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Comportamento da pressão arterial após testes máximos 
aeróbicos e anaeróbicos em sujeitos fisicamente ativos e atletas 
Arterial blood pressure response after maximal aerobic and anaerobic 
tests in physically active subjects and athletes 

S.G. Gomes, L.K. Becker, N.L. Totou, L.G.G. Silva, V.L. Nascimento 
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RESUMO 
O objetivo foi avaliar o comportamento da pressão arterial utilizando testes máximos aeróbicos e 
anaeróbicos em ATs (AT) e indivíduos FAs (FT). Caracterizou-se como crossover, no qual todos os 
voluntários foram submetidos, de forma aleatória (sorteio), a todas as condições experimentais, sendo 
eles controles deles mesmos. Participaram da pesquisa 12 indivíduos sendo 6 FT e 6 AT de ciclismo. 
Os sujeitos foram submetidos a dois testes máximos em cicloergômetro: Balke e Wingate 
(randomicamente). Para análise dos dados utilizamos o programa estatístico Graph Pad Prism (v5). 
Observamos que o comportamento é equivalente entre os FT e AT. Nossos resultados demonstraram 
que ambos os protocolos utilizados não induziram hipotensão pós-exercício (HPE) nos dois grupos 
observados. Sugerimos que o tempo pode ser o fator mais importante para a indução da HPE. 
Concluímos que exercícios máximos aeróbicos e anaeróbicos não foram capazes de produzir a HPE 
tanto em AT como em indivíduos FA. 
Palavras-chave: hipotensão pós-exercício, pressão arterial, testes máximos 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
The arterial blood pressure was evaluated using maximal aerobic and anaerobic tests in athletes (AT) 
and in physically active individuals (PA). This study is characterized as a crossover, in which all 
volunteers were submitted to experimental conditions, and they are control of them own. Twelve 
individuals participated, 6 PA and 6 cyclists AT. The individuals performed two maximal tests in cycle 
ergometer: Balke and Wingate (randomly). Data analysis was through Graph Pad Prism program. We 
observed that arterial blood pressure response was similar between PA and AT. Our results show that 
both protocols used did not induced the post-exercise hypotension (PEH) in the two groups observed. 
We suggest that the time may be the most important factor for the induction of PEH. We conclude 
that maximum aerobic and anaerobic exercise is not able to produce PEH in AT or in PA. 
Keywords: post-exercise hypotension, blood pressure, maximal tests 
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Uma sessão de exercício físico reduz a pres-
são arterial (PA) sistólica (PAS) e diastólica 
(PAD) tanto de indivíduos normotensos como 
de indivíduos hipertensos, fazendo com que os 
níveis pressóricos no período pós-exercício 
permaneçam inferiores àqueles observados no 
período pré-exercício (Forjaz, Santaella, Rezen-
de, Barretto, & Negrão, 1998). Para que seja 
considerado este fenômeno é necessário que a 
queda pressórica apresente magnitude signifi-
cante e perdure na maioria das 24h após a 
execução do exercício físico (Michel, Schwarz, 
& Bieger, 1985). A intensidade do exercício 
ideal para gerar a hipotensão pós-exercício 
(HPE) ainda é discutida. Estudos mostram que 
intensidades moderadas (Cornelissen, Verhey-
den, & Aubert, 2010; Pescatello, Guidry, Blan-
chard, 2004) são mais efetivas em produzir a 
HPE em comparação com exercícios vigorosos. 
Outros estudos observam o contrário (Quinn, 
2000; Smelker, Foster, & Maher 2004). Um 
estudo recente Eicher et al. (2010), observou 
que a intensidade de 100% do VO2 de pico 
produziu maior HPE em comparação com 
intensidades menores, como 60 e 40% do VO2

 

 
de pico. Outro aspeto importante em relação 
aos estudos que observam a HPE é que a 
grande maioria destes tem utilizado exercícios 
aeróbicos (MacDonald, 2002; McCord, Beasley, 
& Halliwill, 2006) e resistidos (Bermudes, 
Vassallo, Vasquez, & Lima 2004; MacDougall, 
Tuxen, Sale, Moroz, & Sutton,1985). Além do 
tipo, duração e intensidade do exercício outro 
fator que pode interferir na HPE é o nível de 
treinabilidade. Sabe-se que o treinamento físi-
co está associado a alterações na regulação da 
vasodilatação (Martin et al., 1991), bem como 
da PA (Raven e Pawelczyk, 1993), o que pode-
ria alterar a HPE. Estudos envolvendo modelos 
animais e humanos em sua maioria com hiper-
tensão mostraram que a HPE é semelhante 
entre a condição treinada e não treinada (Seni-
tko, Charkoudian, & Halliwill, 2002; Dujic et 
al., 2006). Dentre todas as modalidades de 
exercícios utilizadas para se estudar a HPE, 
ainda não está claro na literatura o efeito de 
uma atividade máxima e, além disso, de 

exercícios puramente anaeróbicos de curtíssi-
ma duração. Outro ponto importante é ava-
liação do HPE em condições ótimas sob o 
aspeto do nível de condicionamento físico. O 
presente estudo tem como objetivo avaliar o 
comportamento da PA utilizando testes máxi-
mos aeróbicos e anaeróbicos em sujeitos FA e 
AT. 

MÉTODO 
Amostra 

A amostra foi composta por 12 indivíduos 
sendo 6 FA (24.8 ± 1.7 anos) e 6 AT de ciclis-
mo (26.4 ± 1.6 anos) com experiência mínima 
de 5 anos de treino. A classificação como FA 
ou AT foi realizada através da estimativa do 
VO2

 

máximo no teste de Balke (máximo) em 
cicloergômetro. 

Procedimentos 
Este estudo caracteriza-se como crossover 

no qual todos os voluntários foram submetidos 
de forma aleatória a todas as condições 
experimentais, sendo eles controles deles mes-
mos. Os sujeitos foram submetidos a dois tes-
tes máximos em cicloergômetro: Balke e 
Wingate (Marins & Giannichi, 2003) rando-
micamente. O teste de Balke é um teste de 
estimativa da capacidade aeróbica máxima, 
durante o teste são empregados estágios múl-
tiplos iniciando em zero watt, a cada 2 minutos 
ocorre acréscimo de carga equivalente a 50 
watts (1 kg) para indivíduos considerados atle-
tas e 25 watts para indivíduos não atletas (0.5 
Kg). O teste é encerrado quando o avaliado 
atinge a exaustão voluntária. O teste anaeróbio 
de Wingate tem duração de 30 segundos, 
durante este tempo o indivíduo deve tentar 
pedalar o maior número possível de vezes 
contra uma resistência fixa (7.5% do peso 
corporal), objetivando gerar a maior potência 
possível nesse período de tempo. 

O intervalo entre os testes foi de sete dias e 
os testes foram realizados entre 08:00 e 11:00 
horas. Os voluntários foram orientados a não 
realizar exercício físico 24 horas antes dos 
testes e 24 horas após os testes. 
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A FC foi adquirida através de um monitor 
cardíaco (Polar- FS1), a PA foi medida por aus-
culta, utilizando um estetoscópio e um esfig-
momanômetro, consistindo em um manguito 
para pressão arterial e um calibrador de pres-
são tipo aneroide (Certified). Os valores de PA 
e de FC foram coletados antes do teste após 
um repouso de 15 minutos, imediatamente ao 
final do teste, 5, 12 e 24 horas após o término 
do teste. Esses tempos foram selecionados para 
avaliar se os testes utilizados neste estudo (tes-
tes máximos) poderiam produzir HPE durante 
horas após sua execução, sendo que nessas 
horas os indivíduos encontravam-se acordados 
e sem realizar atividades físicas que pudessem 
alterar os níveis de PA. Trabalhos na literatura 
utilizam tempos similares ao utilizado no 
presente estudo (Eicher et al., 2010; Pescatello, 
Falkenham, & Leach, 1991; Pescatello, Guidry, 
& Blanchard, 2004). Os resultados da pressão 
arterial foram coletados 3 vezes consecutivas e 
foi calculado a média entre os três valores 
obtidos. 

O estudo apresentado obteve aprovação do 
comitê de ética de pesquisa do Centro Univer-
sitário de Belo Horizonte - UNI-BH com o pro-
tocolo no 023/98, além disso, apresentou um 
caráter anônimo e um termo de consentimento 
livre, que todos os participantes assinaram. 

 
Análise Estatística 

Os valores foram expressos em média ± 
erro padrão. A Análise de variância (ANOVA) 
1 via para medidas repetidas foi utilizada para 
comparar os valores de PA nas condições de 
Pré, Pós, 5, 12 e 24 horas. ANOVA 2 vias para 
medidas repetidas foi aplicada para comparar 
os valores de PA e FC entre os grupos FA e AT 
ao longo dos tempos observados o teste de 
Tukey foi utilizado como post-hoc, e o nível de 
significância adotado foi de p < .05. 

 
RESULTADOS 

O VO2

 

 máximo estimado foi de 47.1 ± 1.8 
ml/kg/min para o grupo FA e 60.3 ± 1.5 ml/ 
kg/min para o grupo AT. O tempo de execução 
do teste máximo aeróbico de Balke foi de 16 

minutos para os FA e 12 minutos para os AT. 
A figura 1 mostra os valores de FC nos tempos 
observados no teste máximo aeróbico no grupo 
FA e AT. A recuperação da FC ocorreu já a 
partir da 5ª hora após o teste para ambos os 
grupos, sendo que o grupo AT obteve menores 
valores de FC a partir desta hora permane-
cendo até 24 horas após o teste. Já para o teste 
anaeróbico não foram observadas diferenças 
significativas entre os grupos, sendo que valo-
res de FC haviam retornado aos valores pré-
teste na 5ª hora (figura 2). 

 
Figura 1. Valores de FC pré, pós, 5 e 12 horas após o 

teste máximo aeróbico no grupo de sujeitos FA 
(linha pontilhada) e AT (linha contínua); *p < .01 
em comparação com o grupo AT e † p < .0001 em 

relação aos demais tempos 

 

 
Figura 2. Valores de FC pré, pós, 5 e 12 horas após o 
teste máximo anaeróbico no grupo de sujeitos FA 

(linha pontilhada) e AT (linha contínua); † p < 
.0001 em relação aos demais tempos 
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O comportamento da PA no teste aeróbico 
foi equivalente para os grupos observados, 
apenas os valores imediatamente após o teste 
foram maiores para a PAD e PAS no grupo de 
AT 60±3 mmHg e 165±3 mmHg em compa-
ração com o grupo de indivíduos FA 57±6 
mmHg e 150±4 mmHg. Os valores de PA obti-
veram a recuperação aos níveis pré-exercício já 
na 5a hora após o exercício. Não houve HPE 
nos tempos observados para os dois grupos 
após o teste aeróbico máximo (figura 3). 

 

 
Figura 3. Valores de PAD e PAS pré, pós, 5 e 12 horas 

após o teste máximo aeróbico no grupo de sujeitos 
FA (linha pontilhada) e AT (linha contínua); * p < 

.03 em comparação com o grupo FA para a PAS e * p 
< .05 em comparação com o grupo FA para a PAD; † 

p < .007 em relação aos demais tempos 

 

 
Figura 4. Valores de PAD e PAS pré, pós, 5 e 12 após 

o teste máximo anaeróbico no grupo de FA (linha 
pontilhada) e AT (linha contínua); * p < .03 em 

comparação com o grupo FA; † p < .0001 em 
relação aos demais tempos 

Para o teste anaeróbico máximo foi obser-
vado um comportamento semelhante da PA ao 
encontrado para o teste aeróbico, sendo que 
houve diferença significativa apenas na respos-
ta da PAD após o teste entre os grupos 60±3 
mmHg para o FA e 82±3 mmHg para os AT. 
Após o teste máximo anaeróbico não foi 
observada resposta hipotensora. 

 
DISCUSSÃO 

O presente trabalho observou o comporta-
mento da PA durante o exercício utilizando 
como ferramenta de teste dois protocolos de 
exercício máximo sendo um aeróbico outro 
anaeróbico. Podemos constatar que o compor-
tamento é equivalente entre os sujeitos FA e 
AT de ciclismo, além disso, exercícios máxi-
mos tanto aeróbicos quanto anaeróbicos não 
produziram HPE em ambos os grupos obser-
vados. Dados na literatura indicam que tanto o 
tempo de execução do exercício quanto à 
intensidade pode interferir na HPE Casonatto e 
Polito, 2009; Kenney e Seals, (1993), através 
dos dados obtidos no presente estudo podemos 
sugerir que o tempo pode ser o fator mais 
importante para a indução da HPE. A maioria 
dos trabalhos da literatura observa a HPE 
utilizando exercícios entre 20 a 60 minutos 
(Fitzgerald, 1981; Hagberg, Montain, & Mar-
tin, 1987) e em relação à intensidade a HPE 
em humanos ocorre após testes máximos na 
esteira e no cicloergômetro (Seals et al., 1988; 
Somers, Conway, Coats, Isea, & Sleight, 1991). 
No nosso trabalho utilizamos uma intensidade 
máxima, porém, com duração média de 16 
minutos para os sujeitos FA e 12 minutos para 
os AT no teste aeróbico. No teste anaeróbico a 
duração foi de 30 segundos. O presente estudo 
observa pela primeira vez a HPE em exercícios 
anaeróbicos de curtíssima duração, nos dois 
grupos estudados independente do nível de 
treinabilidade não constatamos a HPE, esse 
resultado pode ser atribuído ao tempo de 
execução do teste, uma vez que esta variável 
parece ser um fator importante para que ocorra 
a HPE. Os maiores valores de PAD e PAS 
encontrados no teste aeróbico e de PAD no 
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teste anaeróbico para os AT podem ser atribuí-
dos a carga suportada, a qual foi significativa-
mente maior neste grupo, as magnitudes das 
cargas mobilizadas assim como a massa envol-
vida determinam as alterações da PA (Benn, 
McCartney, & McKelvie, 1996; Bermon, Rama, 
& Dolisi, 2000). A similaridade da resposta da 
FC de repouso observada entre os AT e FA 
antes dos dois testes aplicados pode estar 
envolvida com a ansiedade do AT para executar 
o teste, sabe-se que indivíduos bem treinados 
(aerobicamente) possuem FC de repouso mais 
baixa, sugerindo maior atividade parassimpá-
tica (Aubert, Beckers, & Ramaeker, 2001; Shin, 
Minamitani, Onishi, Yamazaki, & Lee, 1997) 
ou menor atividade simpática (Chacon-Mikahil 
et al.,1998). Dessa maneira era esperado valo-
res menores de FC no grupo de AT, outro fator 
que pode contribuir com a similaridade entre 
os resultados obtidos é a influência genética a 
qual pode determinar a variabilidade da FC 
(Singh et al., 1999). Durante o exercício o 
comportamento da FC também foi igual entre 
os grupos testados, esse resultado pode ser 
devido ao trabalho desenvolvido durante o 
teste, uma vez que as respostas cardiovascu-
lares ao exercício são determinadas pela massa 
muscular envolvida e pelo consumo de oxigê-
nio absoluto Lewis et al., (1983), O grupo AT 
suporta cargas maiores e possue maior consu-
mo de oxigênio durante testes máximos. 

 
CONCLUSÕES 

Os exercícios aeróbicos e anaeróbicos máxi-
mos não produziram HPE tanto no grupo FA 
como no grupo AT, além disso, a resposta da 
PA após os exercícios foi similar entre os 
grupos, indicando que o nível de treinabilidade 
não interfere no comportamento da PA. A 
ausência da HPE pode ser atribuída ao tempo 
de execução do exercício utilizado no presente 
estudo, o qual foi menor em relação a outros 
estudos. 

Dessa forma podemos concluir que o tempo 
de execução do exercício pode ser mais impor-
tante do que a intensidade ou nível de treina-

bilidade para que ocorra a HPE em sujeitos 
saudáveis fisicamente ativos ou atletas. 
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