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Resumo 

Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) estão entre as maiores causas 

de morbimortalidade na população mundial, com destaque para as doenças cardiovasculares 

(DCV), sendo a hipertensão arterial sistêmica a que possui uma maior prevalência na 

população mundial. A prática de atividade física é recomendada para pessoas com hipertensão 

arterial, porém, grande parte da população é sedentária, alegando um dos motivos para isso à 

falta de tempo para a prática de atividade física. Nesse cenário os métodos de treinamento 

intervalado de alta intensidade (HIIT) se tornam cada vez mais uma alternativa-tempo 

eficiente para a população em geral. Após a realização de uma sessão de exercício ocorre um 

fenômeno conhecido como hipotensão pós-exercício (HPE), que é caracterizado por redução 

da pressão arterial baixo dos níveis de repouso. Alguns estudos trazem que os efeitos 

observados na pressão arterial decorrente do exercício físico crônico, poderia ser uma 

somatória dos efeitos agudos da HPE. Dessa forma, a HPE seria um efeito desejável da 

prática de exercício físico, o que justificaria o interesse em métodos de treinamento que 

potencializariam as respostas da HPE. Objetivo: Analisar os efeitos de oito semanas de 

treinamento do HIIT na resposta da HPE em indivíduos sedentários com excesso de peso. 

Métodos: Homens com idade entre 30 e 50 anos com excesso de peso, sedentários e aptos à 

prática de exercício físico foram selecionados. Os indivíduos foram divididos em dois grupos, 

Treinamento Contínuo Intensidade Moderado (MICT) ou Treinamento Intervalado de Alta 

Intensidade (HIIT). Os treinamentos duraram oito semanas e quatro semanas de destreino. As 

análises da pressão arterial foram realizadas a partir do método oscilométrico automático, 

todas elas foram feitas após um teste de esforço máximo em esteira ergométrica, onde foram 

realizadas análises de repouso e nos minutos 5', 15', 30', 45' e 60' minutos após o teste, em três 

fases de treinamento distintas. Resultados: Após a realização do teste de esforço máximo foi 

observado HPE após os dois protocolos de treinamento, sendo esse efeito visto em todas as 

fases de treinamento. Não foram encontradas diferenças significativas entre as fases de 

treinamento, assim como nos protocolos de treinamento. Conclusão: O protocolo de 

treinamento de oito semanas de treino de HIIT e MICT parece não potencializar a resposta da 

HPE. Analogamente, quatro semanas de destreinamento não parecem influenciar as respostas 

da HPE, após um teste de esforço máximo.  

  

Palavras cheve: HIIT, Beep test, Hipotensão pós-exercício, Pressão arterial. 
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1. INTRODUÇÃO  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2011), as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) estão entre as maiores causas de morbimortalidade na população 

mundial, com destaque para as doenças cardiovasculares (DCV). A OMS (2011) estima que 

cerca de 600 milhões de pessoas tenham hipertensão arterial sistêmica (HAS). A hipertensão 

arterial é definida pela OMS como sendo "uma doença caracterizada por uma elevação 

crônica da pressão arterial sistólica e/ou pressão arterial diastólica". 

Atualmente existem algumas pesquisas sobre a prevalência da HAS na população 

brasileira.  A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), em 2013, estimou uma prevalência de 

21,4% de pessoas com HAS. De acordo com a VII Diretriz Brasileira de Hipertensão (2016) 

os fatores de risco associados à HAS são a idade, gênero, etnia, excesso de peso, obesidade, 

consumo elevado de sal, ingestão de álcool e o sedentarismo. Conhecendo esses fatores de 

riscos, medidas de prevenção contra as DCV deveriam incluir a alimentação saudável, menor 

ingestão de sódio e álcool, combate ao tabagismo e estímulo à atividade física regular. A 

prática de atividade física é um agente central para a promoção da saúde, podendo ser 

praticada por todas as idades com benefícios físicos, psíquicos e cognitivos além de combater 

a obesidade e o sedentarismo (Matsudo & Matsudo, 2007).   

Em sentido oposto ao recomendado, dados governamentais de 2013 indicam que o 

percentual da população brasileira que não praticava atividade física regular chegava a 45,9%. 

O mesmo levantamento mostrou que a principal causa para o abandono da atividade física é a 

falta de tempo, sendo citada por 69,8% dos entrevistados (BRASIL, 2013). Sendo esse um 

dos principais empecilhos para a prática de atividade física há uma necessidade de 

compreender propostas para o enfrentamento do problema.     

  Oposto à maioria dos protocolos de treinamento convencionais da atualidade, alguns 

protocolos de treinamentos vêm ganhando visibilidade ao abordar a questão do uso do tempo. 

Entre eles, destaca-se o treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT, do termo inglês 

high intensity interval training. O HIIT é caracterizado pela curta duração de cada sessão de 

treino associada a uma alta intensidade em cada estímulo, e tem conquistado maior relevância 

tanto nos ambientes acadêmicos quanto naqueles da prática. De acordo com Gripp (2017), o 

HIIT seria uma alternativa tempo-eficiente capaz de promover adaptações fisiológicas 

positivas para a melhoria da saúde. Dessa forma, entende-se que o emprego do HIIT seria 

uma resposta à “falta de tempo” alegada pela maior parte da população para não praticar 

atividades físicas.  
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O HIIT se caracteriza por séries breves e intermitentes de atividade física vigorosa, 

intercalada por períodos de repouso ou atividade física de baixa intensidade (Gibala et al., 

2012). Recentemente, estudos têm investigado a eficiência do HIIT na prevenção de doenças 

e promoção da saúde cardiovascular de indivíduos de diversas idades (Wisloff et al. 2007; 

Tjonna et al. 2009; Gripp, 2017; Melo et al. 2018). Tais benefícios poderiam estar associados 

com a resposta hipotensora do exercício físico, um fenômeno conhecido como hipotensão 

pós-exercício (HPE) e que pode ser definido como uma redução da pressão arterial (PA) 

abaixo dos níveis de repouso durante a recuperação após o exercício físico (Kenney e Seals, 

1993).           

 Alguns estudos trazem a proposta de investigar a resposta hipotensora pós-exercício 

com diversos protocolos de treinamento distintos. Em um estudo com mulheres submetidas a 

seis sessões de HIIT, Bonsu e Terblanche (2016) descreveram a HPE. Entretanto, esse efeito 

não persistiu após duas semanas de destreino. Outros estudos que analisaram a HPE se 

ocuparam do efeito de uma única sessão de exercício intervalado (Ciolac et al., 2009; Angadi 

et al., 2015; Boeno et al., 2018).  

As reduções crônicas da PA descritas como efeito do treinamento físico podem ser 

causadas pela somatória dos efeitos hipotensivos agudos das sessões de treinamento 

(Nobrega, 2005; Cunha et al., 2013). Além disso, há evidências que o efeito agudo hipotensor 

do exercício tem relação com a redução crônica na pressão arterial (Liu et al., 2012) Dessa 

forma, a HPE seria um efeito desejável da prática de exercício físico, o que justificaria o 

interesse em métodos de treinamento que potencializariam as respostas da HPE.  

 As adaptações causadas pelo treinamento, podem ser revertida, esse fenômeno 

obedece o principio fisiológico da reversibilidade, esse período é denominado de 

destreinamento. A importância para se pesquisa possíveis efeitos do destreinamento, se 

remetem ao fato da dificuldade de se manter engajado em uma prática de exercício físico por 

diversos motivos como, contusões, doenças, questões psicológicas, profissionais e sociais. 

Assim se justifica a seriedade em pesquisas, analisando se as possíveis adaptações oriundas 

do treinamento na resposta HPE e facilmente revertidas durante um período de 

destreinamento.          

 Até o presente momento, faltam estudos que analisaram o efeito de várias semanas de 

treinamento do HIIT na HPE. Essa escassez de estudos sobre a eficiência do HIIT nas 

respostas da HPE impossibilita a constatação acerca do quão eficaz um método de 

treinamento pode ser para proporcionar respostas hipotensivas, necessitando assim do 

desenvolvimento de mais pesquisas relacionados ao método de treinamento. Nesse caso, o 
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presente estudo tem por finalidade a investiga se o HIIT promove adaptações, na HPE após 

um exercício máximo na esteira. 
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2. OBJETIVOS  

2.1.Objetivos Gerais  

Analisar os efeitos hipotensores pós-exercício em indivíduos adultos com excesso de 

peso e sedentários, após um período de oito semanas de treino e quatro semanas de destreino 

de dois programas de treinamento distinto.  

 

2.2.Objetivos específicos  

Os objetivos específicos do presente trabalho foram: 

 Analisar as adaptações causadas pelo treinamento no teste de resistência aeróbica; 

 Analisar as respostas da HPE após o treinamento contínuo de intensidade moderada; 

 Comparar os efeitos do HIIT e MICT na HPE. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1.  Treinamento intervalado origem e características 

 Historicamente, o método de treinamento intervalado se estabeleceu no início do 

século XX, com os corredores de média e longa distância. Os atletas finlandeses Hannes 

Kolehmainen, tri-campeão em Estocolmo em 1912 e Pavoo Nurmi 9 vezes campeão campeão 

olímpico entre 1920 e 1928 (Tschakert e Hofmann, 2013), utilizaram o método de 

treinamento intervalado para treinar em velocidades muito próximas as das características das 

provas. Outro atleta, Emil Zatopek, tri campeão olímpico nos Jogos Olímpicos de Helsinquia 

em 1952, como expõe Meyer et al. (2013), também utilizava o treinamento intervalado para 

aumentar o seu desempenho. A primeira descrição do treinamento intervalado foi feita por 

Reindell e Roskamm, em 1959 (Tschakert e Hofmann, 2013). Além do treinamento 

intervalado ser um eficiente método de treinamento para condicionar atletas, essa técnica de 

treinamento vem se estabelecendo cada vez mais na melhoria da aptidão física para pessoas 

não atletas apresentado em diversos trabalhos (Wisloff et al. 2007; Tjonna et al. 2009; Gripp, 

2017; Bonsu e Terblanche, 2016).  

Em seu trabalho clássico sobre o HIIT, Tabata et al. (1996) apresentou um dos 

protocolos mais utilizados na atualidade. Os autores avaliaram os efeitos de dois programas 

de treinamento distintos durante seis semanas em um grupo de jovens, um com a intensidade 

moderada e outro com o HIIT. O treinamento intervalado consistiu em 7 a 8 repetições com 

duração de 20 segundos, intercalados por 10 segundos de descanso, totalizando uma sessão de 

treinamento com duração de 4 minutos. Tanto a capacidade aeróbica quanto a anaeróbica dos 

indivíduos que fizeram HIIT aumentaram, em relação ao treinamento de intensidade 

moderada. No mesmo ano Meyer et al. (1996) compararam três protocolos de treinamento 

intervalado na saúde cardiometabólica de pacientes com insuficiência cardíaca. Os autores 

observaram que todos os protocolos de treinamento intervalado resultaram em respostas 

cardiovasculares consideravelmente seguras para a recomendação da prática nessa população 

específica. Depois desses estudos, diversos outros vêm tentando analisar o método de 

treinamento intervalado na melhoria da capacidade física contextos e populações.  

 Vários trabalhos trazem nomenclaturas diferentes para caracterizar o treinamento 

intervalado, Weston et al. (2014) no adotou a nomenclatura “aerobic interval training” (AIT); 

outros grupos utilizam o termo “Sprint interval trainig” (SIT) para descrever os intervalos 

supramáximos, intensidades acima do Vo2máx do sujeito; já Tschakert e Hofmann (2013) 
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utilizou high-intensity intermitent exercise (HIIE); e tem o mais utilizado que é high-intensity 

interval training (HIIT).    

 Na busca por uma padronização do treinamento intervalado e dos termos utilizados 

e para evitar possíveis dúvidas conceituais, Weston et al. (2014) apresentaram uma proposta 

de classificação que está esquematizada na Fig. 1. Os autores separaram os respectivos 

métodos de treinamento na seguinte maneira: “all-out”, que são os Sprints supramáximos 

(SIT), em comparação com os exercícios máximos ou próximos ao máximo, também 

chamados de HIIT, nos quais a intensidade chega a 80% a 100% da frequência cardíaca 

máxima.  

 

Figura 1- Esquema de classificação do treinamento intervalado baseado na intensidade do 

exercício.  

 

Fonte: Weston et al. (2014) e adaptado por Gripp, (2017). 

 

3.2.  Adaptações fisiológicas ao treinamento intervalado de alta intensidade 

 Ojeda et al. (2017) utilizaram 28 adolescentes, alunos da oitava série do sistema de 

escola Chilena e aplicaram 16 sessões de HIIT divididos em oito semanas de treinamento. O 

grupo de alunos em que foi aplicado o HIIT teve uma melhora significativa no Vo2máx em 

comparação com o grupo controle. Essa melhoria na capacidade aeróbica corrobora com 

outros estudos, tais como o de Tjonna et al. (2009), em que jovens com sobrepeso submetidos 

a exercícios intervalados em esteira ergométrica durante 12 semanas tiveram um aumento no 

Vo2máx, assim como o trabalho de Batacan et al. (2016) uma meta-análise que demonstrou a 

eficiência do HIIT na promoção de adaptações vantajosas das capacidades cardiovasculares. 
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O treinamento intervalado vem se mostrando bastante eficiente na diminuição dos 

riscos de doenças cardiovasculares. Wisloff et al. (2007) compararam dois protocolos de 

treinamento, o treinamento intervalado aeróbico e o treinamento contínuo de intensidade 

moderada (MICT) nas implicações na saúde cardiovascular de 27 pacientes idosos com 

insuficiência cardíaca durante 12 semanas. Houve melhora significativa na regulação da 

atividade cardíaca e aumento do VO2pico desses pacientes.  

Godoy e García (2017) verificaram a eficácia do HIIT na melhoria cardiovascular e 

condição física em um grupo de idosos. Notou-se que todos os sujeitos tiveram uma melhora 

na capacidade cardiovacular medida pela frequência cardíaca e palpitação do pulso radial. Em 

uma revisão sistemática com meta-análise feita por Melo et al. (2018) sobre os efeitos do 

HIIT nos benefícios cardiovasculares, mostrou-se uma melhora na pressão arterial sistólica 

(PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) de repouso. Nessa revisão o HIIT composto por 8 a 

12 semanas foi suficiente para proporcionar aumentos significativos nos marcadores de saúde 

cardíaca. Efeitos semelhantes foram observados por Batacan et al. (2016) que em uma revisão 

com meta-análise, observou que 12 semanas de treinamento do HIIT promoveram reduções 

significativas nos valores da PAS e PAD em pessoas com sobrepeso e obesidade. 

  

3.3.  Hipotensão pós-exercício 

Atualmente reconhece-se que o exercício físico é uma forma de controlar a pressão 

arterial. A queda da pressão arterial após a prática de exercício dá-se o nome de hipotensão 

pós-exercício (HPE), definida como a redução da pressão arterial abaixo dos níveis de 

repouso durante a recuperação do exercício (Kenney e Seals, 1993). 

Júnior et al. (2010) a partir de revisões sistemáticas, constataram a eficiência e os 

benefícios da prática de exercícios aeróbicos agudos e crônicos sobre as resposta da HPE e 

seus possíveis mecanismos fisiológicos, tais como a redução da atividade simpática, o 

aumento da sensibilidade barorreflexa e a melhora da função endotelial, além dos indiretos, 

tais como a redução da obesidade e a melhora do metabolismo.   

 Estudos sobre a eficiência do HIIT nas adaptações da HPE são escassos, entretanto 

alguns trabalhos analisaram a eficácia do treinamento do HIIT nas respostas da HPE. Em uma 

pesquisa recente, Bonsu e Terblanche (2016), utilizaram um grupo constituído por 20 

mulheres, jovem com sobrepeso/obesidade, saudáveis, normotensas e sedentárias. Nesse 

estudo constatou-se que apenas seis sessões de HIIT não resultaram em adaptações 

recorrentes do treinamento nas respostas da HPE. No mesmo estudo observaram que após 
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duas semanas de destreino também não influenciava a resposta hipotensora pós-exercício.

 Sá et al. (2014) submeteram um grupo de 16 militares fisicamente ativos cm no 

mínimo um ano de prática de atividade física, com o intuito de analisar uma sessão de 

exercício intervalado sobre a HPE. Os militares foram divididos em dois grupos de 8 pessoas, 

no qual um grupo era composto por indivíduos com o condicionamento físico superior 

(GSup) e outro com condicionamento inferior (GInf) a um teste de exercício intervalado 

aeróbico de 12 minutos. Os pesquisadores observaram efeito HPE nos dois grupos nos 

respectivos 60 minutos de análises pressóricas.       

 Outro estudo recente que utilizou uma sessão de exercício com objetivo de avaliar as 

respostas HPE foram Boeno et al. (2018), eles utilizaram 13 homens normotensos e 

sedentários em um estudo randomizado cruzado.  Tiveram com objetivo do seu trabalho 

avaliar e comparar a HPE entre uma sessão de exercício contínuo e uma sessão de HIIT. 

Ambos os protocolos experimentais tiveram o volume de sessão de exercício equalizado, ou 

seja, em ambos os protocolos a distância percorridas foi de 5 km. Os autores observaram que 

ambos os protocolos apresentaram HPE, sem diferença entre os grupos, porém o grupo HIIT 

apresentou resposta da HPE no 15° ao 60° minuto, enquanto o grupo MICT apresentou HPE 

só depois do 30° minuto.          

 Uma sessão de exercício físico de MICT e intervalado em indivíduos hipertensos foi 

capaz de proporcionar HPE por uma parte substancial do período subsequente de 24 horas de 

análises ambulatórias comparado com um dia de controle sem exercício físico (Ciolac et al., 

2009).        

3.4. Mecanismos da HPE 

 A pressão arterial é influenciada diretamente pelo débito cardíaco e resistência 

periférica total (Kenney e Seals, 1993; Mcardle et al., 2011). O débito cardíaco expressa o 

volume de sangue bombeado pelo coração em 1 minuto, a multiplicação da frequência 

cardíaca e volume sistólico. A resistência periférica representa a dificuldade que o sangue tem 

de se deslocar nos vasos. A resistência é influenciada pela vasoconstrição ou vasodilatação, 

portanto qualquer mecanismo fisiológico que altere essas variáveis também modifica a 

pressão arterial.           

 Alguns mecanismos fisiológicos podem explicar a HPE. São elas a atividade nervosa 

simpática, catecolaminas circulantes e o peptídeo natriurético atrial que tem um potente efeito 

vasodilatador, reduzindo a resistência periférica, assim induzindo a diminuição da pressão 

arterial (Kenney e Seals, 1993). Também pode ocorrer angiogênese muscular, maior atividade 
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de óxido-nítrico sintase endoteliais nas artérias que é um grande catalisador do óxido-nítrico, 

sendo ele um potente vasodilatador local, podendo também ter envolvimento do sistema 

calicreína-cininas (Júnior et al., 2010). Mccord e Halliwill (2006) propuseram que os 

resultados da HPE obtidos no treinamento aeróbico são mediados pelos receptores 

histaminérgicos H1 e H2. Para isso foram utilizados homens e mulheres sedentários e 

treinados submetidos a 60 minutos de exercício em ciclo ergômetro a 60% do VO2pico. Eles 

estavam ingerindo bloqueadores dos receptores histamínicos, fexofenadina H1 e ranitidina 

H2. Nos resultados do estudo observaram que os antagonistas dos receptores H1 e H2 

impediram as respostas da HPE em todos os grupos. Mostrando assim um mecanismo chave 

para os efeitos da HPE.         

 Com base no aumento de casos de prevalência de doenças cardiovasculares como 

hipertensão arterial, os efeitos do exercício nesses parâmetros é algo que desperta bastante 

interesse no meio da pesquisa. Ao passo que mais pesquisas são desenvolvidas a respeito do 

assunto, mais perguntas são elaboradas, assim esse é um tema que provoca curiosidade na 

população em geral, o que pode servir de motivação para elaboração de trabalhos, propondo 

mais perspectivas sobre o referente assunto. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Cuidados éticos 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, conforme parecer nº 667.788 de 25/07/2014. Os 

indivíduos foram informados sobre os objetivos do respectivo trabalho e procedimentos 

metodológicos do estudo, bem como sobre os possíveis riscos, desconfortos e benefícios 

relacionados com a sua participação na pesquisa. A assinatura do termo de consentimento 

livre esclarecido (Apêndice A) pelo voluntário foi condição indispensável para a participação 

do estudo. 

 

4.2. Amostra  

Incialmente, 162 policiais militares (141 homens e 21 mulheres) do 3º Batalhão da 

Polícia Militar de Minas Gerais, situado na cidade de Diamantina (PMMG) foram submetidos 

a um processo de recrutamento e seleção, no qual foram verificados os critérios de inclusão e 

exclusão. 

 

4.3. Critérios para inclusão  

Foi definido como critério de inclusão para participar da pesquisa, o indivíduo ser do 

sexo masculino, de faixa etária de 30 a 50 anos, com IMC ≥ a 25 kg/m
2
, ter consumo máximo 

de oxigênio inferior a 50 mLO2. kg-1.min, não estar envolvido em atividades físicas em mais 

de dois dias por semana nos últimos três meses e não ser fumante. 

 

4.4. Critérios para exclusão  

Foram excluídos da amostra os sujeitos que responderam positivamente a uma das 

perguntas do questionário de prontidão para a atividade física PARQ (Apêndice B) ou que 

apresentasse, no mínimo, dois fatores de risco cardíaco, conforme questionário específico 

(Apêndice C). Ao final da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 27 indivíduos foram 

considerados aptos a participar do estudo e foram submetidos às avaliações preliminares e aos 

procedimentos experimentais. 

 

4.5. Procedimentos experimentais  
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4.5.1. Teste de capacidade aeróbica   

A capacidade aeróbica dos sujeitos foi medida através de um protocolo de rampa 

composto por exercício contínuo e progressivo em esteira rolante (Inbramed, Porto Alegre, 

Brasil) conectada a um painel central de controle de velocidade e inclinação. Antes desse teste 

os voluntários tiveram uma familiarização com o equipamento e as mudanças ocorridas na 

velocidade e inclinação. O protocolo iniciava com três minutos preparatórios de caminhada (5 

km/h), seguidos de incrementos de velocidade e inclinação até a fadiga voluntária. Após a 

fadiga a inclinação era normalizada e a velocidade foi reduzida para 5 km/h duranttrês 

minutos. Após essa recuperação os indivíduos eram conduzidos a permanecer sentados por 

um período de quinze minutos em uma cadeira.       

 Para o monitoramento da FC e percepção subjetiva de esforço foram utilizados, 

respectivamente, um monitor de frequência cardíaca POLAR RS800 (Polar Electro Oy, 

Kempele, Finlândia) e a escala de Borg (6-20), aplicada a cada minuto de exercício. O 

voluntário foi questionado sobre o cumprimento das orientações para a realização do teste 

como: a não ingestão de álcool, bebidas contendo cafeína, a não realização de exercício no dia 

anterior, estar alimentado, mínimo de 8 horas de sono na noite anterior e estar devidamente 

hidratado. 

4.5.2. Fase de treinamento 

Foi feita a divisão dos grupos de forma pareada de acordo com o valor de consumo 

máximo de oxigênio detectado no teste descrito anteriormente. Após o pareamento foi 

realizado um sorteio para a definição do tipo de treinamento de cada grupo. Um grupo foi 

submetido a treinamento contínuo intensidade moderado (MICT) e o outro grupo foi 

submetido ao treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT).  

A prescrição do treinamento dos dois grupos foi feita a partir do desempenho dos 

voluntários no teste progressivo de corrida conhecido como beep test ou teste shuttle run ou 

teste multiestágio de 20 metros (Léger e Lambert, 1982; Leger et al., 1988). Trata-se de um 

teste de estimativa do consumo máximo de oxigênio em que o avaliado deve correr em uma 

pista de 20 metros delimitada por cones com intensidade progressiva controlada por bips 

sonoros.            

 A cada sinal sonoro emitido pelo sistema de som, o avaliado deveria atingir um dos 

cones que delimitam o início ou o fim da pista. A velocidade inicial foi de 8,5 km/h, sendo 

aumentada progressivamente em 0,5 km/h a cada estágio, conforme apresentado na ficha de 
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controle do teste (Apêndice D). O teste era encerrado pelo avaliador quando o avaliado não 

conseguia alcançar um dos cones pela segunda vez seguida antes do respectivo sinal sonoro. 

Todo o controle de aplicação foi feito de forma digital através do programa de computador 

Team Beep Test 20 metres (Bitworks, versão 4.0, Inglaterra) e supervisionado por um 

avaliador devidamente familiarizado com os procedimentos do teste. 

Figura 2: Esquema ilustrativo do teste de vai-e-vem em pista de 20 metros. 

A partir do resultado no beep test foi elaborado um programa de treinamento de 

corrida com intensidade personalizada de acordo com o percentual da velocidade máxima 

alcançada pelo voluntário. O protocolo de treinamento dos grupos MICT e HIIT foi feito 

conforme a tabela 1 abaixo. Para efeito de comparação, o grupo HIIT se exercitou com um 

volume correspondente a 40% da distância percorrida pelo grupo MICT na respectiva semana 

de treinamento.  

Os dois grupos treinaram com uma frequência de três vezes por semana (segunda-

feira, quarta-feira e sexta-feira). O controle da velocidade de corrida foi feito por meio de 

estímulos sonoros que foram reproduzidos em um fone de ouvido utilizado pelo voluntário 

durante o seu respectivo treino. 

Tabela 1 – protocolo de treinamento para os grupos HIIT e MICT conforme percentual da 

velocidade máxima alcançada no beep test. 

*Percentual da velocidade máxima atingida no beep test, ( m=metros), (min=minutos). 

Semanas  HIIT MICT 

1ª  7 x 200m - 85%* - 1 min pausa  3500m contínuos - 60%* 

2ª 8 x 200m - 85% - 1 min pausa 4000m contínuos - 60% 

3ª 8 x 200m - 90% - 1 min pausa 4000m contínuos - 65% 

4ª 9 x 200m - 90% - 1 min pausa 4500m contínuos - 65% 

5ª 9 x 200m - 90% - 1 min pausa 4500m contínuos - 65% 

6ª 10 x 200m - 90% - 1 min pausa 5000m contínuos - 65% 

7ª 10 x 200m - 95% - 1 min pausa 5000m contínuos - 70% 

8ª 10 x 200m - 100% - 1 min pausa 5000m contínuos - 75% 
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Os intervalos entre os bips foram individualizados de acordo com a velocidade de 

treino de cada voluntário e indicavam os momentos de sua passagem pelos pontos de controle 

de velocidade indicado por cones. Para garantir que os voluntários estavam se exercitando na 

velocidade prescrita, um membro da equipe de pesquisa supervisionava toda a sessão de 

treinamento por meio de cronometragem digital. 

Diante da possibilidade de melhora do desempenho consequente do treinamento, na 

quarta semana os voluntários foram submetidos novamente ao beep test para que fossem 

feitos possíveis ajustes necessários na intensidade dos exercícios, isto é, na velocidade da 

corrida, exemplificado na (Fig. 3). Os voluntários foram orientados a manter suas atividades 

habituais durante a pesquisa, porém evitando a prática de exercícios físicos. 

Figura 3: Desenho do experimento  

 

4.6. Análise da pressão arterial  

Esta avaliação foi realizada de acordo com as diretrizes de monitorização 

ambulatorial da pressão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016) utilizando o 

método oscilométrico automático não invasivo (Mam-PC BP3AC1PC, Microlife;), cuja faixa 

de medida é de 0 a 260 mmHg. A definição do braço em que o manguito seria colocado foi 

feita preferencialmente pelo membro não-dominante. Feita essa definição, o mesmo braço foi 

utilizado para todas as avaliações posteriores. Após a colocação do aparelho foi feita uma 

mensuração prévia para que o voluntário se familiarizasse com o monitor e com a insuflação 

do manguito, orientando-o, quando possível, a se manter estático, braço relaxado e imóvel e 

com o cotovelo estendido durante cada mensuração. A pressão arterial de repouso foi feitas 
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após dez minutos de repouso sentado em uma cadeira.     

 Os valores da pressão arterial média (PAM) foram obtidos a partir dos valores da 

pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD), obtidos imediatamente 

após os testes máximos em esteira descritos nas sessões anteriores. As análises da pressão 

arterial foram realizadas uma semana pré-treinamento, após oito semanas de treinamento e 

logo após quatro semanas de destreino do HIIT e MICT. Todas as análises foram realizadas 

logo após o teste de esforço máximo descrito no item 4.5.1. Foram realizadas duas medidas de 

PAS e PAD, sendo calculado o valor médio das duas medidas. As medidas foram feitas 

alguns minutos antes do início do teste máximo e aos 5', 15', 30', 45' e 60' após a prática do 

teste de esforço máximo feito em esteira rolante.  

 

4.7.Análises estatísticas 

O software GraphPad Prism versão 7.00.159 foi utilizado para todas as análises. O 

teste de Shapiro-Wilk’ foi utilizado para verificar a distribuição dos dados. Para as variáveis 

paramétricas foram utilizados os testes de ANOVA de uma e duas vias ou ANOVA para as 

medidas repetidas, seguida do teste post hoc de Tukey. Para as variáveis não paramétricas foi 

adotado o teste Kruskal-Wallis. O nível de significância foi estabelecido em 5% e os dados 

apresentados em gráficos na forma de média e de desvio padrão. 
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5. RESULTADOS  

5.1. Caracterização da amostra 

Conforme descrito no delineamento experimental deste estudo, dos 27 voluntários que 

iniciaram os treinamentos, cinco foram excluídos; três por motivos de lesão 

musculoesquelética e dois por questões pessoais. Salientamos que dentre aqueles que 

sofreram lesão, apenas um se lesionou durante uma das sessões de treinamento (grupo HIIT). 

No fim do experimento, 22 sujeitos cumpriram o estudo por completo e tiveram seus dados 

coletados utilizados para as análises estatísticas apresentadas. Na tabela 2 são apresentados os 

dados comparativos de caracterização inicial dos dois grupos experimentais deste estudo 

(HIIT e MICT). Previamente ao período de treinamento, não havia nenhuma diferença entre 

os indivíduos, mostrando então que o pareamento foi eficiente. De forma resumida, pode-se 

caracterizar que os voluntários participantes deste estudo estavam com sobrepeso, não 

estavam envolvidos em programas de exercícios físicos nos últimos seis meses, porém 

apresentavam uma capacidade aeróbia boa. 

Tabela 2 - Caracterização comparativa entre as amostras dos grupos HIIT e MICT antes do 

período de treinamento. 

          HIIT   
 

MICT p 

Idade (anos) 38 ± 6 39 ± 5 0,262 

Massa corporal (kg) 81,36 ± 6,88 83,86 ± 15,11 0,514 

Estatura (cm) 173 ± 0,06 171 ± 0,07 0,526 

IMC (kg/m2) 27,04 ± 1,30 28,77 ± 3,10 0,102 

Gordura Corporal (%) 28,32 ± 3,74 29,32 ± 3,24 0,987 

VO2pico (mLO2.kg-1.min-1) 46,16 ± 3,10 45,01 ± 4,12 0,988 

 

5.2. Resultados do desempenho individual no beep test  

Nas tabelas 3 (grupo MICT) e 4 (grupo HIIT) são apresentados os dados dos grupos 

submetidos ao protocolo de avaliação do beep test. Os dados são apresentados como média 

dos grupos nas fases de treinamento, pré, pós e destreino. Foi observado um aumento 

significativo em relação à distância percorrida no grupo HIIT no pós-treinamento em relação 

ao valor da fase pré-treinamento (1175±296,3 m vs. 1481±225,8 m, p=0,0251), assim como 

um aumento na velocidade alcançada durante a avaliação (11,77±0,6842 km/h vs. 

12,55±0,4719 km/h p=0,0108) e aumento do consumo de oxigênio máximo (39,44 ± 5,166 vs. 
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44,64 ± 3,525 ml.O2.kg.min, p=0,0219). Não foi encontrada nenhuma diferença significativa 

entre as fases de treinamento do grupo MICT (p<0,05 ANOVA de uma via). 

Tabela 3 - Dados do grupo MICT no desempenho individual no “beep test” médios da 

frequência cardíaca inicial (bpm), frequência cardíaca máxima (bpm), distância (m), 

velocidade (km/h), consumo de oxigênio máximo (mLO2.kg 1.min-1). 

 
 

Tabela 4 - Dados do grupo HIIT no desempenho individual no “beep test” médios da 

frequência cardíaca inicial (bpm), frequência cardíaca máxima (bpm), distância (m), 

velocidade (km/h), consumo de oxigênio máximo (mLO2.kg 1.min-1) 

Análise de dados ANOVA de uma via *P<0,05indica diferença significativa em relação ao pré-treinamento. 

 

 

 

 

 

Grupo MICT 

 Pré-treinamento Pós-treinamento Destreino P  

Fc inicial 

(bpm) 

83,36 ± 7,047 80,18 ± 8,681 81,91 ± 7,803 P=0,6416 

Fcmax 

(bpm) 

181 ± 11,95 180 ± 9,529 180,5 ± 11,44 P=0,9776 

Distância 

(m) 

1107 ± 384,3 1224 ± 350,6 1071 ± 370,3 P=0,6027 

Velocidade 

(km/h) 

11,55 ± 0,9342 11,82 ± 0,9558 11,45 ± 0,879 P=0,6345 

Vo2máx  

(mLO2.kg 

1.min-1) 

 

38,09 ± 6,801 40,59 ± 6,055 36,69 ± 5,605 P=0,3364 

Grupo HIIT 

 Pré-treinamento Pós-treinamento Destreino P  

Fc inicial 

(bpm) 

83,09 ± 9,071 80,64 ± 12,48 83,55 ± 9,575 P=0,7841 

Fcmax 

(bpm) 

187,2 ± 10,48 186,4 ± 10,02 184,4 ± 8,727 P=0,8474 

Distância 

(m) 

1175 ± 296,3 1481 ± 225,8 * 1299 ± 251,5 P=0,0251 

Velocidade 

(km/h) 

11,77 ± 0,6842 12,55 ± 0,4719* 12,05 ± 0,5681 P=0,0108 

Vo2máx 

(mLO2.kg 

1.min-1) 

 

39,44 ± 5,166 44,64 ± 3,525 * 41,42 ± 4,084 P=0,0219 
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5.3. Pressão arterial sistólica  

A Fig. 4A apresenta dados da pressão arterial sistólica em todas as fases de 

treinamento. As análises dos valores da PAS no grupo MICT revelaram uma hipotensão em 

alguns minutos pós-exercício avaliado em duas fases de treinamento analisadas, a única fase 

que não apresentou HPE no grupo MICT foi o destreino. Na fase pré-treinamento a HPE foi 

observada nos minutos 15', 30', 45' e 60' após a prática em relação ao repouso (rep= 

124,2±11,2; 15' min 114,6±9,6; 30' min 115,9±9,1 45' min 113,8±11,52 e 60' min 113,9±9,8 

mmHg, p<0,05), sendo também encontrado efeito da HPE na fase pós 8 semanas de 

treinamento nos minutos 15', 30' e 45' após o exercício, considerando-se a media encontrada 

no repouso (rep= 122,1±9,9; 15' min 114,2±9,2; 30' min 113,3±8,9 e 45' min 113,8±8,6 

mmHg; p<0,05). Na Fig. 4B são apresentados os dados da mudança absoluta ocorrida na 

pressão arterial sistólica mmHg durante 60 minutos de análises pressóricas em todas as fases 

de treinamento. Não foi encontrada diferença significativa no grupo MICT quando analisadas 

as fases de treinamento p<0,05. 

Figura 4 – Pressão arterial sistólica (mmHg) do grupo MICT durante 60' minutos de análise 

pós-exercício nas situações pré-treinamento, pós-treinamento e destreino. 

 

Os dados são apresentados como média e desvio padrão. ANOVA duas vias p<0,05 (a) indica diferença 

significativa em relação à análise da pressão arterial sistólica de repouso pré-treinamento (b) indica diferença 

significativa da pressão arterial sistólica em relação análise da pressão arterial sistólica em repouso pós-

treinamento. Cálculo utilizado para a mudança absoluta (valor da pressão arterial sistólica do respectivo minuto) 

– (valor da pressão arterial sistólica de repouso) N=11.   
  

A Fig. 5A apresenta dados da pressão arterial sistólica em mmHg em todas as fases 

de treinamento do grupo HIIT. Foram observado HPE em alguns minutos pós-exercício e em 

todas as fases de treinamento pós, pré e destreino. Na análise do pré-treinamento foi 

observado HPE nos minutos 15', 30', 45', 60' pós-exercício, comparado com a medida de 

repouso (rep= 123,0±9,7; 15' min 112,5; 30' min 111,5±13,4; 45' min 111,9±10,1 e 60' min 

114,0±9,678 mmHg; p<0,05). Na fase pós-treinamento foi observada HPE nos minutos 30', 
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45' e 60' após prática comparada com a medida de repouso (rep= 118,7±11,2; 30' min 111,2 ± 

10,4; 45' min 109,2±12,3 e 60' min 106,4±11,9 mmHg, p<0,05). Já na fase de destreino foi 

observada HPE nos minutos 15', 30', 45' e 60' após prática comparada com a medida de 

repouso (rep= 123,0±12,5; 15' min 11,175; 30' min 111,8 ± 9,6; 45' min 112,7±10,4 e 60' min 

112,4±9,1 mmHg, p<0,05). A Fig. 5B são apresentados os dados da mudança absoluta 

ocorrida na pressão arterial sistólica mmHg durante 60 minutos de análises pressóricas em 

todas as fases de treinamento. Não foi encontrada diferença significativa no grupo HIIT 

quando analisadas as fases de treinamento p<0,05. 

Figura 5 – Pressão arterial sistólica (mmHg) do grupo HIIT durante 60 minutos de análise 

pós-exercício nas situações pré-treinamento, pós-treinamento e destreino. 

 

Os dados são apresentados como média e desvio padrão. ANOVA duas vias p<0,05 (a) indica diferença 

significativa em relação à análise da pressão arterial sistólica de repouso pré-treinamento (b) indica diferença 

significativa da pressão arterial sistólica em relação análise da pressão arterial sistólica em repouso pós 

treinamento (C) indica diferença significativa da pressão arterial sistólica em relação análise da pressão arterial 

sistólica em repouso no destreino. Cálculo utilizado para a mudança absoluta (valor da pressão arterial sistólica 

do respectivo minuto) – (valor da pressão arterial sistólica de repouso) N=11.   

5.4. Pressão arterial diastólica  

A Fig. 6 A apresenta os dados da pressão arterial diastólica em mmHg do grupo 

MICT em todas as fases de treinamento durante 60' minutos de análise pós prática de 

exercício, não foi observado efeitos da HPE em nenhum dos minutos ou fases do grupo 

analisado p<0,05. A Fig. 6 B são apresentados os dados da mudança absoluta ocorrida na 

pressão arterial diastólica (mmHg) durante 60 minutos de análises pressóricas em todas as 

fases de treinamento. Não foi encontrada diferença significativa no grupo MICT quando 

analisadas as fases de treinamento p<0,05. 
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  Figura 6 – Pressão arterial diastólica (mmHg) do grupo MICT durante 60 minutos de 

análise pós-exercício nas situações pré-treinamento, pós-treinamento e destreino. 

Os dados são apresentados como média e desvio padrão. ANOVA duas vias p<0,05. Cálculo utilizado para a 

mudança absoluta (valor da pressão arterial diastólica do respectivo minuto) – (valor da pressão arterial 

diastólica de repouso) N=11.   

 
 

Na Fig. 7A são apresentados os dados da pressão arterial diastólica em mmHg do 

grupo HIIT em todas as fases de treinamento durante 60' minutos de análises. Foi observado 

efeito hipotensor significativo somente no minuto 60' na fase pós-treinamento em 

comparativo com a medida de repouso (rep= 76,1±9,8 e 60' min70,1±8,2 mmHg, p<0,05). 

Outro efeito HPE foi observado na fase de destreino no minuto 45' em comparação com a 

medida de repouso (rep= 81,4±12,9 vs. 75,9±11,9 mmHg, p=0,0360). Na Fig. 7 B são 

apresentados os dados da mudança absoluta ocorrida na pressão arterial diastólica mmHg 

durante 60 minutos de análises pressóricas em todas as fases de treinamento. Não foi 

encontrada diferença significativa no grupo HIIT quando analisadas as fases de treinamento 

p<0,05. 

Figura 6 – Pressão arterial diastólica (mmHg) do grupo HIIT durante 60 minutos de 

análise pós-exercício nas situações pré-treinamento, pós-treinamento e destreino. 

Os dados são apresentados como média e desvio padrão. ANOVA duas vias p<0,05 (b) indica diferença 

significativa da pressão arterial diastólica em relação análise da pressão arterial diastólica em repouso pós-

treinamento (C) indica diferença significativa da pressão arterial diastólica em relação análise da pressão arterial 
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diastólica em repouso no destreino. Cálculo utilizado para a mudança absoluta (valor da pressão arterial sistólica 

do respectivo minuto) – (valor da pressão arterial sistólica de repouso) N=11. 

5.5. Pressão arterial média  

Na Fig. 8A é apresentada as análises da pressão arterial média do grupo MICT em 

mmHg em todas as fases de treinamento durante 60' minutos de análises pressóricas pós-

exercício. Foi observado HPE em quase todos os minutos observados e em todas as fases de 

treinamento. Na fase pré-treinamento foi observado HPE nos minutos 15', 45' e 60' pós-

exercício em comparação com a medida de repouso (rep= 93,7±6,8; 15' min 88,6±7,9 mmHg; 

45' min 89,6±6,9 e 60' min 88,0±6,9 mmHg, p<0,05). Já na fase pós-treinamento foram 

observadas HPE nos minutos 15', 30', 45' e 60' em comparação com a medida de repouso 

(rep= 93,8 ± 8,4; 15' min 89,0 ± 9,4; 30' min 87,7 ± 7,1; 45' min 88,1±8,2 e 60' min 89,1±9,5 

mmHg, p<0,05). Foram observado HPE no destreino somente no minuto 45' quando 

comparado com a medida de repouso 45' min (93,1±10,6 vs. 88,2±11,3 mmHg, p=0,0234). Na 

Fig. 8 B foi utilizada ANOVA de duas vias para as análises estatísticas, não sendo encontrada 

diferença significativa entre as fases de treinamento no grupo MIC. 

 

Figura 8 – Pressão arterial média (mmHg) do grupo MICT durante 60 minutos de análise 

pós-exercício nas situações pré-treinamento, pós-treinamento e destreino.  

 
Os dados são apresentados como média e desvio padrão. ANOVA duas vias p<0,05 (a) indica diferença 

significativa em relação à análise da pressão arterial média de repouso pré-treinamento (b) indica diferença 

significativa da pressão arterial média em relação análise da pressão arterial média em repouso pós-treinamento 

(C) indica diferença significativa da pressão arterial média em relação análise da pressão arterial sistólica em 

repouso no destreino. Cálculo utilizado para a mudança absoluta (valor da pressão arterial sistólica do respectivo 

minuto) – (valor da pressão arterial sistólica de repouso) N=11. 

 
 

A Fig. 9A é apresentada os dados da pressão arterial média em mmHg. Os efeitos 

hipotensores foram vistos em todas as fases de treinamento, aparecendo em alguns dos 

minutos analisados após prática de exercício. Na pré-treinamento observou-se um efeito da 

HPE nos 15' min (92,7±7,4 vs. 88,1±11,5 mmHg, p=0,0459) pós prática, e quase uma 
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diferença significativa nos minutos 30' e 45' pós exercício (repouso 92,7±7,4; 30' min 

88,3±10,5 e 45' min 88,3±9,2 mmHg, p=0,0593). Já na fase Pós-treinamento foram 

observados efeitos da HPE nos minutos 30', 45' e 60' em relação à medida de repouso (rep= 

90,2±9,9; 30' min 85,5±8,8; 45'min 83,5±9,4 e 60' min 82,0±9,2 mmHg, p<0,05). Destreino o 

efeito da HPE apareceu nos respectivos minutos 15', 30', 45' e 60' pós-exercício em 

comparação com a medida de repouso (rep= 95,2±11,5 15' min 90,0±9,8; 30' min 88,7±10,9 

45' min 88,1±10,9 e 60' min 88,6±9,7 mmHg, p<0,05).  N a Fig. 9 B Foi utilizada ANOVA de 

duas vias para as análises estatísticas, não sendo encontrada diferença significativa entre as 

fases de treinamento no grupo HIIT.  

Figura 9 – Pressão arterial média (mmHg) do grupo HIIT durante 60 minutos de análise pós-

exercício nas situações pré-treinamento, pós-treinamento e destreino. 

 

Os dados são apresentados como média e desvio padrão. ANOVA duas vias p<0,05 (a) indica diferença 

significativa em relação à análise da pressão arterial média de repouso pré-treinamento (b) indica diferença 

significativa da pressão arterial média em relação análise da pressão arterial média em repouso pós-treinamento 

(C) indica diferença significativa da pressão arterial média em relação análise da pressão arterial sistólica em 

repouso no destreino. Cálculo utilizado para a mudança absoluta (valor da pressão arterial sistólica do respectivo 

minuto) – (valor da pressão arterial sistólica de repouso) N=11. 

  

5.6. Variação da pressão arterial 

Na Fig. 10 A e B, são apresentados os resultados de todas as fases de treinamento 

analisando o ponto da mudança relativa do minuto 60 em comparação com a medida de 

repouso dos dois grupos de treinamento. Não foram encontradas diferenças significativas em 

nenhum momento comparando os dois métodos de treinamento 

 

 

 



29 
 

Figura 10 (A) pressão arterial sistólica (B) pressão arterial diastólica comparação entre os 

grupos e fases. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Os dados são apresentados como média e desvio padrão (DPM). ANOVA duas via p<0,05. Cálculo utilizado 

para a análise, (resultado da pressão arterial minuto 60) – (pressão arterial de repouso)/pressão arterial de 

repouso*100. 
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6. DISCUSSÃO 

Este estudo foi realizado para analisar as respostas da HPE em dois protocolos de 

treinamento distintos o treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) e treinamento 

contínuo de intensidade moderada (MICT). Os principais resultados desse estudo são que o 

efeito hipotensor pós-exercício foi visto em todas as fases de treinamento no grupo HIIT na 

pressão arterial sistólica (PAS), sendo evidenciados resultados parecidos no grupo MICT. A 

pressão arterial diastólica (PAD) foi observada efeito da HPE somente em duas fases de 

treinamento no grupo HIIT e que essa foi vista somente em alguns momentos das análises 

feitas. Na pressão arterial média (PAM) foram observados efeitos da HPE em ambos os 

grupos independentemente da fase de treinamento. Também analisamos se o treinamento de 

oito semanas poderia potencializar os efeitos da HPE. Não foram observadas diferenças 

significativas quando comparadas as fases de treinamento. Ao comparar os dois protocolos de 

treinamento, com o intuito de verificar qual produz um maior efeito da HPE, após um teste de 

esforço máximo, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos em nenhuma 

das fases analisadas. 

Pardono et al. (2015) avaliaram as respostas da HPE em indivíduos jovens e 

fisicamente ativos, após dois protocolos de exercícios máximo e submáximo de corrida em 

pista. Foram observados que ambos os exercícios proporcionaram HPE. O protocolo de 

exercício utilizado no nosso estudo para avaliar a HPE, foi feito após um protocolo de 

capacidade aeróbica máxima, assim como os autores Bonsu e Terblanche (2016), utilizaram 

em seu estudo. Outros estudos na literatura se propuseram em analisar a HPE, após sessões 

isoladas de exercício intervalado de alta intensidade e exercício contínuo. Esses estudos 

observaram efeito hipotensor na PAS e PAM semelhantes ao encontrado no presente estudo 

(Boeno et al. 2018; Pimenta et al. 2019; Pimenta et al. 2019), porém vale lembrar que os 

protocolos de exercícios não são os mesmos executados no nosso estudos.   

Efeitos hipotensores pós-exercício na PAD foram encontrados no nosso estudo nas 

fases pós-treinamento e destreino, apenas no grupo HIIT, o que não foi observado nos 

trabalhos que avaliaram uma única sessão de exercício do HIIT (Boeno el al. 2018; Pimenta 

et al. 2019). Isso pode estar relacionado aos efeitos das 8 semanas de treinamento na PAD.  

Nesse trabalho analisamos se oito semanas de treinamento poderiam potencializar as 

respostas da HPE. Como mostrado nos resultados, às fases de treinamento não se 

diferenciaram em nenhuma das análises. Nesse sentido, o treinamento de oito semanas de 

MICT e HIIT seguidos de quatro semanas de destreino, não parece influenciar a resposta da 
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HPE. Bonsu e Terblanche (2016) avaliaram as resposta da HPE, após seis sessões de HIIT, 

posteriormente duas semanas de destreino em mulheres jovens sedentárias com sobrepeso e 

obesidade. Não foram encontrados efeitos do treinamento nas respostas da HPE. Somando 

isso ao fato de possuir poucos artigos na literatura sobre efeitos crônicos do treinamento do 

HIIT na HPE, talvez essa escassez possa ser pelo fato do treinamento não possuir um efeito 

intensificado nas respostas da HPE. Brito et al. (2019) trouxeram em sua revisão sistemática 

sobre estudos envolvendo HPE, uma discussão sobre a validação de métodos para avaliação 

da HPE, qual desses métodos seria o mais adequado para quantifica a HPE, oscilométrico 

automático ou esfigmomanometria manual. Os autores expõe que o método de 

esfigmomanometria possui desvantagens, pelo viés acometido pelo avaliador, pois se não for 

feita por um avaliador experiente pode aumentar o erro da análise. Assim como método 

oscilométrico automático que foi utilizado em nosso estudo, também possui um viés que pode 

ser acontecido, pois os valores da PAS e PAD são estimados por meio de algoritmos baseados 

na faixa da pressão de pulso. Assim se a pressão de pulso sofrer alteração, o algoritmo é 

afetado, no qual pode ocorrer durante a recuperação pós-exercício. Com isso, talvez os 

resultados encontrados no nosso estudo possam ser em decorrência do método com que foi 

avaliado a pressão arterial, deixando como sugestão para futuros trabalhos a utilização de 

outros métodos validades para a medida da HPE como expõe (Brito et al., 2019). 

A pressão arterial de repouso de alguns dos indivíduos do nosso estudo se 

enquadrava na zona de pré-hipertensão que segundo a sociedade Brasileira de cardiologia 

(2016) é condição caracterizada por PAS entre 121 e 139 e/ou PAD entre 81 e 89 mmHg. 

Apesar disso, nosso valor médio da pressão arterial dos grupos se comportam da mesma 

forma que em outros estudos que analisaram a HPE (Boeno el al. 2018; Pimenta et al. 2019; 

Sá et al. 2014; Bonsu e Terblanche 2016). No trabalho de Liu et al. (2013) observou-se que a 

pressão arterial inicial estava significativamente relacionada com o grau de HPE. Assim, 

quanto maior a pressão arterial basal maior o efeito HPE. Isso pode ter influenciado nossos 

resultados, pois nas nossas análises foi encontrado um desvio padrão muito grande. 

 Por fim, comparamos os protocolos de treinamento para responder qual desses 

poderia proporcionar uma maior resposta da HPE. Para isso utilizamos o valor da pressão 

arterial encontrado no minuto 60 para a comparação, pois na maioria das análises foi a que se 

apresentou uma maior resposta HPE. Não encontramos diferença estatística entre os grupos 

independentemente da fase de treinamento, ate o determinado momento esse é o único estudo 

que compararam as resposta da HPE, após um teste de esforço máximo em dois grupos que 

treinaram 8 semanas. Alguns trabalhos se atentaram somente em uma única sessão de 
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exercício intervalado de alta intensidade e exercício contínuo. Nesses trabalhos não foram 

encontradas diferenças entre os protocolos quando analisada a HPE após essas sessões de 

exercício (Angadi et al., 2015; Boeno el al. 2018). Outro estudo com essa mesma proposta, 

Pimenta et al. (2019) observou-se um maior decréscimo após uma sessão exercício HIIT na 

PAS em comparação com o contínuo, porém, a amostra do seu estudo era composta por 

pessoas hipertensas controladas com medicamentos, como beta bloqueadores, bloqueadores 

do receptor de angiotensina II, inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueador 

de canal de cálcio. Todos esses medicamentos podem de certa forma interferir nas respostas 

reguladoras da pressão arterial. Boeno et al. (2018) trouxeram no seu trabalho uma 

abordagem de igualar o volume do exercício para examinar a HPE, em uma sessão de HIIT e 

MICT em adultos jovens e saudáveis, propondo que o volume poderia ser determinante nas 

respostas HPE, sendo algo diferente da maioria dos estudos que abordam esse assunto. No 

nosso estudo todas as análises pós-exercício foram feitas após um teste de esforço máximo em 

esteira, o que poderia diminuir esse viés de interferência do volume, pois em um teste de 

esforço máximo todos os voluntários se exercitaram ate fadiga.  
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7. CONCLUSÃO  

O protocolo de treinamento de oito semanas de treino de HIIT e MICT parece não 

potencializar as resposta da hipotensão pós-exercício em indivíduos sedentários com sobre 

peso/obesidade. Analogamente, quatro semanas de destreinamento não parecem influenciar as 

respostas da HPE.  
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APÊNDICES   

Apêndice A Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidado para participar como voluntário da pesquisa “Estudo 

comparativo dos efeitos dos métodos de treinamento de corrida contínuo e intervalado nas 

adaptações crônicas e no destreinamento de indivíduos sedentários”. Você foi escolhido por 

ser do sexo masculino, ter idade entre 25 e 40 anos, não praticar atividade física regularmente 

e não fumar. 

O objetivo do estudo é comparar os efeitos de dois programas de exercícios físicos por 

meio do treinamento de corrida durante oito semanas, bem como o seu processo de 

destreinamento. Antes, durante e depois das fases de treinamento e destreinamento você será 

submetido a avaliações para estudarmos as adaptações fisiológicas em seu organismo. 

Sua participação na pesquisa consistirá na realização de testes de corrida na esteira 

ergométrica, nos quais você terá que correr distâncias predeterminadas no menor tempo 

possível. Em seguida, para avaliar a quantidade de gordura em seu corpo, você deitará em 

uma maca vestindo apenas um calção e seu corpo será escaneado por um aparelho que emite 

raios indolores e inofensivos para sua saúde. Também serão feitas medidas do seu peso, altura 

e circunferências corporais. Você também será submetido a exames de sangue em um 

laboratório de análises clínicas de Diamantina. Você não terá nenhum gasto com os exames, e 

eles ocorrerão em datas e horários combinados de acordo com sua disponibilidade. Você 

deverá comparecer ao laboratório após fazer um jejum de 12 horas. Será feita a coleta de uma 

pequena quantidade de sangue com você em jejum. Posteriormente, você receberá uma bebida 

rica em açúcar e após tomar essa bebida serão coletadas pequenas quantidades de sangue a 

cada 30 minutos durante um período de 2 horas. Dessa forma, serão realizadas 5 coletas de 

sangue nesse dia. 

Para analisar o funcionamento do seu coração você será submetido a uma avaliação 

ecocardiográfica feita por um cardiologista em uma clínica especializada de Diamantina. Seu 

coração será escaneado por um aparelho para medir o volume de sague ejetado e o tamanho 

das cavidades cardíacas. Também será avaliada a sua pressão arterial e o comportamento da 

sua frequência cardíaca durante o repouso e após o exercício físico. 
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Para avaliar as substâncias presentes no seu tecido muscular será retirada uma pequena 

quantidade do seu músculo da coxa. Esse exame será realizado na Santa Casa de Caridade de 

Diamantina. Para esse procedimento, você ficará deitado em uma maca, e sua pele. 

Será limpa com uma solução desinfetante. O local da retirada do tecido será 

anestesiado e um pequeno corte na pele (menor que 1 cm) será realizado com um bisturi. 

Depois, neste corte será introduzida uma agulha fina (6 mm) para retirar um pequeno pedaço 

do músculo esquelético. O local da biopsia será limpo com uma gaze com desinfetante e o 

corte na pele fechado com uma fita, e depois coberto com um curativo. Após a biopsia você 

ficará em repouso por 15 minutos e poderá se mover normalmente. Este procedimento será 

realizado por um médico devidamente treinado para este procedimento. 

Durante toda a sua participação no estudo você será supervisionado por uma 

nutricionista que registrará a sua dieta alimentar. Este acompanhamento será feito por meio da 

aplicação de questionários específicos.  

Estas avaliações serão feitas antes, durante e após as duas fases desta pesquisa. A 

primeira fase consiste em um programa de exercícios físicos de corrida com duração de oito 

semanas. A segunda fase, também de oito semanas, consiste no destreinamento, isto é, você 

passará por um período no qual o exercício físico será interrompido. 

Todos os dados coletados serão confidencias e sua identidade não será revelada 

publicamente em hipótese alguma. Somente os pesquisadores envolvidos no projeto terão 

acesso aos dados, que serão utilizados apenas para fins de pesquisa e divulgação científica em 

congressos, livros e revistas.  

Os possíveis riscos deste estudo estão relacionados com o exercício físico: lesões nos 

músculos e ossos, náuseas, vertigens, dores musculares e articulares após o exercício. Estas 

situações são raras e você será acompanhado todo o tempo por profissionais treinados. 

Qualquer desconforto durante e após os exercícios deverá ser avisado aos pesquisadores para 

que estes possam tomar as providências devidas (interromper o treinamento, encaminhar você 

para o médico ou fisioterapeuta). Também existe risco de hematomas decorrentes da coleta de 

sangue e de desmaio ou tontura durante o procedimento, de desconforto durante e após a 

biopsia e do desenvolvimento de uma pequena cicatriz no local da biopsia. A coleta de sangue 

será realizada em ambiente adequado, com materiais descartáveis, e por médico devidamente 

treinado. A biópsia será realizada com aplicação de anestésico e a utilização de materiais 
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descartáveis. As avaliações serão feitas em salas especificamente reservadas para tal fim e 

estarão presentes somente pessoas da equipe de pesquisa necessárias naquele momento. 

Com a participação no estudo você será beneficiado com informações sobre a sua 

saúde e com a melhora de sua condição física devido ao programam de exercícios de corrida. 

Não está prevista qualquer forma de remuneração (pagamento) para você. Você também não 

terá nenhum gasto com sua participação nesta pesquisa (todos os exames/consultas serão 

arcados pelo projeto). 

Você poderá recusar e/ou deixar de participar deste estudo a qualquer momento, sem 

nenhum constrangimento, sem prejuízo em sua relação com a UFVJM e os pesquisadores. Os 

pesquisadores responsáveis por este projeto podem decidir sobre a sua exclusão do estudo por 

razões científicas, a respeito das quais você deverá ser devidamente informado.  

Em caso de qualquer dúvida você poderá entrar em contato a qualquer hora com o 

pesquisador responsável (Fabiano Trigueiro Amorim) pelo telefone (38) 8838-3441 ou com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade (3532-1240). 

Termo de livre consentimento pós-informado 

Eu discuti os riscos e benefícios da minha participação no estudo intitulado “Estudo 

comparativo dos efeitos dos métodos de treinamento de corrida contínuo e intervalado 

nas adaptações crônicas e no destreinamento de indivíduos sedentários” com os 

pesquisadores envolvidos. Eu li e compreendi todos os procedimentos que envolvem esta 

pesquisa e tive tempo suficiente para considerar a minha participação no estudo. Eu perguntei 

e obtive as respostas para todas as minhas dúvidas. Eu sei que posso me recusar a participar 

deste estudo ou que posso abandoná-lo a qualquer momento sem qualquer constrangimento. 

Eu também compreendo que os pesquisadores podem decidir a minha exclusão do estudo por 

razões científicas, sobre as quais eu serei devidamente informado. Tenho uma cópia deste 

formulário, o qual foi assinado em duas vias idênticas e rubricadas. 

Portanto, aqui forneço o meu consentimento para participar do estudo intitulado 

“Estudo comparativo dos efeitos dos métodos de treinamento de corrida contínuo e 

intervalado nas adaptações crônicas e no destreinamento de indivíduos sedentários” 

durante todos os testes realizados. 
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Diamantina, _____ de______________________________ de 2014. 

Assinatura do voluntário: ___________________________________ 

Assinatura do Responsável Civil: _____________________________ 

Testemunha: ___________________________________________  

Testemunha: ___________________________________________ 

Declaro que expliquei todos os objetivos, benefícios e riscos deste estudo ao 

voluntário, dentro dos limites de meus conhecimentos científicos. 

Pesquisador responsável:____________________________________________ 

Comitê de Ética em Pesquisa Campus JK - Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto 

da Jacuba CEP 39100-000 Diamantina - MG Telefone: 55 (38) 3532-1240 

Prof.ª Dr.ª Thais Peixoto Gaiad Machado (Coordenadora) 

Prof.ª Dr.ª Rosamary Aparecida Garcia Stuchi. (Vice-coordenadora) 

Dione Conceição de Paula (secretária) 

Tel.: 55 (38) 3532-1240 e 3532-1200 

Ramal 1240E-mail: cep.secretaria@ufvjm.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
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Apêndice B – Questionário De Prontidão Para Atividade física 

Voluntário: __________________________________________ID___________ 

PAR Q & VOCÊ 

O PAR Q foi elaborado para auxiliar você a se auto-ajudar. Os exercícios praticados 

regularmente estão associados a muitos benefícios de saúde. Completar o PAR Q representa o 

primeiro passo racional a ser tomado, caso você esteja interessado a aumentar a quantidade de 

atividade física em sua vida. Para a maioria dos indivíduos, a atividade física não deve trazer 

qualquer problema ou prejuízo. O PAR Q foi elaborado para ajudar a identificar o pequeno 

número de adultos, para quem a prática de exercícios pode ser inadequada ou aqueles que 

devem buscar aconselhamento médico acerca do tipo de atividade que seria mais apropriado 

para eles. O bom senso é a melhor tática a ser adotada para responder a estas perguntas. Por 

favor, leia-as com atenção e marque SIM ou NÃO nos parênteses correspondentes que 

antecedem cada pergunta, caso esta se aplique a você. 

SIM       NÃO  

O seu médico já lhe disse alguma vez que você apresenta um problema 

cardíaco?  

 

Você apresenta dores no peito com frequência?  

 

Você apresenta episódios frequentes de tonteira ou sensação de desmaio?  

Seu médico já lhe disse alguma vez que sua pressão sanguínea era muito 

alta?  

 

Seu médico já lhe disse alguma vez que você apresenta algum problema 

ósseo ou articular como uma artrite, que tenha sido agravado pela prática de 

exercícios, ou que possa ser por eles agravado?  
 

Existe alguma boa razão física, não mencionada aqui, para que você não siga 

um programa de atividade física, se desejar fazê-lo?  

 

Você tem mais de 65 anos e não está acostumado a se exercitar 

vigorosamente?  
 

 

Assinatura: ______________________________________________  

Data:___/____/_____ 
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Apêndice C – Questionário de fatores de risco coronariano 

Voluntário: _________________________________________ID___________ 

QUESTIONÁRIO DE FATORES DE RISCO CORONARIANO 

Possui pai, irmão ou filho com menos de 55 anos e que teve infarto do miocárdio (infarto no 

coração), revascularização coronariana (cirurgia de pontes de safena e/ou mamária) ou morte 

súbita (morte inesperada e rápida) 

 

Possui mãe, irmã ou filha com menos de 65 anos e que teve infarto do miocárdio (infarto no 

coração), revascularização coronariana (cirurgia de pontes de safena e/ou mamária) ou morte 

súbita (morte inesperada e rápida) 

 

É fumante ou deixou de fumar há menos de 6 meses 

 

Pressão arterial sistólica ≥ 140 ou diastólica ≥ 90 mmHg, confirmadas por mensurações feitas 

em duas ocasiões diferentes, ou sob medicação anti-hipertensiva 

 

Colesterol total (limite ≥ 200 mg/dl) (+) 

Colesterol HDL (“bom”: < 35 mg/dl) (+) 

Tem colesterol LDL (“ruim”: ≥ 130 mg/dl) (+) 

Está usando remédio para redução de colesterol 

 

Tem glicose de jejum ≥ 110 mg/dl em duas medidas diferentes. Sabendo o valor exato, favor 

informar no campo ao lado. 

 

IMC ≥ 30 Kg/m2 ou circunferência da cintura ≥ 102 cm/homens e ≥ 88 cm/mulheres 

 

 

Sim  

Sim  

Sim  

Sim  

Sim  

Sim  

Sim  Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  
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Não participa de programa regular de exercícios ou não acumula o mínimo de 30 minutos de 

atividade física por dia, no mínimo 5 dias por semana? 

 

IMC ≥ 30 Kg/m2 ou circunferência da cintura ≥ 102 cm/homens e ≥ 88 cm/mulheres ou RCQ 

≥ 0,95 homens e ≥ 0,86 mulheres. 

 

Colesterol HDL sérico alto > 60 mg/dL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim  

Sim  

Sim  Não  

Não  

Não  
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Apêndice D – Ficha do Teste multiestágio de vai e vem de 20 metros 
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