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 RESPOSTAS AGUDAS DA PRESSÃO SANGUÍNEA EM 
PROTOCOLO INCREMENTAL NO ERGÔMETRO DE 

BRAÇO EM HOMENS SAUDÁVEIS

Blood pressure acute responses in incremental protocol on arm ergometer 
in healthy men

Saulo Fernandes Melo Oliveira1,3, Mariana Barreto2, William Rodrigues2, Jorge Luiz de Brito 
Gomes2,3, Raphael José Perrier Melo2,3, Lúcia Inês Guedes Oliveira2,3, Manoel da Cunha Costa2,3 

RESUMO
A literatura vem demonstrando a queda da pressão arterial 

(PA) e seus possíveis mecanismos notado no período pós-esforço, 
e tem sido analisada após a realização de variados tipos de exercí-
cios aeróbios (caminhada, corrida, cicloergômetro, ergômetro de 
braço) e exercícios resistidos. Nosso objetivo foi verificar o efeito 
agudo de uma sessão incremental de exercício realizado, realizada 
até a máxima capacidade voluntária, em um ergômetro de braço 
em sujeitos saudáveis, normotensos. Participaram do estudo oito 
indivíduos do sexo masculino (20,20±2,09 anos), submetidos a 
sessão de esforço físico incremental em um ergômetro de braço 
até a exaustão voluntária, com adição de 25W de potência a cada 
minuto, num ritmo de cadência numa taxa de 60 rotações por 
minuto. As respostas da PA sistólica e diastólica (PAS e PAD, 
respectivamente) foram avaliadas nos momentos imediatamente 
após o exercício (IME), 15º (REC15), 30º (REC30), 45º (REC45) 
e 60º (REC60) minutos de recuperação. Apenas no momento IME 
verificou-se valores significativos em relação ao repouso (PAS: 
126,25 contra 113,78 mm/Hg; PAD: 81,11 contra 62,75 mm/
Hg; p<0,05). Por outro lado, verificou-se que tanto os valores de 
PAS (REC15: 108,33; REC30: 109,89; REC45: 107,89; REC60: 
108,33 mm/Hg) quanto PAD (REC15M: 79,00; REC30: 77,00; 
REC45: 81,11; REC60: 86,00 mm/Hg) sofreram alterações para 
níveis menores dos encontrados em repouso em indivíduos nor-
motensos, porém não significativos (p<0,05). Conclui-se que os 
valores médios de recuperação da PAS e PAD, sofreram redução 
significante em comparação ao momento imediatamente após o 
exercício, evidenciando um mecanismo cardioprotetor importante 
desse tipo de estímulo.

Palavras-chave: sistema cardiovascular, exercício físico, 
teste de esforço.

ABSTRACT
The literature has demonstrated a drop in blood pressure 

(BP) and its possible mechanisms noted in the post-exercise 
period, and has been analyzed after the completion of various 
types of aerobic exercise (walking, running, cycle ergometer, 
arm ergometer) and resistance exercises. Our goal was to in-
vestigate the acute effect of an incremental exercise session 
performed, held up to the maximum voluntary capacity in an 
arm ergometer in healthy, normotensive. Study participants were 
eight individuals, male, (20,20±2,09 years), where he performed 
a maximal exercise session on an arm ergometer until voluntary 
exhaustion, with added power of 25W every minute, a rate of 
cadence at a rate of 60 rotations per minute. The responses of 
systolic and diastolic BP (SBP and DBP) were evaluated in the 
moments immediately after exercise (IME), 15 (RES15), 30 
(RES30), 45 (RES45) and 60 (RES60) minutes for rest phase. 
Only when IME is found substantial amounts in relation to the 
rest (SBP: from 126.25 113.78 mm/Hg; DBP: 81.11 to 62.75 
mm/Hg). Moreover, it was found that both SBP (RES15: 108.33; 
RES30: 109.89; RES45: 107.89; RES60: 108.33 mm/Hg) and 
diastolic (RES15: 79.00; RES30: 77.00; RES45: 81.11; RES60: 
86.00 mm/Hg) were changed to lower levels found at rest in 
normotensive individuals, but not significant (p<0.05). It can be 
concluded that the average values of blood pressure recovery, 
both systolic and diastolic, undergo significant reduction com-
pared to the time immediately after exercise, indicating a major 
cardioprotective mechanism of this type of stimulus.
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INTRODUÇÃO
     A hipertensão arterial sistêmica (HA) é uma condição 

clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e susten-
tados de pressão arterial (PA); PA sistólica ≥ 140 mmHg e PA 
diastólica ≥ 90 mmHg¹. Sua prevalência tem aumentado signifi-
cantemente em diversos países do mundo, atingindo tanto homens 
quanto mulheres, em diferentes faixas etárias, afetando assim 
cerca de 25% da população mundial, com previsão de aumento 
de 60% dos casos em 2025 e no país, a doença atinge 24,1% da 
população brasileira².

     Patologias relacionadas à pressão arterial (PA) são res-
ponsáveis por alta frequência de internações. Entre os fatores de 
risco para mortalidade, a HA é responsável por 40% das mortes 
por acidente vascular cerebral e 25% por doença coronariana2. 
Em 2001, cerca de 7,6 milhões de mortes no mundo foram atri-
buídas à elevação da PA (54% por acidente vascular encefálico 
[AVE] e 47% por doença isquêmica do coração [DIC])¹.

     O tratamento não medicamentoso diminui a morbidade 
e a mortalidade cardiovasculares por meio de modificações do 
estilo de vida que favoreçam a redução da PA. Este tipo de trata-
mento é indicado para indivíduos hipertensos, mesmo com alto 
risco cardiovascular, além de previnir tais acometimentos em 
normotensos. Dentre essas modificações, uma das que compro-
vadamente reduzem a PA é a prática de exercícios físicos com 
regularidade2.

    Após a prática de exercícios medidas de PA podem 
apresentar valores abaixo daquelas observadas em estado de 
repouso ou até mesmo daquelas registradas em um dia típico, 
sem exposição a um esforço físico. Esse fenômeno é denominado 
hipotensão pós-exercício (HPE)3. A HPE, nada mais é do que a 
redução dos níveis pressóricos durante o período de recuperação, 
proporcionando à esses níveis valores inferiores aqueles mensu-
rados antes do exercício4.

     A HPE têm sido analisada após a realização de variados 
tipos de esforços aeróbios (caminhada, corrida, cicloergômetro, 
ergômetro de braço), e em exercícios resistidos, em indivíduos 
hipertensos5,6 e normotensos7. Pesquisas demonstram que, após 
a realização de uma única sessão de exer-cício aeróbico agudo, 
pode-se observar hipotensão arterial pós-exercício, permanecendo 
seus níveis abaixo dos valores observados no período de repouso 
pré-exercício8,9. Porém dentre os mecanismos reguladores da pres-
são arterial, tanto o débito cardíaco como a resistência vascular 
periférica (ou ambos), poderiam estar envolvidos na hipotensão 
pós-exercício observada nos pacientes hipertensos10.

     Tais reduções podem ser observadas em população 
usuária de cadeira de rodas11, como os lesionados medulares.
Tendo em vista a diminuição da mobilidade, bem como da ca-
pacidade de realizar exercícios em algumas populações há perda 
da capacidade de se locomover em diversas direções requerendo, 
em muitos casos, a utilização de mecanismos de compensação e 
auxílio em suas atividades da vida diária. Nesse sentido, ainda são 
poucos os estudos que tenham verificado os efeitos do exercício 
físico (bem como suas diferentes intensidades) realizado com 
os membros superiores sobre a resposta da PA, muito embora 
exercícios aeróbios intervalados produzirem efeitos positivos de 
redução da PA ambulatorial12.

Dessa forma, inserir indivíduos com baixa mobilidade em 
programas regulares de exercícios físicos deve ser estimulado, 
pois, trata-se de uma abordagem eficaz na promoção da saúde, 
respostas cardiovasculares, e na redução da incidência de com-

plicações clínicas, favorecendo a independência funcional desses 
indivíduos13. Assim, o objetivo da presente investigação é verificar 
o efeito agudo de uma sessão incremental de exercício realizado, 
realizada até a máxima capacidade voluntária, em um ergômetro 
de braço em sujeitos saudáveis, normotensos.

MÉTODOS
Pesquisa e  indivíduos
 Este estudo caracteriza-se como sendo descritivo do 
tipo quase-experimental. Todos os procedimentos metodológi-
cos contidos na presente investigação estão devidamente proto-
colizados no Comitê de Ética da Universidade de Pernambuco  
sob o número 078/11, e observaram os cuidados contidos na 
Lei Complementar 466/12, que trata dos procedimentos éticos 
de pesquisa com seres humanos. Optamos por recrutar apenas 
sujeitos que não reportaram problemas de saúde e sem defi-
ciência física, por conta das condições correlatas geralmente 
observadas e que pudessem alterar as respostas cardiovasculares 
ao exercício físico.
 Os indivíduos recrutados para participarem da pesquisa 
são todos do sexo masculino, destreinados e inexperientes na 
utilização do ergômetro de braço (Tabela 1). Nenhum dos par-
ticipantes reportaram dor nos membros superiores ou quaisquer 
desconfortos que pudessem impedir a participação em exercícios 
com os membros superiores e assinaram Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido previamente à participação no estudo. 
Da mesma forma, não reportaram utilização de medicamentos 
ou outros recursos ergogênicos que pudessem interferir nas 
respostas hemodinâmicas da frequência cardíaca ou da pressão 
sanguínea.
Protocolo experimental
 Todos os procedimentos de coleta de dados foram rea-
lizados em condições laboratoriais controladas de temperatura, 
umidade relativa e pressão atmosférica (24ºC, 44% e 760mm/
Hg, respectivamente). Os voluntários foram orientados a não 
praticarem exercícios ou atividades físicas vigorosas 24h antes 
da sessão experimental, além de comparecerem devidamente 
alimentados e hidratados em até 2h que antecederam as coletas. 
O protocolo de esforço consistiu na realização de uma sessão de 
esforço físico incremental em um ergômetro de braço (CEFISE, 
Brasil). O ponto central da manivela do equipamento foi ajus-
tado para cada sujeito de forma que coincidisse com a mesma 
altura do ombro dos voluntários na posição sentada. Além disso, 
encosto do ergômetro foi movimentado para proporcionar uma 
condição de semiflexão dos cotovelos dos sujeitos em todo o 
arco do movimento rotacional.
 Inicialmente, foram mensuradas as variáveis hemo-
dinâmicas (frequência cardíaca e PA)  coletadas em condições 
de repouso na posição sentada por um período de dez minutos. 
Em seguida, todos os voluntários passaram por um período de 
5 minutos de aquecimento e familiarização ao ergômetro sem 
acréscimo de carga de frenagem. Em seguida, foi iniciado um 
teste incremental até a exaustão voluntária do participante, com 
carga inicial de 25 W e com adição de 25W de potência a cada 
minuto (a gradação da carga do ergômetro obedeceu protocolos 
realizados em estudo anterior14. Tanto na condição de aqueci-
mento quanto na condição incremental o ritmo de cadência no 
ergômetro foi controlado por um metrônomo auditivo (M&M, 
Alemanha) em uma taxa de 60 RPM. Além da desistência vo-
luntária de cada sujeito ao protocolo, também foram observadas 
como condições de interrupção do teste a não manutenção do 
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ritmo pré-estabelecido de manivela (60 RPM) ou do alcance de 
95% da frequência cardíaca prevista para a idade (220-idade). 
Ao final de cada minuto a frequência cardíaca e a percepção 
subjetiva de esforço (Escala de Borg 6-20) foram anotadas. Após 
o término da sessão experimental, cada voluntário foi conduzido 

a uma área de repouso e permaneceu sentado em uma poltrona 
confortável e de vigília por 60 minutos. Nesse intervalo de tem-
po, foram coletadas a frequência cardíaca imediatamente após 
o teste (IME), nos 15º (REC15), 30º (REC30), 45º (REC45) e 
60º minutos (REC60). Toda a sessão experimental encontra-se 
demonstrada na Figura 1.

Figura 1. Desenho da sessão experimental; REP (repouso: 5 minutos); EXE (exer-
cício incremental: até a fadiga voluntária); IME (momento imediatamente após o 
término do esforço); REC15 (15º minuto da recuperação); REC30 (30º minuto 
da recuperação); REC45 (45º minuto da recuperação); REC60 (60º minuto da 
recuperação).

Coleta da PA e da frequência cardíaca
 Nos três momentos (repouso, exercício e recuperação) 
a frequência cardíaca foi mensurada por meio de um monitor 
cardíaco eletrônico (POLAR, FT1, Finlândia) posicionado no 
tórax do avaliado e com sinais transmitidos a um relógio de 
pulso. A PA foi avaliada pelo método auscultatório utilizando-se 
um esfigmomanometro e coluna de mercúrio (Unitec, Brasil). 
Para determinação da pressão sistólica (PS) considerou-se, 
após a insuflação do manguito até a cessação do som de pulso e 
subsequente liberação da pressão no manguito, o primeiro sinal 
de desbloqueio arterial. Para determinação da pressão diastólica 
(PD) considerou-se o 4º som após a liberação do sangue arterial 
pelo método de Korotkoff. A pressão arterial média foi calculada 
usando a seguinte equação: PAM = (2PD + PS) / 3.

Análise dos dados
 Para análise dos dados procedeu-se a análise da nor-

malidade por meio do teste de Kruskal-Wallis. Em seguida, 
no intuito de verificar as repostas proporcionadas pela sessão 
experimental sobre os níveis de PA utilizou-se uma ANOVA 
– one way de medidas repetidas tendo apenas o nível tempo 
como a variável que distingue os momentos de coleta de dados 
(repouso, IME, REC15, REC30, REC45 e REC60). Todas 
as análises foram realizadas nos softwares SPSS versão 20.0 
(IBM, Estados Unidos), e a construção de gráficos por meio 
do Graphpad Prism versão 5.0 (Graphpad, Estados Unidos). O 
nível de significância determinado foi de 5% (P≤0.05).

RESULTADOS

Os dados demográficos e antropométricos dos sujeitos recruta-
dos na pesquisa encontram-se contidos na tabela 1.

Tabela 1. Dados descritos da amostra de sujeitos recrutada para o estudo (n=8)
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 No que diz respeito a verificação dos efeitos agudos 
do protocolo de esforço sobre a pressão arterial, os dados 
seguem apresentados na Figura 2. Com relação à pressão sis-
tólica (Figura 2A), verificou-se redução significante em todos 
os momentos da recuperação (REC45-60) em comparação ao 
momento imediatamente após o esforço. No que concerne a 
pressão diastólica, percebeu-se que pelo método auscultatório 

convencional (ultimo som, Figura 2B), não houve redução 
significante em comparação ao momento imediatamente após 
o esforço. Entretanto, ao verificarmos a pressão diastólica pelo 
método de Korotkoff, foi observada redução significante em 
todos os momentos de recuperação (REC45-60) em comparação 
ao momento imediatamente após o esforço.

Figura 2. Monitoramento da pressão sanguínea antes e após o protocolo incremental; (A) Pressão sistólica; (B) Pressão 
diastólica; (C) Pressão diastólica segundo protocolo de Korotkoff; (D) Pressão média; *diferença estatística (P<0.05) 
entre o repouso e imediatamente após o esforço; #diferença estatística (P<0.05) entre o momento imediatamente 
após o esforço e o 15º minuto da recuperação; ϕdiferença estatística (P<0.05) entre o momento imediatamente após 
o esforço e o 30º minuto da recuperação; Ψdiferença estatística (P<0.05) entre o momento imediatamente após o 
esforço e o 45º minuto da recuperação; Φdiferença estatística (P<0.05) entre o momento imediatamente após o 
esforço e o 60º minuto da recuperação.

 Ao observarmos os valores da pressão sistólica e dias-
tólica (ambos métodos) em relação aos valores de repouso não 
foi verificada redução significante em nenhum dos momentos da 
recuperação. Da mesma forma, ao analisarmos a pressão média 
em todos os momentos da recuperação não foram observadas 
reduções significantes em relação aos valores de repouso.

DISCUSSÃO
 Os resultados obtidos no presente estudo demonstraram 
que uma única sessão de um protocolo incremental em ergôme-
tro de braço provocou redução pressórica da PAS e PAD. Foram 
observadas reduções significantes no momento imediatamente 
após o esforço, onde a PAD declinou de forma mais rápida e 
acentuada, prolongando sua duração até 60º minuto. Mediano et 
al.15 em seu estudo verificaram uma resposta mais elevada nos 
níveis de PA logo após o esforço, advêm de exercícios realizados 
até a exaustão. Quanto maior a magnitude e a duração da HPE, 

mais eficiente é a estratégia não farmacológica para a redução 
da PA de repouso5.
 Estudos11,16 têm demonstrado que o exercício físico 
agudo provoca uma diminuição na PA durante o período de 
recuperação do exercício, tanto em hipertensos como em nor-
motensos. Porém a duração e a magnitude da queda da pressão 
arterial pós-exercício, pode ser influenciada por diversos fatores, 
tais como, intensidade, o tipo (aeróbico ou resistido), a amostra 
(hipertensos e normotensos) e a duração do exercício10. 
 Os resultados observados neste estudo estão de acordo 
com pesquisas em indivíduos hipertensos17,18 e normoten-
sos6,10,19,20, que evidenciam o exercício agudo no controle da 
PA. Os resultados da PAS no presente estudo são similares aos 
obtidos por Forjaz et al.19, onde constataram a queda da PAS 
e PAD entre 30-90 min, em 12 normotensos, após teste em 
cicloergômetro em variadas intensidades 30, 50 e 80% VO2 
pico, com duração 45 min. De maneira contrária, Mota et al.6 
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observaram hipotensão pós-exercício da PAS aos 45-60 min de 
recuperação após exercício em esteira ergométrica realizado a 
80% da frequência cardíaca máxima com duração de 20 minu-
tos, em que suaa amostra foi composta por mulheres e homens 
normotensos, ambos fisicamente ativos e não foram observadas 
para hipotensão pós-exercício para a PAD.
 Um estudo realizado com normotensos comparou 
os efeitos das intensidades de 50% e 75% do VO2 max sobre 
a magnitude da hipotensão arterial pós-exercício realizado 
durante trinta minutos em cicloergômetro. Ocorreu hipotensão 
arterial pós-exercício por uma hora, em relação às variáveis 
pré-exercício – pressão arterial sistólica, pressão arterial dias-
tólica e pressão arterial média – não sendo observada diferença 
significativa entre as intensidades do VO2máx9.
 Segundo Cunha et al.17 em estudo com hipertensos, 
também confirmaram a hipotensão pós-exercício após 45 mi-
nutos de exercício aeróbio, realizado com intensidade variada 
(2 minutos a 55% da FC de reserva e 1 minuto a 74% da FC de 
reserva) e com intensidade constante (65% da FC reserva). A 
HPE ocorreu em ambas sessões para PAS, entretanto para a PAD 
ocorreu HPE apenas após exercício de intensidade constante, 
aos 5, 10, 15 e 30 min de recuperação.
 Neste sentido, ainda são poucos e controversos os re-
sultados disponíveis na literatura que relatam o comportamento 
da PA após os exercícios resistidos20,21 sejam eles com baixas ou 
altas intensidades22. Tem se verificado aumento, conservação 
ou ainda diminuição da pressão arterial sistólica; e conservação 
ou diminuição da pressão arterial diastólica após uma sessão de 
exercícios resistidos23. No que diz respeito ao comportamento 
da PAD, Lopes et al.24 após um estudo em exercício de esteira, 
bicicleta estacionária e circuito na musculação, constataram uma 
resposta hipotensiva mais acentuada após exercício em circuito 
de musculação (60% de 1RM), comparados aos exercícios de 
esteira. 
 Mediano et al.15 constataram que em uma sessão de 
exercício resistido pode promover reduções nos níveis de PAS 
em indivíduos hipertensos medicados. No estudo, 20 hipertensas 
realizaram de forma aleatória uma série (SER1) ou três séries 
(SER3), com 10 repetições dos exercícios propostos (supino 
reto, leg-press, remada em pé no puxador baixo e rosca tríceps 
no puxador alto (aglomerado Righetto®), com intervalo de dois 
minutos entre as séries. Foi verificada após SER1, uma redução 
dos valores de PAS apenas no 40º minuto, enquanto não foram 
encontradas reduções para PAD. Já após SER3, observou-se uma 
queda dos níveis de PAS que perdurou por todo o período da 
monitorização. Para PAD, foram encontradas reduções apenas 
no 30min e 50min pós-exercício.
 Quando verificado no treinamento aeróbio, sabe-se 
que exercícios que envolvem as musculaturas dos membros 
inferiores (em cicloergômetro) podem ocasionar uma HPE por 
um período maior que os exercícios que envolvem os membros 
superiores (ergômetro de braço)24. Lizardo e Simões26 também 
apontam um efeito hipotensor mais significativo e demorado em 
relação a exercícios como os membros superiores. Já Martinez 
et al.27, verificaram o efeito hipotensor agudo em uma sessão de 
treino resistido para MMSS e outro para MMII; e observou-se 
que a hipotensão pós-exercício (tanto da PAS quanto PAD) foi 
maior nos membros inferiores, possivelmente em decorrência 
da quantidade de massa muscular envolvida.
 Na literatura tem se desenvolvido estudos na tenta-
tiva de entender, acompanhar e ter um melhor prognóstico de 

usuários de cadeira de rodas e pessoas com lesão da medula 
espinhal28, bem como os que possuem dificuldades de locomo-
ção. Pois para estes indivíduos faz-se necessário o aumento da 
prática de atividades físicas regulares, esportivas; e melhoria 
na funcionalidade do dia a dia. Porém ainda são poucos os 
estudos que tenham verificado os efeitos do exercício físico 
realizado sobre a resposta da pressão arterial nos mesmos. O 
censo demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) demonstrou que a deficiência motora severa 
foi declarada por mais de 4,4 milhões de pessoas. Destas, mais 
de 734,4 mil disseram não conseguir caminhar ou subir escadas 
de modo algum e mais de 3,6 milhões informaram ter grande 
dificuldade de locomoção. 
 De acordo com Haddad et al.28, realizaram um estudo 
com 11 paraplégicos, com lesão de T9 a T11 e grau leve de 
hipertensão, com média de idade de 59 anos. Após 12 semanas 
de um programa de TF supervisionado de MMSS, por meio 
de teste ergométrico (TE) em cicloergômetro mecânico adap-
tado, constatou que a capacidade aeróbia máxima estimada 
aumentou 22% (930±349 vs 1138±290mL/min; p=0,003); a 
pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) em repouso 
e no exercício submáximo diminuíram em 4%, 15% e 5%, 5%, 
respectivamente.
 MacDonald et al.25 compararam exercício realizado 
em ergômetro de braço com exercício em cicloergômetro de 30 
minutos de duração a 65% e 70% do VO2 pico, respectivamente 
e observaram HPE da PAS e da PAD em todos os momentos 
pós-exercício, sem diferença na magnitude da redução entre as 
modalidades. 
 Os mecanismos envolvidos que podem explicar o 
resultado do presente estudo ainda estão pouco esclarecidos. 
Uma das possíveis explicações para esse acontecimento reside 
no aumento da liberação de substâncias vasodilatadoras, prosta-
glandinas e óxido nítrico, que aumentam o fluxo sanguíneo e di-
minuem a resistência vascular; e menor descarga adrenérgica12. 
Tanto prostaglandinas quanto óxido nítrico são liberados pelo 
endotélio e apresentam produção aumentada em decorrência do 
exercício6.
 Em estudo realizado com hipertensos idosos, demons-
trou que o mecanismo responsável pela diminuição da pressão 
arterial pós-exercício era decorrente da diminuição do débito 
cardíaco, já que a resistência vascular periférica não era modifi-
cada nesses pacientes29. Em jovens normotensos, o mecanismo 
responsável pela redução da pressão arterial parece diferir entre 
os indivíduos, de modo que alguns respondem em função da 
redução do débito cardíaco e outros, em função da redução da 
resistência vascular periférica. Independentemente do mecanis-
mo hemodinâmico sistêmico, a resistência vascular muscular 
está reduzida após o exercício, o que se deve à vasodilatação 
muscular mantida após o esforço19.
 Os mecanismos fisiológicos que podem explicar a 
hipotensão pós-exercício permanecem confusos. Entretanto, 
a redução da resistência vascular por substâncias endoteliais 
parece ser relevante no feito. Os estudos com ergômetro de 
braço em indivíduos saudáveis são escassos, por isso, não se 
pode afirmar qual volume ou intensidade de exercício são mais 
eficazes para otimizar a redução da PA após ao exercício. Con-
tudo, é possível indagar que o exercício/treinamento aeróbico 
de alta intensidade para membros superiores, pode não ser tão 
perigoso em normotensos, e indivíduos com baixa mobilidade, 
podendo assim proporcionar queda significativa da pressão 
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sanguínea.
 Como principal ponto limitador dessa investigação, 
destacamos a utilização de sujeitos normotensos como volun-
tários da pesquisa, tendo em vista que os benefícios associados 
a prática de exercício físico sobre a PA são recomendados 
principalmente para pessoas com disfunções cardiovasculares 
ou mesmo HA já instalada.
 Ainda assim, de acordo com os resultados do presente 
estudo, observa-se que os valores de PA, tanto PAS quanto PAD, 
sofrem alterações para níveis menores dos encontrados em re-
pouso, em indivíduos normotensos, porém não significantes.  
 De maneira contrária, ao observarmos os valores mé-
dios de recuperação da pressão arterial, tanto sistólica quanto 
diastólica, verifica-se redução significante em comparação ao 
momento imediatamente após o exercício, evidenciando um 
mecanismo cardioprotetor importante desse tipo de esforço 
podendo ser utilizado em populações com baixa mobilidade 
ou níveis de atividade física inferiores. Tais resultados são 
clinicamente importantes pois estas diminuições de cerca dois 
milímetros de mercúrio na pressão arterial estão associadas 
com redução de 6% na incidência de mortalidade por acidente 
vascular cerebral e de 4% por doenças arteriais coronarianas.
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