
sobre essa modalidade de treino e seu potencial para 

aplicação clínica mas limita nossas conclusões pois um 
levantamento mais amplo é necessário para indicação 
precisa sobre a temática.  

CONCLUSÃO
O exercício resistido aponta evidência para o aumento 

da força muscular e habilidades físicas nos idosos.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.
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RESTRIÇÃO DE CARBOIDRATOS NO MANEJO DO 
DIABETES MELLITUS TIPO 2: REVISÃO CRÍTICA DE 

ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS

CARBOHYDRATE RESTRICTION IN THE MANAGEMENT OF DIABETES MELLITUS TYPE 
2: CRITICAL REVIEW OF RANDOMIZED CLINICAL TESTS

RESUMO
O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é considerado um dos principais distúrbios me-

tabólicos relacionados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e outras 
comorbidades, com elevada incidência e prevalência no Brasil e no mundo. Apesar dos 
avanços em seu tratamento, a projeção mundial é de aumento no número de diagnósticos. 
No Brasil, o total de pessoas com a doença cresceu mais de 60% em 10 anos. Como 
o manejo dietético é um dos pilares no tratamento do DM2, este trabalho objetivou 
analisar os estudos que compararam as dietas restritas em carboidratos com outras 
abordagens dietéticas a fim de elucidar se esta seria a opção mais adequada para os 
pacientes com DM2. Assim, fez-se uma revisão de ensaios clínicos randomizados por 
meio das plataformas de pesquisa PubMed e Cochrane Library em outubro de 2018, 
selecionando os estudos segundo a estratégia PICO de pesquisa. Dos 398 artigos 
encontrados, 19 atenderam os critérios de elegibilidade. Após a análise, demonstrou-se 
que as dietas restritas em carboidratos favorecem o controle glicêmico, melhora do 
perfil lipídico e redução dos medicamentos para DM2 em relação às outras opções 
dietéticas, no entanto, os trabalhos apresentam vieses metodológicos e são, em geral, 
de curto prazo. Sendo assim, é precipitado afirmar que essas dietas são mais efetivas 
para o tratamento do DM.

Descritores: Diabetes Mellitus tipo 2; Dieta; Dieta com Restrição de Carboidratos; 
Índice Glicêmico.

ABSTRACT
Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is considered one of the primary metabolic disorders 

related to the development of cardiovascular diseases and other comorbidities, with high 
incidence and prevalence in Brazil and in the world. Despite advances in its treatment, an 
increase in the number of diagnoses is estimated worldwide. In Brazil, the total number of 
people with the disease has grown more than 60% in 10 years. As dietary management 
is one of the mainstays in the treatment of T2DM, this study aimed to analyze the studies 
that compared carbohydrate-restricted diets with other dietary approaches to elucidate if 
this would be the most appropriate option for patients with T2DM. Thus, randomized clini-
cal trials were reviewed through the PubMed and Cochrane Library research platforms in 
October 2018, selecting the studies according to the PICO research strategy. Of the 398 
articles found, 19 met the eligibility criteria and had their data collected. After the analysis, it 
was demonstrated that carbohydrate-restricted diets support glycemic control, loss of body 
mass, improvement of lipid profile and reduction of medications for T2DM compared to 
other dietary options. However, a significant part of the studies has methodological biases 
and is generally short-term. Therefore, the level of evidence supporting dietary restriction 
of carbohydrates in the management of T2DM is considered moderate. Thus, according 
to the principle of the null hypothesis, it is unwise to affirm that these diets are superior in 
the treatment of DM2.

Keywords: Diabetes Mellitus type 2; Diet; Diet, Carbohydrate Restricted; Glycemic Index.
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INTRODUÇÃO
O diabetes mellitus (DM) é um distúrbio metabólico ca-

racterizado pela hiperglicemia crônica, a qual é resultante de 
defeitos na secreção e/ou ação da insulina e está associada a 
complicações micro e macrovasculares, redução da qualidade 
de vida e elevação da taxa de morbidade e mortalidade.1 
Trata-se de uma doença poligênica com etiologia complexa 
e multifatorial, cuja ocorrência tem contribuições significativas 
de componentes genéticos, ambientais e de estilo de vida.2 

Estimativas mundiais indicam que o número de pessoas 
vivendo com diabetes aumentou cerca de quatro vezes entre 
os períodos de 1980 e 2014.3 No Brasil, de acordo com o 
Ministério da Saúde,4 o total de pessoas diagnosticadas com 
a doença cresceu mais de 60% em 10 anos. 

Mais de 90% de todos os casos de diabetes correspon-
dem ao diabetes mellitus tipo 2 (DM2), tendo o estresse 
oxidativo e a inflamação sistêmica e crônica de baixo grau 
como os principais mediadores da redução da captação de 
glicose pelos tecidos periféricos.5 

Além disso, o aumento do sobrepeso e da obesidade 
contribui de forma significativa para o desenvolvimento dos 
diferentes distúrbios associados e constitui um dos principais 
fatores de risco para o DM2.

Estima-se que aproximadamente 85% dos adultos com 
DM apresentem algum grau de excesso de massa corporal.6 

Nesse sentido, diversos mecanismos já foram propostos na 
perspectiva de relacionar a obesidade ao DM2, incluindo o 
aumento da produção de diferentes adipocinas e citocinas, 
deposição de gordura ectópica principalmente no fígado e 
disfunção mitocondrial.7

Outras alterações fisiológicas podem potencialmente 
causar ou exacerbar o DM2, como hipertensão arterial sistê-
mica (HAS), hiperlipidemia combinada, síndrome metabólica, 
pancreatite crônica, síndrome de Cushing, acromegalia, 
câncer entre outras.8

Devido a amplitude do problema, diversas intervenções 
têm sido propostas para prevenir ou retardar a progressão 
da doença, incluindo o uso de drogas hipoglicemiantes e 
mudanças de estilo de vida. Nesse sentido, a ingestão ali-
mentar adequada aliada ao exercício físico, além de melhorar 
a saúde geral e o bem-estar, pode promover a redução da 
gordura corporal e controle glicêmico. Portanto, a intervenção 
inicial deve se concentrar nessas mudanças.9

No entanto, apesar da relevância dos fatores dietéticos 
na prevenção e tratamento do DM2, a composição ideal de 
macronutrientes permanece controversa. De forma alternativa, 
padrões alimentares com quantidades reduzidas em carboidra-
tos alcançaram notoriedade sobre as recomendações dietéticas 
habituais, as quais aconselham basicamente a restrição de 
carboidratos, principalmente os de rápida resposta glicêmica, 
para controle da glicemia e da massa corporal.2 

Segundo a American Diabetes Association9 as proporções 
de carboidratos, proteínas e gorduras podem ser amplamente 
variadas de acordo com a demanda energética individual. 
Nesse contexto, estudos que propuseram a restrição lipídica 
não demonstraram vantagens em relação a restrição de 
carboidratos para redução da massa corporal ou controle 
de diferentes parâmetros relacionados à saúde.10

Já a restrição de carboidratos apresentou superiori-
dade nos parâmetros glicêmicos, lipídicos e hormonais, 

independente da redução da massa corporal11 o que, por 
sua vez, pode colaborar diretamente para taxa de sobrevida 
de pessoas resistentes à insulina ou diabéticas. Como o DM 
representa uma espécie de intolerância à glicose, a aborda-
gem intuitiva e historicamente adotada na era pré-insulínica 
remete às dietas restritas em carboidratos como principal 
abordagem de tratamento. Entretanto, posteriormente ao 
desenvolvimento da insulina e hipoglicemiantes orais, o con-
sumo predominante de carboidratos dietéticos foi retomado.12

Nesse panorama, apesar do amplo tratamento farmaco-
lógico hipoglicemiante utilizado atualmente colaborar para 
regulação da glicemia, este é considerado insuficiente para 
um prognóstico positivo ao longo do tempo. Portanto, o 
manejo dietético é fundamental para o controle glicêmico de 
pacientes com desordens no metabolismo da glicose. Logo, 
consideramos que uma avaliação crítica na literatura científica 
sobre o impacto da restrição de carboidratos, à luz das evi-
dências mais atuais, colaborará para melhor compreensão 
dessa intervenção. Assim, o objetivo do presente estudo 
consiste em analisar os Ensaios Clínicos Randomizados que 
compararam as dietas restritas em carboidratos com outras 
abordagens dietéticas no tratamento do DM2.

MÉTODOS
Foi realizada uma revisão da literatura por meio das ba-

ses de dados de pesquisa PubMed e Cochrane Library em 
outubro de 2018. Não houve limitação em relação ao período 
de publicação e idioma. Para a busca e seleção dos artigos 
foi utilizado o acrônimo PICO, que remete à População (P), 
Intervenção (I), Comparação (C) e desfechos/Outcomes (O). 
A população estudada foi de indivíduos diagnosticados com 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), onde a intervenção foi analisada 
por meio de ensaios clínicos randomizados que utilizaram 
dietas com restrição de carboidratos em comparação com 
outros tipos de dietas, sendo que o desfecho de interesse 
incluiu a análise do controle glicêmico (HbA1c) e massa cor-
poral (IMC). Foi definido, a priori, que as dietas com restrição 
de carboidratos deveriam conter ≤150g ou ≤45% da ingestão 
energética total proveniente de carboidratos. Após a pesquisa, 
de acordo com a leitura do título e resumo dos artigos, apenas 
os trabalhos relevantes para este estudo foram selecionados 
para leitura completa. Além disso, consultou-se revisões narrati-
vas e diretrizes de interesse na tentativa de encontrar possíveis 
publicações não contempladas na pesquisa da literatura, 
porém nenhum estudo precisou ser acrescentado. Os dados 
foram coletados através de um formulário que incluiu o nome 
dos autores e ano de publicação, amostra e delineamento do 
estudo, duração, intervenção, controle, resultados e taxa de 
abandono. Embora não tenha sido aplicado os critérios da 
Cochrane para análise do risco de viés, consideramos para 
inclusão nessa revisão, apenas os estudos randomizados que 
compararam a restrição de carboidratos com outros modelos 
dietéticos. Portanto, demais estudos, tais como: modelo ex-
perimental, que não deixaram claro a forma de intervenção, 
ou que incluíram suplementos nutricionais, foram excluídos. 
Ademais, ao longo da leitura dos estudos científicos para 
inclusão na presente revisão foi feito um esforço para analisar 
a qualidade metodológica.

As palavras-chave utilizadas foram: “low-carbohydrate diet” 
OR “low-carbohydrate” OR “very-low carbohydrate” OR “very 
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low carbohydrate” OR “carbohydrate-restriction” OR “ketogenic 
diet” OR “high-protein” AND “type 2 diabetes” OR “Diabetic 
participants” OR diabetic OR diabetics AND “hemoglobina 
A1c” OR hba1c OR “glycemic control” OR weight loss.

RESULTADOS
Após a busca eletrônica inicial por ensaios clínicos ran-

domizados (ECR) em humanos, foram identificados 398 
estudos, dos quais, após leitura do título e do resumo, 29 
foram selecionados para leitura completa. Essa exclusão 
foi feita mediante os critérios de elegibilidade, tais como: 
pacientes diabéticos, estudos que consideraram como 
desfecho primário: glicemia, insulinemia, índice HOMA-IR, 
hemoglobina glicada e desfecho secundário: redução da 
massa gorda, perfil lipídico e redução de medicamentos 
hipoglicemiantes.  Em seguida, foram eliminados 10 estudos 
que não atenderam os critérios de inclusão, sendo que 3 
não eram ECR, 2 continham participantes não diabéticos e 5 
possuíam qualquer desfecho de interesse para este estudo. 
Por fim, 19 estudos atenderam os critérios de elegibilidade 
e foram incluídos nesta revisão. (Figura 1)

Ao todo, foram randomizados 1852 indivíduos e comple-
tou-se a análise EM 1413 indivíduos. Todos os participantes 
eram adultos (≥18 anos), sendo ~48% homens e ~52% 
mulheres. A intervenção ocorreu após a randomização em 
todos os estudos e os grupos não apresentaram diferenças 
significativas em suas características no primeiro momento.  
O consumo de carboidratos no grupo intervenção variou 
de 20 a 130g por dia e representou de ≤10 a ≤40% da 
ingestão calórica total, sendo que a redução do consumo 
de carboidratos foi compensada com aumento de proteínas 
e/ou gorduras. Ambos os grupos foram orientados, de 
maneira equivalente, a praticar atividade física na maioria 
dos estudos. O período mínimo de acompanhamento foi 
de cinco semanas e o máximo de 24 meses (dois anos). 
A média inicial da hemoglobina glicada (HbA1c) entre os 
estudos foi de 7,8% e do IMC foi de 33 kg/m2, enquanto 
a maior redução absoluta observada foi de -2,2% e -5,4 
kg/m2 respectivamente. O tamanho da amostra, duração 
do estudo, aderência dietética, análise por protocolo e 
taxa de abandono foram algumas das limitações dentre 
os estudos. Além disso, a impossibilidade de cegamento 
dos participantes e dos pesquisadores predispôs todos os 
ensaios à assimetria de atenção (viés de desempenho). 
A Tabela 1 apresenta dados resumidos dos 19 ensaios 
clínicos randomizados.

DISCUSSÃO
De acordo com os resultados apresentados, esta revisão 

sugere que a manipulação dietética dos carboidratos pode 
favorecer, a curto prazo, o controle dos principais fatores de 
risco nos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Na 
avaliação dos estudos até o sexto mês, as dietas com restri-
ções parciais de carboidratos demonstraram superioridade 
às outras dietas na redução da HbA1c, massa corporal ou 
IMC, perfil lipídico (redução do CT e/ou TG e/ou aumento 
do HDL) e medicamentos hipoglicemiantes. Entretanto, as 
diferenças entre os grupos diminuíram ao longo do tempo 
e, em geral, os resultados foram equivalentes a partir dos 
12 meses de acompanhamento.

Muitos estudos foram conduzidos para tentar esta-
belecer uma proporção ideal de macronutrientes que 
levasse à redução significativamente maior na HbA1c 
em pacientes com DM2. Nas meta-análises de Ajala, 
English e Pinkney13 e Meng et al.14 os sujeitos que con-
sumiram uma dieta com baixo teor de carboidratos  
(≤45%) apresentaram uma redução significativa na HbA1c 
em comparação com outras dietas, embora esses resultados 
não sejam homogêneos dentre os estudos utilizados na 
meta análise.

Já a meta-análise de Snorgaard et al.15 demonstrou que 
a magnitude do efeito na HbA1c foi correlacionada com a 
ingestão de carboidratos, sendo que quanto maior a restrição 
de carboidratos, maior a redução da HbA1c, uma relação não 
evidenciada anteriormente. No entanto, a primeira metanálise 
só incluiu estudos até o ano de 2011 e com seguimento >6 
meses; a segunda meta-análise incluiu somente estudos 
onde a ingestão de carboidratos foi <26% da energia diária 
e a terceira não incluiu intervenções que alteraram o índice 
glicêmico da dieta.

No presente estudo, menos critérios de não inclusão foram 
estabelecidos e, portanto, mais estudos foram contemplados. 
Dentre os 10 ensaios que apresentaram seguimento ≤6 
meses, todos demonstraram que o grupo que restringiu 
os carboidratos diminuiu mais a HbA1c se comparado ao 
grupo controle, exceto Daly et al.16 Em relação a perda da 
massa corporal ou IMC, a restrição de carboidratos favoreceu 
melhores resultados nos estudos de Daly et al.,16 Westman 
et al.,17 Goday et al.,18 Sato et al.19 e Wang et al.20 A melhora do 
perfil lipídico foi observada após a restrição de carboidratos 
nos estudos de Gannon e Nuttal,21 Daly et al.,16 Westman 
et al.,17 Yamada et al.,22 Jonasson et al. 23 e Wang et al.20

Já a redução de medicamentos para diabetes foi maior 
no grupo de baixo carboidrato nos estudos de Westman 
et al.,17 Saslow et al.24 Jonasson et al.23 e Sato et al.19 Nenhum 
estudo demonstrou vantagens das outras dietas quando 
comparadas com as dietas restritas em carboidratos.

Sete ensaios apresentaram duração de 12 meses, sendo 
que as melhoras na HbA1c e IMC ou massa corporal fo-
ram semelhantes. No estudo de Elhayany et al.25 os autores 
compararam três tipos de dietas (baixa em carboidratos, 
mediterrânea e ADA) e mostraram que a restrição de car-
boidratos diminuiu a HbA1c (0,4%) e TG (0,64 mmol/l) em 
relação a ADA e aumentou o HDL (0,13 mmol/l) em relação 
a mediterrânea e ADA. Outro estudo comparou três dietas 
(restrita em carboidratos, alto IG e baixo IG) e demonstrou 
que a restrição de carboidratos diminuiu o TG em 12% e Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos estudos.

Artigos encontrados na pesquisa da literatura (n=398)

Leitura do título e resumo

Leitura integral (n=29)

Estudos incluídos (n=19)

Não randomizado (n=3)

Paciente não diabético (n=2)

Desfecho não relevante (n=5)

Excluídos (n=368)
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Tabela 1. Resumo descritivo dos estudos com restrição de carboidratos em sujeitos DM2. 

Autor/ano Amostra/ delinea-
mento Duração Intervenção Controle Resultados Abandono 

(I/C)

GANNON; 
NUTTALL, 
2004

11 sujeitos com 
DM2 (11 homens).  
IMC: 31 kg/m2, 
HbA1c: 9,6%. ECR, 
cross over*

5 semanas

20% de carboidratos, 
30 % de proteínas, 
50% de lipídios. 
 2825 kcal

55% de carboidratos, 15% 
de proteínas, 30% de 
lipídios. 
2825 kcal

• Não houve diferença na redução de 
massa corporal, HDL e LDL entre os 
dois grupos.
• A média da glicemia em jejum, 
concentração média da glicose de 
24 horas, HbA1c e a concentração de 
triacilglicerol em jejum diminuiu no 
grupo intervenção (todos p<0,05). 

3 (0/3)

DALY et al., 
2005

102 sujeitos com 
DM2 (53 homens e 
49 mulheres). IMC: 
36 kg/m2, HbA1c: 
9,1%. 
ECR, grupos 
paralelos

3 meses

<70g de carboidratos 
por dia. Aos 3 
meses: 33,5% de 
carboidratos, 26,4% 
de proteínas, 40,1% 
de lipídios.
1290 kcal

Redução do consumo de 
gorduras e tamanho das 
porções. Aos 3 meses: 
45,2% de carboidratos, 
20,9% de proteínas, 32,9% 
de lipídios.
1434 kcal

• Ambos os grupos perderam massa 
corporal ao final do estudo, mas a 
redução no grupo intervenção foi 
maior do que no controle (p<0,01).
• O controle glicêmico, HbA1c, 
triglicérides e pressão arterial não 
sofreram alterações significativas nos 
grupos.
• O grupo que restringiu a ingestão de 
carboidratos apresentou uma melhora 
na relação de colesterol total/HDL 
(p=0,011).

23 (11/12)

WESTMAN 
et al., 2008

97 sujeitos com 
DM2 (19% homens 
e 81% mulheres)  
IMC: 38 kg/m2, 
HbA1c: 8,6%. 
ECR, grupos 
paralelos

6 meses

13% de carboidratos, 
28% de proteínas, 
59% de lipídios.  
Sem restrição calórica. 
Aos 6 meses: 1550 
kcal.

44% de carboidratos, 20% 
de proteínas, 36% de 
lipídios.  
Restrição de 500 kcal/dia. 
Baixo IG.  
Aos 6 meses: 1335 kcal.

• Em relação ao grupo controle, o 
grupo que restringiu os carboidratos 
apresentou redução na HbA1c (p=0,03) 
e massa corporal (p<0,01), além de 
aumento no colesterol HDL (p<0,01).
• Os dois grupos melhoraram a 
glicemia de jejum e a insulina de forma 
semelhantes.
• A redução dos medicamentos 
para diabetes foi maior no grupo 
intervenção (p<0,01).

47 (27/20)

WOLEVER 
et al., 2008

162 sujeitos com 
DM2** (74 homens 
e 88 mulheres).  
IMC: 31 kg/m2, 
HbA1c: 6,2%, 
Glicemia jejum: 7,4 
mmol/L. 
ECR, grupos 
paralelos.

12 meses

39% de carboidratos, 
29% proteínas, 40% 
de lipídios, 
2020 kcal,  
Índice Glicêmico (IG) 
60%.

1. Dieta de alto IG:  
47% de carboidratos, 31% 
de lipídios,  
1890 kcal, 
IG 63%.

2. Dieta de baixo IG:
52% de carboidratos, 27% 
de lipídios, 
1800 kcal,  
IG 55%.

• Não houve diferença significativa 
na HbA1c e massa corporal com as 
diferentes dietas.
• O grupo intervenção apresentou 
diminuição no TG e aumento de HDL 
em relação a dieta de baixo IG (ambos 
p<0,05). 
• Aos três meses, houve diminuição na 
concentração de glicose após TOTG no 
grupo que restringiu os carboidratos 
(p<0,05) e, até o sexto mês, a relação 
CT/HDL caiu neste grupo (p<0,05).
• Ao final do estudo, a glicemia em 
jejum foi maior e a glicemia pós TOTG 
foi menor na dieta de baixo IG (ambos 
p<0,05). 
• Não houve diferenças significativas 
nas concentrações de insulina.
• A PCR aumentou no grupo de alto IG, 
diminuiu no grupo de baixo IG e não 
foi alterada no grupo que restringiu os 
carboidratos (p<0,01). 

2 
(1/1)

DAVIS et al., 
2009

105 sujeitos com 
DM2 (23 homens e 
82 mulheres). IMC: 
36 kg/m2, HbA1c: 
7,5%. 
ECR, grupos 
paralelos

12 meses

20-25g de 
carboidratos por dia, 
com acréscimo de 5 
g/semana. Restrição 
calórica para perda de 
1 kg/semana. Aos 12 
meses: 
33% de carboidratos, 
23% de proteínas, 
44% de lipídios, 
1642 kcal.

<25% de gordura por dia. 
Restrição calórica para 
perda de 
1 kg/semana. Aos 12 
meses:   
50% de carboidratos, 19% 
de proteínas, 31% de 
lipídios, 
1810 kcal.

• No início, o grupo que restringiu os 
carboidratos apresentou maior redução 
da massa corporal em relação ao grupo 
que restringiu as gorduras (p<0,01), 
no entanto, após 1 ano, ambos os 
grupos tiveram uma redução de 3,4% 
em média.
• Não houve mudança significativa na 
HbA1c, colesterol total, triglicérides, LDL 
e pressão arterial entre os grupos.
• O HDL aumentou no grupo 
intervenção aos 6 meses e se manteve 
até os 12 meses (p<0,01).

20 (10/10)

ELHAYA-NY 
et al., 2010

259 sujeitos com 
DM2 (137 homens e 
122 mulheres). 
IMC: 31 kg/m2, 
HbA1c: 8,3%. 
ECR, grupos 
paralelos.

12 meses

35% de carboidratos, 
20% de proteínas, 
45% de lipídios (50% 
AGMI). 
20 kcal/kg de massa 
corporal

1. Dieta ADA: 50-55% de 
carboidratos, 15-20% de 
proteínas, 30% de lipídios. 
20 kcal/kg de massa 
corporal
2. Dieta Mediterrânea: 
semelhante a ADA, mas 
com lipídios AGMI. 
20 kcal/kg de massa 
corporal

• O massa corporal, IMC, LDL e 
circunferência da cintura foram 
reduzidas em todas as dietas, sem 
significância entre os grupos.
• A HbA1c, lipídios no sangue e HOMA-
IR diminuiu nos 3 grupos.
• A redução na HbA1c foi maior no 
grupo que restringiu os carboidratos 
do que no grupo ADA (p<0,022). A 
diminuição dos triglicerídeos no grupo 
intervenção e Mediterrâneo foi maior 
do que no grupo ADA (p<0,01).
•  Apenas o grupo que restringiu os 
carboidratos aumentou o HDL (p<0,01).

80 
(24/30/26)

RESTRIÇÃO DE CARBOIDRATOS NO MANEJO DO DIABETES MELLITUS TIPO 2: REVISÃO CRÍTICA DE ENSAIOS 
CLÍNICOS RANDOMIZADOS

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2019;29(4):432-40



436

Autor/ano Amostra/ delinea-
mento Duração Intervenção Controle Resultados Abandono 

(I/C)

LARSEN
et al., 2011

108 sujeitos com 
DM2 (48% homens 
e 52% mulheres).  
IMC: 95kg,
HbA1c: 7,8%. 
ECR, grupos 
paralelos.

12 meses

40% de 
carboidratos,30% de 
proteínas, 30% de 
lipídios,  
~1530 kcal.

55% de carboidratos, 15% 
de proteínas, 30% de 
lipídios, ~1530 kcal

• Não houve diferença na ingestão 
energética, adesão dietética, perda da 
massa corporal, HbA1c, circunferência 
da cintura, pressão arterial, função renal 
e perda de cálcio entre os grupos.
• O colesterol total, HDL e triglicérides 
melhoraram em ambos os grupos 
(todos p<0,05), mas sem diferença 
significativa entre eles.

5 (4/1)

IQBAL et al., 
2012

144 sujeitos com 
DM2 (130 homens e 
14 mulheres).  
IMC: 37 kg/m2, 
HbA1c: 7,7%. 
ECR, grupos 
paralelos

24 meses

30g de carboidratos 
por dia, sem restrição 
calórica. 
Aos 6 meses: 
 35% de carboidratos, 
22% de proteínas, 
43% de lipídios, 
1806 kcal  

≤30% de gordura, com 
redução de 500 kcal 
por dia.  
Aos 6 meses: 
42% de carboidratos, 21% 
de proteínas, 37% de 
lipídios,  
1743 kcal

• Não houve diferença na ingestão 
calórica, atividade física, redução de 
massa corporal e alterações lipídicas 
entre os dois grupos.
• No sexto mês, o grupo que restringiu 
os carboidratos apresentou maiores 
reduções de HbA1c (-0,5%), contudo 
não sustentada ao final do estudo.
•  A ingestão de carboidratos no grupo 
intervenção atingiu seu ponto mais 
baixo aos 6 meses e, em seguida, 
aumentou gradualmente até o fim do 
estudo.
• Não houve diferença significante na 
ingestão de macronutrientes entre os 
grupos ao final do estudo.

76 (42/34)

GULD-
BRAND
et al., 2012

61 sujeitos com 
DM2. (27 homens e 
34 mulheres) 
IMC: 33 kg/m2, 
HbA1c: 7,4%. 
ECR, grupos 
paralelos.

24 meses

20% de carboidratos, 
30% de proteínas, 
50% de lipídios, 
 1600 kcal (mulheres) 
e 1800 kcal (homens).

55-60% de carboidratos, 
10-15% de proteínas, 30% 
de lipídios,  
1600 kcal (mulheres) e 
1800 kcal (homens).

• Os dois grupos alcançaram a maior 
perda da massa corporal no sexto mês 
(ambos p<0,01). Ainda neste período, 
houve redução nas doses de insulina 
favorável ao grupo intervenção se 
comparado ao controle (p<0,05). 
Além disso, o grupo que restringiu os 
carboidratos apresentou diminuição 
na HbA1c (p<0,01) e aumento do HDL 
(p=0,018).
• Apenas o grupo que restringiu as 
gorduras apresentou diminuição da 
pressão sistólica (p<0,01) e diastólica 
(p=0,012).
• Não houve alterações na HbA1c, 
massa corporal, pressão arterial, HDL, 
LDL e medicamentos entre os grupos 
ao final do estudo.

7 (3/4)

KREBS et al., 
2012

419 sujeitos com 
DM2 (168 homens e 
251 mulheres).  
IMC: 37 kg/m2, 
HbA1c: 8,1%. 
ECR, grupos 
paralelos

12 meses

40% de carboidratos, 
30% de proteínas 
e 30% de lipídios, 
restrição de 500 kcal.

55% de carboidratos, 
15% de proteínas, 30% 
de lipídios, restrição de 
500 kcal.

• Em relação aos valores basais, os 
dois grupos diminuíram a HbA1c, 
circunferência da cintura, massa 
corporal e gordura corporal nos 
primeiros seis meses de estudo (ambos 
p<0,05).
• A glicemia em jejum, HbA1c, massa 
corporal, gordura corporal, perfil 
lipídico em jejum, pressão arterial 
sistólica e diastólica, aderência dietética, 
função renal, creatinina e qualidade de 
vida não diferiu entre os grupos ao final 
do estudo.

125 (63/62)

TAY et al., 
2014

115 sujeitos com 
DM2 (66 homens e 
49 mulheres). 
IMC: 34 kg/m2, 
HbA1c: 7,3%. 
ECR, grupos 
paralelos

24 semanas

14% de carboidratos, 
28% de proteínas, 
58% de lipídios,  
1429 kcal

53% de carboidratos, 17% 
de proteínas, 30% de 
lipídios,  
1429 kcal.

• Não houve diferença na massa 
corporal, IMC, circunferência da cintura, 
pressão arterial, HOMA2-IR, HOMA2-%B, 
colesterol total, LDL-C e PCR entre os 
grupos.
• O grupo que restringiu os 
carboidratos reduziu cinco vezes mais 
os triglicérides (p<0,01), apresentou 
redução da glicemia (p<0,05) 
e diminuiu duas vezes mais os 
medicamentos para diabetes (p<0,01).

25 (13/12)

YAMADA
et al., 2014

24 sujeitos com 
DM2 (12 homens e 
12 mulheres). 
IMC: 26 kg/m2, 
HbA1c: 7,7%. 
ECR, grupos 
paralelos.

6 meses

70-130g de 
carboidratos, sem 
restrição calórica.  
Aos 6 meses: 30% 
de carboidratos, 25% 
de proteínas, 45% de 
lipídios,  
1634 kcal

50-60% de carboidratos, 
<25% de lipídios, com 
restrição calórica (massa 
corporal ideal x 25).  
Aos 6 meses: 51% de 
carboidratos, 17% de 
proteínas, 32% de lipídios,  
1610 kcal.

• O grupo que restringiu os 
carboidratos apresentou redução da 
HbA1c em comparação com o grupo 
que restringiu as gorduras (p=0,03).
• Não houve mudanças na glicemia em 
jejum, massa corporal, IMC, HDL, LDL e 
pressão arterial nos grupos.
• Os triglicerídeos diminuíram no grupo 
intervenção (p=0,02), mas não houve 
diferença significante entre os grupos.

0
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SASLOW
et al., 2014

34 sujeitos** com 
DM2 (9 homens e 
25 mulheres). 
IMC: 37 kg/m2, 
HbA1c: 6,8%. 
ECR, grupos 
paralelos.

3 meses

20-50g de 
carboidratos, sem 
restrição calórica.  
Aos 3 meses:
14% de carboidratos, 
24% de proteínas, 
58% de lipídios,  
1694 kcal.

45-50% de carboidratos 
e incentivo para diminuir 
lipídios, com restrição de 
500 kcal.  
Aos 3 meses:  
41% de carboidratos, 21% 
de proteínas, 35% de 
lipídios,  
1381 kcal.

• O grupo que restringiu os 
carboidratos apresentou diminuição na 
HbA1c (p=0,04) e eliminação de um ou 
mais medicamentos orais para diabetes 
(p=0,03).
• Ambos os grupos diminuíram a massa 
corporal (ambos p<0,05), porém não 
houve diferença significativa entre os 
grupos.
• Os dois grupos exibiram redução nos 
valores de PCR, mas não nos valores de 
pressão arterial, glicose, lipídios, insulina 
ou HOMA-IR.
• Os participantes de ambos os grupos 
relataram menos fome e diminuição de 
desejo por doces (ambos p<0,05).
• O grupo intervenção relatou melhoras 
no sofrimento do diabetes (p<0,05), 
a qual não foi evidenciada no grupo 
controle.

2 (1/1)

JONAS-SON 
et al., 2014

61 sujeitos com 
DM2 (27 homens e 
34 mulheres). 
IMC: 33 kg/m2, 
HbA1c: 7,4%. 
ECR, grupos 
paralelos.

3 meses

20% de carboidratos, 
1600 kcal (mulheres) 
e 1800 kcal (homens). 
Aos 6 meses: 25% 
de carboidratos, 26% 
de proteínas, 49% de 
lipídios

30% de lipídios,  
1600 kcal (mulheres) 
e 1800 kcal (homens). 
Aos 6 meses: 49% de 
carboidratos, 22% de 
proteínas, 29% de lipídios

• Ambos os grupos reduziram o IMC 
(ambos p<0,05).
• O grupo que restringiu os 
carboidratos diminuiu a HbA1c 
(p<0,01) e aumentou o HDL (p<0,05), 
mas mudança entre os grupos não foi 
significativa. 
• Apenas o grupo intervenção reduziu a 
dose total de insulina (p<0,05).
• Entre os grupos, os níveis de IL-1Ra 
diminuíram no grupo intervenção, 
enquanto os níveis de IL-6 aumentaram 
no grupo controle (ambos p<0,05).
• Os níveis de PCR, TNFR1 e TNFR2 
não se alteraram em nenhum dos 
grupos, embora o TNFR2 apresentasse 
tendência a aumentar no grupo 
controle (p=0,064).

0

TAY et al., 
2015

115 sujeitos com 
DM2 (66 homens e 
49 mulheres).  
IMC: 35 kg/m2, 
HbA1c: 7,3% 
ECR, grupos 
paralelos.

52 semanas

14% de carboidratos, 
28% de proteínas, 
58% de lipídios, 
restrição calórica de 
30% do VET.

53% de carboidratos, 17% 
de proteínas, 30% de 
lipídios, restrição calórica 
de 30% do VET.

• Ambos os grupos tiveram reduções 
similares na HbA1c, massa corporal, 
IMC e circunferência da cintura.
• O grupo que restringiu os 
carboidratos apresentou diminuição do 
TG e aumento do HDL (ambos p<0,01) 
em comparação com o grupo que 
restringiu os lipídios.
• O grupo intervenção obteve 
maior redução nos medicamentos 
hipoglicemiantes do que o grupo 
controle (p=0,02).

37 (17/20)

GODAY
et al., 2016

89 sujeitos com 
DM2 (31 homens e 
58 mulheres).  
IMC: 33 kg/m2, 
HbA1c: 6,9%. 
ECR, grupos 
paralelos.

4 meses

<50g de carboidratos, 
ingestão calórica 
total de 600-800 kcal 
até perda de 90% 
do massa corporal 
programado. Após, 
houve ajuste calórico 
para manutenção do 
massa corporal.

45-60% de carboidratos, 
10-20% de proteínas, 
30% de lipídios, restrição 
calórica de 500-1000 kcal 
por dia.

• O grupo que restringiu os 
carboidratos apresentou maior redução 
de massa corporal e maior redução 
de circunferência da cintura (ambos 
p<0,01).
• Os dois grupos apresentaram 
diminuição dos níveis de glicose 
plasmática em relação ao valor inicial 
(ambos p<0,05), no entanto, a HbA1c 
foi reduzida de forma significativa 
apenas no grupo intervenção (p<0,01).
• A sensibilidade à insulina, avaliada 
pelo HOMA-IR, foi mais baixa no grupo 
que restringiu os carboidratos (p<0,05).
• Não houve alteração significativa no 
colesterol total, HDL e LDL nos grupos.
• O grupo intervenção demonstrou 
mais satisfação com a dieta (p<0,01), 
mas a adesão dietética foi semelhante.

13 (5/8)

WYCHER-
LEY et al., 
2016

115 sujeitos com 
DM2 (66 homens e 
49 mulheres). 
IMC: 35 kg/m2, 
HbA1c: 7,3% 
ECR, grupos 
paralelos.

52 semanas

14% de carboidratos, 
28% de proteínas, 
58% lipídios, ~1435 
kcal (mulheres) e 
~1675 kcal (homens)

53% de carboidratos, 17% 
proteínas, 30% lipídios, 
~1435 kcal (mulheres) e 
~1675 kcal (homens)

• Ambos os grupos reduziram 
significativamente a massa corporal e 
HbA1c, sem efeito diferencial da dieta. 
• A dilatação fluxo-mediada da 
artéria braquial (medida não invasiva 
da função endotelial e marcador 
prognostico de complicações 
cardiovasculares) foi semelhante entre 
os grupos no início do estudo e não se 
alterou com nenhuma das dietas.  

37 (17/20)
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SATO et al., 
2017

66 sujeitos com 
DM2 (47 homens e 
15 mulheres). 
IMC: 27 kg/m2, 
HbA1c: 8,2%. 
ECR, grupos 
paralelos

6 meses

130g de carboidratos, 
sem restrição calórica.  
Aos 6 meses: 43% 
de carboidratos, 19% 
de proteínas, 34% de 
lipídios, 
1371 kcal

50-60% de carboidratos, 
calorias para manutenção 
do massa corporal.  
Aos 6 meses: 49% de 
carboidratos, 16% de 
proteínas, 29% de lipídios, 
1605 kcal

• O grupo que restringiu os 
carboidratos apresentou maior redução 
na HbA1c (p<0,01), ingestão calórica 
(p=0,01), massa corporal (p=0,02) e IMC 
(p=0,03).
• Não houve alteração no colesterol 
HDL, LDL, creatinina sérica e 
microalbuminúria entre os grupos.
• Houve uma tendência maior 
de hipoglicemia e redução de 
medicamentos no grupo que restringiu 
a ingestão de carboidratos, porém sem 
significância.

4 (1/3)

WANG
et al., 2018

56 sujeitos com 
DM2 (52% homens 
e 48% mulheres). 
IMC: 24 kg/m2 
HbA1c: 7,6%. 
ECR, grupos 
paralelos

3 meses

39% de carboidratos, 
19% de proteínas, 
42% de lipídios,  
1808 kcal

56% de carboidratos, 18% 
de proteínas, 26% de 
lipídios,  
1732 kcal

• O grupo intervenção apresentou 
redução do IMC e colesterol total 
(ambos p<0,05).
• Entre os grupos, a diminuição na 
HbA1c foi maior no grupo intervenção 
(p<0,05).
• Ambos os grupos diminuíram as 
doses de insulina (ambos p<0,05) 
e melhoraram as concentrações de 
glicose em jejum (ambos p<0,01) e 
pós-prandial (ambos p<0,01).

7 (4/3)

Notas: * Neste tipo estudo, após um período pré-determinado, os participantes do grupo intervenção vão para o grupo controle, e vice- versa. ** Considerou-se o diagnóstico de DM2 
através da glicemia em jejum (≥ 7,0 mmol/L) ou glicose plasmática (≥11,1 mmol/L) 2 h após o TOTG em mais de 1 ocasião até 2 meses depois da randomização. *** Quatro sujeitos 
apresentavam pré-diabetes.

aumentou o HDL em 4% em comparação com a dieta de 
baixo IG e, até o sexto mês, a proporção CT/HDL caiu 8%.26 
Além desses, Davis et al.,27 Tay et al.28 e Wicherley et al.29 
mostraram que a dieta restrita em carboidratos melhora o 
perfil lipídico em comparação com outras dietas. 

Finalmente, dois ensaios acompanharam os pacientes 
por 24 meses e não mostraram diferença na HbA1c, massa 
corporal ou IMC, perfil lipídico, e medicamentos entre os 
grupos. Entretanto, Iqbal et al.30 relataram que o grupo que 
restringiu os carboidratos diminuiu, em maior magnitude, a 
HbA1c (0,5%) em comparação ao grupo controle aos seis 
meses, momento em que a ingestão de carboidratos foi 
menor. No mesmo período, Guldbrand et al.31 mostraram que 
o grupo que reduziu o consumo de carboidrato diminuiu a 
HbA1c (0,4%) e aumentou o HDL (0,11 mmol/l) em relação 
ao grupo controle.

Alguns autores, no entanto, trazem à tona preocupações 
com as dietas de baixo teor de carboidrato devido ao aumento 
concomitante na ingestão de gordura, sobretudo gordura 
saturada, e sugeriram que o grupo intervenção optasse pre-
ferencialmente por ácidos graxos insaturados.16,21,23,25,26,28,30,31 
No entanto, esse tipo de preocupação entra em discussão 
de acordo com meta-análises que incluíram estudos pros-
pectivos, observacionais e randomizados, e verificaram que 
não há evidência de que a gordura saturada aumente o risco 
de mortalidade por doenças cardiovasculares.32,33

Contudo, nesse contexto, diversos autores discutem o 
tipo de gordura saturada consumida (tamanho da cadeia car-
bônica), bem como o nutriente substituinte quando se reduz 
o consumo de lipídeos saturados.34,35 Acredita-se, portanto, 
que a maior problemática em relação a gordura saturada 
não seria seu efeito sobre as concentrações de LDLc mas, 
sobretudo, seu papel no aumento do processo inflamatório, 
mediado por citocinas que podem ser mais expressas frente 
ao aumento da ingestão de lipídios da dieta.36

 Recentemente, o estudo ARIC, publicado por Seidelmann 
et al.37 verificou que além da restrição de carboidratos, os 
substituintes são fundamentais para determinar redução ou 

aumento de risco de mortalidade. Os autores verificaram que a 
restrição de carboidratos associada ao aumento do consumo 
de proteína e gordura animal aumentou o risco de mortalidade 
em 18 % (1.18 95% IC [1.08 – 1.29]). Contudo, ao substituir 
por proteína e gordura vegetal, o risco reduzia em magnitude 
semelhante, 18% (0.82 95% IC [078 – 0.87]). Do ponto de vista 
biológico, discute-se o papel dos lipídeos saturados sobre 
processos inflamatórios que, por sua vez, poderiam aumentar 
o risco de mortalidade por doenças cardiovasculares. 

Além disso, a restrição de carboidratos pode favorecer o 
consumo de proteínas e, embora haja falta de consenso em 
torno das dietas hiperproteicas em pacientes com DM2, o 
estudo de Goday et al.18 não demonstrou prejuízo renal com 
o consumo de 30 a 53% da ingestão calórica. Contudo, não 
se sabe ao certo se o aumento do consumo de proteínas, 
em especial, de fonte animal, pode ou não, aumentar o risco 
de mortalidade por doenças cardiovasculares. Sugere-se, no 
entanto, que a proteína animal pode afetar negativamente a mi-
crobiota intestinal e, assim, aumentar o processo inflamatório.38

Nos estudos de Westman et al.,17 Iqbal et al.,30 Yamada 
et al.,22 Saslow et al. 24 e Sato et al.19 os autores sugerem 
que o aconselhamento para seguir uma dieta restrita em 
carboidratos com ingestão calórica ad libitum pode promover 
redução e/ou manutenção da massa corporal semelhante ou 
maior do que a orientação de dieta hipocalórica com alto teor 
de carboidratos. A explicação para este achado estaria na 
hipótese do modelo carboidrato-insulina (CIM) de obesidade, 
o qual preconiza que as dietas restritas em carboidratos 
podem levar a mudanças hormonais, como a diminuição 
da concentração de insulina e aumento do glucagon, que, 
resumidamente, favoreceriam a criação de uma ambiente 
favorável para oxidação de ácidos graxos.39 

Recentemente, Ebbeling et al.40 randomizaram 164 indiví-
duos adultos com sobrepeso ou obesidade, que previamente 
perderam cerca de 12% da massa corporal, para três dietas 
com diferentes concentrações de carboidratos (20%, 40% 
e 60%) e igual consumo proteico (20%). O estudo forneceu 
todas as refeições aos participantes durante cinco meses e 
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ajustou o consumo calórico para manutenção da perda da 
massa corporal inicial, sendo que o gasto energético total, 
medido com água duplamente marcada, foi avaliado como 
desfecho primário através da análise de intenção de tratar. Os 
resultados demonstraram que os participantes que receberam 
uma dieta com baixo teor de carboidratos apresentaram um 
aumento significativo no gasto energético total (209 kcal/dia) 
em relação aos que receberam uma dieta rica em carboidratos, 
o que facilitaria a manutenção da massa corporal. Contudo, 
a partir desses dados, não se pode inferir que a restrição de 
carboidratos é necessária para aumentar o gasto energético.

O mecanismo pelo qual a dieta restrita em carboidrato 
exerce seu efeito é controverso. Postula-se, no entanto, que 
a redução da massa corporal, sobretudo de gordura corporal, 
seja o principal responsável pela melhora dos pacientes com 
DM2 e, apesar de Gannon e Nuttal11 e Saslow et al.24 demons-
trarem melhora na HbA1c sem diferença na redução da massa 
corporal, este é um dos principais pilares no tratamento do 
DM2.9 A redução no consumo de carboidratos refinados, per 
se, é outro fator que deve ser considerado, já que o consu-
mo desse tipo de carboidrato associa-se positivamente com 
DM2, bem como podem colaborar para o excesso da massa 
corporal.41 Também é possível que o aumento no consumo 
de proteínas seja determinante, visto que esse macronutriente 
parece favorecer o aumento da saciedade, bem como colaborar 
para preservação massa muscular; mecanismos que justificam 
a manutenção e/ou dificuldade do ganho de massa gorda.42 

Embora algumas organizações reconheçam e até mesmo 
incentivem a restrição de carboidratos para o tratamento do 
DM2,43 levando-se em consideração o princípio da hipótese 
nula, é necessário reconhecer que, apesar das evidências 
que suportam as dietas com baixo teor de carboidratos se-
rem relativamente volumosas, estas apresentam vieses que 
impedem a afirmação de superioridade em relação às outras 
abordagens dietéticas, assim como o tempo de intervenção 
é curto, impedindo maiores extrapolações. 

Ademais, a heterogeneidade dos resultados pode ter 
relação com a aderência dietética, que sabidamente é de 
difícil implementação a longo prazo. Nesse sentido, muitos 
autores relataram aumento no consumo de carboidratos 

com o passar do tempo, diminuindo o contraste entre o 
grupo intervenção e controle.16,19,25,27,30,31 Do mesmo modo, o 
ajuste da medicação durante o tratamento pode ter mitigado 
a diferença na HbA1c entre os grupos. Outros fatores de 
confusão que podem ter interferido nos resultados foram a 
falta de cegamento, tratamento por protocolo e a alta taxa 
de abandono presentes em alguns estudos.

Ainda, estudos clínicos e randomizados tendem a ser de 
curta e média duração, dificultando a extrapolação adequada 
dos dados. Por fim, se consideramos os estudos de coorte 
que mostram resultados mais longitudinais, os mesmos 
possuem inúmeros vieses de confusão, o que também di-
ficulta melhores interpretações sobre o efeito da restrição 
de carboidratos e desfechos clínicos relacionados ao DM2.

CONCLUSÃO
A evidência atual sugere que as dietas restritas em carboi-

dratos sejam superiores às outras abordagens dietéticas no 
tratamento do DM2, principalmente, a curto prazo e, embora 
alguns estudos apontem esse tipo de intervenção como a 
primeira estratégia para pacientes diabéticos, ao longo do 
tempo ela se mostra semelhante em comparação as demais 
condutas. Além disso, a heterogeneidade dos estudos, bem 
como os vieses metodológicos dificultam extrapolação dos 
achados. É fundamental esclarecer que o tratamento do 
paciente diabético vai além do manejo dietético e que, a 
obtenção de um prognóstico positivo depende de diversos 
fatores que interatuam em diferentes esferas do cuidado. 

Deste modo, até o momento e de acordo com esta re-
visão, é precipitado afirmar que as dietas com baixo teor de 
carboidratos são mais eficazes no manejo do DM2, sendo 
necessários novos estudos que consigam minimizar as dú-
vidas atribuídas aos vieses aqui descritos.
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CUIDADOS BUCAIS EM PACIENTE COM FIBROSE 
PULMONAR IDIOPÁTICA SOB CUIDADOS 

PALIATIVOS. RELATO DE CASO

ORAL CARE IN IDIOPATHIC PULMONARY FIBROSIS PATIENT IN PALLIATIVE 
CARE. CASE REPORT

RESUMO
Relato de caso: A Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) é uma doença crônica do 

interstício pulmonar que se manifesta por fibrose progressiva com alta prevalência de 
insuficiência respiratória. Como toda doença crônica e progressiva, a FPI necessita de 
acompanhamento por uma equipe multiprofissional de Cuidados Paliativos (CP) a fim 
de proporcionar um cuidado integral, considerando todas as queixas e necessidades 
do paciente. Em uma enfermaria de CP de um hospital terciário, um paciente do sexo 
masculino, 77 anos, foi admitido por FPI avançada para controle de sintomas e cuida-
dos de fim de vida. Durante a oroscopia realizada pela equipe, recebeu diagnóstico 
de candidíase oral, onde foi solicitada avaliação do cirurgião-dentista. Na avaliação 
odontológica, queixou-se de língua ressecada e perda do paladar. Paciente acamado, 
dispneico em repouso, em uso contínuo de máscara de venturi e lábios ressecados, com 
presença de placas brancas ressecadas (resíduos alimentares) em palato duro e mole, 
mucosa jugal e gengival, língua ressecada com saburra e hipossalivação. Foi realizada 
a higiene oral, prescrição de substituto salivar e hidratante labial. O procedimento foi 
longo e intermitente devido à dificuldade do paciente de se manter sem o suporte de 
oxigênio. Após o procedimento, o paciente relatou melhora de 90% dos sintomas bucais. 
Conclusão: O caso apresentou as alterações bucais e os cuidados odontológicos em 
um paciente com FPI e também evidenciou a importância da avaliação especializada 
realizada pelo cirurgião-dentista inserido em uma equipe multiprofissional em CP, que, 
além do diagnóstico diferencial, proporcionou alívio dos sintomas bucais e conforto ao 
paciente em sua fase final de vida.

Descritores: Cuidados Paliativos; Fibrose Pulmonar; Manifestações Bucais.

ABSTRACT
Case report: Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF) is a chronic interstitial lung disease 

manifested by progressive fibrosis with a high prevalence of respiratory failure. As all chronic 
and progressive diseases, IPF needs follow-up by a multidisciplinary Palliative Care (PC) team 
in order to provide comprehensive care considering all patient’s complaints and needs. In 
a PC inpatient unit of a tertiary hospital, a 77-year-old male patient was admitted because 
of advanced IPF for symptom control and end-of-life care. During the oroscopy done by the 
team, he was diagnosed with oral candidiasis, where evaluation by the dentist was requested. 
In the dental evaluation, he complained of dry tongue and taste loss. Bedridden patient, 
dyspnea at rest, in continuous use of venturi mask and dry lips, dry white plaques (food 
residues) in hard and soft palate, jugal and gingival mucosa, dry tongue with oral coating 
and hyposalivation. Oral hygiene was performed, salivary substitute and lip moisturizer were 
prescribed. The procedure was long and intermittent due to the difficulty of the patient with 
staying without oxygen support. After the procedure, the patient reported 90% improvement 
in oral symptoms. Conclusion: The case showed the oral disorders and dental care in a 
patient with IPF and highlighted the importance of specialized evaluation performed by the 
dentist inserted in a multidisciplinary PC team which, besides the differential diagnosis, 
provided symptom relief of the mouth and comfort to the patient in his end of life. 

Keywords: Palliative Care; Pulmonary Fibrosis; Oral Manifestations.
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INTRODUÇÃO 
A Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) é uma doença crônica 

do interstício pulmonar que se manifesta por fibrose pro-
gressiva com alta prevalência de insuficiência respiratória. 
Entre as pneumopatias intersticiais, a FPI é a mais comum 
e apresenta o pior prognóstico,1 com uma sobrevida de 
aproximadamente três anos a partir do diagnóstico.2 Os 
critérios utilizados para diagnosticar um caso de FPI foram 
estabelecidos em 2011 por diretrizes internacionais,3 até 
então os casos eram subnotificados e por essa razão, a 
epidemiologia da FPI não é bem estabelecida. No entanto, 
existe um consenso que a doença afeta mais homens do 
que mulheres, que é mais comum após a quinta década 
de vida, e que sua incidência tem aumentado ao longo dos 
anos, assim como a mortalidade associada.4,5 

Neste caso, o cuidado paliativo torna-se uma necessida-
de. Dentre os princípios desta abordagem, estão o controle 
de sintomas através do atendimento multiprofissional para 
o paciente e seus familiares, com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida, sem acelerar ou adiar a morte.6 Como toda 
doença crônica, a FPI apresenta repercussões bucais que 
também podem decorrer do seu tratamento e por isso faz-se 
necessária a avaliação orofacial por um cirurgião dentista 
em todos momentos da história natural da doença a fim de 
proporcionar o alívio do sintoma bucal e qualidade de vida.7 
Não há descrição na literatura sobre quais sintomas bucais 
esses pacientes apresentam, tampouco sobre a importância 
do cuidado bucal no cuidado integral dessa doença. 

Todavia, pacientes com falências orgânicas avançadas, 
apesar de diferirem em relação a evolução da curva da doen-
ça, compartilham um padrão semelhante de mudança em 
relação a saúde bucal no final da vida.8,9 Como resultado de 
perda funcional, sobrecarga do cuidador e negligência na 
saúde bucal, esses indivíduos experimentam declínios da 
saúde bucal complexos antes da óbito, que inclui higiene 
bucal deficiente, aumento da dor e infecção dentária, perda 
de dentes e alteração nos tecidos moles,9,10 que, por sua 
vez, pode acelerar o declínio terminal e causar sérias com-
plicações sistêmicas.9 

Posto que o cirurgião dentista pode realizar tratamento 
preventivo, curativo e paliativo em qualquer momento da 
história natural da doença,11 o objetivo deste artigo é relatar a 
abordagem odontológica no alívio de sintomas bucais em um 
paciente com fibrose pulmonar idiopática realizado por uma 
equipe de odontologia inserida em um serviço de cuidados 
paliativos de um hospital terciário de alta complexidade. 

RELATO DE CASO 
Paciente de 77 anos do sexo masculino, casado, pai de 

três filhas, ex-comerciante e aposentado, foi admitido em 
uma enfermaria de cuidados paliativos de um hospital público 
para controle da dispneia e insônia (Escala de avaliação de 
Sintomas de Edmonton (ESAS):12 9 e 10 respectivamente) e 
cuidados de fim de vida devido a uma FPI avançada. Além 
da doença principal, apresentava comorbidades cardíacas 
e pulmonares. (Tabela 1)

 Por não haver mais indicação para tratamento modifica-
dor da doença de base, foi estabelecido a Diretiva Antecipada 
de Vontade (DAV) através de uma decisão compartilhada com 
equipe/paciente/família, ou seja, a partir dessa internação 

não havia mais indicação para cuidados invasivos como 
droga vasoativa, intubação orotraqueal ou ressuscitação 
cardiopulmonar.13 

A prescrição medicamentosa do paciente era de uso 
contínuo para o controle dos sintomas que traziam descon-
forto neste momento. (Tabela 2) 

Na admissão do paciente, durante a avaliação da equipe, 
o paciente recebeu diagnóstico de candidíase bucal. Foi 
solicitada a avaliação odontológica para confirmação do 
diagnóstico antes da prescrição de antifúngico local.

Na avaliação odontológica, a queixa principal do paciente 
era língua ressecada e perda do paladar. No exame físico 
extraoral, observou-se paciente dispneico em repouso, depen-
dente de oxigênio em uso contínuo de máscara venturi com 
Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2) de 50% ocluída 15L/min, 
abertura mandibular preservada e lábios ressecados. (Figura 1). 

Figura 1. Uso de máscara de venturi 50% ocluída com 15l/min.

Tabela 1. Diagnósticos principais sistêmicos do paciente.

Diagnósticos sistêmicos do paciente
Diagnóstico principal Fibrose Pulmonar Idiopática 

Comorbidades Doença Arterial Coronariana

  Infarto Agudo do Miocárdio

  Hipertensão Pulmonar

  Síndrome da Fragilidade

Tabela 2. Medicamentos em uso.

Medicamentos em uso contínuo no dia da primeira 
avaliação odontológica 

Classe do medicamento Nome do medicamento
Corticosteroide Prednisona 20mg
Antiagregante plaquetário Ácido Acetilsalicilico 100mg
  Clopidogrel 75mg
Anticoagulante Enoxaparina 40mg
Opióide Morfina 10mg
Anti-hipertensivo Furosemida 20mg
  Carvedilol 6,25mg
Inibidor de bomba de prótons Omeprazol 20mg
Antidopaminérgico Domperidona 10mg
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No exame físico intraoral, observou-se dentição parcial 
com presença de placas brancas ressecadas compatível com 
resíduos alimentares em palato duro e mole, mucosa jugal e 
gengival; língua ressecada com saburra; mucosas severa-
mente ressecadas; higiene bucal insatisfatória; fluxo salivar 
reduzido e ausência de sinais infecciosos. (Figuras 2 e 3) 
Após a avaliação odontológica, os diagnósticos bucais es-
tabelecidos e está descrito no Tabela 3. 

A conduta adotada para alívio dos sintomas bucais foi 
a realização de higiene bucal com swab e digluconato de 
clorexidina 0,12% sem álcool com a remoção total dos resí-
duos alimentares. (Figuras 4 e 5) 

Aplicação e prescrição de substituto salivar e hidratante 
labial, saliva artificial HC e vaselina 50% + lanolina 50% respec-
tivamente. Orientação ao paciente e à equipe de enfermagem 
quanto a forma de higienização bucal no leito. A avaliação e 
o procedimento odontológico foram realizados em beira leito.

O procedimento foi longo e intermitente devido à difi-
culdade do paciente se manter sem o suporte de oxigênio; 
monitorando a saturação periférica de oxigênio (SpO2) entre 
92 a 94% com oximetria de pulso. Após o procedimento, 
o paciente relatou melhora de 90% dos sintomas bucais, 
segundo a escala ESAS para xerostomia.

DISCUSSÃO 
Os resultados encontrados neste caso evidenciam 

o benefício da avaliação especializada realizada pelo 

cirurgião-dentista inserido em uma equipe multiprofissional 
de cuidados paliativos, uma vez que, neste caso específico 
evitou-se uma prescrição de antifúngico e obteve-se alívio 
de 90% dos sintomas bucais.   

A hipossalivação é a diminuição do fluxo salivar e a 
xerostomia é a sensação subjetiva de boca seca. A hipos-
salivação foi diagnosticada através dos aspectos clínicos 
observados no exame físico intraoral, segundo a escala de 
classificação clínica da mucosa lingual. Esta escala categoriza 
a secura bucal em quatro graus, sendo 0=sem secura e 3= 
língua seca sem viscosidade, pouca ou nenhuma saliva.14 Este 
diagnóstico é explicado neste caso pela polifarmácia utilizada, 
uma vez que antihipertensivos e o opióide utilizados pelo 
paciente tem como efeito colateral a diminuição do fluxo salivar. 

O uso contínuo de oxigênio através do uso de máscara 
de venturi, também pode resultar em ressecamento oral,15 
ressecamento labial e dificuldade de higienização bucal pela 

Figura 2. Presença de placas brancas (resíduos alimentares) em mucosa 
jugal direita e palato mole, língua saburrosa e fluxo salivar diminuído.

Figura 4. Após a higiene oral pode-se observar a mucosa jugal e língua 
íntegras e hidratadas.

Figura 5. Palato duro e mole com presença de petéquias causadas pelo 
ressecamento, língua íntegra e cavidade oral hidratada.

Figura 3. Presença de placas brancas (resíduos alimentares) em mucosa 
jugal direita e palato mole, língua saburrosa e fluxo salivar diminuído.

CUIDADOS BUCAIS EM PACIENTE COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA SOB CUIDADOS PALIATIVOS. RELATO DE CASO

Tabela 3. Diagnósticos odontológicos.

Diagnósticos odontológicos

Sintomas Sinais

Xerostomia 
Hipofunção da glândula salivar

Lábios ressecados

Ageusia 
Língua saburrosa

Higiene bucal insatisfatória com presença 
da débris alimentares
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impossibilidade do paciente permanecer muito tempo sem a 
máscara, aumentando o risco de acúmulo e aderência de re-
síduos às mucosas bucais. Neste caso, houve a necessidade 
de lubrificação oral e hidratação labial, os quais estão dispo-
níveis com diversas formulações no mercado farmacêutico. 
Embora tenha descrito na literatura sobre um possível risco 
de queimadura nos pacientes ao utilizar a vaselina com o uso 
contínuo de oxigênio,16  o serviço odontológico de cuidados 
paliativos do HCFMUSP tem experiência há quatro anos com 
o uso de vaselina 50% + lanolina 50% para hidratação labial 
com um estudo em andamento para comprovar sua eficácia 
e acredita que pode ser uma alternativa segura.

A higienização insatisfatória além de causar desconforto 
ao paciente contribui para o desenvolvimento da doença 
periodontal que por sua vez é um fator de risco para várias 
doenças sistêmicas incluindo as doenças pulmonares, pois 
a placa bacteriana pode servir como um reservatório para 
patógenos respiratórios.17 A higiene oral reduz significativa-
mente a taxa de infecção do trato respiratório inferior.18

A candidíase é uma infecção oportunista causada pelo 
fungo do gênero candida, especialmente a cândida albicans. 
Pode estar relacionado com fatores locais como uso de 
corticosteroides orais, hipossalivação e uso de próteses 
dentárias; e sistêmicos como imunossupressão e/ou anti-
bioticoterapia.19 Segundo Neville, a candidíase oral pode se 
manifestar como: pseudomembranosa, eritematosa, atrofia 
papilar central, multifocal crônica, quielite angular, estomatite 
protética, hiperplásica, mucocutânea e também relacionado 
a síndromes endócrina-candidíase.20 Além disso, segundo 
Eggimann et al., 5% a 30% dos pacientes internados em 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que são colonizados por 
Candida desenvolvem uma infecção invasiva, geralmente na 
fase mais tardia da internação.21

A língua saburrosa por sua vez é caracterizada por um 
revestimento de mátria orgânica estagnada com aspecto de 
placa esbranquiçada, podendo ainda ter coloração amarelada 
ou amarronzada ocasionada pela diminuição do fluxo salivar, 
descamação epitelial da mucosa bucal e higienização insa-
tisfatória no dorso da língua, o que favorece a produção de 
componentes voláteis de enxofre que causam odor desagradá-
vel e colonização bacteriana.22 Essa placa mantém-se aderida 
às papilas filiformes o que justifica a dificuldade frequente de 
sua remoção e a possibilidade de causar alteração do pala-
dar.23 O diagnóstico é clínico e muitas vezes confundido com 
candidíase em sua forma pseudomembranosa, pois ambas 
se caracterizam por placas brancas destacáveis. 

Porém no diagnóstico clínico da candidíase, é possível 
observar que após a remoção das placas brancas, há uma 

superfície eritematosa, erosada ou ulcerada. Além disso, o 
paciente pode queixar-se de ardência ou prurido durante a 
anamnese e em caso de dúvidas pode-se realizar culturas 
para fungos.19  O tratamento indicado baseia-se na prescrição 
de antifúngico local e eventualmente sistêmico. 

Quanto ao diagnóstico da língua saburrosa, após a remo-
ção das placas brancas não se observa áreas eritematosas e o 
paciente pode se queixar eventualmente de boca seca, gosto 
e cheiro ruim na boca. Pires et al., relatou que os pacientes 
internados em UTI apresentam alto risco de colonização 
por leveduras do gênero candida na saburra lingual, o que 
pode, inclusive, favorecer o desenvolvimento de pneumonia 
nosocomial.24 Contudo, a higienização da língua com escova 
dentária, limpador de língua e ou solução bucal com sistema 
enzimático diariamente até a remoção completa da saburra25 

são os procedimentos para a prevenção da proliferação dos 
patógenos oportunistas.

No caso relatado, o paciente estava em fase final de vida 
então, por critérios de fim de vida no qual se evita submeter 
o paciente a procedimentos que possa incomodá-lo ou que 
possa não haver tempo hábil para o resultado do exame, após 
discussão com a equipe multiprofissional foi optado por não 
realizar a confirmação do diagnóstico através da coleta de 
material para investigação clínica da candida nos tecidos 
moles, uma vez que foi possível realizar este diagnóstico 
clinicamente. Dessa forma o diagnóstico clínico foi língua 
saburrosa e o tratamento foi higienização oral com swab e 
digluconato de clorexidina 0,12% sem álcool.

CONCLUSÃO
O caso apresentou as alterações bucais e os cuidados 

odontológicos encontrados em um paciente com FPI avança-
da que apesar de ter em comum algumas alterações orofa-
ciais em relação a outras falências orgânicas, mostra também 
que a FPI deve ser mais estudada e relatada pelos cirurgiões 
dentistas. Este caso também evidenciou a importância da 
avaliação especializada realizada pelo cirurgião-dentista e 
valida a necessidade de cirurgiões dentistas inserido em uma 
equipe multiprofissional em CP, afinal neste caso clínico, além 
do diagnóstico diferencial, proporcionou alívio dos sintomas 
bucais e conforto ao paciente em sua fase final de vida. 
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