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Impacto do Treinamento de Força em Circuito na Pressão Arterial de Jovens
Impact of Circuit Strength Training on Blood Pressure in Adolescents
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Resumo

Abstract

Fundamentos: As investigações do comportamento
cardiovascular após o treinamento de força são escassas
em jovens.
Objetivo: Avaliar o impacto de uma sessão de treinamento
de força em jovens na pressão arterial sistólica (PAS), na
diastólica (PAD), na média (PAM) e na freqüência
cardíaca (FC).
Métodos: Foram estudados 28 meninos e meninas, sendo
15 componentes do grupo experimental (16±1 ano;
56,0±10,3kg; 1,68±0,1m) e 13 (15±1 ano; 57,3±12,6kg;
1,68±0,1m) do grupo-controle. O grupo experimental
realizou um circuito em duas passagens de 12 repetições
nos exercícios supino, cadeira extensora, puxada no
pulley, mesa flexora, desenvolvimento, panturrilha, rosca
bíceps e rosca tríceps. As respostas cardiovasculares
foram medidas em repouso e em ciclos de 15min após o
exercício durante 1 hora.
Resultados: A FC foi significativamente (p<0,05) mais
elevada na medida de 15min pós-exercício (91,3±3,2bpm)
em relação ao repouso (85,1±4,4bpm). Nas duas medidas
seguintes, os valores foram semelhantes ao de repouso,
enquanto que na última medida o valor foi
significativamente (p<0,05) menor (77,3±2,7bpm). Para
a PAS, os valores de todas as medidas foram menores
(p<0,01) que o repouso (119,7±2,0mmHg), sendo o pico
hipotensivo observado na última medida
(110,5±1,6mmHg). A PAD e PAM exibiram valores
menores que o repouso em todas as medidas, apresentando
na última medida redução (p<0,01) em relação ao grupocontrole (67,0±1,2mmHg vs. 74,9±1,8mmHg e
78,2±1,0mmHg vs. 84,8±1,9mmHg, para PAD e PAM,
respectivamente).

Background: There are few studies of cardiovascular
response after strength training in adolescents.
Objective: To assess the impact on systolic blood
pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), mean
arterial pressure (MAP) and heart rate (HR) among
adolescents after a strength training session.
Methods: Twenty-eight boys and girls were divided
into an experimental group (n=15; 16±1 years old;
56.0±10.3kg; 1.68±0.1m) and control group (n=13; 15±1
years old; 57.3±12.6kg; 1.68±0.1m). The experimental
group performed two circuit training sets with chest
press, leg extension, lat pull down, leg flexion, shoulder
press, calf press, biceps curl, and triceps curl exercises
(12 repetitions). The cardiovascular responses were
measured at rest and for one hour, at 15-minute cycles
after the training session.
Results: The HR was significantly higher (p<0.05) 15min
post-exercise (91.3±3.2bpm) than at rest (85.1±4.4bpm).
The values for the next two measurements were similar
to the at rest values, while the final measurement was
significantly lower (77.3±2.7bpm; p<0.05) than at rest.
The post-exercise SBP values were lower than at rest
(119.7±2.0mmHg; p<0.01), with a hypotensive peak
noted in the final measurement (110.5±1.6mmHg). The
DBP and MAP posted values lower than at rest for all
measurements. These variables were significantly lower
than the control group (p<0.01) for the final measurement
(67.0±1.2mmHg vs 74.9±1.8mmHg and 78.2±1.0mmHg
v s 8 4 . 8 ± 1 . 9 m m H g , f o r t h e D B P a n d M A P,
respectively).
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Conclusão: Uma sessão de treinamento de força pode
ser suficiente para a redução da pressão arterial em jovens
por pelo menos 1 hora.

Conclusion: A single strength training session can
reduce blood pressure in adolescents for at least 1h.

Palavras-chave: Respostas cardiovasculares, Hipotensão
pós-exercício, Exercício de força, Jovens

Keywords: Cardiovascular response, Post-exercise
hypotension, Strength exercise, Adolescents

Introdução

jovens hipertensos17. Entretanto, nenhum experimento
até a presente data foi encontrado relacionando o
treinamento de força com acompanhamento do
comportamento cardiovascular nos momentos pósesforço em jovens. Considerando que a hipotensão
pós-exercício é um fenômeno de elevada significância
clínica para auxiliar nas estratégias anti-hipertensivas18,
torna-se imprescindível a investigação do efeito do
treinamento de força em população jovem. Sendo
assim, o objetivo do presente estudo foi analisar em
jovens de ambos os sexos o impacto de uma única
sessão de treinamento de força nas variáveis freqüência
cardíaca (FC) e PA.

Segundo o VII Comitê Nacional em Prevenção,
Detecção, Avaliação e Tratamento da Pressão Arterial
Alta1 e da V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão
Arterial2,3, indivíduos com pressão arterial sistólica
(PAS) de 120mmHg a 139mmHg ou pressão arterial
diastólica (PAD) de 80mmHg a 89mmHg devem ser
identificados como pré-hipertensos, e requerem
modificações promotoras de saúde no estilo de vida,
para prevenir a progressão para hipertensão e doenças
cardiovasculares1,4. Aproximadamente 20-30% dos
brasileiros têm pressão arterial (PA) acima do nível
recomendado, e suas conseqüências são responsáveis
por 40% das aposentadorias precoces. Por essa razão,
a prescrição de exercícios físicos, mudanças no
comportamento alimentar e, quando necessário,
intervenção farmacológica é fundamental para o
controle da PA4,5.
A PA de repouso elevada possui causas multifatoriais,
eventualmente relacionadas a polimorfismo de genes
como óxido nítrico sintetase6 e angiotensinogênio7,
tabagismo8 e alterações metabólicas
(hipercolesterolemia), redução de HDL e diabetes tipo
29. Em longo prazo, o comportamento elevado da PA
de repouso torna-se um dos principais fatores de risco
para doença cardiovascular em países desenvolvidos10
e em desenvolvimento11. Diversas estratégias para o
controle da PA vêm sendo investigadas pela
comunidade científica. Nesse sentido, a prática de
exercício físico regular tem se mostrado como uma
das formas não-farmacológicas de prevenção precoce
e de controle dessa enfermidade5,12.
Adicionalmente, a aplicação de modelos de intervenção,
visando à prevenção e ao tratamento dessa doença em
jovens, é de grande importância, uma vez que dados
científicos mostram elevada ocorrência de fatores de
risco relacionados às doenças cardiovasculares em
idades precoces13,14. Embora dados meta-analíticos não
sejam conclusivos quanto à redução significativa da
PA de repouso em crianças e jovens pelo exercício
físico 15 , são sugeridas formas de prescrição de
exercícios predominantemente aeróbios16.
Existe a possibilidade do treinamento de força regular
contribuir para a redução dos valores tensionais de

Metodologia
Vinte e oito jovens normotensos de ambos os sexos
(14 a 16 anos), fisicamente ativos (educação física
escolar), aparentemente saudáveis, sem experiência
no treinamento de força foram selecionados. Os
responsáveis pelos participantes foram informados
sobre os procedimentos do experimento e assinaram
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
conforme a Resolução 196/96 do Conselho Nacional
de Saúde. A amostra foi estratificada, aleatoriamente,
em dois grupos. O grupo experimental (GE) foi
composto por 15 participantes (16±1 ano; 56±10,3kg;
1,68±0,1m; 19,6±3kg.m-2), enquanto os demais
(15±1 ano; 57,3±12,6kg; 1,68±0,1m; 20,3±3,8kg.m-2)
compuseram o grupo-controle (GC). Todos os
participantes foram orientados a não realizar
exercícios físicos ou atividades físicas de lazer 24h
antes da coleta de dados, assim como não ingerir
bebidas alcoólicas ou cafeína. A alimentação foi
permitida até três horas antes da coleta. Foram
considerados como critérios de exclusão: doenças
cardiovasculares ou metabólicas pré-existentes,
tabagismo e uso de medicamentos ou substâncias
que interferissem nas respostas cardiovasculares.
A coleta de dados foi realizada em dois dias nãoconsecutivos, pela manhã, no mesmo horário, com
intervalo de 24-72 horas. No primeiro dia, foram
realizadas a medida de massa corporal e estatura.
Para as medidas antropométricas, foram utilizados:
uma balança calibrada em kilogramas (Filizola) e
um estadiômetro calibrado em centímetros (Sanny).
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O índice de massa corporal (IMC) foi calculado pela
equação do World Health Organization. Logo após a
obtenção dos dados, foi realizado o teste para
obtenção da carga para 12 repetições nos exercícios:
supino horizontal, cadeira extensora, puxada no
pulley, mesa flexora, desenvolvimento, panturrilha,
rosca bíceps e rosca tríceps. A escolha pelos
exercícios foi baseada em relatos previamente
publicados envolvendo amostra semelhante19-21. A
carga foi determinada segundo a escala de Borg22,
q u e a p re s e n t a a p l i c a ç ã o 2 3 e v a l i d a ç ã o 2 4 n o
treinamento de força, sendo considerado como
adequado o nível “moderado”18,19. Foram permitidas
até três tentativas para a determinação da carga,
com intervalo de pelo menos 3min entre cada
tentativa e o exercício.

medidas repetidas, seguida do teste post-hoc de
Bonferroni, considerando como nível de significância
valor menor que 0,05. Os dados foram tratados no
programa Statistica 5.5 (Statsoft, Tulsa, OK, EUA).

No segundo dia, ao chegarem ao local do teste, os
indivíduos permaneceram 20min em posição
sentada, em local calmo e arejado, para a medida
de PA e FC. Nesse período, PA e FC foram medidas
em dois momentos (10min após a chegada e 10min
após a primeira medida), considerando a média
como valor de repouso. A medida da PA seguiu as
recomendações da Associação Americana do
Coração 25 , sendo realizada no braço direito,
utilizando-se equipamento de coluna de mercúrio
com manguito adaptado à amostra e por um único
e experiente avaliador. Após a identificação dos
valores da PAS e PAD, foi calculada a PA média
(PAM), através da equação PAM=PAD+[(PASPAD)÷3]. A FC foi aferida por equipamento
eletrônico (Polar A1, Finlândia).

Em relação à FC, não houve diferenças entre os
valores de repouso e pós-exercício em GE e GC, mas
foi identificado que em GE, a FC aumentou
significativamente na primeira medida pós-exercício
(91,3±3,2bpm) em relação ao repouso (85,1±4,4bpm).
Nas duas medidas seguintes, a FC exibiu valores
semelhantes ao de repouso. Já na última medida, o
valor da FC foi significativamente mais reduzido
(77,3±2,7bpm) que o repouso.

Após essa fase, foi realizado um circuito com os
exercícios propostos, consistindo de duas passagens
de 12 repetições, com intervalos de 10s entre as
séries e com intervalo de aproximadamente 30s
entre as passagens. Após o término da sessão, os
sujeitos assumiram imediatamente a posição
sentada para monitoramento cardiovascular pósesforço. As medidas da PA e FC pós-esforço
ocorreram em intervalos de 15min, durante 1 hora,
pelo mesmo procedimento adotado em repouso. O
GC foi submetido aos mesmos procedimentos de
medida das repostas cardiovasculares,
permanecendo sentado durante a execução dos
exercícios pelo GE. Para diminuir possíveis graus
de ansiedade da amostra, foi permitido usar jogos
eletrônicos portáteis durante os momentos pósesforço por ambos os grupos.

Os comportamentos da PAD e PAM foram
semelhantes. Em ambos os casos, as medidas pósexercício em GE foram significativamente menores
que o repouso. A comparação entre os valores de GE
e GC somente acusou diferença significativa na
medida de 60min.

Para a análise dos dados, foram utilizados os testes
de Shapiro-Wilk e Levene, a fim de verificar a
distribuição dos dados e homogeneidade das
variâncias, respectivamente. A análise estatística
foi realizada pela ANOVA de duas entradas com

Resultados
Os valores das variáveis analisadas estão descritos
na Tabela 1. Em todos os casos, a ANOVA não acusou
valores significativos para o fator grupo (experimental
vs controle). Porém, houve significância para os
fatores tempo (número de medidas pós-exercício) e
interação grupo x tempo em todas as variáveis com
exceção da FC, em que somente foi identificada
significância no fator tempo.

Os valores de PAS também não demonstraram
diferenças entre GE e GC. No entanto, em todas as
m e d i d a s a p ó s o e x e r c í c i o , a PA S e s t e v e
significativamente mais reduzida que o repouso em
GE, sendo que o pico hipotensivo ocorreu na última
medida (100,5±1,6mmHg).
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Tabela 1
Comportamento das variáveis: Pressão arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD), média (PAM) e freqüência cardíaca
(FC) em repouso e pós-exercício nos grupos experimental e controle (média ± desvio padrão)
Variáveis
Experimental
Controle
Efeito
F
PAS 					
Repouso
116,7± 8,0
108,7± 9,9
Grupo
0,69
15 min
107,3± 5,1*
105,9± 8,1
Tempo
15,90
30 min
106,2± 7,4*
102,4±11,0
Grupo x tempo
4,34
45 min
102,7± 6,6*
102,3± 8,6			
60 min
100,5± 6,1*
104,5± 9,2			
PAD					
Repouso
77,2± 4,5
75,5± 9,0
Grupo
1,37
15 min
72,5± 4,3*
73,0± 6,1
Tempo
4,78
30 min
70,8± 5,0*
72,1± 7,9
Grupo x tempo
3,25
45 min
70,7± 3,3*
72,4±10,8			
60 min
67,0± 4,4*†
74,9± 6,7			
PAM					
Repouso
90,4± 5,2
86,5± 8,4
Grupo
0,13
15 min
84,1± 4,2*
83,9± 6,1
Tempo
11,09
30 min
82,6± 5,2*
82,0± 8,1
Grupo x tempo
4,90
45 min
81,4± 3,8*
82,4± 8,6			
60 min
78,2± 3,9*†
84,8± 7,0			
FC					
Repouso
85,1± 4,2
86,9± 3,5
Grupo
0,39
15 min
91,3± 3,1‡
89,4± 3,4
Tempo
6,95
30 min
85,7± 3,4
89,9± 3,3
Grupo x tempo
1,31
45 min
84,4± 3,5
85,9± 3,0			
60 min
77,3± 2,7§
83,8± 9,9			

P
0,414
0,000
0,003

0,251
0,001
0,014

0,724
0,000
0,001

0,539
0,000
0,272

* redução significativa (p<0,01) em relação ao repouso no grupo experimental
†
redução significativa (p<0,001) em relação ao grupo-controle
‡
aumento significativo (p<0,05) em relação ao repouso no grupo experimental
§
redução significativa (p<0,05) em relação ao repouso no grupo experimental

Discussão
Alguns estudos analisaram o comportamento
cardiovascular imediatamente após a sessão de
treinamento de força em pessoas adultas26,27. Apesar
disso, não foram encontrados estudos prévios
relacionados a jovens. Os principais resultados do
presente estudo apontam para uma redução dos
valores de PAS e PAD por até 1 hora pós-esforço, e um
aumento seguido de redução nos valores de FC.
De certa forma, tais resultados vão ao encontro ao que
foi reportado em adultos. Por exemplo, Fisher28
identificou redução na PAS por 60min em amostra
composta por adultos hipertensos e normotensos
fisicamente ativos. O delineamento desse experimento
foi semelhante ao escolhido no presente estudo:
circuito com carga submáxima. Essa estratégia de
execução do treinamento de força parece ser suficiente
para ocasionar hipotensão pós-exercício em adultos29.
A carga, inclusive, parece ser uma variável

independente para proporcionar efeito hipotensor
pós-exercício, pelo menos em adultos
normotensos27,30. Um exemplo poder ser obtido a
partir do experimento de Rezk et al.30, no qual se
verificou que cargas correspondentes a 80% ou 40%
do máximo podem proporcionar reduções similares
na PAS pós-exercício, enquanto o exercício mais
leve desencadeou maiores reduções na PAD. Porém,
há de se considerar outras variáveis, como o tempo
de monitorização. Bermudes et al.26, por exemplo,
não identificaram alterações nos valores de PAS
após uma sessão de treinamento de força em
normotensos treinados, mesmo utilizando circuito
com cargas não exaustivas. A PAD somente se
reduziu durante o sono. Os autores adotaram
monitorização da PA por 24h e esse fato pode ter
contribuído para diminuir a sensibilidade de detecção
de alguma mudança significativa na PA de repouso
durante o dia, uma vez que a amostra utilizada foi de
normotensos. Essa característica (normotenso) pode
ser responsável por diminuir a queda da PA ou a
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duração da queda após o exercício, já que o fenômeno
hipotensivo pós-esforço é mais percebido em sujeitos
hipertensos18.
Porém, independentemente do estado clínico da
amostra, existem mecanismos que poderiam explicar
a redução dos valores pressóricos, como a ação de
agentes vasodilatadores endoteliais, reduzindo a
resistência vascular periférica. Essas substâncias
determinariam o aumento do fluxo sangüíneo pósexercício através do relaxamento arterial periférico.
Contudo, tais mecanismos foram investigados a
partir do exercício aeróbio 31,32 e inferências
relacionadas ao exercício de força seriam meramente
especulat ivas, h aja vist a as caract erí st icas
diferenciadas entre ambas as atividades. Por outro
lado, outros mecanismos poderiam estar relacionados
à redução da PA pós-treinamento de força, como a
diminuição no débito cardíaco 30 , que poderia
influenciar a FC.
No presente estudo, a FC aumentou na primeira
medida pós-exercício, reduziu-se a valores
semelhantes aos de repouso nas duas medidas
seguintes e reduziu-se abaixo dos valores de repouso
na última medida. O aumento da FC pós-esforço foi
relatado em vários experimentos após a atividade
aeróbia33,34 e o treinamento de força30,35. No presente
estudo, o aumento da FC coincidiu com a maior
queda da PAS, PAD e PAM. Assim, pode-se supor
uma relação com a diminuição do débito cardíaco. A
redução no débito cardíaco foi uma das modificações
relacionadas à redução da PAS e PAD após treinamento
de força em adultos normotensos 30. Tal redução
ocorreu primariamente pela diminuição no volume
sistólico, acompanhada de elevação na FC. No
presente estudo, no entanto, a FC começou a reduzir
seus valores nas medidas posteriores, mesmo com a
queda persistente na PAS, PAD e PAM. Devido às
limitações inerentes à presente investigação (ausência
de medidas de débito cardíaco, fluxo sangüíneo e
atividade nervosa simpática), não se pode inferir
sobre as explicações de redução da FC e da PA.
Algumas limitações do presente estudo podem ter
influenciado os resultados. Primeiro, a amostra foi
composta por indivíduos normotensos; talvez se
pudessem obter resultados mais significativos
quando relacionados indivíduos hipertensos. Outro
fator limitante foi a mensuração da pressão arterial
pelo método auscultatório; o método mais viável e
confiável para a mensuração seria a utilização do
cateterismo intra-arterial ou a utilização do
pletismógrafo, mas devido aos riscos por ser um
método invasivo e por não se possuir um
pletismógrafo, optou-se pelo método auscultatório,
mesmo reconhecendo as suas limitações.
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Conclusão
Os resultados da presente investigação podem auxiliar
no entendimento do comportamento cardiovascular
após o treinamento de força em jovens. Dessa forma,
ocorreu hipotensão pós-esforço para a PAS de forma
similar ao reportado em investigações com público
adulto. Tal informação pode ser útil quando se utilizam
modelos de prescrição de exercícios com objetivos
voltados para a saúde. Entretanto, ainda existem várias
lacunas que precisam ser preenchidas, como observação
dos mecanismos envolvidos, devendo ser estímulos
para novos projetos e pesquisas.
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