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Resumo
Objetivo – Avaliar e comparar variáveis hemodinâmicas – pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC) e o duplo produto (DP) de
adultos de ambos os sexos pré e pós o teste de subir escadas. Métodos – Participaram 126 voluntários com idades entre 18 e 50 anos
de uma universidade particular da cidade de São Paulo-SP. Resultados – No pré-teste apenas a FC não se mostrou estatisticamente di-
ferente entre grupos, e no pós-teste isto ocorreu para o DP; a pressão arterial sistólica (PAS) elevou-se de maneira estatisticamente sig-
nificante do pré-teste para o pós-teste, a pressão arterial diastólica (PAD) decresceu, porém de forma significativa no grupo masculino,
a FC e DP apresentaram aumento significativo em ambos os grupos. Conclusão – O teste de subir escadas foi capaz de promover alte-
rações hemodinâmicas significativas em ambos os grupos, mesmo em comparação intra e intergrupo. 

Descritores: Pressão arterial; Frequência cardíaca; Adulto jovem; Teste de esforço

Abstract
Objective – To evaluate and compare hemodynamic variables – blood pressure (BP), heart rate (HR) and double product (DP) of adults
of both sexes pre and post the stair climbing test. Methods – Participated in this 126 volunteers aged between 18 and 50 years from a
private university from São Paulo/SP. Results – In the pre-test only FC was not statistically different between groups, and for post this 
occurred for DP; systolic blood pressure (SBP) increased by a statistically significant manner from pre- to post-test, diastolic blood
pressure (DBP) decreased, but significantly in males, HR and DP showed a significant increase in both groups. Conclusion – The stair-
climbing test was able to promote significant hemodynamic changes in both groups, even in intra- and intergroup comparison.

Descriptors: Arterial pressure; Heart rate; Young adult; Exercise test

Introdução
O principal elemento na avaliação indireta da res-

posta inotrópica do coração no esforço é a pressão ar-
terial (PA) e quando se mostra elevada em indivíduos
normotensos, se torna preditiva de hipertensão arterial
sistêmica (HAS), sendo que tais indivíduos têm de duas
a quatro vezes mais chances de se desenvolver tal con-
dição1, a qual representa um risco contínuo e linear à
pessoa2, estando associada a altos índices de mortali-
dade e morbidade3-6. 

A PA é apontada como sendo maior em homens do
que em mulheres em idades semelhantes, dado pela
ação hormonal (testosterona)7-8, já a frequência cardíaca
(FC), também é apontada como um fator de risco para
doenças vasculares e quando elevada mostra-se forte-
mente associada a mortalidade em pessoas normotensas
e hipertensas9, porém esta se mostra maior na popula-
ção feminina10.

O duplo produto (DP) está diretamente relacionado
à PA e a FC, onde este é um indicativo do trabalho do
miocárdio, desse modo seus valores elevados no pico
do esforço estão relacionados à boa função ventricular
e ausência de isquemia, o contrário acontecendo no
caso de valores muito baixos11-13.

Em se tratando dos testes de esforço, estes são utili-
zados para estimar prognósticos, determinar a capaci-

dade funcional, avaliar a probabilidade e extensão de
doenças coronarianas, condição circulatória e física8,
assim o teste de subir escada é considerado como um
teste submáximo que avalia a aptidão cardiorrespiratória
de maneira fácil e simples14-16.

O objetivo deste estudo foi de avaliar e comparar a
PA, FC e DP de adultos de ambos os sexos antes e após
a execução do teste de subir escada.

Métodos
Trata-se de um estudo observacional transversal sem

intervenção terapêutica com coleta prospectiva de da-
dos com amostra de conveniência, realizado na cidade
de São Paulo-SP, no período de outubro a dezembro
de 2013, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa da Universidade Paulista – UNIP sob o número
de registro no CAAE/SP 22233013.9.0000.5512.

O recrutamento dos participantes e a coleta dos seus
dados antropométricos (massa corporal e estatura) e vi-
tais (pressão arterial, frequência cardíaca e duplo pro-
duto) se deu dentro da Universidade Paulista – UNIP,
localizada na região norte de São Paulo-SP no período
de outubro a dezembro de 2013, a partir de uma ficha
elaborada pelos próprios pesquisadores.

Foram avaliados 126 voluntários, de ambos os sexos
com idade entre 18 e 50 anos. Foram incluídos neste
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estudo aqueles que aceitaram participar de modo vo-
luntário, assinando o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido fornecido pela própria Universidade Paulista
– UNIP, que não apresentassem lesão em membros in-
feriores e/ou superiores, ausência de distúrbios neuro-
lógicos e/ou motores diagnosticados ou evidentes (difi-
culdade de deambulação), sem disfunções car dio vas cu-
lares, respiratórias, que não fizessem uso de medicações
e sem enfermidade aguda. Foram excluídos aqueles cuja
pressão arterial sistólica (PAS) era maior que 200 mmHg
e pressão arterial diastólica (PAD) maior que 110 mmHg,
como também aqueles que não conseguissem subir to-
dos os degraus da escada e os que não se enquadravam
como sedentários, para tantos utilizou-se o questionário
IPAQ versão curta (International Physical Activity Ques-
tionnaire – short version)14,17.

Para definição do tamanho da amostra, foi realizado
o cálculo amostral com base na média populacional,
utilizando o grau de confiança de 95%, erro máximo
de 5% sobre a média, com resultado estimado mínimo
de 96 voluntários. 

A avaliação da estatura (m2) e massa corporal (kg) se
deu pela Balança Mecânica de Plataforma – Welmy®,
com o indivíduo ereto, pés unidos e descalços, dire-
cionando o olhar em um ponto fixo no horizonte, com
o mínimo de roupa possível. 

Para aferição da FC (bpm) utilizou-se o monitor car-
díaco (POLAR) para fitness FT1 da marca Fisiostore®,
São Paulo-SP, Brasil, sendo anotada a FC antes e logo
após o término do teste3.

A medida da PA se deu de modo indireto por meio
auscultatório utilizando um esfignomanômetro aneroide
adulto com manguito de 14 cm de largura e estetoscó-
pio duplo adulto, ambos da marca Fisiostore®, São
Paulo-SP, Brasil. Sua medida em repouso foi realizado
com o indivíduo sentado em uma cadeira com as pernas
descruzadas e pés apoiados no solo; o manguito foi
colocado no braço esquerdo desnudo, estando este
apoiado na altura do coração e em supinação com li-
geira flexão de cotovelo. A medida foi realizada três
vezes com intervalo de 20 minutos. Deste modo a pres-
são sistólica foi assinalada no aparecimento do primeiro

ruído (1ª fase de Korotkoff) e a diastólica no desapare-
cimento do ruído (5ª fase de Korotkoff)2. Esta medida
ocorreu em dois períodos, antes e logo após o teste de
subir escada3. 

Considerou-se normotensão PAS<120 mmHg 
e PAD < 80 mmHg; pré-hipertensão a PAS entre 120-
139 mmHg e PAD 80-89 mmHg; hipertensão estágio I
a PAS entre 140-159 mmHg e PAD 90-99 mmHg; e 
hipertensão estágio II a PAS ≥ 160 mmHg e PAD ≥
100 mmHg18.

Através da multiplicação dos dados referentes a PAS
e FC pode-se calcular o DP (mmHg.bpm)11,19. 

O teste de subir escada foi realizado em ambiente
interno a sombra dentro da própria universidade. 
Esta com inclinação de 30º, composta de 14 lances
totalizando 119 degraus (7 andares), onde os 
degraus possuíam 17,2 cm de altura e 27,4 cm de
comprimento.

Cada voluntário foi avaliado individualmente, uma
única vez, sendo instruídos a subirem e descerem todos
os degraus de forma rítmica e constante a uma veloci-
dade confortável a cada um, subindo cada degrau, não
sendo permitido que corressem e nem que usassem o
corrimão, por um período de no máximo 5 minutos. O
teste era interrompido em caso de dispneia, angina, ta-
quicardia, fadiga intensa ou dor muscular14,16. Um pes-
quisador acompanhou o voluntário a fim de garantir
que o mesmo realizasse o teste da maneira correta16.

O tempo de duração do teste foi monitorado por um
cronômetro digital DLK WT038 da marca DLK Sports®,
São Paulo-SP, Brasil.

Utilizou-se a estatística descritiva para caracterização
dos resultados em média e desvio padrão. Os dados,
foram submetidos ao teste de normalidade de Kolmo-
gorov-Smirnov e apresentaram aderência à distribuição
normal (p>0,05). Para verificação da diferença entre os
sexos, foi utilizado o Teste U de Mann-Whitney. A di-
ferença inter-sexo para as variáveis hemodinâmicas se
deu pelo teste de t de Student. 

Os dados, foram analisados através do software Bio-
Estat 5.0® com nível de confiança de 95% (p≤0,05) e
através do programa Microsoft Excel 2010®.

Tabela 1. Dados pessoais dos homens e mulheres voluntários.

  Idade Altura (m) Massa Etnia  corporal (kg)

  Homem Média DP Média DP Média DP Brancos Pardos Negros Asiáticos
  N = 53 25,17 ± 8,15 1,74± 0.08* 74,92±14,21* 30,15% 7,14% 17% 1,58%
  Mulher Média DP Média DP Média DP
  N = 73 23,12 ± 4,97 1,62± 0,06 60,53±10,33 43,65% 8,73% 4,76% 0,79%

Tabela 2. Comparação das variáveis hemodinâmicas entre os sexos. 

                                                                Pré-teste                                                                          Pós-teste

  Homens Mulheres                        Homens                  Mulheres
N= 126                       Média   DP              Média   DP               Teste U           Média   DP           Média    DP Teste U
PAS (mmHg)               125,66 ±  21,68           111,37 ± 19,82            0,0003*          139,84 ± 24,90        129,04 ± 17,92 0,02*
PAD (mmHg)                83,21 ±  22,97             71,64 ± 12,62            0,0013*            75,85 ± 19,08          68,36 ± 15,88 0,01*
FC (bpm)                      78,32 ±  13,30             77,92 ± 12,83               0,93               97,75 ± 16,03        108,74 ± 22,84 0,007*
DP (mmHg.bpm)          9,859 ±  2,401             8,716 ± 2,392             0,006*           13,803 ± 3,829        14,104 ± 3,769 0,62
PAS – Pressão Arterial Sistólica; PAD – Pressão Arterial Diastólica; FC – Frequência Cardíaca; DP – Duplo Produto.
*Teste U, sendo p≤0,05



Resultados

Do total de 185 voluntários, 126 foram classificados
como sedentários, sendo que a Tabela 1 exibe os dados
demográficos destes, havendo diferença estatística so-
mente para a altura e massa corporal, sendo maiores
nos homens. 

A comparação das médias hemodinâmicas entre gru-
pos, pré- e pós-teste, estão dispostas na Tabela 2. No
pré-teste a PAS, PAD e DP dos homens se mostraram
superiores as das mulheres, não havendo diferença
quanto a FC. Já no pós-teste a PAS, PAD e FC foram su-
periores nos homens do que nas mulheres, não havendo
diferença quanto ao DP. 

Em se tratando da resposta pressórica intragrupo, no
pré- e pós-teste apenas a PAS, em ambos os grupos, se
elevou de maneira significante, enquanto que a PAD
decresceu de forma significante no grupo masculino
(Figura 1).

Figura 1. Comparação das pressoes arteriais sistólica (PAS) e diastó-
lica (PAD) intragrupo

Houve um aumento significativo do pré- para o pós-
teste na FC em ambos os grupos (Figura 2), o mesmo
ocorrendo para o DP (Figura 3).

Figura 2. Comparação da frequência cardíaca (FC) intragrupo

Figura 3. Comparação do duplo produto (DP) intragrupo

Discussão
Os homens do presente estudo foram classificados

como pré-hipertensos, já as mulheres apresentaram-se
dentro da normalidade18, estes dados contradizem os
apresentados por demais autores4,6,9,17,19-24, devido ao
fato dos mesmos terem utilizado pontos de corte de
PAS/PAD maiores que 140/90 mHg, já no presente es-
tudo optou-se por pontos maiores que 200/110
mmHg18. Ressalta-se que tais dados também se mostram
diferentes dos apresentados por Lima et al.5, onde estes
coletaram dados de pessoas saudáveis (PAS/PAD
<140/90mmHg) e hipertensas (PAS/PAD >140/90
mmHg), como também de Miyai et al.24, ao avaliarem
a PAS/PAD somente de homens, classificados com pres-
são normal-alta (135,3/86,4mmHg).

Em se tratando dos valores aqui apresentados no pré-
teste, estes corroboram4 com os de Martins et al.17 ao
avaliarem a PAS/PAD de estudantes do ensino superior,
assim uma população semelhante a do presente estudo.
Estes autores relatam que os homens apresentaram
maiores valores pressóricos (124,1/80,2mmHg) em re-
lação as mulheres (113,5/72,8mmHg). Estes dados são
suportados por Nakashima et al.3, ao avaliarem, tam-
bém, estudantes do ensino superior, relatando valores
de PAS/PAD para os homens de 121,9/76,5mmHg e
mulheres de 108,1/72,9mmHg. No entanto, no estudo
conduzido por Becker et al.1 e Maruf et al.25 esta dife-
rença não foi evidente, sendo que apenas a PAS no re-
pouso do grupo masculino se mostrou superior ao fe-
minino. Já Dimpka et al.24 constatou que apenas a PAD
se mostrou superior no grupo masculino.

Considerando-se os valores da PAS no pós-teste do
grupo masculino, estes se mostram inferiores4,21-23 aos
de Becker et al.1, ao avaliarem adolescentes de 10-18
anos, apresentando valor médio de 144,7mmHg, porém
sem diferença para o grupo feminino. Já a PAD apre-
sentada neste estudo se mostra superior em ambos os
grupos, as dos autores citados1. Todavia, a PAS de ho-
mens e mulheres relatadas por Nakashima et al.3 se
mostram superiores (160,8 e 143mmHg, respectiva-
mente) as do presente estudo (139,8 e 129mmHg, res-
pectivamente), porém somente a PAD do grupo mas-
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culino, sendo inferior (64,9 mmHg)3 a deste estudo
(75,8 mmHg). 

A diferença pressórica entre os sexos no pós-teste,
sendo superior no sexo masculino1,3,6,24 corrobora com
os achados de Singh et al.4, onde os homens apresen-
taram valores para o 2º estágio do exercício de 166/85
mmHg e pico do exercício de 187/94 mmHg, já as
mulheres de 150/83 mmHg e 160/89 mmHg, respecti-
vamente. Suportando tais informações, Dimpka et al.24

relatam que no pico a PAS/PAD dos homens (163,4/
79,88 mmHg) foi maior que das mulheres (156,1/74,3
mmHg), onde tal diferença permaneceu após 1 minuto
do pós-teste. Todavia, Maruf et al.25 (homens: 148,3 e
mulheres: 141,2 mmHg) e Becker et al.1 (homens: 144,7
e mulheres: 129,6 mmHg), constaram que tal diferença
pressórica ocorreu tanto no pré- quanto no pós-teste
suportando os achados do presente estudo. 

Comparando-se os valores da FC no pré-teste, os da-
dos deste estudo se mostram inferiores10 aos de Singh
et al.4, os quais apresentam valores na ordem de 70
bpm para os homens e 76 bpm para as mulheres contra
os do presente estudo, 78,32 bpm e 77,92 bpm, res-
pectivamente. Todavia, Miyai et al.22, apesar de não te-
rem diferenciado sua população quanto ao sexo, mas
sim quanto a faixa etária, se mostrou inferior20 a do
presente estudo na ordem de 74,6 (aos 20-29 anos),
71,3 (aos 30-39 anos), 67,1 (40-49 anos) e 65,8 bpm
(50-59 anos).

Não se evidenciou diferença na FC em repouso entre
os grupos, concordando com achados prévios3-4, todavia
estes vão em contramão a Dimpka et al.24 e Maruf et
al.25, relatam que as mulheres apresentaram valores su-
periores aos homens, sendo 75 bpm contra 72,524 e
78,5 bpm contra 72,225.

Quanto a FC no pós-teste esta se mostrou maior nas
mulheres, corroborando com Tan et al.15, onde as mu-
lheres apresentaram valores de 172 bpm e os homens
158 bpm; Roecker et al.26, onde a  FC feminina foi de
195,7 bpm e masculina de 191,2 bpm; Nakashima et
al.3 e Maruf et al.25 com valores de 132,3 para os ho-
mens e 146,3 bpm para as mulheres3 e 132,3 bpm e
128,9 bpm25. Todavia, tais informações são contraditó-
rias20 as expostas por Teh et al.15, onde após o teste de
subir escada os homens 179 bpm e as mulheres 178
bpm, no grupo desenvolvimento, e na validação valores
de 185 para ambos os sexos. E Dimpka et al.24 que so-
mente encontraram maiores valores para os homens a
1 minuto do pós-teste, mas não mantendo tal diferença
para o pico de FC e 3 minutos após o teste. 

A diferença pressórica entre os sexos se dá pela ação
hormonal da testosterona, assim os homens apresentam
maiores valores de PA do que as mulheres, compa-
rando-se as mesmas idades, sendo que aos 13-15 anos
a diferença chega a 4 mmHg e aos 16-18 ela chega a
14 mmHg (tal diferença se mantém após a puberdade1).
Não somente há o efeito desse hormônio, como tam-
bém há a ação do estrogênio, sendo este um protetor
ao aumento da PA nas mulheres, até a fase pré-meno-
pausa, mas com a pós-menopausa ocorre o aumento
da PA devido a queda desse hormônio25. 

Um importante componente para a diferença da PA
entre os sexos é a plasma renin activity (PRA), se mos-
trando significantemente maior nos homens25. Ressalta-
se o aumento da concentração de aldosterona na po-
pulação masculina, aumentando a PA7, a menor
liberação de catecolaminas por parte das mulheres du-
rante o exercício, a ação do estrogênio na vasodilata-
ção feminina e no volume muscular causando uma
resposta pressórica inferior aos homens e uma menor
FC, também3,4,6,26-27.

O aumento no débito cardíaco19,22,24 contribui para
o aumento da PAS durante o exercício físico em fun-
ção do aumento da FC, onde tal se dá pelo acréscimo
na atividade simpática e consequente diminuição 
da parassimpática (maior em homens)24, como tam-
bém pela inibição da atividade vagal28 e maior res-
posta baroreflexa (maior em homens)24, justificando
os achados deste estudo no pós-teste. E a queda nos
valores da PAD se dá pela vasodilatação periférica
generalizada6,19.

Quanto ao DP de ambos os grupos este se mostrou
inferior aos de demais autores11-13,19, e somente houve
diferença estatística no pós-teste inter e entre grupos,
indo em contramão aos estudos de  Lopes et al.12, Abad
et al.19 e Farinati et al.13, sendo que estes relatam uma
diferença estatística entre o pré- e pós-treino, tanto
aeróbio quanto anaeróbio em pessoas saudáveis. Tal
incremento no DP era um fato esperado, uma vez que
com o aumento da FC e/ou PA, ocorre, consequente-
mente o aumento do DP12.  

Como limitações deste estudo cita-se o processo de
amostragem, dada por conveniência, onde os dados
não devem ser aplicados para demais regiões, como
também não devem ser generalizados para demais ida-
des e etnias. O próprio teste pode ser apontado como
um fator limitante, uma vez que este não possui uma
padronização quanto a duração, estrutura da escada,
momento de coleta das variáveis, intensidade a ser rea-
lizado e ambiente em que é realizado. Diferenças indi-
viduais precisam ser enaltecidas, uma vez que podem
interferir nas respostas pressóricas pré-, durante e pós-
teste22,25.

Conclusão
Somente a FC não se mostrou estatisticamente dife-

rente entre os grupos no pré-teste, e no pós-teste isto
ocorreu para o DP. Intragrupo, a PAS elevou-se de ma-
neira estatisticamente significante do pré- para o pós-
teste, a PAD decresceu, porém significantemente no
grupo masculino, a FC e DP apresentaram aumento
significativo em ambos os grupos. 
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