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Respostas hemodinâmicas agudas em idosos normotensos e hipertensos 

sessenta minutos após uma sessão de exercício físico em meio líquido. 

 

INTRODUÇÃO 

A Hipertensão (HTS) é um dos mais prevalentes e poderosos fatores de risco 

para doença cardiovascular (Pescatelo et al. 2004). Estima-se que a doença afeta 

certa de um quarto da população adulta, e resulta em 7.1 milhões de mortes a cada 

ano (Organização Mundial de Saúde, 2002). Dados desanimadores apontam 

prospectivamente que a prevalência de HTN está propensa a crescer 60% até 2025 

(Kanavos et al., 2007). Dados brasileiros (Datasus) indicam que a hipertensão está 

presente em 24.4% da população, sendo que, 63.2% da população acima de 65 anos 

de idade é hipertensa (Portal Saúde, 2011) 

É inegável que o tratamento da HTN reduz o risco de doenças 

cardiovasculares, doenças cerebrovasculares e mortalidade. As terapias de 

tratamento da HTN consistem na mudança do estilo de vida (ex. exercício físico, dieta, 

parar de fumar, etc.) objetivando a redução dos fatores de risco da HTN. Contudo, as 

principais terapias atualmente são a prescrição de remédios anti-hipertensivos. Dentre 

as estratégias não-farmacológicas para a doença estão: a atividade física, 

especialmente aeróbica (Pascatelo at al., 2004) é atualmente considerado como tendo 

papel importante para o tratamento (Casonatto & Piloto, 2009). 

Dentre os efeitos da atividade física no sistema cardiovascular, a hipotensão 

pós-exercício (HPE) tem sido estudada em sujeitos hipertensivos com relevantes 

implicações clínicas (Forjaz et al. 1998; Forjaz et al. 2004). Os mecanismos 

relacionados à HPE são: decréscimo da resistência periférica total, atividade 

simpática, volume de sistólico e alteração em receptores beta-adrenérgicos e fatores 

endoteliais (Brandão et al. 2002, Negrão & Barreto 2010). Estudos tem demonstrado 

a HPE em diferentes modalidades de exercício físico depois de caminhada, bicicleta 

ergométrica (Moraes et al. 2007, Pescatello et al. 1991, Forjaz et al. 2002, Birch et al. 

2002, Jones et al. 2007, Senitko et al. 2002, MacDonald et al. 2000, Pescatello et al. 

2003, Blanchard et al. 2006, Pescatello et al. 1999,  Rondon et al. 2002, Cléroux et al. 

1992, MacDonald et al. 1999, MacDonald et al. 2001, MacDonald et al. 2000), esteira 

(Headley et al. 1996, Wallace et al 1999, Quinn et al. 2000, Taylor-Tolbert  et al. 2000, 

Kaufman et al. 1987, Rueckert et al. 1996) e treino resistido (Anunciação et al. 2011, 

Polito, 2009) em sujeitos normotensos (Moraes et al. 2007, Pescatello et al. 1991, 



Forjazet al. 2000, MacDonald et al. 1999, Headley et al. 1996, Birch et al. 2002, Jones 

et al. 2007, Dujic et al. 2006, Senitko et al. 2002) e sujeitos hipertensos ( Blanchard et 

al. 2006, Rueckert et al. 1996, Taylor-Tolbert  et al. 2000, Kaufman et al. 1987, 

Pescatello et al. 1999, Rondon et al. 2002, Cléroux et al. 1992, Wallace et al 1999, 

Quinn et al. 2000, Pontes Junior  et al. 2008). 

Até o presente, exercícios aquáticos são considerados uma atividade popular 

aeróbica (Fernhall et al 1992), e numerosos benefícios foram encontrados, incluindo 

diminuição de impacto e estresse em articulação que suportam o peso corporal, ossos 

e músculos, com redução de dor (Bartels et al., 2007). Essas atividades têm sido 

usadas em programas de reabilitação, terapêutico e programas de condicionamento 

físico em geral, e são consideravelmente úteis para pessoas com lesões em membros 

inferiores. Por essa razão, exercícios em meio líquido são considerados adequados 

para pessoas com problemas articulares e para os indivíduos de meia e avançada 

idade. (Bocalini et al. 2008, Bocalini et al. 2010, Rica et al. 2012). Diversas adaptações 

fisiológicas ocorrem com exercícios em meio líquido, incluindo uma grande redução 

no divre simpático, redução na liberação de catecolaminas, redução da resistência 

periférica total, e supressão da vasopressina e sistema renina-angiotensina, e essas 

adaptações são mais acentuadas se comparadas aos exercícios em terra (Lin et al. 

1984; Epstein 1992, Gabrielsen et al. 2000; Reilly et al., 2003; Meyer 2004). 

 

OBJETIVOS 

Em nossa compreensão, há poucos estudos (Rodriguez et al. 2011; Pontes 

Junior et al. 2008) na literatura que investigaram a resposta efetiva na HPE após os 

exercícios aquáticos. (Rodriguez et al. 2011; Pontes Junior et al. 2008) comparam a 

magnitude da HPE em mulheres normotensas, foram encontradas após exercícios 

realizados na água. Em sujeitos hipertensos, Pontes Junior et al., 2008, encontraram 

resultados similares na HPE após exercícios em terra e na água. Tomando como base 

o conhecimento apresentado pela literatura sobre esse tema, o objetivo deste estudo 

foi avaliar o efeito da hidroginástica na resposta HPE em idosos normotensos e 

hipertensos não-tratados após sessenta minutos do fim da sessão de exercícios.  

 

METODOLOGIA 

Sujeitos   



28 idosos Normotensos (NT) e Hipertensos Não-Tratados (HN) com idade 

compreendidas superior a 60 anos foram selecionados e randomizados em dois 

grupos: normotensos (NT 10) e hipertensos não-tratados (HN, n: 18) (tabela 1). Os 

seguintes critérios de exclusão foram adotados: a participação atual ou anterior de 

qualquer programa de exercícios; hospitalização recente, doença cardiorrespiratória 

sintomática, hipertensão ou síndrome metabólica descontrolada, doença renal ou 

hepática grave; comprometimento cognitivo ou condições progressivas e debilitantes, 

obesidade acentuada com a incapacidade para o exercício; recentes fraturas ósseas 

ou quaisquer outras contra-indicações médicas para pratica de exericiocios fisicos. 

Ambos os grupos foram instruidos a permancerem com a rotina diária de atividades 

habituais. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento para inclusão 

voluntaria no estudo conforme a Declaration of Helsinki.  

 

Análises estatísticas 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software SPSS 

para Windows (versão 12.0, SPSS Inc., Chicago, Illinois, EUA). Todos os dados estão 

expressos como média ± DP. D'Agostino-Pearson teste foi aplicado para teste da 

distribuição normal. A análise das comparações entre os grupos ao longo dos 

períodos de tempo foi analizada pela  2-way ANOVA com medidas repetidas, seguidas 

pelo teste de Bonferroni post-hoc. Estabeleceu-se a significância estatística de p < 

0,05. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Protocolo de exercício 

O protocolo de exercício utilizado foi correspondente a um modelo já utilizado 

pelo nosso grupo (BOCALINI et al. 2008, BOCALINI et al. 2010, RICA et al. 2012).   

Para a realização da sessão aquática a temperatura da piscina da água foi 

ajustada a 29°C, conforme recomendado pela Aquatic Exercise Association (REF) e 

a profundidade da água mantida próximo ao processo xifoide conforme previas 

publicações de nosso grupo (BOCALINI et al. 2008, BOCALINI et al. 2010, 

RODRIGUEZ et al 2011; RICA et al. 2012). Cada sessão foi organizada em três fases: 

a primeira etapa consistiu em um aquecimento durante 10 min, composto por 

estiramento e movimentos de aquecimento; a segunda fase, foi composta por uma 

sistematização de exercícios durante 45 minutos, constituída por corridas, 



movimentos de braços e pernas, exercícios de resistência utilizando resistência da 

água incluindo produtos suaves almofadados mão-bares, almofadas e pernas 

aquatubes. Dispositivos do tipo halter e barbell foram utilizados para 

realizar exercícios de resistência dos membros superiores e região superior do tronco 

(imprensa no peito, rosca bíceps e rotação de madeira) e as almofadas foram usado 

para realizar exercícios de membros inferiores (extensão do joelho e flexão, leg press 

e rosca perna, panturrilha imprensa, perna abdução e adução). Cada exercício foi 

realizado por 10-15 repetições, a 70% frequência cardíaca máxima, monitorada por 

Polar- HR monitores (S150; São Paulo, Brasil). Devido às características físicas da 

água, a resistência aumenta com a velocidade de movimento, assim, os indivíduos 

foram orientados a manter amplitude de movimento para cada repetição, sem exceder 

a intensidade do exercício estipulado. Finalmente, o terceiro estágio foi composto por 

um relaxamento de 5 min, com exercicios de baixíssima e intensidade e de 

alongamento.  

 

Mensuração da pressão arterial e a frequência cardíaca 

            A pressão sanguínea foi mensurada por auscultação (esfigmomanômetro e 

estetoscópio, Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ), conforme técnica utilizada pelo 

nosso laboratório (BOCALINI et al. 2010; RODRIGUEZ et al. 2011) sendo considerado 

o valor médio de três medidas. Os indivíduos não realizaram qualquer atividade física 

por pelo menos 24 horas antes de avaliação e foram informados a não ingerir 

alimentos que contenham cafeína ou álcool.  

Para avaliar a influência da imersão em água sobre a frequência cardíaca e 

pressão arterial, todos os sujeitos foram imersos em água e permaneceram em 

posição ortostática por 15 minutos (sessão de controle). As medições foram realizadas 

a cada 5 minutos, e a temperatura da água foi ajustada a 29°C. 

 

Mensuração da composição corporal e parâmetros antropométricas 

Avaliou-se os parâmetros biométricos de acordo com a técnica utilizada 

anteriormente pelo nosso grupo (BOCALINI et al. 2008a; BOCALINI et al. 2008b; 

BOCALINI et al. 2009; BOCALINI et al. 2010; BOCALINI et al. 2012a; BOCALINI et al. 

2012b; RICA et al. 2012). Mensurou-se a estatura dos sujeitos utilizando estadiômetro 

Cardiomed (modelo WCS) com precisão de 0,1 cm. A massa corporal foi medida 

utilizando uma balança Filizola (modelo Personal Line 150) com precisão de 0,1 kg. O 



índice de massa corporal (IMC, kg/m2) foi calculado da seguinte forma: IMC = massa 

corporal ÷ altura x altura.  

O valor médio utilizado de três medias utilizando um paquímetro Lange dobras 

(Laffayete Instruments, EUA) foi utilizado para os cálculos do percentual de gordura 

corporal (% Gordura) que foi calculado de acordo com a equação sugerida por Woo 

et al. (2011), modelo já utilizado pelo grupo (BOCALINI et al. 2009; BOCALINI et al. 

2010; BOCALINI et al. 2012a; BOCALINI et al. 2012b; RICA et al. 2012). A massa 

gorda foi calculada a partir da equação: FM =% Gordura x ÷ peso 100, e massa magra 

calculada subtraindo a massa de gordura de massa total do corpo. Todos os 

procedimentos foram realizados pelo o mesmo investigador sendo realizados antes e 

depois da realização do protocolo de atividade física. 

 

RESULTADOS 

Não foram encontradas diferenças antropométricas entre os grupos (tabela 1). 

Entre os dois grupos. 

Tabela 1. Perfil antropométrico dos sujeitos normotensos e hipertensos não-tratados. 

 Normotenso (NT)   Hipertenso Não-Tratado (HN) 

Idade (anos) 62  2   66  2 

Peso Corporal (kg) 71  4   74  2 

Altura (m) 1.60  1   1.60  1 

IMC (kg/m2) 28  2   29  1 

Percentual de Gordura (%) 32  2   34  1 

Massa gorda (kg) 39  4   40  2 

Massa magra (kg) 32  2   34  1 

Valores apresentados como média ± desvio padrão. 

 

 O efeito da imersão evidenciou efetividade no decréscimo da PAS e DP apenas no 

grupo HN em terra vs água, o mesmo não foi relatado no grupo HN para todas as variáveis 

remanescentes. Os parâmetros hemodinâmicos estão apresentados na tabela 2. 

 

Tabela 2. Parâmetros hemodinâmicos no reposto, em terra e após imersão em sujeitos 

normotensos (NT) e hipertensos não-tratados (HN). 

 Normotenso (NT)   Hipertenso Não-Tratado (HN) 



 Terra Água   Terra Água 

FC (bpm) 78  3 79  3   86  3  83  2 

PAS (mmHg) 122  2 119  2   153  2* 150  2‡ 

PAD (mmHg) 81  2 80  2   91  1 88  1 

PAM (mmHg) 95  1 93  2    111  1  109  1 

DP (bpm*mmHg) 9497  387 9417  406   13074  459* 12497  387‡ 

Valores apresentados média ± desvio padrão dos sujeitos normotensos e hipertensos não-tratados, 

representando a Frequência Cardíaca (FC), Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão Arterial 

Diastólica (PAD) e Duplo Produto (DP). 2-way ANOVA foi utilizado, seguido do teste post-hoc de 

Bonferroni. *p< 0.001 indica diferenças estatísticas significantes em terra para normotensos e 

hipertensos tratados. ‡p< 0.001 indica diferenças estatísticas significantes na água para normotensos 

e hipertensos tratados. 

 

Os parâmetros da PAS e PAD sob os efeitos da HPE podem ser observados na 

tabela 3.  

 

Tabela 3. Parâmetros hemodinâmicos pré e sessenta minutos pós sessão de hidroginástica 

Valores apresentados média ± desvio padrão dos sujeitos normotensos e hipertensos não-tratados, 

representando a Frequência Cardíaca (FC), Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica 

(PAD) e Duplo Produto (DP). 

  

 

DISCUSSÃO 

Os principais achados do presente do estudo demonstram a confirmação da 

redução significativa nos parâmetros hemodinâmicos após 60 minutos do exercício 

em ambos os grupos, sendo a resposta mais acentuada ao grupo de hipertensos não-

tratados (HN). 

O exercício físico realizado na água tem se tornado cada vez mais popular, 

principalmente para indivíduos portadores de deficiência física, obesos, idosos, 
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gestantes e indivíduos com lesões ósteo-mio-articular (BURNS & LAUDER, 2001). 

Além disso, o exercício físico na água é utilizado por atletas durante o período de 

recuperação de lesão, para a manutenção da aptidão física e é cada vez mais utilizado 

como uma forma de treinamento suplementar do sistema cardiovascular. Seu efeito 

benéfico é observado por causa da diminuição da ação da gravidade, e consequente 

diminuição da sobrecarga nas articulações, além de requerer um gasto energético 

maior gerado pela resistência ao meio líquido (TAKESHIMA et al., 2002; REILLY et 

al., 2003; CAMPBELL et al., 2003).  

A resposta hipotensora encontrada após 60 minutos no presente estudo 

quando corrobora com outros estudos da literatura (Casonatto & Polito,2009, Moraes 

et al. 2007, MacDonald et al. 199, MacDonald et al. 2000, MacDonald et al. 2000, 

Senitko et al. 2002). A efetividade da resposta da HPE em exercícios aeróbios já é um 

consenso na literatura em indivíduos hipertensos (Blanchard et al. 2006, Rueckert et 

al. 1996, Taylor-Tolbert  et al. 2000, Kaufman et al. 1987, Pescatello et al. 1999, 

Rondon et al. 2002, Cléroux et al. 1992, Wallace et al 1999, Quinn et al. 2000, Pontes 

Junior  et al. 2008) e normotensos (Moraes et al. 2007, Pescatello et al. 1991, Forjazet 

al. 2000, MacDonald et al. 1999, Headley et al. 1996, Birch et al. 2002, Jones et al. 

2007, Dujic et al. 2006, Senitko et al. 2002),  com efeitos hipotensores relatados após 

24 horas (Forjaz et al. 2000, Wallace et al. 1999). A magnitude das respostas 

hipotensoras tem relação direta com alguns fatores, como, nível inicial da pressão 

arterial (Brandão Rondon et al. 2002), intensidade do exercício físico (Brandão 

Rondon et al. 2002, Pescatello et al. 1991, Birch et al. 2002, Jones et al. 2007, Brandão 

Rondon et al. 2002, Senitko et al. 2002, Cléroux et al. 1992, MacDonald et al. 2000), 

duração do exercício físico (Rondon et al. 2002, Negrão e Barreto, 2010, Moraes et 

al. 2007, Pescatello et al. 1991, Forjaz et al. 2000, Birch et al. 2002, Jones et al. 2007, 

Rondon et al. 2002, Senitko et al. 2002, Pescatelo et al. 2003, Blanchard et al. 2006, 

Pescatello et al. 1999, MacDonald et al. 1999, Cléroux et al. 1992, MacDonald et al. 

2000), tipo do exercício (Headley et al. 1996, Negrão e Barreto, 2010, Moraes et al. 

2007, Pescatello et al. 1991,Forjaz et al. 2000, Birch et al. 2002, Jones et al. 2007, 

Rondon et al. 2002, Senitko et al. 2002, Pescatelo et al. 2003, Blanchard et al. 2006, 

Pescatello et al. 1999, MacDonald et al. 1999, Cléroux et al. 1992, MacDonald et al. 

2000).  

No presente estudo não analisamos os mecanismos fisiológicos da HPE, 

contudo estudos realizados na terra apontam que a redução da atividade simpática 



(Kulics et al. 1999), alterações na sensibilidade de receptores adrenérgicos cardíacos, 

atenuação do sistema renina e angiotensina, diminuição da síntese das catecolaminas 

(Pontes Junior et al. 2010), diminuição do volume sistólico (Negrão e Rondon, 2001), 

redução da resistência vascular periférica (Halliwill, 2001), redução da síntese de 

vasopressina (Gabrielsen et al. 2000) e fatores endoteliais (Goto et al., 2003; Taddei 

et al., 2000) estão diretamente relacionados à resposta HPE.   

No meio liquido, Pontes Junior et al. 2008 para nosso conhecimento foi o único 

a estudar alguns marcadores fisiológicos para resposta hipotensora. Contudo sabe-

se que um grande número de ajustes cardiovasculares ocorrem quando o indivíduo 

está imerso. A imersão gera um aumento no volume sanguíneo central, pois a pressão 

hidrostática da água exerce uma força proporcional à profundidade de imersão. Esta 

pressão atua uniformemente sobre o espaço vascular, resultando em uma rápida 

expansão do volume plasmático, isto é primariamente o resultado de uma pressão 

intratorácica negativa e redução no volume sanguíneo periférico (LIN,1984). Este 

aumento do volume sanguíneo central é acompanhado por uma sobrecarga nos 

pressorreceptores cardiopulmonares e arteriais. Ao mesmo tempo, a atividade 

nervosa simpática e a resistência vascular sistêmica diminuem, o hormônio anti-

diurético (ADH)  e o sistema renina-angiotensina-aldosterona são suprimidos 

(EPSTEIN, 1992; GABRIELSEN et al., 2000), provocando, desta forma, uma diurese 

e natriurese aumentadas. Alem disso estudos mostram alterações no volume de 

ejeção, por alterações no volume diastólico final (FARHI & LINNARSSON, 1977; CHU 

& RHODES, 2001; REILLY, 2003), no debito cardíaco (GABRIELSEN et al., 2000; 

REILLY, 2003), na freqüência cardíaca com diminuição (DERION et al., 1992; 

GABRIELSEN et al., 2000; WATENPAUGH et al., 2000), aumento (FARHI & 

LINNARSSON 1977) ou nenhum efeito (RODRIGUEZ et al. 2010; McARDLE et al., 

1976).  

De todas as variáveis estudadas a pressão arterial parece ter recebido 

menor atenção entre os pesquisadores, talvez este fato esteja relacionado à 

dificuldade de medida no ambiente aquático, principalmente quando a água se 

encontra acima da cintura. Entretanto, algumas pesquisas demonstram resultados 

conflitantes quando o indivíduo está imerso. WATENPAUGH et al. (2000), estudaram 

respostas cardiovasculares entre os gêneros (nove homens e dez mulheres) durante 

três horas sentados com água na altura do pescoço numa temperatura de 34 ± 0,1 

oC, verificaram que  apenas a pressão arterial sistólica teve aumento na segunda e 



terceira hora de imersão em ambos os grupos ( ~ 10 – 12 mmHg) e esta  teve influência 

direta no aumento da pressão de pulso. Nesta perspectiva estudos (GABRIELSEN, et 

al. 2000; REILLY et al. 2003), também encontraram aumento de pressão durante a 

imersão. Um estudo interessante foi realizado pelo grupo do GABRIELSEN, (2000a) 

que fez medida direta da pressão arterial na artéria braquial durante 30 min. (8 

indivíduos), encontraram que a pressão de pulso também responde diretamente à 

profundidade de imersão, com valores  44 ± 1 vs 51 ± 2 mmHg (processo xifoide) e 42 

± 1 vs 52 ± 2 mmHg (pescoço) e a pressão arterial média permaneceu sem mudança 

quando a água estava na altura do processo xifoide, entretanto, quando a mesma se 

encontrava no pescoço foi observado elevação  de 77 ± 2 para 84 ± 2 mmHg fora e 

dentro da água, respectivamente.  

Em contrapartida, no trabalho de ELVAN-TASPINAR et al. (2006) foi 

encontrado uma redução na pressão arterial diastólica e média de mulheres 

submetidas à imersão durante três horas num ambiente termoneutro e que esta 

resposta está associada a uma supressão na atividade plasmática de renina e de 

aldosterona com conseqüente queda na resistência vascular periférica. MEYER & 

BUCKING, (2004); CIDER et al., (2005), CIDER et al., (2006) não encontraram 

diferenças na pressão arterial em indivíduos idosos, controle e pacientes com 

insuficiência cardíaca quando os mesmos eram imersos. 

Alguns pontos podem ser realçados sobre o exercício realizado em meio 

líquido, com o ponto de imersão e temperatura da água ( Park et al.1999; Mourot et. 

al. 2008). Mudanças em parâmetros hemodinâmicos podem ser encontrados em 

diferentes temperaturas e pontos de imersão em alguns casos de aumento do retorno 

venoso, do volume sanguíneo central e do débito cardíaco, diminuição da resistência 

periférica e alterações na resposta autonômica (Bruce e Becker, 2009; REF) A 

temperatura de 29 °C utilizada em nosso estudo está de acordo com as 

recomendações da AEA para pratica do fitness aquático é já é um modelo de protocolo 

de exercícios utilizado em estudos realizados tano pelo nosso grupo (Bocalini et al. 

2008; Bocalini et al. 2010; Rica et al. 2012) quanto por outros (TAKESHIMA et al. 

2002; FUJISHIMA et al. 2003). Em relação à profundidade utilizando como referência 

o estudo de GRAEF E KRUEL (2006), os níveis de imersão nos ombros, processo 

xifoide, cicatriz umbilical, quadril e joelho encontram redução significativas na 

frequência cardíaca em relação à condição fora da água, não havendo 

estatisticamente diferenças entre os níveis de imersão no meio líquido. Em nosso 



estudo, não encontramos alterações nos parâmetros hemodinâmicos em situação 

basal na profundidade relativa ao processo xifoide, vale ressaltar que resultados 

similares já foram reportados por outros estudos (KRUEL, 1994). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo demostrou que o exercício no meio líquido foi capaz de 

induzir redução dos valores de HPE em idosos hipertensos após 60 min do fim de uma 

sessão de exercícios comparados à idosos normotensos. Clinicamente, o resultado 

do nosso estudo tem grande relevância no combate epidemiológico da Hipertensão 

Arterial, portanto, o exercício físico em meio líquido mostra-se uma importante 

estratégia não farmacológica no controle da pressão arterial, sendo segura e eficaz 

sua utilização. Para respostas mais satisfarias, poder-se-ia considerar novas 

propostas de estudos que objetivem avaliar os efeitos do exercício físico em meio 

líquido em sujeitos hipertensos tratados, comparando-os a sujeitos normais e 

hipertensos e considerando uma proposta longitudinal averiguando os efeitos crônicos 

desses protocolos de treino. 
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