
 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haja vista a frequente dificuldade de leitura dos artigos científicos, a transição da 

mídia impressa para a mídia digital e a importância de elementos visuais no processo 

de leitura e aprendizagem, o e-book, ou livro em formato digital, pode ser uma grande 

ferramenta para englobar tais temas. O processo de aprendizagem ativa deve ser 

sempre estimulado na assimilação de qualquer conteúdo e as representações visuais 

podem ser grandes aliadas durante a criação de ambientes de aprendizado, já que são 

capazes, muitas vezes, de demonstrar o que as palavras por si só não tem condições 

de alcançar. Para atingir estes objetivos, representações visuais são inseridas em 

cursos on-line, livros digitais (e-books) ou em apresentações interativas que 

estimulam o aprendizado ativo dos alunos. Além de atender a demanda pela leitura 

digital, este e-book busca uma exposição simples e dinâmica de relações, dados e 

discussões através da compilação de produções (teses, dissertações e artigos) da 

linha de Pesquisa em Oftalmologia Esportiva do Departamento de Oftalmologia da 

Universidade Federal de São Paulo entre os anos de 2009 a 2018. Os elementos 

gráficos e visuais incluídos neste e-book facilitam a interpretação dos dados 

apresentados e a compreensão do conteúdo abordado nas publicações. Além disso, 

relações entre os estudos são traçadas através de sínteses e comparações, 

favorecendo assim uma abordagem multidisciplinar. 

Victor Valente é formado em Administração pela Georgia 

State University (EUA), bacharel em Educação Física (ESEF) e 

Mestre em Tecnologia, Gestão e Saúde Ocular (UNIFESP).  
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RESGATE HISTÓRICO 

Constituído em fevereiro de 2007 pelos professores Marinho Jorge Scarpi (oftalmologista e 
docente do departamento de Oftalmologia da Pós Graduação da UNIFESP) e Marcelo Conte 
(educador físico e docente da Escola Superior de Educação Física de Jundiaí) o GRUPO DE PESQUISA 
EM OFTALMOLOGIA ESPORTIVA (GPOE) tem como objetivos i) criar grupo de pesquisa 
multidisciplinar e implantar a linha de pesquisa Oftalmologia Esportiva Programa de Pós-Graduação 
em Oftalmologia e Ciências Visuais da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); ii) promover a 
prática de pesquisa científica entre docentes e graduandos da ESEFJ e UNIFESP; iii) criar 
oportunidade de atuação de tecnólogos oftálmicos graduandos, pós-graduandos e docentes de 
Oftalmologia da UNIFESP, em uma nova linha de pesquisa e colaboração profissional; iv) promover a 
interinstitucionalidade, a interdepartamentabilidade e a interdisciplinidade, aproximando grupos de 
pesquisas em populações com necessidades especiais afins.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O GPOE é constituído por vários pesquisadores e reúne doutores, mestres, graduados e 
estudantes do ensino médio de diversas áreas do conhecimento, como Medicina, Educação Física, 
Tecnologia em Oftalmologia, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia entre outras. 

Especificamente, a área de formação do GPOE é a Função Visual na Atividade Física e 
Esporte, abrangendo as seguintes áreas do conhecimento Fisiologia do Exercício (funções visuais e 
exercício); Biomecânica (funções visuais e percepção visual); Bioquímica (aspectos bioquímicos da 
atividade física influentes na função visual) e Epidemiologia (ocorrência, distribuição e 
determinantes de aspectos visuais na atividade física e esporte). Finalmente, os fenômenos 
investigados (indicadores da Função Visual) são: Pressão Intraocular, Acuidade Visual, Estereopsia, 
Sensibilidade ao Contraste, Campo Visual, Percepção de Cores, Motilidade Ocular e Aspectos 
Morfológicos. 
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Especificamente na linha de Fisiologia do Exercício tem se estudado os efeitos dos exercícios 
resistidos (musculação) na Pressão Intraocular (PIO), verificando de forma inédita as alterações da 
PIO sob diferentes métodos de treinamento (adaptação, resistência, força e hipertrofia) bem como 
após a realização de testes de carga submáximas. Estes estudos podem contribuir para identificação 
de fatores de risco ou proteção para a saúde ocular.  
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O Grupo de Pesquisa em Oftalmologia Esportiva busca constantemente aspectos das 
diversas modalidades esportivas que possam influenciar sobre a fisiologia e a morfologia do bulbo 
ocular, investiga a existência de líderes destas modalidades esportivas com perfil de pesquisador e 
os convida para discutir dúvidas específicas sobre as modalidades e desempenho de seus atletas, 
estimulando-os à pesquisa nos assuntos propostos. 

O logotipo primeiramente utilizado pelo Grupo de Pesquisa em Oftalmologia Esportiva é 
apresentado a seguir, mas o engrandeceria se mostrasse os nomes das instituições que propomos 
parceria nesta atividade, UNIFESP e ESEF (Escola Superior de Educação Física de Jundiaí):  

 

 

 

 

 

 

 

Por isso, no ano de 2018, foi criado um novo logotipo com o intuito de renovar a identidade 
do grupo, bem como incluir as instituições mencionadas acima: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

O Grupo realizou quatro Simpósios de Oftalmologia ao longo dos anos com professores de 
renome nacional e internacional. A linha de Pesquisa Oftalmologia Esportiva faz parte do Programa 
de Pós Graduação da UNIFESP (acadêmico e profissional). Mais de uma dezena de teses e 
dissertações foram concluídas sobre a respectiva temática, bem como uma série de artigos 
publicados. 
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RESUMO 

Objetivo: Verificar a influência dos exercícios resistidos na Pressão Intra-ocular (PIO), estudando-se a 
associação entre a variação da PIO em diferentes tipos e condições de exercícios resistidos, tais como: método 
de treinamento de exercício resistido, posicionamento corporal durante a realização do exercício resistido e 
tipo de respiração. Método: O estudo analítico testou a seguinte hipótese: “existe associação entre exercícios 
resistidos e a pressão intra-ocular”. A amostra por conveniência foi constituída por 19 voluntários (13 homens 
e 6 mulheres) com média de idade de 21,8 + 3,28 anos, atletas e praticantes de boxe, os quais foram 
submetidos a diferentes sessões de exercício resistido (métodos de adaptação, resistência, hipertrofia e força), 
realizadas três vezes por semana, de acordo com uma periodização linear ao longo de cinco semanas. A 
avaliação da PIO, utilizando tonômetro de Perkins, foi determinada por medidas antes, durante e após a 
realização das sessões de exercícios. Todos os dados foram expressos pela estatística descritiva (média + 
desvio-padrão). A análise estatística foi realizada pelo Teste de normalidade de Shapiro-Wilk, sendo que todas 
variáveis analisadas apresentaram distribuição normal. Como procedimentos estatísticos para comparação das 
médias referentes às variáveis estudadas foram utilizados o teste Anova e Anova com medidas repetidas, 
adotando-se um nível de significância de 5%. Resultados: Pode-se observar que, independentemente do 
método de treinamento utilizado, durante as sessões de exercícios resistidos houve redução significativa da 
PIO. Contudo, as respectivas variações da PIO foram específicas de acordo com o método de treinamento 
empregado, ou seja, o método de resistência apresenta maiores reduções da PIO quando comparado aos 
demais. Por outro lado, nas sessões de hipertrofia a PIO retornou aos escores iniciais antes da finalização dos 
exercícios. Especificamente, no método de força, mesmo com a apneia realizada durante os exercícios, houve 
redução da PIO. Conclusão: Existe associação diferencial da PIO de acordo com o método de treinamento 
aplicado na sessão de treinamento resistido.  

Descritores: Pressão Intra-ocular, Treinamento Resistido, Atividade Física, Saúde Ocular, Oftalmologia 
Esportiva, Hipotensão Ocular.  

                       

ABSTRACT 

Purpose: To verify the influence of resistance exercises on Intraocular Pressure (IOP). Specifically aimed study 
association between variations of IOP on different condition, such as Resistance Training (RT) method, body 
position and kind of respiration. Method: The analytical study verified the hypothesis: “there is association 
between resistance exercise and IOP”. The convenience group was constituted to 19 volunteers (13 male and 6 
female, 21.8 + 3.28 years old) athletes and practices of boxer, undergone to different resistance exercise 
sessions (adaptation, local muscular endurance, hypertrophy and strength methods), performed three times 
week, according to linear periodization, during five weeks. IOP was by Perkins tonometer was measured 
before, during and after resistance exercise session. All data were showed by descriptive tests. The statistical 
analyzes were performed by Shapiro-Wilk Test and Anova and repeated measures Anova. Results: Was verified 
that, independently of RT method used, there was decrease of IOP during resistance exercise session. 
However, that variations were specifically according to method of RT applied, or better, the local muscular 
endurance showed significantly decreases of IOP when compared with others, and hypertrophy session the 
IOP return to initial scores before of end of exercises session. Specifically, on strength training, same 
individuals performed apnea during exercises, there was decrease of IOP. Conclusions: There is differentiated 
association of IOP according to method applied on resistance training session.  

Key-words: Intraocular pressure, Resistance Training, Physical Activity, Eye Health, Sports Ophthalmology, 
Ocular Hypotension. 
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INTRODUÇÃO 

 Há aproximadamente quarenta anos foram publicados os primeiros estudos consistentes a 
respeito da relação entre Pressão Intra-ocular (PIO) e Exercício Físico(1). No entanto, ainda hoje, 
esse é um fenômeno pouco estudado e controverso(2). Nesse sentido, o resultado de busca em 
bases de dados especializadas (Medline e PubMed) indicou aproximadamente cinquenta e quatro 
artigos publicados no período entre 1997-2009. Desse total podem-se destacar trinta e três 
investigações que submeteram seres humanos a diferentes tipos de atividade física (quadro 1).  

Especificamente em relação à associação entre PIO e Treinamento Resistido (TR), poucos 
estudos a respeito foram realizados(3,4,5), contudo a maioria das investigações que analisaram o 
efeito dos exercícios, tanto resistidos quanto aeróbios, foi baseada em estudos transversais ou 
durante a realização de testes de aptidão física, o que leva a indagações sobre o efeito crônico da 
atividade física na PIO. Ademais, a maioria dos desenhos metodológicos empregados nas 
investigações da associação da PIO e exercício físico (principalmente quanto ao TR) foi pouco 
correspondente às típicas sessões de exercício, bem como não foram exploradas as variações dos 
exercícios resistidos. 

Finalmente, o conhecimento da associação entre PIO e exercício resistido pode contribuir 
com a identificação de fatores de risco e de proteção para os aspectos relacionados a PIO. 

Quadro 1: Distribuição dos principais estudos sobre PIO e exercício físico   segundo tipo de exercício 
utilizado na metodologia 

TIPO DE EXERCÍCIO 
QUANTIDADE DE 

ESTUDOS 
AUTORES ANO 

Exercício Aeróbio 
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Natsis et al 2009 

Medina et al 2007 

Lester et al 2007 

Dane et ala 2006 

Dane et alb 2006 

Lovasik & Kergoat 2004 

Karabatakis et al 2004 

Prince et al 2003 

Lovasik et al 2003 

Németh et al 2002 

Moura et al 2002 

Güngör et al 2003 

Qureshi 1997 
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Exercício Isométrico 11 

Bakke et al 2009 

Poska et al 2007 

Morgan & Hosking 2007 

Luksch et al 2006 

Tittl et al 2005 

Wimpissinger et al 2003 

Luksch et al 2003 

Fuchsjärger-Mayrl et al 2003 

Poska et al 2003 

Jandrasits et al 2001 

Kiss et al 2001 

    

Exercício Resistido 5 

Conte et al 2009 

Vieira et al 2006 

Chromiak et al 2003 

Vieira et al 2003 

Avunduk et al 1999 

    

Teste de Esforço (aeróbio) 3 

Kozobolis et al 2008 

Okuno et al 2006 

Martin et al 1999 

    

Teste Wingate (aneróbio) 1 Ozmedivenil et al 2006 

T O T A L 33   

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. ATIVIDADE FÍSICA e TREINAMENTO RESISTIDO 

A Atividade Física Regular (AFR) é reconhecida por suas implicações positivas na saúde das 
pessoas. Por outro lado, o sedentarismo, é considerado como um fator de risco para redução da 
longevidade, tão importante quanto o tabagismo, hipertensão arterial e a dislipidemia. Assim sendo, 
a utilização do exercício físico é relevante para prevenção e controle de Problemas de Saúde Pública, 
como por exemplo, a Síndrome Metabólica, caracterizada pela hipertensão arterial, resistência à 
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insulina, hiperinsulinemia, intolerância à glicose/diabete do tipo II, obesidade central e 
dislipidemia(6).  

Especificamente, é consenso entre várias entidades relacionadas à promoção e intervenção na 
área da saúde, incluindo a Organização Mundial de Saúde (OMS), que a AFR deve ser utilizada para a 
prevenção e o tratamento da hipertensão arterial, considerada um importante fator de risco para 
mortalidade(7). Destaca-se também a influência dos exercícios com pesos e pliométricos para o 
aumento da mineralização óssea, sendo que os respectivos tipos de atividade física (AF), quando 
realizados na infância e adolescência e mantidos durante a idade adulta, podem reduzir a perda de 
massa óssea na terceira idade, prevenir fraturas, bem como os agravos à saúde decorrente de 
quedas e imobilizações(8). 

De acordo com os clássicos conceitos de Aptidão Física(9), os exercícios podem ser direcionados 
para melhoria das variáveis físicas relacionadas à Saúde (aptidão aeróbia, força e resistência 
muscular, flexibilidade e composição corporal) ou Desempenho Esportivo (potência anaeróbia, 
velocidade, potência muscular, agilidade, equilíbrio, além das mencionadas para a saúde). As 
variáveis relacionadas à saúde podem ser desenvolvidas a partir da realização de exercícios aeróbios, 
de flexibilidade e pelo treinamento resistido. 

No que se refere ao Treinamento Resistido (TR), constata-se que se tornou amplamente aceito e 
utilizado, não somente como componente do treinamento de atletas, mas também para promoção 
da saúde, reabilitação de traumatismos e lesões musculares ou articulares e para desenvolvimento 
da aptidão física. Conceitualmente, o termo TR foi definido para substituir outras denominações tais 
como “musculação”, “exercícios com pesos” ou “levantamento de pesos”. De fato, a palavra 
“musculação”, é frequentemente associada ao aspecto “estético” ou a atividade física realizada 
exclusivamente em academias e ainda omite outros objetivos como, por exemplo, o 
desenvolvimento da potência ou reabilitação muscular. Por outro lado, o TR também significa algo a 
mais do que simplesmente “exercícios com pesos”. Treinamento com pesos ou levantamento de 
pesos não são exatamente denominações apropriadas, uma vez não incluem os recursos, estratégias 
e métodos que são empregados no TR, além dos “pesos livres”, ou seja, barras, anilhas e halteres. 
Sobretudo, levantamento de peso é uma denominação mais usual para definição de competições ou 
práticas esportivas que visam o deslocamento de halteres acima da cabeça. Assim sendo, é sugerido 
que o termo treinamento resistido é mais apropriado para definir todos os modos de treinamento 
contra alguma resistência, tais como pesos livres, resistência do próprio corpo, exercícios 
isocinéticos, resistências estáticas, dinâmicas variáveis ou invariáveis(10).  

De forma geral, para estimular maiores adaptações aos objetivos do TR, é necessário a utilização 
de programas de exercícios que considerem os princípios da sobrecarga, especificidade e variação. 
As principais metas dos respectivos programas envolvem o desenvolvimento, manutenção ou 
reabilitação da Força, Hipertrofia, Potência ou Resistência Muscular(11,12). 

  As características ótimas dos programas de Força Muscular incluem o uso de contração 
muscular tanto, concêntrica quanto excêntrica, e a realização de exercícios envolvendo única ou 
múltiplas articulações. É importante que a sequência do programa de TR priorize exercícios para os 
grandes grupos musculares antes dos pequenos e exercícios de múltiplas articulações antes de 
única. Sugere-se que as cargas nos TR, específicos para o desenvolvimento da Força Muscular, 
devem corresponder entre 1 a 6 repetições máximas (RM) seguindo modelos de periodização, com 
ênfase sobre as cargas de alta intensidade, usando no mínimo três minutos de intervalo entre as 
séries, com frequência de treinamento de 2 a 5 vezes semanais. Programas similares são 
recomendados para o treinamento de Hipertrofia Muscular, em relação à seleção de exercícios e 
frequência. Contudo, a carga deve corresponder a 8-12 RM, usando entre 1-2 minutos de intervalo 
entre as séries, com velocidade moderada. Programas com alto volume e séries múltiplas são 
indicados para maximização da Hipertrofia Muscular. Por outro lado, a progressão nos treinamentos 
de Potência Muscular deve envolver duas estratégias gerais: 1) treinamento de força e 2) uso de 
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cargas leves (30-60% de 1 RM) realizadas em alta velocidade com 2 a 3 minutos de repouso, com 
múltiplas séries. Finalmente, para Resistência Muscular, recomendam-se cargas leves a moderadas 
(40-60% de 1 RM) realizadas com altas repetições (15 a 20RM) e com emprego de pequenos 
intervalos entre séries, em torno de 60 segundos(11,12). 

Por outro lado, importante Meta-Análise em que foram analisados 177 estudos e 1.803 efeitos 
de acordo com intensidade, frequência, volume de treinamento e aumento da força muscular, com 
objetivo de elucidar a dose-resposta para desenvolvimento da força muscular de acordo com o nível 
de atividade física individual, verificou que os níveis ótimos para incrementar a força muscular, de 
acordo com estado inicial de treinamento, foram: i) Sedentários: intensidade de 60% de 1RM, 4 
séries por grupo muscular com frequência semanal de 3 vezes; ii) Treinados não-atletas: 80% de 
1RM, 4 séries por grupo muscular, 2 vezes semanais e iii) Atletas: 85% de 1RM, 8 séries por grupo 
muscular, 2 dias por semana. Os autores não especificaram o número de repetições para cada série, 
pois apontam que a intensidade utilizada no treinamento deve definir as repetições para cada série 
e não o contrário. Contudo, ressalta-se que a velocidade da contração muscular é um aspecto 
fundamental para determinar os resultados esperados, sendo que a ação de reduzir 
deliberadamente a velocidade do movimento para acentuar a fadiga não é uma estratégia 
recomendada para maximizar o ganhos de força muscular. Finalmente, os resultados da investigação 
mostraram que é necessário apropriar o volume e intensidade do exercício resistido para otimizar as 
respostas fisiológicas segundo a condição de treinamento individual(13).  

Um fator comum em todos os programas de TR é a inclusão de ao menos uma série com o maior 
número de repetições possíveis, utilizando a carga máxima ou quase máxima. O total de peso a ser 
usado nessas circunstâncias, pode ser baseado sobre o percentual de carga máxima que pode ser 
deslocado uma vez, geralmente referido como uma repetição máxima.  O número máximo de 
repetições realizadas sem fadiga e ainda sem a possibilidade de realizar um movimento adicional, 
em relação à carga utilizada, é definido como repetição máxima (RM) sendo utilizada como controle 
da intensidade do exercício resistido. Assim, quando um indivíduo realizando um exercício resistido 
qualquer, por exemplo, desloca uma carga três vezes, com boa técnica de execução, porém não 
conseguindo realizar o quarto movimento, pode-se afirmar que foram executadas três repetições 
máximas (3 RM). Assim sendo, esses aspectos são importantes, devido ao fato de que o número de 
repetições realizadas sem fadiga, porém com resistência significativa, ser fundamental na 
consideração dos delineamentos de programas de treinamentos resistidos(14). 

Apesar de as funções visuais, de percepção visual e outros aspectos fisiológicos oculares 
serem importantes para a realização de esportes e os aspectos oftalmológicos relevantes para 
expressar respostas fisiológicas frente à Atividade Física, tanto nas Ciências Visuais quanto do 
Esporte estes ainda são pouco explorados quanto às alterações referentes à pressão intra-ocular, 
vascularização retiniana, acuidade visual, campo visual, estereopsia ou alterações morfológicas, 
frente às modalidades esportivas e exercícios físicos específicos. 

2.2. PRESSÃO INTRA-OCULAR 

A PIO é determinada pela produção, circulação e drenagem do humor aquoso, pelo fluxo 
trabecular e uveoscleral e ainda pela pressão venosa episcleral(15). O volume do vítreo, volume 
sanguíneo da coróide, rigidez da esclera, tensão do músculo orbicular do olho e a pressão externa, 
também podem influenciar a PIO. A compressão externa do globo, por meio da contração dos 
músculos extra-oculares, pode aumentar diretamente a PIO ou indiretamente, induzindo a 
alterações nos volumes dos componentes intra-oculares(16). 

O humor aquoso (HA) é um ultra filtrado formado pela secreção ativa do epitélio não 
pigmentado que reveste os processos ciliares do corpo ciliar para a câmara anterior. Esse líquido flui 
pelo espaço entre a íris e o cristalino, chega à câmara anterior, e finalmente é escoado pelo Canal de 
Schlemm para a veia episcleral (Figura 2).  
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Figura 2: Fluxo do HA da câmara posterior para a anterior (US Department of Health and Human 
Services, 2003). (17)  

O transporte ativo (Figura 3) de sódio (Na+) para dentro das células epiteliais, promove também 
a passagem da água presente no fluxo sanguíneo dos pequenos vasos adjacentes, com intensidade 
média de 2 a 3 microlitros por minuto(18). O HA deve atravessar três camadas do processo ciliar 
(parede capilar, estroma e epitélio) até chegar na câmara posterior (Figura 4). Os mecanismos 
envolvidos nesse processo são: i) difusão: pela bicamada lipídica da membrana plasmática devido à 
diferença de concentração; ii) ultrafiltração: fluxo pelos canais proteicos da membrana celular em 
reposta à pressão osmótica e iii) secreção: transporte ativo pela membrana plasmática. Um pequeno 
percentual de íons cloro (Cl-) é transportado ativamente, dependente da presença Na+, bem como 
de pH adequado. Por outro lado, a formação de bicarbonato (HCO3

-) tem mostrado influência nesse 
transporte de fluídos, possivelmente na regulação do pH para otimizar o transporte de Na+. No 
entanto, a rápida reação entre o H2O e Dióxido de Carbono (CO2), catalisadas pela enzima anidrase 
carbônica, dificulta determinar as relativas proporções. O controle fisiológico da PIO está 
relacionada à produção do humor aquoso, resistência no escoamento do HA e pressão da veia 
espiscleral(19).  

 

Figura 3: Transporte ativo do HA (Azura-Blanco, Costa, Wilson, 2003).(20) 
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Figura 4: Processo ciliar e produção do HA (Azura-Blanco, Costa, Wilson, 2003). (20) 

De acordo com os limites estatísticos a PIO é considerada normal em uma faixa de 9 a 21mmHg. 
Contudo, na determinação da PIO por tonômetro de aplanação, deve-se considerar influência da 
espessura da córnea e propriedades bioquímicas na medida.  Nesse sentido, a paquimetria ultra-
sônica é o método utilizado para identificar a espessura corneal, situada em média entre 535 e 565 
micra(21).  

A PIO elevada é considerada como dos fatores de risco do glaucoma, doença que pode 
promover dano ao disco óptico e neurônios da retina, com redução do campo visual e cegueira, com 
prevalência em torno 2% em populações de origem européia com idade superior a 40 anos(22).  

Vem sendo mostrado que a PIO pode sofrer variações devido a vários fatores, tais como, ritmo 
circadiano(23), posição corporal(24), exercício físico(2), entre outros. 

Em relação ao ritmo circadiano há um pico da PIO nas primeiras horas da manhã e o valor torna-
se mais baixo ao final da tarde, havendo flutuação de 4 a 6 mmHg, essa flutuação está relacionada 
atividade do sistema nervoso autonômico, controle humoral e a mudança do tônus muscular  (23,24,25 ). 
Quanto à posição corporal, a PIO deitado é maior do que sentado, possivelmente as alterações 
hidrostáticas, como a elevação da pressão venosa episcleral, que ocorrem de uma posição para a 
outra, podem explicar essas diferenças(26). Logo após a realização de exercícios físicos, 
principalmente em atividades aeróbias, ocorre redução da PIO decorrente da redução da 
osmolaridade do plasma, hiperventilação, aumento da síntese de óxido nítrico entre outros 
mecanismos(27, 28).  

Em síntese, a Figura 5 apresenta o diagrama de causa e efeito dos principais aspectos 
fisiológicos, relacionados ou não com o exercício físico, que influenciam as alterações da PIO(5, 19, 27, 28, 

29,30, 31,32). 
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MECANISMOS DE AUMENTO 

 

MECANISMOS DE REDUÇÃO 

Figura 5: Diagrama de causa e efeito dos principais aspectos fisiológicos, que influenciam as 
alterações da PIO. 

A tonometria, pelo método de aplanação ou sem contato, é o processo de mensuração da 
PIO considerando o gradiente de pressão na câmara anterior(33). O Tonômetro de Aplanação de 
Goldmann é considerado o padrão-ouro para a medida da pressão intra-ocular, porém outros 
tonômetros apresentam boa correlação na medida, tais como Perkins, Pneumotonômetro, Tono-Pen 
XL(34, 35).  Outra possibilidade para mensuração da PIO é a utilização da tonometria de contorno 
dinâmico (Tonômetro de Contorno Dinâmico Pascal), a qual permite a medida direta sem 
deformação da córnea, contudo, estudo comparativo entre o Tonômetro de Aplanação de 
Goldmann (TAG) e o Tonômetro de Contorno Dinâmico Pascal (TCD) mostrou que O TCD apresentou 
pouca concordância com o TAG, apresentando medidas da PIO maiores que as obtidas com o TAG e 
ainda que as medidas realizadas no TCD parecem ser menos influenciadas pelos valores da 
espessura da córnea do que as medidas obtidas no TAG (36). 

2.3. ATIVIDADE FÍSICA, TREINAMENTO RESISTIDO E PRESSÃO INTRA-OCULAR 

É controversa a relação entre AF e PIO, bem como escores de PIO de acordo com 
intensidade do exercício, gênero, nível de aptidão física e tipo de exercício(37).  

Em estudo transversal com 15 indivíduos do sexo masculino se exercitando nas seguintes 
condições: i) 70% Frequência Cardíaca Máxima (FCM) por sete minutos e 30 segundos; ii) 55% FCM 
por quinze minutos; iii) 40% FCM por trinta minutos, foi reportado que a PIO diminui 
proporcionalmente ao aumento da intensidade do exercício e não de acordo com o tempo de 
duração da atividade(38).  Já, outros autores examinaram os efeitos de 20 minutos de corrida a 70% 
da FCM na PIO, PA FC em 29 sujeitos, observando redução da PIO e aumento da pressão arterial (PA) 
e frequência cardíaca (FC). Assim sendo, pode-se concluir que não existe relação linear entre 
alterações na FC e PA com a PIO(39). 
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O fluxo sanguíneo ocular é outro aspecto que merece destaque na relação com a Atividade 
Física. Foi verificado o fluxo sanguíneo retiniano (FSR) durante o exercício, em estudo transversal 
com 11 homens submetidos a esforço máximo em cicloergômetro e outros 10 se exercitando a 60% 
do VO2máx, através de vídeo angiografia fluorescente. Os testes mostraram que o exercício promove 
redução da PIO e aumento da pressão de perfusão ocular (PPO), sem alteração da FSR. Esses dados 
indicam que a hemodinâmica da retina responde ao aumento da PPO incluindo a vasoconstrição 
para normalizar o fluxo e acelerar a vascularização total do trânsito sanguíneo retiniano(40). 

Outro estudo verificou a auto-regulação das artérias oftálmica (AO) e central retiniana (ACR) 
durante o exercício dinâmico, em 12 voluntários do sexo masculino, através de Doppler Fluxometria 
Laser, e encontraram que houve redução da PIO e elevação da FC e PA. A ACR manteve velocidade 
do fluxo e índice de resistência, enquanto na AO a velocidade do fluxo diminuiu e a resistência 
aumentou, concluindo que existe um mecanismo regulatório compensatório para circulação 
retiniana relacionado ao aumento do PPO induzido pelo exercício. Ainda foi encontrado que nessas 
condições há alguma sobre-compensação na AO(41). 

O fluxo sanguíneo retiniano (FSR) antes e após o aumento da pressão sanguínea foi 
analisado, em 20 homens que realizaram subidas em escada, encontrando redução da PIO e 
aumento da FC e PA após exercício, e nenhuma alteração da FSR. Concluiu-se que os mecanismos de 
auto-regulação são suficientes para compensar o aumento da PA e manter a FSR após exercício(42). 

Contatou-se que o exercício modifica a PPO a qual pode ser calculada indiretamente por 
equação (PPO = (0,67 x PAM) – PIO) e que aumenta o fluxo sanguíneo na retina imediatamente após 
a finalização do exercício, enquanto o fluxo de sangue aumenta persistentemente na coróide. 
Acredita-se que o respectivo fluxo de sangue nessas duas regiões está relacionado ao importante 
mecanismo de auto-regulação da retina, com envolvimento do óxido nítrico (NO)(43).  

O NO é um gás azul pálido produzido a partir do aminoácido L-arginina, por ação das 
enzimas óxido nítrico sintase (NOS). Possui baixa meia-vida, sendo rapidamente convertido a nitritos 
(NO2ˉ) e nitratos (NO3ˉ), seus metabólitos estáveis(44). Foram descritas três isoformas de enzimas 
NOS, sendo duas formas constitutivas (c-NOS) e uma induzível (i-NOS). As formas constitutivas estão 
presentes em neurônios não-colinérgicos, não-adrenérgicos e células endoteliais e produzem baixa 
quantidade de NO por longo tempo, sendo aparentemente responsáveis pela produção fisiológica 
do NO. A forma induzível é ativada por citocinas e interleucinas, está presente em células 
inflamatórias e endoteliais, produzindo grande quantidade de NO em curto espaço de tempo(18). 

Tem-se demonstrado que o NO, além de ser um importante vasodilatador endógeno, parece 
exercer papéis relevantes dentro do contexto fisiopatológico do organismo humano(45), como a 
inibição de agregação plaquetária, adesão endotelial e modulação da adesão leucocitária(46).  

Ainda foi testada a hipótese de que a inibição da NOS poderia influenciar o fluxo sanguíneo 
coroidal (FSC), durante exercício isométrico na posição de agachamento por 6 minutos (12 
indivíduos do sexo masculino), tendo sido utilizada a Doppler Fluxometria Laser. Os autores 
encontraram que o aumento relativo da PPO durante o exercício isométrico foi comparável com as 
drogas administradas. O exercício isométrico aumentou o FSC durante a administração de placebo 
efinillefrina, mas não durante a ação do inibidor do oxido nítrico sintase (L-NMMA). Os dados 
sugerem o importante papel do NO na regulação do FSC(47). 

Supõe-se que o NO tenha papel ambíguo durante a isquemia-reperfusão tecidual: na 
isquemia, ele parece proteger o tecido devido a sua propriedade vasodilatadora e ação contra o 
acúmulo leucocitário; contudo, durante a reoxigenação do tecido isquêmico, o NO pode reagir com 
o radical superóxido (O2°ˉ) e formar o radical peroxinitrito (ONOO°ˉ), um importante agente 
causador da lipoperoxidação de membranas celulares(48). 
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Outro aspecto interessante é que durante o exercício físico pode acontecer isquemia dos 
músculos ativos, principalmente nos treinamentos resistidos. Neste sentido, a falta de fluxo 
sanguíneo está muitas vezes associada à dor muscular aguda ou tardia decorrentes da atividade 
física (AF) (9). Sobretudo, durante um TR habitual, pode ocorrer uma combinação de contração 
muscular estática e dinâmica proporcional ao esforço requerido para deslocar o peso. Em outras 
palavras, ao se iniciar o movimento, existe uma contração estática (para sustentação da carga), 
seguida por uma contração dinâmica concêntrica (de curta duração) e excêntrica (um pouco mais 
lenta), ocorrendo uma fase variável de relaxamento entre as sucessivas repetições.  

Esse mecanismo promove uma série de respostas circulatórias importantes, por exemplo, 
aumento da pressão arterial sistólica e diastólica e da frequência cardíaca, com ocorrência de 
alterações na resistência periférica ao fluxo sanguíneo(49). Devido aos exercícios resistidos serem de 
curta duração e alta intensidade, a fonte principal de energia é a produção anaeróbia de ATP(9), ou 
seja, no momento do exercício a resistência periférica não diminui, justamente pelo fato de o 
oxigênio (O2) não participar do processo de produção de energia, nessas condições não ocorre 
vasodilatação periférica, uma vez que os esfíncteres pré-capilares permanecem com elevada 
constrição, já que a concentração de O2  no sangue mantêm-se praticamente inalterada. Porém nos 
intervalos entre as séries ocorre uma reperfusão significativa nos músculos ativados. 

Contudo, esforços físicos também podem gerar isquemia cardíaca, fato que se observa toda 
vez que a demanda de oxigênio (O2) ultrapassa o fornecimento de O2

(50). Esse evento pode promover 
a isquemia-reperfusão primária, por isso é recomendada para pacientes cardíacos inseridos em 
programas de AF a administração extra de antioxidantes para reduzir o estresse oxidativo induzido 
pelo exercício físico(51).  

Durante um processo isquêmico, a quantidade de adenosina trifosfato (ATP) é reduzida a 
níveis mínimos. O ATP é degradado em adenosina difosfato (ADP) e adenosina monofosfato (AMP), 
este último forma adenosina, inosina e hipoxantina. Os nucleotídeos (ATP, ADP, AMP) são 
impermeáveis às células, enquanto os nucleosídeos (adenosina e inosina) e a base hipoxantina são 
permeáveis, saindo da célula esgotando suas reservas. No período de reperfusão, durante a 
reoxigenação, quando deveria haver ressíntese do ATP, a depleção celular destas últimas 
substâncias impede este processo(52). 

O mecanismo de ação dos fenômenos que se desenvolvem na síndrome de isquemia-
reperfusão está exposto na Figura 5. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mecanismo de isquemia seguida de reoxigenação(40). 
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Existe um sistema enzimático constituído pela xantina-desidrogenase e xantina-oxidase, 
envolvido neste processo. Por ocasião da isquemia, devido ao acúmulo de cálcio (Ca++) intracelular, 
ocorre liberação de proteases, as quais convertem a xantina-desidrogenase em xantina-oxidase. Esta 
última enzima, durante a reperfusão, transforma a hipoxantina em ácido úrico e neste processo são 
gerados radicais livres O2°ˉ (47). 

Destaca-se que a concentração sérica de ácido úrico pode revelar a ocorrência de Síndrome 
de Isquemia e Reperfusão, bem como a possibilidade da manifestação do estresse oxidativo como 
observado em atletas de handebol, submetidos a 28 dias de TR intenso(53).  

Os radicais superóxido (O2°ˉ) e seus produtos de redução, o peróxido de hidrogênio (H2O2) e, 
principalmente o radical hidroxila (OH°ˉ), são os responsáveis pela lesão celular, promovendo a 
peroxidação lipídica, com lesão das mitocôndrias, lisossomos e da própria membrana celular, 
levando a morte das células(54). 

Outro aspecto importante é a relação entre a ativação do Sistema Nervoso Autonômico 
(SNA), o exercício e a PIO. A este respeito, verificaram-se os efeitos da mutação do gene do receptor 
beta-2 (beta 2AR) em 19 homens submetidos a exercício dinâmico submáximo, tendo sido avaliado o 
genótipo para: Arg16Gly, Gln27Glu e Thr164Il e mutações do gene de beta 2AR. Foi encontrada 
redução da PIO em 16 pessoas que apresentaram genótipos Gly16Gly e Arg16Gly. Por outro lado, 
estes valores permaneceram baixos por período de até 3 horas após o teste em oito indivíduos que 
tinham Gly16Gly, enquanto os outros oito sujeitos com Arg16Gly retornaram aos valores iniciais da 
PIO em 1hora depois do exercício. Nesse sentido a estimulação do beta 2AR durante o exercício 
pode ser pode ser um importante regulador da resposta PIO e a determinação do polimorfismo do 
beta 2AR pode melhorar o entendimento da patologia e tratamento de doenças oftalmológicas, 
como o glaucoma(55). 

Também foi investigado se a influência farmacológica pode alterar o fluxo sanguíneo 
coroidal (FSC) durante o exercício de isometria na posição de agachamento por 6 minutos (15 
indivíduos do sexo masculino), sendo utilizado Doppler Fluxometria Laser para verificação do FSC e a 
equação para a OPP.  Tanto o propanolol quanto a atropina não alteraram o FSC, sendo que a 
capacidade vasoconstritora regulatória da coróide não é afetada por betabloqueadores ou 
antagonistas muscaríneos durante o exercício(54).  

Em exercício com apneia, frequente durante séries de TR intenso, foi observado grande 
aumento da pressão intra-ocular(5). Especificamente, observa-se que a apneia é realizada em 
exercícios ou situações que demandem grande esforço, devido ao aumento da pressão intra-
abdominal contribuir de certa forma para redução da sobrecarga nos disco vertebrais(57). 
Classicamente, no TR são descritos cinco procedimentos de associar ou ritmar a ventilação com a 
execução dos exercícios: a) Continuada: emprega-se a respiração naturalmente por toda trajetória 
do movimento, sem ritmar com a ação muscular; b) Ativa: executa a inspiração na fase concêntrica e 
expiração na fase excêntrica do movimento; c) Passiva: inspiração na fase excêntrica do movimento 
e expiração na concêntrica; d) Bloqueada: as duas ações musculares são realizadas em apneia; e) 
Combinada: o individuo inspira antes da fase concêntrica, logo em seguida mantêm a apneia, realiza 
a respectiva contração e na fase excêntrica faz a expiração(58). Resumidamente, sugere-se que no 
exercício resistido, quando são realizadas de 1 a 5 RM é comum o emprego da apneia, já entre 6 a 10 
RM é mais frequente o uso de respiração combinada e acima de 10 RM o modo de respiração 
passivo ou ativo(59)  

Contudo, se verificou o efeito de quatro condições voluntárias de respiração na força 
máxima isométrica de grandes grupos musculares, registrou-se que com a expiração forçada 
(respiração passiva) houve aumento do pico de força durante alguns exercícios, enquanto a 
realização da manobra de Valsalva não garantiu melhores índices de força. Os autores concluíram 
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que, considerando os riscos cardiovasculares associados à manobra de Valsalva, é altamente 
recomendado a utilização da expiração forçada nos exercícios realizados em intensidades 
máximas(60).   

Exercícios agudos promoveram aumento da PIO em atletas do sexo masculino e não no 
feminino, por outro lado não mostraram efeito sobre os homens sedentários, mas reduziram a PIO 
de mulheres fisicamente inativas(2). Não considerando o gênero, em sedentários submetidos a 
exercício agudo ocorreu diminuição da PIO por até duas horas após sua finalização, diferente do 
observado em indivíduos treinados os quais apresentaram aumento da PIO imediatamente após o 
término do exercício com redução somente após 30 minutos do término da atividade física(37).  Na 
prática de exercícios aeróbios a diminuição foi mais evidente do que nos exercícios anaeróbios, 
tanto para praticantes de exercícios quanto para sedentários(61). Observou-se maior diminuição da 
PIO com exercícios isocinéticos comparado aos isométricos, que levou a indicá-los como 
coadjuvantes no tratamento de pacientes com glaucoma(62). Exercícios leves, moderados e intensos 
foram aplicados aos pacientes com glaucoma devido à ação hipotensiva(63).  

A desidratação consequente ao exercício pode explicar o mecanismo de hipotensão 
ocular(29), por outro lado a intensidade dos exercícios parece ser responsável pela magnitude da 
diminuição inicial da PIO(64). Outros autores não encontraram alteração da PIO sob efeito do 
exercício físico e sim com a reposição hídrica(30). Investigações, até então, não demonstram se estas 
respostas são válidas para um mesmo indivíduo submetido à diversidade de exercícios físicos e 
acompanhado por longo período, ao invés de exercício agudo e observado em uma única 
oportunidade. 

Por outro lado, foi investigada a associação entre a PIO e o golpe de estrangulamento em 
lutadores de Jiu-Jitsu. Os resultados mostraram que a PIO permaneceu, aproximadamente, 3,2 
mmHg abaixo dos escores iniciais nos 12 minutos subsequentes à aplicação do golpe(65).  

 Finalmente, em relação aos exercícios resistidos e PIO, estudou-se a respeito das variações 
da PIO após a realização de supino (1 série de 8 repetições a 85% de 1RM) em 15 indivíduos do sexo 
masculino e se concluiu que após esforço físico no supino houve redução da PIO(3). Em outra 
pesquisa, verificaram-se os efeitos do supino e leg-press realizados com 3 séries de 10 repetições a 
70% 1RM na PIO de 30 indivíduos (15 homens e 15 mulheres). Os resultados indicaram que houve 
redução da PIO após 1ª e 3ª séries e após 5’ (supino) e resposta similar no leg-press, porém com 
retorno pós 5 minutos(4). Entretanto, quando se estudaram 30 indivíduos do sexo masculino o efeito 
de 4 RM no supino realizadas uma vez em apneia e outra com respiração continuada, concluiu-se 
que a PIO aumentou durante o exercício resistido, sendo que em apneia o aumento foi maior 
comparado à respiração continuada(5). 

 Por outro lado, foi observada variação da PIO após teste submáximo de força no 
treinamento resistido em 145 alunos de Educação Física (22,04 ± 4,17 anos; de ambos os sexos). A 
avaliação da PIO foi determinada por 2 medidas consecutivas com o tonômetro de Perkins: i) pré-
teste: antes do teste de 1RM por predição e ii) pós-teste: logo após a realização do teste. O teste de 
1RM por predição consistiu em predizer o valor de uma repetição máxima através de repetições até 
a fadiga. Foram utilizados os seguintes exercícios resistidos: supino, pulley dorsal, desenvolvimento, 
rosca direta e leg press 45º, sendo registrada redução da PIO após a realização do teste de predição 
de 1RM: 13,48 ± 3,32 vs.10,20 ± 3,72 mmHg (p<0,001) olho direito e 13,13 ± 3,96 vs.9,74 ± 3,33 
mmHg (p<0,001) olho esquerdo(66) 

3. OBJETIVOS 

3.1. Geral: verificar a influência dos exercícios resistidos na pressão intra-ocular. 
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3.2. Específicos: estudar a associação entre a variação da PIO em diferentes tipos e 
condições de exercícios resistidos: 

a) método de treinamento de exercício resistido (adaptação, resistência, hipertrofia 
e força muscular); 

b) posicionamento corporal durante a realização do exercício resistido (deitado, em 
pé e com os membros inferiores posicionados acima da cabeça) e; 

c) tipo de ventilação utilizada durante exercícios resistidos (continuada, passiva e 
apneia). 

 

4. MÉTODOS 

O fenômeno de saúde investigado foi a Saúde Ocular e o estudo analítico testou a seguinte 
hipótese: “existe associação entre exercícios resistidos e a variação da pressão intra-ocular”. Tratou-
se de pesquisa experimental com indivíduos ativos fisicamente e que foram submetidos a diferentes 
volumes e intensidades de exercícios resistidos. A equipe de investigadores incluiu profissionais da 
área da Educação Física, Oftalmologia (oftalmologistas e tecnólogos) e Clínica Médica. 

 Para a investigação, a amostra, por conveniência, foi constituída inicialmente de 29 
indivíduos (20 sexo masculino e 09 feminino), selecionados de acordo com os seguintes critérios de 
inclusão: 

 i) atletas e praticantes de boxe associados à Liga Sorocabana de Boxe, com no mínimo três 
meses de treinamento, ou seja, ativos regulares(67);  

 ii) sexo masculino e feminino; 

 iii) com idades entre 16 e 30 anos; 

 iv) sem presença de lesões e aptos fisicamente a realizar o teste: teste negativo ao Par-q e 
liberação médica e;  

 v) que não apresentavam opacidade de meios, isto é, opacidade de córnea e/ou cristalino 
e/ou vítreo, e/ou alteração de volume do bulbo ocular ou ausência de bulbo ocular. No entanto, 10 
indivíduos, por motivos particulares desistiram em participar do estudo, sendo que o grupo de 
estudo foi definitivamente constituído por 19 voluntários (13 homens e 6 mulheres) apresentando 
média de idade de 21,8 + 3,28 anos. 

O protocolo foi conduzido seguindo os princípios éticos estabelecido na Declaração de 
Helsinki proposta pela Associação Mundial de Médicos. O projeto foi submetido e aprovado (Anexo 
1) pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo e escola Superior de 
Educação Física de Jundiaí (documento nº 1527/07 - CAAE-0092.0.174.335-07). Todos os 
participantes foram esclarecidos sobre a pesquisa e o respectivo grau de envolvimento e, então, 
solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido(68), consistindo em 
esclarecimento a respeito dos seguintes aspectos (Anexo 2): i) justificativa, objetivos e 
procedimentos utilizados; ii) desconfortos, possíveis riscos e benefícios esperados; iii) forma de 
acompanhamento e assistência e seus respectivos responsáveis; iv) informação sobre a possibilidade 
de inclusão no grupo controle; v) liberdade de recusar a participar ou retirar seu consentimento em 
qualquer fase da pesquisa, sem penalização  ou prejuízo e vi) garantia de sigilo em relação aos dados 
coletados  
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 Todos os indivíduos selecionados foram submetidos ao exame oftalmológico prévio, 
realizado no Hospital Oftalmológico de Sorocaba, consistindo em: Acuidade Visual (Tabela Logmar); 
Motilidade Ocular (Teste Cover), Paquimetria Ultrasônica (3 medidas) e PIO (Tonometro de Perkins - 
Clement Clarke H/S).  

 Foi mensurada a composição corporal dos voluntários, utilizando balança Filizola® com 
precisão de 100 gramas para o peso corporal, estadiometro para estatura e compasso de dobras 
cutâneas Cescorf® para a medida do tecido subcutâneo. O fracionamento do peso corporal 
(percentual de gordura e massa magra) foi efetuado segundo equação específica(69), a partir de três 
pregas cutâneas, triciptal, abdominal e suprailíaca para homens e subescapular, suprailíaca e coxa 
para as mulheres, aplicando a técnica de medição antropométrica da somatotipia. 

 No consultório, a avaliação da PIO, inicialmente, foi determinada por 5 medidas com o 
tonometro de Perkins e paquimetria ultrassônica (3 medidas), sem que o indivíduo tenha realizado 
atividade física nas 24 horas antecedentes a cada avaliação.  

Foram obtidas associações entre a variação da PIO de acordo com diferentes sessões de 
exercício resistido, aplicados de acordo com uma periodização linear(12,70) ao longo de cinco semanas 
de treinamento, sendo que os voluntários realizaram os treinamentos três vezes por semana (com 
intervalo mínimo de 48 horas entre cada sessão). Em cada semana da periodização aplicaram-se 
sobrecargas específicas para cada exercício, visando simular os estímulos de adaptação, resistência, 
hipertrofia e força muscular(11,12,66)  as características de cada microciclo são apresentadas no Quadro 
2. 

Em relação à velocidade de execução dos movimentos, variável muito importante no 
entendimento das respostas ao TR, os voluntários foram orientados e monitorados para empregar 
nos exercícios, em todas as sessões de treinamento, a velocidade moderada(11), a qual corresponde 
ao tempo de aproximadamente um segundo para completar a fase concêntrica do movimento (fase 
caracterizada quando a força muscular supera a resistência da carga, ou seja, ocorre o encurtamento 
do músculo agonista), e dois segundos na fase excêntrica (fase determinada quando a resistência 
externa vence a força gerada pelo músculo, ou seja, o músculo agonista se alonga), logo cada 
repetição teve a duração média de 3 segundos(71). 

Também foi quantificado o volume total de treinamento para cada sessão de exercícios (11), 
nesse sentido optou-se pelo registro do número de repetições totais em cada sessão de exercícios, 
segundo método de treinamento específico.  

Em todas as sessões de TR foi aplicada a mesma sequência e os mesmos exercícios, 
conforme ilustrado no quadro 3. 

Quadro 2: Características dos microciclos aplicados na periodização. 

Variáveis 

MÉTODO 

Adaptação 

(semana 1) 

Resistência 
(semana 2) 

Hipertrofia 
(semana 3 e 4) 

Força (semana 
5) 

Intensidade 50% (1RM) 60% de 1RM 80% de 1RM 90% de 1RM 

Repetições 10 15 8 4 

Séries 2 3 4 3 
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Volume total 
(repetições) 

240 540 384 144 

Intervalo entre 
as séries 

90” 30” 90” 180” 

Velocidade das 
repetições 

Moderada Moderada Moderada Moderada 

Ventilação 
durante as 
repetições 

Continuada Passiva Passiva Apneia 

RM: repetição máxima 

 

Quadro 3: Sequência de exercícios aplicados em todas as sessões de Treinamento Resistido.   

 

SEQÜÊNCIA FIGURA EXERCÍCIO 

1 

 

Supino 

2 

 

Supino com pesos inclinado 

3 

 

Puxador Dorsal 

4 

 

Remada 

5 

 

Desenvolvimento Ombro 

6 

 

Encolhimento Ombro 
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7 

 

Rosca Direta 

8 

 

Pulley Tríceps 

9 

 

Rosca Inversa 

10 

 

Leg Press 45º 

11 

 

Mesa Flexora 

12 

 

Flexão Plantar 

Fonte: DELAVIER (2002) (72) 

 

As coletas de PIO foram realizadas, semanalmente aos sábados, ou seja, uma vez para cada 
tipo de treinamento resistido por um mesmo Oftalmologista (equipe do Hospital de Oftalmológico 
de Sorocaba), utilizando tonômetro de aplanação de Perkins, em seis oportunidades:  

 

i) pré-exercício (PRÉ): imediatamente antes do início da sessão de treinamento;  

ii) exercício 1 (E1): durante a sessão de exercício, logo após o término do exercício supino 
(primeiro exercício na sequência da sessão de treinamento resistido);  

iii) exercício 2 (E2): durante a sessão de exercício, logo após o término do exercício rosca 
direta (sétimo exercício na sequência da sessão de treinamento resistido);  

iv) exercício 3 (E3): durante a sessão de exercício, logo após o término do exercício leg press 
45º (décimo exercício na sequência da sessão de treinamento resistido);  
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v) pós-exercício (R1): três minutos após a finalização da sessão de exercício e; 

vi) pós-exercício (R2): seis minutos após a finalização da sessão de exercício. 

Esses exercícios foram selecionados para registro da PIO devido ao fato de serem habituais 
na maioria dos programas de TR, solicitarem grupos musculares diferentes (peitoral, bíceps braquial 
e membros inferiores) e posições de execução diferentes.  

Registra-se que em todas as oportunidades a PIO foi mensurada com o(a) voluntário(a) 
sentado(a) observando objeto à distância com o olho contralateral, após a instilação de uma gota de 
colírio de proparacaína e uma gota de colírio de fluoresceína. Especificamente, durante a sessão de 
exercícios, logo após a finalização do total de séries estipulado para o supino, rosca direta e leg-press 
45º, o indivíduo se sentava (em um banco posicionado estrategicamente próximo ao local onde foi 
realizado o exercício, ou seja, com o mínimo de deslocamento possível) e logo em seguida era 
realizada a aferição da PIO (sempre avaliando primeiro o olho direito e depois o esquerdo). 

Também foi efetuada a paquimetria ultrassônica, por Tecnólogo em Oftalmologia, antes de 
cada sessão de exercício e após o momento R2.  

A pressão intra-ocular foi considerada como variável dependente e o tipo de treinamento 
resistido como independente.  A análise estatística foi realizada pelo Teste de normalidade de 
Shapiro-Wilk, sendo que todas variáveis analisadas apresentaram distribuição normal. 
Descritivamente foram calculados a média e o desvio-padrão. Os dados foram apresentados sob 
forma tabular e gráfica e ainda utilizou-se o diagrama de caixa (Box-plot) para revelar características 
importantes, como a dispersão dos dados em torno da média, o grau e a direção da simetria. Como 
procedimentos estatísticos para comparação das médias referente às variáveis estudadas foi 
utilizado Anova e Anova com medidas repetidas, com pós-teste de Bonferroni adotando-se um nível 
de significância 5%. O software utilizado foi GraphPad Prism®. 

 

5. RESULTADOS 
Os resultados são expressos nas tabelas 1, 2, 3, 4, nas figuras 3 a 34 e no gráfico 1.  Na tabela 

1 são apresentadas as características da composição corporal dos indivíduos estudados.  

Na tabela 2 é apresentada a comparação dos valores de Paquimetria e PIO segundo o 
método de treinamento resistido. Importa registrar que para indicação das significâncias estatísticas 
foram utilizadas letras minúsculas para indicar comparação entre as variáveis da mesma sessão de 
treinamento. Verificou-se que em todas as sessões de TR (cada sessão foi constituída por 12 
exercícios – quadro 2) houve redução significativa da PIO após a realização do primeiro exercício 
(E1), exceto no OE na sessão de força, o mesmo comportamento foi observado no sétimo exercício 
(E2) do TR, exceto no OD na sessão de hipertrofia, contudo essa mesma variação somente manteve-
se no décimo exercício (E3) do método de adaptação (ambos os olhos), resistência (OE) e força (OD). 
A análise da variação da PIO em relação à comparação do E1, mostrou que no TR de hipertrofia os 
valores aumentaram significativamente a partir do E3, permanecendo ainda elevados nos momentos  
R1 e R2. Por outro lado, o aumento da PIO durante recuperação em relação ao E1, também foi 
registrado no TR de resistência e força (exceto no OE na força). Especificamente, no somente no TR 
de hipertrofia o momento R2 apresentou PIO elevada em comparação aos demais momentos. A 
tabela 3 apresenta a síntese dos resultados e da análise estatística.  

As figuras (box-plots) de 6 a 25 apresentam as variações da PIO segundo tipo de sessão de 
treinamento resistido e também de acordo com tipo de exercício e as figuras de 26 a 37 a 
paquimetria. 
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Finalmente, na tabela 4 foi quantificada a redução da PIO em cada sessão de exercício, no 
exercício supino, pelo tempo que o voluntário permaneceu sob tensão muscular e a duração do total 
do exercício supino. Assim sendo, quantitativamente a maior redução da PIO foi no TR de resistência 
2,34 mmHg o qual coincidiu com o exercício que exigiu do voluntário o maior tempo sob tensão 
muscular, inversamente, o TR foi o que apresentou menor redução da PIO (0,85 mmHg) porém com 
menor tempo sob tensão. Todavia, na sessão de resistência os atletas foram orientados a mantiver o 
tipo de respiração ativa durante a execução dos exercícios enquanto na sessão de força foi realizada 
a manobra de Mueller.   

O gráfico 1 apresenta a variação da PIO (média dos olhos direito e esquerdo) segundo 
momento.  

Destaca-se que nos exames oftalmológicos iniciais não foram encontrados indivíduos com 
pressão PIO superior a 16 mmHg, alterações biomicroscópicas e oftalmoscópicas de tecidos 
oculares, alterações na acuidade e na motilidade ocular. 

Tabela 1: Média e Desvio Padrão da composição corporal dos voluntários estudados. 

 

Sexo 

Variáveis 

N 
Idade 

(anos) 

Peso 

(kg) 

Estatura 

(cm) 

Gordura 

(%) 

Massa Magra 
(kg) 

Gordura 

Absoluta (kg) 

Masculino 13 21,8 + 3,90 70,6 + 11,7 173,8 + 7,5 
11,9 + 

5,1 

61,8 + 

7,8 

8,8 + 

5,2 

Feminino 06 22,2 + 2,5 70,1 + 5,7 163,2 + 4,9 
31,4 + 

4,6 

48,6 + 

1,6 

22,6 + 

4,8 

 

Tabela 2: Comparação dos valores da Paquimetria e PIO segundo o método de treinamento resistido 
na avaliação dos voluntários 

Momento Variável 

MÉTODO DE TREINAMENTO RESISTIDO 

Adaptação 
(semana 1) 

Resistência 
(semana 2) 

Hipertrofia 

(semana 4) 

Força 

(semana 5) 

P
ré

 e
xe

rc
íc

io
 

Paqui OD 557,5 + 32,5 546,2 + 36,6 555,9 + 39,1 554,4 + 33,3 

Paqui OE 558 + 31,1 549,5 + 34,1 559,8 + 34,3 554,5 + 33,5 

PIO OD 11,7 + 3,1 11 + 2,3 11,5 + 2,1 11 + 1,9 

PIO OE 12,2 + 2,6 11,6 + 2,2 11,8 + 2,2 10,9 + 2,2 

E1
 

Su
p

in
o

 PIO OD 10,3 + 1,9ª 8,8 + 2,2ª 9,8 + 1,6ª 9,7 + 2
a
 

PIO OE 10,9 + 1,6ª 9 + 2,3ª 10,5 + 1,6ª 10,5 + 1,7 

E2
 

R o
s

ca
 

D
i

re ta
 PIO OD 9,8 + 1,7ª 8,6 + 1,9ª 10,7 + 1,9 10,1 + 1,8ª 
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PIO OE 10,7 + 2,3ª 9,1 + 1,8ª 10,4 + 2ª 9,7 + 1,7ª 
E3

 L
e

g 
P

re
ss

 
4

5
º 

PIO OD 9,9 + 1,9ª 10 + 2,2
c
 11,6 + 1,7

b
 10,2 + 1,9ª 

PIO OE 10 + 2,1ª 9,9 + 2,6ª 11,5 + 1,9
c
 10,3 + 2,1 

R
1

 

PIO OD Não registrado 10,5 + 2,3
b
 12,3 + 2,4

b
 10,8 + 2

b;d
 

PIO OE Não registrado 10,6 + 2,3
 b

 12,4 + 2,4
b;c

 10,8 + 1,8
c
 

R
2

 

PIO OD 10,6 + 2,8 11,2 + 2,8
 b

 13,1+2,2ª
;b;c;d;e

 11 + 2,1
b;c;d

 

PIO OE 11,2 + 2,5 11,9 + 3
 b

 13,1+1,7ª
;b;c;d;e

 11,1 + 1,8
 c
 

Paqui OD 557,6 + 32,4 549,3 + 37,1
x
 557,6 + 41,6 552,8 + 33 

Paqui OE 556,8 + 30,1 549,0 + 36,3 556,2 + 38,7
x
 553 + 30 

a (indica diferença significativa na comparação com a PIO pré-exercício)  = p < 0,05  

b (indica diferença significativa na comparação com a PIO E1)  = p < 0,05  

c (indica diferença significativa na comparação com a PIO E2)  = p < 0,05  

d (indica diferença significativa na comparação com a PIO E3)  = p < 0,05 

e (indica diferença significativa na comparação com a PIO R1)  = p < 0,05 

f (indica diferença significativa na comparação com a PIO R2)  = p < 0,05 

x (indica diferença significativa na comparação com a paquimetria)  = p < 0,05  
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Figura 6: Box Plot da Variação da PIO no OD durante o TR de Adaptação. *p < 0,05.  
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Variação da PIO OE - TR Adaptação
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Figura 7: Box Plot da Variação da PIO no OE durante o TR de Adaptação. *p < 0,05. 
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Figura 8: Box Plot da Variação da PIO no OD durante o TR de Resistência. *p < 0,05. 
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Variação da PIO OE - TR Resistência
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Figura 9: Box Plot da Variação da PIO no OE durante o TR de Resistência. *p < 0,05. 
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Figura 10: Box Plot da Variação da PIO no OD durante o TR de Hipertrofia. *p < 0,05. 
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Variação da PIO OE - TR Hipertrofia
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Figura 11: Box Plot da Variação da PIO no OE durante o TR de Hipertrofia. *p < 0,05. 
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Figura 12: Box Plot da Variação da PIO no OD durante o TR de Força. *p < 0,05. 
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Variação da PIO OE - TR Força
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Figura 13: Box Plot da Variação da PIO no OE durante o TR de Força. *p < 0,05. 
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Figura 14: Box Plot da Variação da PIO no OD pré exercício, segundo tipo de sessão de TR. 
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Variação da PIO OE - Pré Exercício
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Figura 15: Box Plot da Variação da PIO no OE pré exercício, segundo tipo de sessão de TR. 
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Figura 16: Box Plot da Variação da PIO no OD no exercício supino, segundo tipo de sessão de TR.  
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Variação da PIO OE - Exercício Supino E1
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Figura 17: Box Plot da Variação da PIO no OE no exercício supino, segundo tipo de sessão de TR.  

Variação da PIO OD - Exercício Rosca Direta E2
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Figura 18: Box Plot da Variação da PIO no OD no exercício rosca direta, segundo tipo de sessão de 
TR. 
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Variação da PIO OE - Exercício Rosca Direta E2
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Figura 19: Box Plot da Variação da PIO no OE no exercício rosca direta, segundo tipo de sessão de TR. 
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Figura 20: Box Plot da Variação da PIO no OD no exercício leg-press, segundo tipo de sessão de TR. 
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Variação da PIO OE - Exercício Leg-Press E3
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Figura 21: Box Plot da Variação da PIO no OE no exercício leg-press, segundo tipo de sessão de TR. 
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Figura 22: Box Plot da Variação da PIO no OD na recuperação 1, segundo tipo de sessão de TR. 
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Variação da PIO OE - Recuperação 1
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Figura 23: Box Plot da Variação da PIO no OE na recuperação 1, segundo tipo de sessão de TR. 
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Figura 24: Box Plot da Variação da PIO no OD na recuperação 2, segundo tipo de sessão de TR.  
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Variação da PIO OE - Recuperação 2
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Figura 25: Box Plot da Variação da PIO no OE na recuperação 2, segundo tipo de sessão de TR. 
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Figura 26: Box Plot da Paquimetria no OD antes e após a sessão de exercícios de adaptação. 
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Paquimetria OE - antes e após sessão de Adaptação
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Figura 27: Box Plot da Paquimetria no OE antes e após a sessão de exercícios de adaptação. 
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Figura 28: Box Plot da Paquimetria no OD antes e após a sessão de exercícios de resistência. 
*p < 0,05. 
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Paquimetria OE - antes e após sessão de Resistência
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Figura 29: Box Plot da Paquimetria no OE antes e após a sessão de exercícios de resistência. 

 

 

Paquimetria OD - antes e após exercícios Hipertrofia
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Figura 30: Box Plot da Paquimetria no OD antes e após a sessão de exercícios de hipertrofia. 
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Paquimetria OE - antes e após exercício Hipertrofia
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Figura 31: Box Plot da Paquimetria no OE antes e após a sessão de exercícios de hipertrofia. 
*p < 0,05. 

 

 

Paquimetria OD - antes e após exercício força
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Figura 32: Box Plot da Paquimetria no OD antes e após a sessão de exercícios de força. 
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Paquimetria OE - antes e após exercícios Força
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Figura 33: Box Plot da Paquimetria no OE antes e após a sessão de exercícios de força. 
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Figura 34: Box Plot da Paquimetria no OD antes da sessão de exercícios, segundo tipo de sessão de 
treinamento resistido. 
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Paquimetria OE - antes da sessão de exercícios
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Figura 35: Box Plot da Paquimetria no OE antes da sessão de exercícios, segundo tipo de sessão de 
treinamento resistido. 

Paquimetria OD - após sessão de exercícios

ADAP RESIS HIPER FORÇA
400

500

600

700

TIPO DE SESSÃO DE TR

P
a
q

u
im

e
tr

ia
 (

m
ic

ra
)

 

Figura 36: Box Plot da Paquimetria no OD após sessão de exercícios, segundo tipo de sessão de 
treinamento resistido. 
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Paquimetria OE - após sessão de exercícios
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Figura 37: Box Plot da Paquimetria no OE após sessão de exercícios, segundo tipo de sessão de 
treinamento resistido. 

 

Tabela 3: Análise da variação da PIO segundo momento em cada tipo de sessão de treinamento 
resistido. 

 

  TIPO DE SESSÃO DE TREINAMENTO RESISTIDO 

COMPARAÇÃO OLHO ADAPTAÇÃO RESISTÊNCIA HIPERTROFIA FORÇA 

PIO PRÉ x PIO E1 
OD Redução Redução Redução Redução 

OE Redução Redução Redução Ns 

PIO PRÉ x PIO E2 
OD Redução Redução Ns Redução 

OE Redução Redução Redução Redução 

PIO PRÉ x PIO E3 
OD Redução Ns Ns Redução 

OE Redução Redução Ns Ns 

PIO PRÉ x PIO R1 
OD Não disponível Ns Ns Ns 

OE Não disponível Ns Ns Ns 

PIO PRÉ x PIO R2 
OD Ns Ns Aumento Ns 

OE Ns Ns Aumento Ns 
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PIO E1 x PIO E2 
OD Ns Ns Ns Ns 

OE Ns Ns Ns Ns 

PIO E1 x PIO E3 
OD Ns Ns Aumento Ns 

OE Ns Ns Ns Ns 

PIO E1 x PIO R1 
OD Ns Aumento Aumento Aumento 

OE Ns Aumento Aumento Ns 

PIO E1 x PIO R2 
OD Ns Aumento Aumento Aumento 

OE Ns Aumento Aumento Ns 

PIO E2 x PIO E3 
OD Ns Aumento Ns Ns 

OE Ns Ns Aumento Ns 

PIO E2 x PIO R1 
OD Ns Ns Ns Ns 

OE Ns Ns Aumento Aumento 

PIO E2 x PIO R2 
OD Ns Ns Aumento Aumento 

OE Ns Ns Aumento Aumento 

PIO E3 x PIO R1 
OD Ns Ns Ns Aumento 

OE Ns Ns Ns Ns 

PIO E3 x PIO R2 
OD Ns Ns Aumento Aumento 

OE Ns Ns Aumento Ns 

PIO R1 x R2 
OD Ns Ns Aumento Ns 

OE Ns Ns Aumento Ns 

PAQUIMETRIA 

PRÉ x PÓS 

OD Ns Aumento Ns Ns 

OE Ns Ns Redução Ns 

Ns: não significativo 

 

Tabela 4: Relação entre o método de TR, tempo sob tensão no exercício supino, duração da série, 
redução da PIO (média do olho direito e esquerdo) e estimativa da redução da 
produção de humor aquoso. 

 

Tipo de 
Exercício 

Tempo 
sob 

Duração 
total da 

PIO 
Inicial 

PIO Final 

mmHg 
Redução 
da PIO 

Redução 

Humor 
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tensão série mmHg mmHg Aquoso* 
Microlitros 

Adaptação 30” 2’30” 11,9 10,6 1,3 0,37 

 Resistência 45” 3’25” 11,3 8,9 2,4 0,67 

 Hipertrofia 24” 6´10” 11,6 10,1 1,5 0,42 

 Força 12” 6’60” 10,9 10,1 0,8 0,24 

* Valor estimado 

 

 

Gráfico 1: Comparação da variação da PIO em diferentes métodos de treinamento resistido (média 
dos olhos direito e esquerdo) segundo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISCUSSÃO 

De uma forma geral, no presente estudo pode-se observar que, independentemente do 
método de treinamento utilizado durante as sessões de exercícios resistidos, na maioria das 
situações houve redução significativa da PIO, corroborando ao encontrado em outros estudos(3,4,66). 
Contudo, as respectivas variações da PIO foram específicas para cada método de treinamento 
empregado (gráfico 1). Esse fato é particularmente interessante, uma vez que os estudos 
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disponíveis, somente haviam identificado a variação da PIO após a realização de alguns exercícios 
distribuídos aleatoriamente e não o comportamento da PIO antes, durante e após diferentes sessões 
de treinamento resistido.  

Inicialmente, destaca-se que, mesmo na sessão que foi utilizado o método de Adaptação, 
caracterizado por volume e intensidade relativamente reduzidos, os valores inicias da PIO (11,78 + 
3,15 mmHg no OD e 12,21 + 2,63 mmHg no OE) apresentaram queda significativa (10,36 + 1,94 
mmHg no OD e 10,94 + 1,61mmHg no OE) após a realização do primeiro exercício (supino). A PIO 
permaneceu com valores significativamente baixos, em comparação ao momento pré-exercício, 
mesmo após a realização do sétimo (rosca direta) e do décimo exercício (leg-press), ou seja, 9,82 + 
1,70 mmHg no OD e 10,70 + 2,36 mmHg no OE e 9,94 + 1,95 mmHg no OD e 10,01 + 2,14 mmHg no 
OE, respectivamente. Porém, seis minutos após a finalização da sessão de exercícios a PIO retornou 
próxima aos valores iniciais (10,61 + 2,87 mmHg no OD e 11,27 + 2,51 mmHg no OE). Por outro lado, 
no método de Força, caracteristicamente realizado com alta intensidade e baixo volume, o 
comportamento da PIO foi semelhante à sessão de Adaptação, com queda da PIO após a finalização 
do supino (11 + 1,96 mmHg vs. 9,73 + 2,05 mmHg no OD e 10,94 + 2,24 mmHg vs. 10,52 + 1,74 
mmHg no OE), mantendo-se reduzida após a rosca direta (10,15 + 1,89 mmHg no OD e 9,78 + 1,78 
mmHg no OE) e o leg-press (10,21 + 1,96 mmHg no OD e 10,31 + 2,13 mmHg no OE).  

Esses resultados sugerem que no treinamento resistido à intensidade do exercício não 
pareceu relacionada com a magnitude da variação da PIO, contrariamente aos exercícios aeróbios, 
como observado nos estudos clássicos(63,64) os quais apontaram que a PIO de voluntários submetidos 
a esforços aeróbios de alta intensidade (80% da frequência cardíaca máxima) e baixo volume (7,5 
minutos) decresce significativamente quando comparada à atividade de baixa intensidade (40% da 
frequência cardíaca máxima) e alto volume (30 minutos). Contudo essa constatação sugere que, a 
exemplo do observado no metabolismo energético, qualidade física, resposta neuromotora, entre 
outros, também na fisiologia ocular pode-se verificar a manifestação de um dos princípios mais 
elementares do treinamento desportivo o da Especificidade(73), ou seja, o corpo produz respostas 
específicas de acordo com o tipo de estímulo o qual é submetido. 

Ainda em relação aos exercícios aeróbios, foi comparada a PIO de quatorze indivíduos 
adultos distribuídos aleatoriamente em duas situações: na primeira permaneceram sentados por 50 
minutos e na segunda caminharam moderadamente pelo mesmo tempo. Foi observado que após a 
caminhada a PIO reduziu significativamente (2,28 mmHg OD e 2,07 mmHg OE). No entanto, após o 
mesmo tempo na posição sentada a PIO não reduziu mais do que 0,14 mmHg (ambos os olhos). 
Nesse estudo, realizado no início da década de setenta, os autores consideraram que a diminuição 
da PIO estava associada à redução da pressão da veia jugular, além da possível contribuição dos 
efeitos adrenérgicos e mecanismos hormonais(74).  

Outra pesquisa, realizada na mesma época, submeteu 12 indivíduos (6 homens e 6 
mulheres) sedentários a quatro minutos de corrida na esteira, sendo que a PIO, pressão arterial, 
frequência cardíaca e amostras de sangue (osmolaridade, lactato, pH e piruvato),  foram registradas 
imediatamente e em 5, 30 e 60 minutos após a finalização do mesmo. A queda da PIO após o 
exercício foi significativa (5,9 mmHg), manteve-se baixa ainda nos 30 minutos e retornou aos valores 
iniciais em uma hora. O lactato subiu imediatamente depois do exercício (0,8 para 9,6 mmol/l) e 
retornou aos valores prévios em 60 minutos. Também houve aumento da osmolaridade e redução 
do pH e esses valores retornaram aos iniciais em 30 minutos. O piruvato sanguíneo permaneceu 
elevado durante 30 minutos e retornou aos valores pré exercício após uma hora.  A PAS aumentou 
logo após o exercício, bem como a FC, e retornou após 15 minutos, enquanto a FC mesmo após 60 
minutos ainda manteve-se elevada. Como conclusão foi apontado que a acidose deve ser 
considerada como um importante fator para a queda da PIO(75).   
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Contudo, o esforço aeróbio intenso promove o aumento do fluxo sanguíneo (FS) pulsátil na 
coróide, justamente por ser o único aporte sanguíneo para outras áreas da retina. Esse aumento do 
FS acontece para garantir a perfusão adequada nos fotorreceptores, visando manter a visão, 
enquanto o FS é redistribuído para os músculos ativos durante o exercício(76). De fato, nessas 
condições, ocorre um aumento da PA e FC contribuindo para elevação da PPO e do FS na Artéria 
Oftálmica(77). Esse aumento contínuo e intenso do FS causa o aumento do atrito exercido pelas 
células circulantes sobre o endotélio vascular promovendo a síntese de ON. 

Já no TR, devido ao fato de os exercícios não serem contínuos como na atividade aeróbia, 
pode ser que os mecanismos de auto-regulação na circulação retiniana e coroidal não sejam tão 
significativos. Por isso a intensidade não foi preponderante para a redução da PIO. No entanto, 
outros mecanismos podem explicar a redução da PIO no exercício resistido. 

Uma das explicações para redução da PIO durante a realização de TR pode estar relacionada 
com o humor aquoso, uma vez que o controle fisiológico da PIO depende de três fatores: a) 
produção do humor aquoso; b) resistência no escoamento do humor aquoso e c) pressão da veia 
espiscleral(19). 

É provável que ocorra a redução da produção do humor aquoso em decorrência do aumento 
da acidose sanguínea, de fato, já é conhecido que intensidades acima de 30% de 1RM já são 
suficientes para determinar o predomínio da atividade glicolítica no TR (promovendo o aumento das 
concentrações de lactato) para manutenção das contrações musculares, ademais, nessas condições 
ocorre a isquemia relativa, com redução do aporte de oxigênio aos músculos ativos e o aumento da 
concentração de lactato sanguíneo(78). Outros estudos também mostram elevação significativa do 
lactato (até 24 mmol) após realização de exercícios a 80% de 1RM(79). Corroborando esses achados, 
autores(3) já apontaram que a redução do pH sangüíneo acarreta o desequilíbrio hidro-eletrolítico, 
com consequente redução da formação do humor aquoso. 

Sabe-se que o humor aquoso é um filtrado, formado pela secreção ativa do epitélio que 
reveste os processos ciliares do corpo ciliar, sendo que o transporte ativo de sódio (Na+) para dentro 
das células epiteliais, promove também a osmose água presente no fluxo sangüíneo dos pequenos 
vasos adjacentes, com intensidade média de 2 a 3 microlitros por minuto(18). Nesse sentido, a 
redução do pH reduz o bombeamento do Na+ visando à manutenção da homeostasia local. 

Visando identificar se a respectiva redução da produção de humor aquoso seria suficiente 
para modificar a PIO – vale lembrar que de acordo com método de tonografia, para reduzir 1 mmHg 
da PIO é necessário escoar é 0,28 microlitros/min/mmHg(19) –  foi quantificada a redução da PIO em 
cada sessão de exercício (somente no supino) pelo tempo que o voluntário permaneceu sob tensão 
muscular e a duração do total das séries (tabela 4). Nesse sentido, pode-se sugerir que as respectivas 
reduções da PIO são compatíveis ao tempo necessário para diminuir temporariamente a produção 
do humor aquoso.  

Os dados da tabela 4 mostram que, em relação ao exercício supino, na sessão de Resistência 
houve a maior redução descritiva da PIO (média de 2,40 mmHg) e também nessas condições os 
músculo permaneceu por mais tempo sob tensão (45 segundos), por outro lado, no método de 
Força o tempo de tensão foi por volta de 12 segundos, com diminuição de 0,85 mmHg da PIO. 
Concomitantemente, ao se observar o gráfico 1 também é possível verificar, descritivamente que, 
não somente no exercício do supino, mas durante toda a sessão de TR a PIO manteve-se em valores 
mais reduzidos no método de Resistência comparado ao de Força, nesse sentido, ao se considerar o 
volume total de treinamento (quadro 2) registra-se que 540 repetições (resistência) vs. 144 
repetições (força). 
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  De fato, a via metabólica predominante para a realização dos exercícios  resistidos pode 
sugerir que no trabalho de Resistência houve maior participação do metabolismo glicolítico para 
demanda energética, associado ao período curto de intervalo entre as séries (trinta segundos). Já, na 
sessão de Força o sistema predominante para produção de energia foi o sistema ATP-CP, devido ao 
curto tempo de duração do exercício e ao período de intervalo entre as séries (três minutos) (9). 
Assim sendo, o aumento do lactato e consequente redução do pH sanguíneo é mais expressivo na 
primeira situação, de fato a pelo menos trinta e cinco anos já tem sido demonstrado que esses 
fatores estão associados à redução da PIO em exercícios anaeróbios(80).  

Por outro lado, a redução da PIO não está relacionada somente à diminuição da formação do 
humor aquoso, mas também pelo aumento do escoamento, promovido nessas situações pela 
hipercapnia a qual promove o aumento da hiperventilação, a qual por sua vez gera a consequente 
redução da pressão venosa e possivelmente da PIO, tal situação metabólica acarreta hipocloremia e 
hipocalemia entre outros distúrbios, além da hipocapnia decorrente da hiperventilação acionada. De 
fato, ao investigarem voluntários que realizaram exercício isométrico com 2 minutos de duração a 
50% da contração máxima voluntária, com a ventilação monitorada em duas situações distintas: a) 
com adição de dióxido de carbono (CO2) para evitar a hipocapnia e b) sem adição de CO2, somente 
foi observada redução significativa na PIO (de 18,3 ± 0,7 para 15,6 ± 0,6 mmHg) na situação de 
hipocapnia(28). 

Durante as sessões de TR, a PIO foi mensurada em três momentos, cada qual 
correspondendo à determinada posição do voluntário: E1 (exercício supino) em decúbito dorsal 
(quadro 2 – figura 1); E2 (rosca direta) em pé (quadro 2 – figura 7) e E3 (leg-press) sentado com as 
costas apoiadas no banco e os membros inferiores apoiados na plataforma posicionada acima da 
linha da cabeça (quadro 2 – figura 10). Na sessão de Adaptação nos três exercícios (ambos os olhos) 
a PIO manteve-se abaixo da inicial, na sessão de Resistência o mesmo comportamento foi observado 
(exceto no E3 OD), bem como na Força (exceto E1 e E3 ambos no OE), porém na Hipertrofia, 
somente houve redução da PIO comparada aos valores iniciais no E1 (OD e OE) e E2 (OE).  Esses 
dados, em termos, contradizem outro estudo(81) o qual aponta que exercícios realizados com os 
membros inferiores posicionados acima da cabeça, podem resultar em aumento da PIO. De fato, é 
conhecido que ocorre variação PIO devido à mudança de posição corporal(82). Pacientes em posição 
supina apresentam valores pressóricos mais elevados em relação às medidas obtidas com o paciente 
sentado, sendo que o aumento da pressão venosa episcleral é um dos responsáveis pela flutuação 
da PIO decorrente da mudança de postura. Porém, em estudo que verificou a variação da drenagem 
do humor aquoso segundo posição corporal, constatou que a média da PIO em 21 voluntários, 
sentados e deitados foi significativamente diferente, ou seja, respectivamente de 17,8+1,7 mmHg e 
19,9+1,6 mmHg, por outro lado, não foi observada diferença significativa da drenagem do humor 
aquoso de acordo com a posição corporal: 0,30+ +0,09 

 (83). 

Existe ainda, a sugestão que ocorre aumento da PIO relacionado à mudança da posição (de 
sentado para supina) tanto em pacientes com glaucoma quanto em indivíduos sadios(84). Por outro 
lado em Contudo, no presente estudo, embora os voluntários realizaram exercícios em diferentes 
posições no momento da avaliação da PIO todos foram avaliados sentados. 

No presente estudo no método de força, mesmo com a apneia realizada durante os 
exercícios, houve redução da PIO, esse achado contradiz aos resultados de outra investigação(5) 

realizada no exercício supino em apneia indicando o aumento da PIO nessas circunstâncias. Esses 
autores sugerem que o bloqueio da respiração promove um súbito aumento da pressão da caixa 
intra-torácica, isso associado a contração dos músculos abdominais e torácicos para a realização do 
exercício físico (no caso o supino) causa um aumento extra na pressão da veia intra-torácica e 
compressão do sistema venoso intra-torácico a qual é propagada pelas veias jugular, orbital e 
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vorticosas para a coróide levando ao ingurgitamento, aumento do volume coroidal, além do 
comprometimento do escoamento do humor aquoso, que acarretam na   elevação da PIO.  

Contudo, estudo exploratório(85) objetivando conhecer a resposta da PIO frente à avaliação 
isocinética do pico de torque em 10 atletas de handebol, mostrou redução significativa da PIO, em 
ambos os olhos, após realização da avaliação isocinética, ou seja, de 13,1 + 2,33 vs. 9,9 + 2,60 mmHg 
(p= 0,0007) no OD e 12,50 + 2,60 vs. 9,3 + 2,26 (p=0,0001) OE, mesmo com as atletas, embora não 
controladas realizando apneia, principalmente nas séries excêntricas. Os resultados deste estudo, 
similarmente ao registrado na presente tese, revelaram que após a realização da contração muscular 
em apneia houve redução da PIO.  

Em outra investigação(86) foi estudado efeito da manobra de Valsalva e do estresse 
psicológico na variação da PIO de 49 voluntários, em ambas situações houve elevação da PIO, porém 
foi marcadamente superior na manobra de Valsalva (aumento de 10,2 mmHg) em relação ao 
estresse psicológico (1,3mmHg). Não foram encontradas associações com gênero, tensão do 
músculo ocular, tabagismo ou consumo de maconha, porém os indivíduos ativos fisicamente 
apresentaram menor aumento da PIO na situação de estresse psicológico. Os autores consideram 
que durante a manobra de Valsalva ocorre uma estimulação tanto nos ramos simpáticos como 
parassimpáticos do sistema nervoso autonômico, ocorrendo redução do débito cardíaco e 
hipotensão durante a fase aguda da manobra produzindo na sequência a taquicardia e 
vasoconstrição periférica. Após a exalação do ar, o aumento do débito cardíaco associado com 
constrição vascular resulta no aumento da pressão arterial e diminuição da FC. As respostas da FC, 
particularmente nessa situação são reguladas pelos barorreceptores.   

Uma questão importante na comparação desses estudos é a respeito do tempo que os 
voluntários mantiveram a respiração bloqueada, seja pela apneia ou Manobra de Valsalva e ainda a 
situação a qual os voluntários foram expostos. No presente estudo, o tempo em que os atletas 
permaneceram com a respiração presa não foi maior do que 15 segundos, enquanto na investigação 
com as atletas de handebol(85) por volta de 30 segundos ambos em condições de esforço físico, já em 
relação ao estudo realizado com praticantes de musculação após o supino(5), não foi possível 
identificar o precisamente o tempo em que os sujeitos permaneceram em apneia, porém 
considerando o tempo médio necessário para realizar 4RM e o tempo adicional para avaliar PIO pela 
Tonopen, uma vez que os atletas permaneceram em apneia sustentando a carga enquanto era 
avaliada a PIO,   acredita-se que deve ter sido por volta de 30 segundos. Finalmente na pesquisa 
norte-americana(86) os indivíduos foram induzidos a realizar a manobra de Valsalva por 20 segundos, 
porém sem a realização de exercício físico. 

Conceitualmente, deve-se levar em consideração que a Apneia é caracterizada como 
interrupção da respiração por mais do que 10 segundos. São classificadas como: i) obstrutivas: 
quando o fluxo de ar é impedido pelo colapso das vias aéreas superiores, apesar dos esforços 
repetidos para restabelecer a respiração; ii) mistas: é iniciada com a pausa do centro respiratório, 
seguida por aumento sucessivo do esforço respiratório contra a via aérea obstruída ou iii) centrais: 
ventilação é interrompida porque o sistema nervoso central torna-se incapaz de ativar o diafragma e 
os demais músculos respiratórios(87). Por outro lado, a manobra de Valsalva consiste em expirar 
contra uma resistência. A expiração é executada em tubo acoplado a um manômetro durante 5 
segundos. Após essa fase uma resistência de 40mmHg é aplicada por mais 15 segundos e depois 
aliviada. Muito utilizada na prática e na clínica experimental com objetivo de testar a função 
cardíaca e SNA(86). 

Ainda assim, é importante também considerar que das três pesquisas consideradas que 
submeteram os voluntários a algum tipo de exercício contra a resistência, embora tenham em 
comum a situação de apneia, apresentam métodos diferentes na realização do exercício, tais como 
tipo de contração (isocinética vs. isotônica), tamanho da massa muscular e músculos solicitados 
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(peitoral vs. deltóide), número de repetições (várias vs. poucas). Porém, alguns resultados 
encontrados são passíveis de comparação ao estudo que mostrou elevação da PIO após o exercício 
em apneia(5). Evidentemente, somente é possível comparar as respectivas variações da PIO no 
exercício supino que foi realizado durante a sessão de treinamento de Força (uma vez que na 
presente tese, além dessa situação, foram estudadas outras variáveis, tais como o comportamento 
da PIO em vários métodos de treinamento, com diferentes tipos de respiração e durante uma sessão 
de 12 exercícios). Nas condições específicas mencionadas, registra-se que ambos estudos utilizaram 
quatro repetições em apneia, todavia com intensidade um pouco diferente (90% de 1RM vs. 80% de 
1RM). Contudo, uma importante questão refere-se aos procedimentos da avaliação da PIO, sendo 
que no presente estudo foi imediatamente após a finalização de 3 séries do supino com o indivíduo 
sentado (tonômetro de Perkins), já no outro estudo(5) a PIO foi medida utilizando Tonopen, 
enquanto os voluntários permaneciam deitados, sustentando a barra com a carga e ainda em 
apneia. Talvez, a elevação da PIO encontrada no respectivo estudo(5) tenha sido devido a isometria 
intensa para sustentar a barra, enquanto a PIO era aferida, e não exatamente pelo bloqueio da 
respiração, ademais não é usual em exercícios resistidos manter isometria após a realização das 
séries, a não ser em situações específicas de treinamento de atletas ou programas voltados para 
recuperação de lesões. 

Por outro lado, é importante destacar outra investigação que verificou o efeito da apneia 
obstrutiva simulada na PIO e no FS pulsátil ocular. Na respectiva investigação sete voluntários foram 
submetidos à pressão intratorácica negativa gerada pela inspiração forçada (manobra de Mueller). A 
respectiva manobra é justamente contrária a Valvalsa, ou seja, inspiração forçada contra a oclusão 
das vias aéreas superiores. Este procedimento é associado com a redução da pressão arterial e 
débito cardíaco, sendo que muitos estudos utilizam a manobra de Mueller para simular respostas 
hemodinâmicas agudas decorrentes da pressão intratorácica negativa durante apneia do sono. Os 
indivíduos realizaram duas intensidades de esforço inspiratório (-20 cm H2O e a -40 cm H2O), por 
volta de 27 segundos cada, os resultados mostram que a PIO caiu em ambas situações, contudo 
houve correlação negativa entre o esforço inspiratório reduções da PIO. Enquanto na manobra de 
Valsalva ocorre a redução do retorno venoso, na de Mueller esse mecanismo é aumentado, 
consequentemente a pressão na veia espiscleral é reduzida, melhorando o fluxo do escoamento do 
humor aquoso e acarretando na queda da PIO(88). Esses achados podem ajudar a explicar, o porque, 
embora seja descrito na literatura que existe associação entre Apneia Obstrutiva do Sono e 
Glaucoma, a origem da respectiva associação permanece desconhecida(89). Pois, paradoxalmente, 
durante a Apneia Obstrutiva do Sono, a manobra de Mueller favorece a redução PIO, certamente a 
interação de outros fatores devem contribuir para prevalência de Glaucoma em pacientes com esse 
tipo de distúrbio.  

Muitos estudos(58,90,91) indicam que mecanismos semelhantes a manobra de Valsalva podem 
ocorrer durante a tosse, vômito, espirro, tocar instrumentos de sopro, levantamento de objetos 
pesados e prática de alguns exercícios (como por exemplo os resistidos e/ou força máxima). 
Curiosamente, parece haver um engano conceitual na associação entre a manobra de Valsalva e o 
que ocorre durante o levantamento de peso ou exercício resistido, pois ao analisar o que de fato 
acontece durante os exercícios de força, em que se emprega a apneia antes da realização do 
movimento é a manobra de Mueller. Ou seja, primeiro o indivíduo inspira (promovendo uma 
pressão intratorácica negativa), executa a ação concêntrica e/ou excêntrica e depois expira. Isto 
justifica, porque foi observada redução da PIO, mesmo após os voluntários terem realizado apneia, 
tanto no presente estudo como na investigação exploratória com as atletas de handebol(85), ademais 
em ambas situações o exercício foi dinâmico que favorece o aumento do retorno venoso, ao 
contrário do isométrico ou estático.  

De fato, é plausível associar a maior prevalência de glaucoma de pressão normal e aumento 
da PIO em músicos que tocavam instrumentos de sopro de alta resistência comparado aos que 
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tocavam instrumentos de baixa resistência, pois, tocar instrumentos de sopro é muito semelhante a 
expiração forçada da manobra de Valsalva(92). 

Segundo estudo de revisão(93) publicado recentemente, sobre os efeitos do exercício físico na 
PIO e fluxo sanguíneo ocular,  que analisou os resultados dos artigos mais relevantes sobre 
glaucoma, PIO e fluxo sanguíneo ocular frente a exercícios isométricos e dinâmicos. Foi observado 
que nos exercícios isométricos ocorre redução aguda da PIO, porém nos dinâmicos a diminuição é 
mais expressiva. Contudo, os mecanismos fisiológicos ainda permanecem insuficientemente 
estudados, sendo que as três teorias disponíveis na literatura ainda se referem à diminuição do pH, 
elevação da osmolaridade do plasma e do lactato sanguíneo como responsáveis pelas alterações na 
PIO. No presente estudo, sugere-se que no TR, principalmente nos exercícios que visam o 
desenvolvimento da Resistência Muscular, deve ocorrer redução da produção do humor aquoso 
devido à respectiva redução do pH com consequente diminuição do bombeamento ativo do Na+ 
para manutenção da homeostasia local.  

Evidentemente, no TR não deve ser considerada a hipótese da elevação da osmolaridade do 
plasma, como possível explicação da queda da PIO, pois esse mecanismo está relacionado aos 
exercícios aeróbios(93) sendo o TR predominantemente anaeróbio. Finalmente os autores apontam 
que mais pesquisas devem ser realizadas para melhor entendimento dos mecanismos de queda da 
PIO durante o exercício dinâmico antes de recomendações específicas a respeito da respectiva 
utilização como terapia. Contudo, a maioria dos trabalhos indica, devido ao fato de o exercício 
promover diminuição da PIO tanto dos valores basais como logo após o exercício, que se devem 
encorajar pacientes com glaucoma à prática de exercícios. 

Em relação ao efeito crônico do exercício resistido, os resultados encontrados no presente 
estudo, não são suficientes para considerar que houve uma redução significativa da PIO após 5 
semanas de TR periodizado, embora descritivamente, a comparação da PIO pré exercício da primeira 
semana com a última, mostra uma redução média de 0,78 mmHg no OD e 1,27 mmHg no OE. De 
uma forma geral, a prática da atividade física está associada a diminuição dos valores basais da PIO, 
contudo, a redução da PIO após a realização de exercícios físicos parece maior em sedentários do 
que em ativos fisicamente. Após um mês de interrupção da prática regular de exercícios os valores 
da PIO retornam aos registrados antes do início do treinamento físico(93), indicando novamente na 
fisiologia ocular a manifestação dos princípios do treinamento desportivo, nesse caso o da 
Reversibilidade(73), ou seja, as adaptações obtidas após um período de treinamento físico são 
progressivamente perdidas, caso os estímulos sejam interrompidos. 

Recentemente foi publicado estudo epidemiológico(94) com 29.854 corredores norte-
americanos e os autores encontraram que os indivíduos com melhor capacidade física (mais rápidos 
para percorrer 10 quilômetros, ou seja, que corriam essa distância na velocidade de 5m/s) ou que 
corriam mais quilometragem por dia (6km/dia) apresentaram menor risco relativo de incidência de 
glaucoma.  

Esses achados corroboram os de estudo que comparou a PIO de 145 pessoas (adultos 
saudáveis e de pacientes com glaucoma primário) submetidos a exercícios aeróbios moderados. Foi 
encontrado que a atividade física promoveu a redução da PIO em indivíduos saudáveis, bem como 
em pacientes com glaucoma já em tratamento, além de contribuir para a diminuição da instilação de 
beta-bloqueadores, análogos de prostaglandinas ou alfa-agonistas. Segundo os autores, pessoas 
com glaucoma devem ser encorajadas a praticar exercícios aeróbios, devido aos benefícios 
esperados(95).  

Finalmente, em trabalho de revisão a respeito do estilo de vida, nutrição e glaucoma(96) foi 
abordado a influência do exercício físico, dieta, peso corporal, uso de hormônios após menopausa, 
tabagismo e consumo de álcool na prevenção do glaucoma de ângulo aberto. Alguns hábitos foram 
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associados ao aumento da PIO (importante fator de risco para a patologia), tais como tocar 
instrumentos de sopro, consumo de café, uso de gravata, realizar certas posições de ioga e praticar 
“levantamento de peso”. Os autores ponderam a magnitude da duração dessas situações e o tempo 
que a PIO permanece elevada e ainda apontam que não existem estudos que comprovem 
associação entre prática de ioga ou de exercícios com pesos e o aparecimento do glaucoma, bem 
como não existem evidências suficientes que mostrem que o exercício pode prevenir o glaucoma. 
Contudo, outros efeitos do exercício como redução da pressão arterial (positivamente relacionada 
com a queda da PIO) e da pressão de perfusão (importante fator de risco para o glaucoma) são 
potencialmente benéficos para reduzir a PIO.  

Contudo, os mecanismos fisiológicos responsáveis pelas respectivas alterações ainda 
permanecem não completamente explicados, devido à dificuldade da análise das variáveis 
envolvidas e, sobretudo, pela impossibilidade de registrar a PIO durante a realização dos exercícios. 

De fato, por motivos óbvios, seria especulativo estabelecer uma associação entre os 
resultados encontrados na presente tese com os verificados em corredores norte-americanos ou nos 
pacientes de glaucoma submetidos a exercício, seja pelos objetivos dos estudos ou principalmente 
pelos métodos empregado (experimental vs. epidemiológico – exercício resistido vs. aeróbio). No 
entanto, pode-se sugerir que existe uma forte evidência que o exercício físico (resistido ou aeróbio) 
pode promover efeitos benéficos na PIO das pessoas a curto e longo prazo. Aparentemente, não 
existe evidência de que em pessoas com tensão ocular normal ocorre a elevação da PIO após 
exercícios resistidos, com ou sem apneia, embora os dados disponíveis revelem que o volume total 
do treinamento e o tempo sob tensão muscular são importantes para determinar a magnitude da 
alteração da PIO.  

 

7. CONCLUSÃO 

Durante a sessão de exercícios resistidos ocorre à redução dos valores da pressão intra-
ocular. O volume e a intensidade da sessão do treinamento resistido não interferem na redução da 
PIO. Porém, o volume total do treinamento e o tempo sob tensão muscular são importantes para 
determinar a magnitude da alteração da PIO, sendo que, observam-se maiores reduções da PIO, no 
método que visa à melhora da resistência muscular. 

O posicionamento corporal e o tipo de ventilação utilizada durante a realização do exercício 
resistido não influenciou a PIO. A partir dos dados obtidos, pode-se concluir que não existe evidência 
de que a PIO de pessoas com tensão ocular normal possa aumentar durante e após a realização de 
sessões de exercícios resistidos.  
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RESUMO 

Objetivo: Verificar a variação da pressão intraocular (PIO) decorrente da aplicação do teste de 
predição para uma repetição máxima (1RM). Métodos: Foram avaliados em estudo observacional 
145 calouros (22,04 ± 4,17 anos; de ambos os sexos) do curso de Educação Física da Escola Superior 
de Educação Física de Jundiaí (ESEFJ). Os critérios de exclusão foram: opa- cidade de meios, 
alteração de globo ocular ou ausência de globo ocular. Todos os participantes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. A avaliação da PIO foi determinada por duas medidas conse- 
cutivas com o tonômetro de Perkins: i) pré-teste: antes do teste de 1RM e ii) pós-teste: logo após a 
realização do teste. O teste de 1RM consistiu em predizer o valor de uma repetição máxima através 
de repetições até a fadiga. Foram utilizados os seguintes exercícios resistidos: supino, pulley dorsal, 
desenvolvimento, rosca direta e leg press 45º. Como procedimento esta- tístico foi empregado o 
teste “t” de Student pareado. Resultados: Ocorreu redução da PIO após a realização do teste de 
predição de 1RM: 13,48 ± 3,32 vs.10,20 ± 3,72 mmHg (p<0,001) olho direito e 13,13 ± 3,96 vs.9,74 ± 
3,33 mmHg (p<0,001) olho esquerdo. Conclusão: Foi verificada redução da PIO após a realização de 
teste de predição de 1RM em universitários. 

Descritores: Pressão intraocular/etiologia; Exercício/fisiologia; Esforço físico; Levanta- mento de 
peso; Hipotensão ocular 

 

ABSTRACT 

Purpose: To verify the intraocular pressure (IOP) after sub- maximal strength test. Methods: 145 
Physical Education freshmen (22.04 ± 4.17 years old; female and male) from Superior Physical 
Education School of Jundiaí (ESEFJ) were eva- luated in an observacional study. The exclusion criteria 
were: media opacity and eyeball absence or changes. All subjects agreed to take part in this research 
and signed up the Informed Consent. IOP was measured by Perkins tonometer: i) pretest: just before 
the submaximal strength test performance and ii) post-test: immediately after the strength test. The 
strength test consisted in the one-repetition-maximum-assessment through repetition until fatigue. 
Resistance training exercises such as bench press, pulley dorsal high, shoulder press, arm curl and leg 
press 45º were performed. Statistical analyses were obtai- ned through paired Student’s “t” test. 
Results: Decrease of IOP was observed after the strength test: 13.48 ± 3.32 vs.10.20 ± 3.72 (p<0.001) 
in the right eye and 13.13 ± 3.96 vs.9.74 ± 3.33 (p<0.001) in the left eye. Conclusion: IOP showed 
relevant decrease after submaximal strength test performance in col- lege students. 

Keywords: Intraocular pressure/etiology; Exercise/physio- logy; Exertion; Weight lifting; Ocular 
hypotension 
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INTRODUÇÃO 

O sedentarismo é considerado como um fator de risco para redução da longevidade, tão 
importante quanto o tabagismo, hipertensão arterial e a dislipidemia. Sugere-se o exercício físico na 
prevenção e controle de rele- vantes problemas de saúde pública, como por exemplo, a síndrome 
metabó- lica, caracterizada pela hipertensão arterial, resistência à insulina, hipe- rinsulinemia, 
intolerância à glicose/diabete do tipo II, obesidade central e dislipidemia(1-2). 

Contudo, o treinamento resistido (TR), popularmente conhecido como musculação, se 
tornou amplamente aceito e utilizado, não somente como componente do treinamento de atletas, 
mas também visando promoção da saúde(3), reabilitação de traumatismos e lesões musculares ou 
articulares e para desenvolvimento da aptidão física(4). 

Neste tipo de exercício físico, é comum a aplicação de testes que visam mensurar a força ou 
a resistência muscular. Nesse sentido, os testes mais aplicados para avaliar a força no treinamento 
resistido são os testes de 1RM (carga mais elevada que o indivíduo pode deslocar em uma tentativa), 
o qual apresenta maior risco de lesões indicado para pessoas fisica- mente treinadas e ainda o teste 
de predição de 1RM(5-6), menos lesivo e utilizado em iniciantes ou indivíduos com algum tipo de 
limitação para deslocamento de cargas elevadas. 

Especificamente, é controversa a relação entre a pressão intraocular (PIO) e atividade física 
(AF), bem como, os escores de PIO de acordo com intensidade do exercício, gênero, nível de aptidão 
física e tipo de exercício(7). O fluxo sanguíneo ocular é outro aspecto que merece destaque na 
relação com a atividade física, de acordo com alguns autores(8), o exercício modifica pressão da 
perfusão ocular (PPO) e aumenta o fluxo sanguíneo na retina imediatamente após a finalização do 
exercício, enquanto o fluxo de sangue aumenta persistentemente na coróide. Acredita-se que o 
respectivo fluxo de sangue nessas duas regiões está relacionado ao importante mecanismo 
autoregulatório da retina, com envolvimento do óxido nítrico (NO). 

Em exercícios em apnéia, situação frequentemente no TR, pode ocorrer aumento da PIO(9), 
por outro lado em exercícios aeróbios, foi verificado o aumento da PIO em atletas do sexo masculino 
e não no feminino, e ainda não foi observado efeito sobre os homens sedentários, mas redução em 
mulheres sedentárias(7). De fato, em sedentários submetidos a exercício agudo ocorreu diminuição 
da PIO a qual permaneceu baixa até 2 horas após a interrupção do exercício, diferente dos 
praticantes de exercícios que apresentam aumento da PIO imediatamente após o término do 
exercício e redução iniciando após 30 minutos do término(10). Na prática de exercícios aeróbios esta 
diminuição é mais evidente do que nos exercícios anaeróbios, tanto para praticantes de exercícios 
quanto para sedentários(11). 

A maior diminuição da PIO com exercícios dinâmicos do que com os isométricos foi motivo 
para indicá-los como coadjuvantes no tratamento de pacientes com glaucoma(12). Exercícios leves, 
moderados ou intensos foram estimulados aos pacientes com glaucoma devido à ação 
hipotensiva(13). A desidratação consequente ao exercício pode explicar o mecanismo de hipotensão 
ocular(14). A intensidade dos exercícios parece ser responsável pela magnitude da diminuição inicial 
da PIO(15). Outros autores não encontraram alteração da PIO sob efeito do exercício físico e sim 
com a reposição hídrica(16). Investigações, até então, não demonstram se estas respostas são 
válidas para um mesmo indivíduo submetido à diversidade de exercícios físicos e acompanhado por 
longo período, ao invés de exercício agudo e observado em uma única oportunidade. 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi verificar a variação da pressão intraocular 
(PIO) decorrente da aplicação o teste de predição para 1RM. 

 MÉTODOS 
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Tratou-se de estudo observacional sendo estudados 145 calouros do Curso de Educação 
Física matriculados na Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (ESEFJ), de ambos os sexos (95 
masculino e 50 feminino), com idade de 22,04 ± 4,17 anos. Foram excluídos do estudo indivíduos 
que apresentavam sinais que levassem à suspeita de doença ocular e/ou que não permitissem 
análise do comportamento da PIO de ambos os olhos, como: i) opacidade de meios; ii) alteração de 
volume do bulbo ocular ou ausência de bulbo ocular. 

O projeto foi submetido à avaliação dos Comitês de Ética em Pesquisa da ESEFJ e UNIFESP, 
sendo aprovado pelas duas Instituições sob o número de documento nº 006/07 - CAAE- 
0092.0.174.335-07. Todos participantes foram esclarecidos sobre a pesquisa e o respectivo grau de 
envolvimento e, então, solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os indivíduos foram submetidos a ectoscopia, medida da acuidade visual, avaliação da 
motilidade ocular extrínseca, medida da estereopsia e avaliação da percepção de cores. 

A avaliação da PIO foi mensurada, nos dois olhos após a instilação de uma gota de colírio de 
proparacaína e uma gota de colírio de fluoresceína, com os indivíduos na posição sentada, 
observando objeto à distância com o olho contralateral utilizando tonômetro de aplanação Perkins, 
sempre pelo mesmo oftalmologista com ampla experiência nessa técnica, por duas medidas: i) pré-
teste: imediatamente antes da realização do teste de predição e ii) pós-teste logo após a aplicação 
do respectivo teste. Nesse sentido, para esse estudo, cada voluntário realizou o teste de predição 
em cinco exercícios, de acordo com a respectiva sequência: supino, puxador dorsal, 
desenvolvimento ombro, rosca direta e leg-press 45º. 

De fato, o teste de predição visa estimar a carga máxima para exercícios resistidos através da 
aplicação de cargas sub- máximas até a exaustão. De acordo com o protocolo, foi aplica- da uma 
carga aleatória e solicitado aos voluntários que executasse até a fadiga, cada exercício. As repetições 
foram regis- tradas e relacionadas à tabela específica para verificação da estimativa de 1RM(6). 

Como procedimento estatístico foi aplicado o teste “t” de Student pareado(17), para 
comparar as médias de PIO antes e após a execução dos testes. 

 

RESULTADOS 

A tabela 1 apresenta os dados referentes a características  da amostra, bem como da força 
máxima estimada pelo teste de predição de 1RM. Pode-se observar na tabela 2 que ocorreu redução 
da PIO após a realização do teste de predição de 1RM: 13,48 ± 3,32 vs.10,20 ± 3,72 mmHg (p<0,001) 
olho direito e 13,13m± 3,96 vs. 9,74 ± 3,33 mmHg (p<0,001). 

 

DISCUSSÃO 

Após a realização do teste submáximo de força (predição de 1RM) em cinco exercícios 
resistidos foi verificado redução, em média, de 3 mmHg da PIO (em ambos os olhos) nos 
universitários estudados. Esta diminuição da PIO está de  acordo com estudo precedente(18) que 
investigou 25 indivíduos  do sexo masculino (faixa etária entre 18 e 30 anos), porém que realizaram 
somente, um único exercício (supino) com oito repetições a 85% da carga máxima. 
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Variação da pressão intraocular após teste submáximo de força no treinamento resistido  

Tabela 1. Idade, peso, estatura dos 145 indivíduos estudados e força máxima estimada em cada 
exercício pelo teste de predição de 1RM 

Idade 
(anos) 

Peso 
(quilos) 

Estatura 
(centímetros) 

Supino 
(quilos) 

Puxador 
dorsal 

(quilos) 

Desen. 
deltóide 
(quilos) 

Rosca 
direta 

(quilos) 

Leg-press 
45º 

(quilos) 

22,04 ± 
4,17 

68     ± 
13,300 

171,90 ± 9,20 
40,500 ± 
23,300 

86,500 ± 
35,100 

33,200 ± 
17,900 

21,900 ± 
10,500 

195,200 ± 
89,400 

 

 

 

 

 

Por outro lado, em outra investigação(9) foi mensurada a PIO, utilizando tonômetro 
eletrônico, de 30 homens (faixa etária entre 18 a 40 anos) todos com pressão intraocular > 21 mmHg 
e com ausência de glaucoma, os quais realizaram no exercício supino com quatro repetições a 80% 
de 1RM em dois modos: modo I (olho direito), com apnéia na última repetição e modo II (olho 
esquerdo), respiração normal durante a última repetição houve aumento da PIO. Contudo, no 
respectivo estudo o aumento da PIO foi maior no modo I comparado com  o  modo  II. De acordo 
com os autores, este fato pode ser explicado pelo aumento da pressão intravenosa torácica além da 
compressão do sistema intravenoso torácico (ar retido nos pulmões) sendo essa pressão transmitida 
pelas veias jugular, orbital e vórtex promovendo o aumento do volume coroidal e 
consequentemente da PIO. Nesse caso sugere-se o efeito do tipo de respiração e a alta intensidade 
do exercício como os principais responsáveis pela elevação da PIO. 

No entanto, importa registrar que no teste de predição de 1RM a intensidade não foi 
controlada, bem como o tipo de respiração, ou seja, as repetições foram realizadas até a exaustão, 
com percentual de carga variado e ainda com a PIO sendo avaliada após uma sequência de 
exercícios (supino, puxador dorsal, desenvolvimento ombro, rosca direta e leg-press)  e não após a 
realização de um único exercício com utilização de tonômetro de aplanação. 

Por outro lado, o exercício físico, principalmente o intenso promove um desequilíbrio ácido-
básico proveniente dos ácidos formados no processo metabólico os quais acarretam o aumento da 
concentração de H+ livre nos líquidos orgânicos e consequente redução do pH(19), gerando o 
desequilíbrio hidro-eletrolítico, reduzindo o transporte ativo de sódio no corpo ciliar e 
consequentemente diminuindo a formação do humor aquoso. 

Tal situação metabólica acarreta hipocloremia e hipocalemia entre outros distúrbios, além 
da hipocapnia decorrente da hiperventilação acionada. De fato, ao investigarem(20) 11 voluntários, 
com idade média de 23 anos, submetidos a exercício isométrico com 2 minutos de duração a 50% da 
contração máxima voluntária, com a ventilação acompanhada através de espirômetro em duas 
situações distintas: com adição de CO2 para evitar a hipocapnia e sem adição de CO2, somente foi  
observada redução significativa na PIO (de 18,3 ± 0,7 para 15,6 ± 0,6 mmHg) na situação de 
hipocapnia. 

Outro fato, que também deve ser considerado no presente estudo está relacionado à 
possibilidade de desidratação dos voluntários devido à baixa ingestão de água antes do teste e/ou 
decorrente do esforço físico, pois a realização de exercícios resistidos até a exaustão pode promover 
a perda de água, embora não significativa, contribuindo para hipotensão ocular, já que as pressões 

Tabela 2. Valores da PIO pré e após aplicação do teste de predição de 1RM, segundo olho, dos 145 indivíduos estudados 

Sexo   PIO  Olho direito (mmHg)    PIO  Olho  esquerdo  (mmHg)  

Pré-teste Após  teste Pré-teste Após  teste 

Masculino 13,40 + 3,30 9,60 + 3,50* 13,10 + 3,00 9,20 + 3,30* 

Feminino 13,70 + 3,30 11,30 + 3,90* 13,30 + 2,80 10,20 + 3,20* 

TOTAL 13,48 + 3,32 10,20 + 3,72* 13,13 + 3,96 9,74 + 3,33 

*p < 0,001 
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arteriais e também a ocular estão diretamente relacionadas ao volume hídrico(21). Nesse sentido, a 
osmolalidade, é profundamente modificada nos esforços físicos, sendo a perda de líquido, 
juntamente com sódio e cloro, durante o exercício altamente variável, dependendo do volume, 
intensidade, tipo de exercício, condições ambientais de calor e umidade(22). 

De fato, com a diminuição de água ocorre a perda de peso e a capacidade de hidrólise de 
lipídeos fica sensivelmente reduzida(23), assim sendo, a diminuição da PIO verificada pode estar 
relacionada com a osmolalidade plasmática, pois o nível de hidratação anterior ao teste não foi 
controlado. 

Outra importante hipótese para redução da PIO é a ação do sistema nervoso autonômico, 
pois é sabido que durante o exercício físico ocorre um aumento da atividade simpática, nesse caso a 

escoamento do humor aquoso pelas veias episcleral e uveoescleral(24) embora a estimulação dos 
 embora não consensual, alguns 

autores sugerem participação dominante da reativação parassimpática logo após a interrupção do 
exercício para promover a recuperação da FC(26–27), assim sendo, existe a possibilidade da 
consequente estimulação dos receptores muscaríneos localizados na musculatura lisa do corpo 
ciliar, gerando a contração do músculo ciliar com consequente tração da malha trabecular 
facilitando o escoamento do humor aquoso para o canal de Schlemm(25) e consequentemente 
contribuindo para a redução da PIO. 

CONCLUSÃO 

Em síntese, foi verificada redução da PIO após a realização de teste de predição de 1RM em 
universitários. Porém, estudos adicionais devem ser realizados em relação ao exercício resistido e 
PIO, com acompanhamento mais detalhado de outras variáveis do treinamento e também dos 
possíveis efeitos da desidratação, redução do pH decorrente do esforço físico e da ação do sistema 
nervoso autonômico, visando a identificação dos fatores associados ao aumento ou redução da PIO 
decorrente do exercício resistido. 
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RESUMO 

  

Objetivo: Verificar a influência de duas diferentes intensidades e volumes de treinamento resistido 
na pressão intraocular. Método: Dezenove boxeadores (13 homens e 6 mulheres; idade média de 22 
± 3 anos) foram randomicamente submetidos a duas diferentes sessões de exercícios resistidos: 
resistência muscular com 3 séries de 15 repetições máximas e hipertrofia muscular com 4 séries de 
8RM. A pressão intraocular foi obtida com Tonometro de Perkins antes, durante e após as sessões 
de exercício resistido. Os dados foram expressos em média e desvio padrão. Foi realizada análise de 
variância (ANOVA) com medidas repetidas e pós teste de Tukey. Resultados: Foi observada redução 
da pressão intraocular durante as sessões de treinamento resistido. Contudo, a sessão de exercício 
para resistência muscular promoveu uma redução significativa da pressão intraocular comparada a 
de hipertrofia muscu- lar. Ao final da sessão de resistência muscular a pressão intraocular retornou 
aos valores prévios ao exercício, por outro lado na sessão de hipertrofia muscular a pressão 
intraocular após o término dos exercícios apresentou-se acima dos valores iniciais. Conclu- são: O 
treinamento resistido pode influenciar os valores da pressão intraocular, especificamente 3 séries de 
15 repetições com 60% de 1RM promoveu respostas hipotensivas mais expressivas na pressão 
intraocular do que 3 séries de 8 repetições com 80% de 1RM. Esses achados podem contribuir para 
prescrição de exercício resistido para pessoas com fatores de risco para o glaucoma. 

Descritores: Pressão intraocular; Treinamento resistido; Atividade motora; Oftalmologia; Exercício 
físico 

 

ABSTRACT 

Purpose: To verify the influence of two different intensities and volumes of resistance training on 
intraocular pressur. Method: Nineteen athletes boxers (13 male and 6 female; mean age of 22 ± 3 
years) were randomly assigned to two different resistance exercise sessions: muscular endurance 
with 3 sets of 15 repetition maximum and muscular hypertrophy with 4 sets of 8 RM. The intraocular 
pressure was measured with a Perkins tonometer before, during and after the resistance exercise 
sessions. Data were expressed as mean and standard deviation. A repeated-measures analysis of 
variance (ANOVA) was used and the Tukey post hoc test for multiple comparisons were applied. 
Results: A reduction in intraocular pressure during the resistance exercise session was observed. 
However, the muscular endurance exercise produced a significant reduction in intraocular pressure 
when compared with muscular hypertrophy. At the end of session, intraocular pressure returned to 
pre-exercise levels in muscular endurance session and above to pre-exercise levels in hypertrophy 
session. Conclusion: Resistance exercises influence intraocular pressure values, thus 3 sets of 15 
repetitions with 60%1RM promote better intraocular pressure responses than 3 sets of 8 repetitions 
with 80% 1RM. This finding of the present research can contribute in prescription of resistance 
exercise to people with glaucoma risk factors. 

Keywords: Intraocular pressure; Resistance training; Motor activity; Ophthalmology; Physical 
exercise 

 

 

 

 



 

 

70 

INTRODUÇÃO 

A associação entre pressão intraocular (PIO) e exercício físico tem sido estudada há vários 
anos(1,2). Contudo, são raras as investigações a respeito da associação entre PIO e treinamento 
resistido (TR). Os estudos realizados, em sua maioria, empregaram desenhos metodológicos pouco 
correspon- dentes às típicas sessões de exercício resistido, bem como não foram exploradas 
variações relacionadas ao volume e intensi- dade do TR(4,5). 

No exercício aeróbio, a redução da PIO é proporcional ao aumento da intensidade do 
exercício, porém o volume (duração da sessão de exercício) não está correlacionado com a 
respectiva diminuição(6), uma possível explicação para esse fenômeno é a estimulação do sistema 
nervoso autonômico induzida pelo esfor- ço físico(7). De uma maneira geral, tanto em indivíduos 
fisicamen- te ativos como em sedentários, a PIO apresenta queda mais acen- tuada em atividades 
aeróbias do que nas anaeróbias(8). Em exer- cícios isocinéticos, os quais apresentam resistência de 
acordo com a força e velocidade empregadas no movimento, a redução da PIO foi mais expressiva 
do que nos exercícios isométricos(9). 

Especificamente, em relação ao TR, foi observada redu- ção da PIO após a realização do 
exercício supino (1 série de 8 repetições com 85% de uma repetição máxima)(3). Também foi 
verificada diminuição da PIO imediatamente após os exercícios supino e leg press (3 séries de 10 
repetições com 70% de uma repetição máxima)(4). Outro estudo, avaliou a PIO, de trinta indi- víduos 
do sexo masculino, antes e após a realização do exercício supino (1 série de quatro repetições com 
80% de uma repetição máxima) em duas condições: em apneia e respirando continua- mente, foi 
registrado aumento significativo da PIO na condição de apneia comparada com a respiração 
continuada(5), os autores sugeriram que o aumento da pressão na caixa torácica (na con- dição da 
apneia), pode comprometer o retorno venoso, prejudi- cando o escoamento do humor aquoso (HA). 
Finalmente, em outra investigação, com uma amostra de 145 jovens de ambos os sexos, foi 
verificada redução significativa da PIO após a realiza- ção de teste de força no TR, sendo o aumento 
do lactato plasmático promovido por esse tipo de esforço um dos principais aspectos para explicar 
as respectivas alterações da PIO(10). 

Nesse sentido, as evidências sugerem que o TR realizado com intensidade mais baixa e 
volume mais elevado, pode pro- mover maiores reduções da PIO comparado ao de alta intensi- dade 
e baixo volume. Duas condições suportam essa hipótese: baixa carga (intensidade) com mais 
repetições (volume) promo- ve aumento da concentração de lactato plasmático, ao passo que cargas 
elevadas com poucas repetições tende a induzir a apneia. Contudo, existem poucos estudos que 
investigaram e compara- ram os efeitos do TR na PIO, assim sendo o objetivo desse estu- do foi 
determinar a influência de duas diferentes intensidades e volumes de TR na PIO. 

MÉTODOS 

Amostra 

Foram estudados 19 voluntários (13 homens e 6 mulheres) com idade média de 22 + 3 anos. 
O estudo foi conduzido de acordo com os princípios éticos estabelecidos na Declaração de Helsinke 
proposta pela Associação Médica Mundial. O estudo foi aprova- do pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de São Paulo (documento nº 1527/07). Fo- 
ram adotados os seguintes critérios de exclusão: I) inexperiência na prática do TR; II) uso atual de 
suplementos alimentares, medicamentos ou outro tipo de drogas; III) uso atual ou pregresso de 
esteroides anabolizantes androgênicos e IV) qualquer anormali- dade oftalmológica identificada nos 
testes oftalmológicos prelimi- nares ao estudo. Foram incluídos voluntários de acordo com os 
seguintes critérios: I) atletas de boxe filiados a Liga Sorocabana de Boxe, com no mínimo três meses 
de treinamento; II) ambos os sexos; III) faixa etária entre 18 e 20 anos de idade; IV) ausência de 
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lesões; V) ausência de opacidade de meios, isto é, opacidade de córnea e/ou cristalino e/ou vítreo, 
e/ou alteração de volume do bulbo ocular ou ausência de bulbo ocular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos e procedimentos 

Todos os indivíduos selecionados foram submetidos ao exa- me oftalmológico prévio, 
consistindo em Acuidade Visual (Tabela Logmar); Motilidade Ocular (Teste Cover), Paquimetria 
Ultrassônica (três medidas) e PIO (Tonômetro de Perkins - Clement Clarke H/S). Os exames iniciais 
identificaram que ne- nhum voluntário apresentou alterações na acuidade visual e motilidade 
ocular, bem como não foi registrado PIO acima de 17 mmHg. 

As sessões de treinamento e controle foram conduzidas em academia de musculação, 
durante fevereiro de 2009, com início sempre em mesmo horário (quatorze horas). Os voluntári- os 
foram orientados a cumprir as seguintes recomendações nas duas semanas que antecederam o 
experimento: sono de 7 a 8 horas por noite, abster-se de cafeína, drogas ou bebidas alcoóli- cas e 
ainda atividades físicas, manter uma dieta alimentar regu- lar (quatro a cinco refeições equilibradas 
ao dia). Antes de cada sessão de exercício e controle, padronizou-se o consumo de ali- mentos (três 
horas antes do experimento) e hidratação (500 ml de água duas horas antes do experimento). Os 
voluntários fo- ram randomizados em dois grupos para duas diferentes sessões de exercício resistido 
e controle. 

A intensidade e volume das sessões de exercício foram de- terminadas de acordo com os 
típicos programas de TR(11-13). Os objetivos das sessões foram promover estímulos para resistência 
muscular (maior volume e menor intensidade) e hipertrofia mus- cular (menor volume e maior 
intensidade). O quadro 1 apresenta as características das sessões de treinamento resistido. A 
sequência e os exercícios utilizados foram idênticos nas duas sessões de TR: 1) supino; 2) supino 
inclinado; 3) puxador dorsal; 4) remada; 5) desenvolvimento deltoide; 6) elevação lateral; 7) rosca 
direta; 8) tríceps polia; 9) rosca inversa; 10) leg press 45º; 11) mesa flexora; 12) banco sóleo. Esses 
exercícios foram selecionados devido ao fato de serem prescritos na maioria dos programas de TR e 
ainda por utilizarem diferentes grupos musculares(13). 

As medidas da PIO foram realizadas por um mesmo Oftalmologista utilizando tonômetro de 
aplanação Perkins, em seis momentos: I) antes do exercício (PRÉ) imediatamente antes do início da 
sessão de treinamento; II) exercício 1 (E1) durante a sessão de exercício, logo após o término do 
exercício supino (5 minutos após o início da sessão de exercício); III) exercício 2 (E2) durante a sessão 
de exercício, logo após o término do exer- cício rosca direta (35 minutos após o início da sessão de 
exercí- cio); IV) exercício 3 (E3) durante a sessão de exercício, logo após o término do exercício leg 
press 45º (50 minutos após o início da sessão de exercício); V) após exercício (R1) três minu- tos após 
a finalização da sessão de exercício (63 minutos após o início da sessão de exercício) e VI) pós-
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exercício (R2) seis mi- nutos após a finalização da sessão de exercício (66 minutos após o início da 
sessão de exercício). 

A PIO foi mensurada com o voluntário sentado observan- do objeto à distância com o olho 
contralateral, após a instilação de uma gota de colírio de proparacaína e uma gota de colírio de 
fluoresceína. 

O teste controle foi realizado com os voluntários submeti- dos às mesmas medidas repetidas 
da PIO (intervalos de tempo entre as medidas idênticos aos das sessões de exercício), porém em 
condição de repouso na posição sentada. O intervalo entre as sessões de exercício e controle foi de 
72 horas. 

Análise estatística 

A análise estatística incluiu o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e teste de 
homocedacidade (critério de Bartlett), todas as variáveis apresentaram homocedacidade e 
distribuição normais. Os dados foram expressos em média e desvio padrão. Foi utilizada análise de 
variância com medidas repetidas (ANOVA) (duas sessões de treinamento e controle com cinco 
pontos de medidas). Nos casos das diferenças significativas foi aplicado o pós-teste para múltiplas 
comparações de Tukey. Para determinar se não havia diferença significativa da PIO antes das duas 
sessões de exercício, foi realizado o teste t de Student. 

Adotou-se um nível de significância p<5%, utilizou-se o software GraphPad Prism®. Para 
estimar o tamanho da amostra, nesse estudo, foi observado os valores de PIO obtidas em investiga- 
ções similares(3,4,5,10,14). Considerando que nestes estudos a redu- ção da pressão intraocular 
durante uma sessão de exercício va- riou de 2,5 a 4 mmHg, foi estimado que uma amostra de 15 
indi- víduos teria um poder amostral de 80% para detectar uma redu- ção de 4 mmHg (desvio 
padrão de 4 mmHg) com um alfa bi- caudal < 0,05. 
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As tabelas 1 e 2 apresentam os resultados referentes à comparação da PIO entre os 
momentos da sessão de treinamento resistido e controle em ambos os olhos. Em todas as sessões 
de TR, foi observada redução da PIO após o primeiro exercício (E1). O mesmo resultado foi obtido na 
segunda medida (E2), exceto no olho esquerdo (OE) na sessão de hipertrofia muscular. A propósito, 
nessa sessão de TR os valores da PIO aumenta- ram significativamente após o E3 e permaneceram 
elevadas durante o R1 e R2. Na condição controle, a PIO não apresentou alterações significativas. 

DISCUSSÃO 

Assim como em outros estudos já publicados ocorreu uma redução significativa da PIO 
durante as sessões de TR, independentemente do volume e intensidade da sessão do 
exercício(3,4,10). Contudo, as investigações prévias, avaliaram a PIO somente an- tes e após a 
realização de um ou dois exercícios resistidos. No presente estudo, a PIO foi mensurada antes, 
durante e após a realização de duas sessões integrais de TR (totalizando doze exercícios em cada 
uma delas) com diferentes intensidades e volumes. 

Nesse sentido, na sessão de TR com baixa intensidade e alto volume (resistência muscular), a 
PIO reduziu significativa- mente após o primeiro exercício (supino) e permaneceu baixa após o 
sétimo exercício (rosca direta) e décimo exercício (leg press 45º), contudo após seis minutos da 
finalização da sessão de TR os valores retornaram aos níveis iniciais. Já na sessão de TR com baixo 
volume e alta intensidade (hipertrofia muscular), houve redução da PIO após o supino, porém os 
valores da PIO aumen- taram após a realização do exercício leg press 45º e ainda, nos momentos de 
recuperação após a sessão (R1 e R2) a PIO per- maneceu superior a obtida antes do início da sessão 
de TR. 

Embora, ambas as sessões de exercício tenham promovi- do queda da PIO após o primeiro 
exercício, somente na sessão de resistência muscular a PIO permaneceu reduzida durante toda 
sessão do TR, por outro lado na sessão de hipertrofia muscular a PIO, após seis minutos de 
recuperação, foi maior do que a regis- trada antes do início da sessão de TR. Estudos 
clássicos(1,6,15), em relação aos exercícios aeróbios e PIO mostraram que alta inten- sidade e baixo 
volume promoveram reduções maiores da PIO quando comparado ao volume elevado e baixa 
intensidade. Nes- se sentido, observa-se que existe diferença da resposta da PIO, em relação ao 
volume e intensidade, de acordo com o tipo de exercício realizado (aeróbio ou resistido). 
Infelizmente, não fo- ram encontrados estudos que compararam diferentes volumes e intensidade 
no TR. 

Os mecanismos autorregulatórios(16,17) a circulação da retina e coroide podem explicar a 
influência da intensidade do exercício na redução da PIO em decorrência das atividades aeróbias. 
Contudo, essas evidências não são adequadas para explicar a queda da PIO associada ao TR, pois 
contrariamente ao exercí- cio aeróbio o TR é uma atividade intermitente e consequentemente com 
débito cardíaco inferior. 

Por outro lado, a redução da PIO durante o treinamento resistido está associada ao controle 
fisiológico do HA, o qual depende de quatro fatores: 1) produção do HA; 2) resistência ao 
escoamento do HA; 3) pressão venosa episcleral; 4) fluxo uveoscleral e trabecular(18). O aumento da 
acidose sanguínea pode promover a redução da produção do HA. Estudos tem de- monstrado que 
intensidades acima de 30% de 1RM já são sufici- entes para determinar o predomínio da atividade 
glicolítica no TR com consequente aumento das concentrações de lactato(19,20). Outros estudos 
também mostraram elevação significativa do lactato (até 24 mmol) após realização de exercícios a 
80% de 1RM(21). Nesse sentido, a redução do pH sanguíneo ocasiona o desequilíbrio 
hidroeletrolítico, com consequente redução da for- mação do HA, nesse contexto, a redução do pH 
diminui a ativi- dade da bomba de sódio (Na+) no corpo ciliar para manutenção da homeostase 
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local(3). O aumento da lactacidemia com a redu- ção do pH plasmático, pode ser considerado como 
um dos princi- pais aspectos relacionados as alterações da PIO pelo exercício físico(22). 

Considerando que a drenagem de 0,28 microlitros/min/ mmHg de HA é suficiente para 
redução de 1 mmHg da PIO a queda de aproximadamente 3mmHg em cinco minutos de exer- cício 
da PIO registrada após o E1, é compatível com tempo ne- cessário para diminuição, mesmo que 
temporária, da produção do HA, uma vez que o HA é produzido no corpo ciliar com in- tensidade 
média de 2 a 3 microlitros por minuto(18). 

A redução da PIO não está relacionada somente à dimi- nuição da formação do HA, mas 
também pelo aumento do esco- amento desse líquido. O aumento da drenagem do HA pode ser 
promovido, nas condições de exercício físico, pela hipercapnia e consequente hiperventilação, a qual 
por sua vez promove a re- dução da pressão venosa e possivelmente da PIO(23). 

Uma revisão recente sobre glaucoma, PIO e fluxo sanguí- neo ocular frente a exercícios 
isométricos e dinâmicos, mostrou que nos exercícios isométricos ocorre redução aguda da PIO, 
porém nos dinâmicos a diminuição é mais expressiva. Os meca- nismos fisiológicos que explicam o 
fenômeno ainda permanecem desconhecidos, insuficientemente estudados, porém existe con- 
senso de que diminuição do pH, elevação da osmolaridade do plasma e do lactato sanguíneo devem 
ser os principais meios para redução da PIO em decorrência do exercício(24). 

No presente estudo, não deve ser considerada a teoria da elevação da osmolaridade, para 
explicar a redução da PIO, pois essa situação é comum em exercícios aeróbios de longa duração, 
realizados em ambientes quentes em associação a restrição hídrica. As sessões de exercício do 
presente estudo foram realizadas em local coberto e arejado, com tempo de duração máximo de 
uma hora, e embora, a hidratação dos voluntários não tenha sido con- trolada, houve consumo de 
água ad libitum durante o TR. 

Os mecanismos fisiológicos responsáveis pelas alterações da PIO ainda não estão 
completamente elucidados, especialmente pela impossibilidade de observar a dinâmica do HA 
concomitante ao momento da contração muscular. Porém, existem fortes evidências de que certas 
condições de atividade física, realizadas regularmen- te, ao longo dos anos, podem reduzir a PIO(25). 

CONCLUSÃO 

O treinamento resistido pode influenciar os valores da PIO, especificamente 3 séries de 15 
repetições com 60% de 1RM promoveu respostas hipotensivas mais expressivas na PIO do que 3 
séries de 8 repetições com 80% de 1RM. Esses achados podem contribuir para prescrição de 
exercício resistido para pessoas com fatores de risco para o glaucoma. 
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RESUMO 

O presente estudo verificou a associação das concentrações de lactato plasmático com as variações 
da pressão intraocular (PIO) após séries de exercício resistido. Foram avaliados oito voluntários do 
sexo masculino submetidos a duas sessões do exercício supino reto (distribuição randômica): S1) 3 
séries de quatro repetições com 90% de 1RM com 180 segundos de intervalo entre as séries e S2) 3 
séries de repetições até a fadiga voluntária máxima com 60% de 1RM com 30 segundos de intervalo 
entre as séries. Na situação S1, foi observada redução da pressão intraocular somente no olho 
direito. Na S2, a queda foi significativa em ambos os olhos: 13,37 + 2,87 versus 9,37 + 2,97 mmHg e 
13,25 + 1,05 versus 9,37 + 2,61 mmHg, respectivamente (p < 0,01). Quanto às alterações do lactato, 
no S1 houve aumento de 51,91% após o exercício (não significante), enquanto na S2 o aumento foi 
de 245,45% (p < 0,01). 

Palavras-chave: pressão intraocular; lactato; treinamento de resistência.  

 

ABSTRACT 

This study examined the association of plasma lactate concentrations with changes in intraocular 
pressure (IOP) after resistance exercise. We analyzed eight male volun teers underwent two sessions 
of bench press exercise (randomization): S1) 3 sets of four reps with 90% 1RM with 180 seconds 
interval between sets and S2) 3 sets of repetitions to fatigue voluntary maximum with 60% of 1RM 
with 30 seconds rest between sets. In state S1, was observed reducing intraocular pressure in the 
right eye only. S2 in the fall was significant in both eyes: 13.37 + 2.87 versus 9, 37 mmHg and 13.25 + 
2.97 + 1.05 versus 9.37 + 2.61 mmHg, respectively (p<0.01). Regarding changes in lactate in S1 
increased by 51.91% after exercise (not significant), whereas in S2, the increase was 245.45% 
(p<0.01). 

Key words: intraocular pressure; lactic acid; resistance trainin g. 
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INTRODUÇÃO 

A elevação da pressão intraocular (PIO) consiste no maior fator de risco para o surgimento e 
o desenvolvimento da neuropatia óptica glaucomatosa. Nesse sentido, identificar fatores que 
possam contribuir para reduzir e/ou estabilizar a PIO pode ser importante para minimizar os fatores 
de risco para hipertensão ocular. A PIO pode ser influenciada por diversos fatores, entre eles a 
prática de exercícios físicos¹. O exercício físico em geral tem um efeito hipotensivo na PIO e tanto a 
atividade aeróbia como a realização do exercício resistido, promovem a redução da PIO2-5. O 
exercício físico pode ser entendido como um grande teste para a homeostasia, uma vez que o 
esforço físico altera significativamente diversas variáveis fisiológicas. Nesse sentido, nas atividades 
anaeróbias, como por exemplo, durante o treinamento resistido, ocorre um aumento progressivo do 
lactato plasmático6. 

A produção do lactato em proporções significativas, implica no aumento da acidez 
ocasionada pela liberação de íons hidrogênio (H+) não tamponada, o que vem a caracterizar a 
acidose intracelular, causando redução da atividade enzimática. Contudo, nessas condições de 
exercício intenso, o pH na corrente sanguínea também é modificado, sendo que existe alta 
correlação entre a elevação das concentrações plasmáticas de lactato e a redução do pH do sangue7. 
A diminuição do ph sanguíneo e o aumento de lactato plasmático são fatores responsáveis pela 
maior parte da diminuição das tensões intraoculares, quando associados com exercícios dinâmicos8. 
Alguns estudos apresentam evidências de que a PIO reduz mediante diferentes intensidades, 
volumes e tipos de exercícios físicos. Todas as formas de exercícios físicos, seja pedalar, caminhar ou 
jogar, podem promover redução na PIO9. 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi verificar a associação entre a concentração de lactato plasmático 
após duas condições diferentes de volume e intensidade de exercício resistido, com a variação da 
pressão intraocular. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de pesquisa experimental com indivíduos saudáveis submetidos a duas sessões de 
exercício resistido. Para a investigação, a amostra, por conveniência, foi constituída por oito 
indivíduos. Os voluntários foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de inclusão: i) 
sexo masculino; ii) praticantes de musculação com no mínimo seis meses de prática; iii) idade entre 
18 e 30 anos; iv) ausência de lesões e aptidão física para realizar o teste: teste negativo ao Par-q; v) 
ausência de doença ocular. O protocolo foi conduzido seguindo os princípios éticos estabelecidos na 
Declaração de Helsinki, proposta pela Associação Mundial de Médicos. 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Oftalmológico de Sorocaba (CEP - Parecer: 48997 ) . Todos os participantes foram esclarecidos sobre 
a pesquisa e o respectivo grau de envolvimento e, então, solicitada a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (Ministério da Saúde/Fundação Nacional da Saúde, 1996), 
consistindo em esclarecimento a respeito dos seguintes aspectos: i) justificativa, objetivos e 
procedimentos utilizados; ii) desconfortos, possíveis riscos e benefícios esperados; iii) forma de 
acompanhamento e assistência, com seus respectivos responsáveis; iv) informação sobre a 
possibilidade de inclusão no grupo controle; v) liberdade de recusar a participar ou retirar seu 
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização ou prejuízo e vi) garantia de sigilo em 
relação aos dados coletados. 

Os procedimentos experimentais foram realizados nas dependências do Centro de 
Atividades Físicas do Banco de Olhos de Sorocaba (BOS Fit). Para a determinação das cargas do 
exercício, foi realizado o teste de predição, visando a estimar uma repetição máxima (uma RM), 
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através da aplicação de cargas submáximas, até a exaustão10. Como procedimento experimental, os 
voluntários foram submetidos a duas sessões de exercício resistido de supino reto ( distribuição 
randômica): S1) 3 séries de quatro repetições com 90% de uma RM, com 180 segundos de intervalo 
entre as séries; S2) 3 séries de repetições até a fadiga voluntária máxima, com 60% de uma RM, com 
30 segundos de intervalo entre as séries. 

A PIO foi mensurada, com tonômetro de aplanação Perkins, por um único oftalmologista, 
com experiência nessa técnica, por duas medidas: 1) pré-exercício: imediatamente antes da 
realização de cada procedimento experimental (S1 e S2); 2) imediatamente após a realização de 
cada exercício. Em ambas as situações, a medida foi coletada com os voluntários sentados, 
observando objeto à distância com o olho contralateral, após a instilação de uma gota de colírio de 
proparacaína e uma gota de colírio de fluoresceína. Embora o Tonômetro de Aplanação de 
Goldmann seja considerado o padrão-ouro para a medida da PIO, outros tonômetros apresentam 
boa correlação na medida, tais como Perkins, Pneumotonômetro, Tono-Pen XL11,12. 

No presente projeto, justifica-se a utilização do tonômetro de Perkins, pela praticidade do 
emprego nas situações de campo do exercício físico, possibilitando que seja levado para qualquer 
lugar e que a medida seja feita com o mínimo de deslocamento do avaliado. Também foi coletado o 
lactato plasmático antes e depois de cada exercício, através da coleta de sangue da polpa digital, de 
acordo com os procedimentos de segurança peculiares às coletas de sangue, com utilização de 
lancetas descartáveis (Accu- Chek Softclix® Pro), sendo aplicada a gota de sangue sobre a área 
específica da tira reativa BM-lactate e as amostras mensuradas no lactímetro Accutrend® Lactate 
(Roche, s/d). A análise estatística foi realizada pelo Teste de normalidade de Shapiro-Wilk. 
Descritivamente, foram calculados a média e o desvio-padrão. Como procedimentos estatísticos 
para comparação das medidas referentes às variáveis estudadas, foi utilizado ANOVA com pós-teste 
de Bonferroni, adotando-se um nível de significância de 5%. O software utilizado foi o GraphPad 
Prism®. 

RESULTADOS 

Os Gráficos 1 e 2 apresentam as variações da PIO do olho direito (OD) e do olho esquerdo 
(OE) respectivamente, de acordo com o volume e intensidade do exercício. Na situação S1, foi 
observada a redução significativa da PIO, apenas no OD: 13,37 + 2,87 versus 10,0 + 1,30 mmHg (p < 
0,01). Por outro lado, na S2 a queda foi significativa tanto no OD quanto no OE: 13,37 + 2,87 vs.9,37 
+ 2,97 mmHg e 13,25 + 1,05 versus 9,37 + 2,61 mmHg, respectivamente (p < 0,01). 

Quanto às alterações do lactato, o Gráfico 3 mostra que no S1 houve aumento de 51,91% 
após o exercício (valor não significativo), enquanto na S2 o aumento foi de 245,45% (p < 0,01). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Variação da PIO no olho direito segundo o volume e a intensidade do exercício. 
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Gráfico 2: Variação da PIO no olho esquerdo segundo o volume e a intensidade do exercício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Variação das concentrações de lactato segundo o momento. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Após a realização do exercício supino à 60% e 90% de uma RM, foi observada a redução da 
PIO em ambas as situações, corroborando com estudos anteriores4, 13, 14. No entanto, no exercício 
com maior volume e produção de lactato (aumento de 245,45%) que correspondeu ao supino à 60% 
de uma RM, houve reduções quantitativamente maiores na PIO e além disso a queda foi significativa 
nos dois olhos, enquanto na sessão com maior intensidade e menor volume, a redução significativa 
foi somente no OD. Em estudo realizado em bicicleta ergométrica8, também houve reduções da PIO 
em todas as intensidades observadas (60%, 80% e máximo). No exercício máximo, houve maiores 
concentrações de lactato e nesta intensidade foram encontrados níveis mais baixos da PIO, que 
permaneceu com valores mais baixos por mais tempo, se comparada às outras intensidades. 
Exercícios isocinéticos se mostraram mais eficientes na redução da PIO, se comparados com 
exercícios isométricos realizados na mesma intensidade e o recrutamento de maior número de 
fibras musculares pode ser o responsável por essas diferenças nos resultados15. No entanto, o 
recrutamento de um maior número de fibras musculares é dependente da ativação de um maior 
número de unidades motoras, que são dependentes da sobrecarga imposta16,17. Por outro lado, no 
presente estudo, a PIO atingiu valores mais baixos no supino a 60% de uma RM, o que contradiz a 
justificativa do autor, já que nesta intensidade a ativação das unidades motoras é menor do que o 
supino a 90% de uma RM, melhor correlacionando com as concentrações de lactato. Porém o tempo 
sob tensão a 60% de uma RM é maior do que a 90% de uma RM, que acaba sendo limitado 



 

 

81 

justamente pela sobrecarga mais alta. Portanto, o tempo de realização do exercício parece ser um 
fator importante nas reduções da PIO. 

O lactato é consequência dos processos da glicólise pela conversão de duas moléculas de 
piruvato pela enzima lactatodesidrogenase e acompanha a produção dos íons de hidrogênio, estes 
que também são extraídos durante a hidrólise do ATP18. O pH sanguíneo se torna mais ácido com o 
aumento nas concentrações de H+, novamente o tempo sob tensão no exercício a 60% de uma RM 
gera maior estresse metabólico em relação ao exercício a 90% de uma RM, por sobrecarregar de 
forma mais acentuada o metabolismo da glicólise. O exercício mais vigoroso pode ser um fator 
preponderante para a redução do pH sanguíneo, pois nessas condições de maior acidez no plasma e 
maior concentração de íons de hidrogênio, a hiperventilação é ativada a fim de reduzir os níveis de 
dióxido de carbono alveolar19. Ao observar a relação da ventilação com a adição de dióxido de 
carbono, para manter a isocapnia e sem adição de dióxido de carbono em exercício isométrico a 50% 
da contração voluntária máxima com a PIO20, houve uma redução média de 2,7 mmHg apenas na 
condição de hipocapnia, ou seja, nas condições respiratórias semelhantes ao exercício. Já foi 
observado que a condição de hipóxia hipobárica encontrada em altas altitudes seja responsável 
pelas pequenas alterações na PIO21. Embora os mecanismos fisiológicos envolvidos nas respostas 
hipotensivas da PIO não estejam totalmente esclarecidos, é conhecido que os receptores β, na sua 
maioria β2 no corpo ciliar, sejam responsáveis pela produção do humor aquoso22. 

O uso de β bloqueadores pode ter um efeito hipotensivo sobre a produção do humor aquoso 
sob mecanismo vasoativo23. Por outro lado, com a maior ativação do sistema nervoso simpático 
promovido pelo exercício físico, seriam estimulados os β receptores, com aumento da produção do 
humor aquoso19. Paradoxalmente, com os estímulos nos receptores alfa- adrenérgicos, haveria um 
efeito antagônico aos β receptores, com ação hipotensiva da PIO e a vasoconstrição episcleral 
induzida pela epinefrina aumentaria a disponibilidade de canais, para o escoamento e drenagem do 
humor aquoso24. Embora exista a relação entre as concentrações sanguíneas de lactato e a redução 
da PIO, a efusão de lactato de sódio na tentativa de simular o exercício físico não resultou em 
diminuição da PIO nos mesmos níveis proporcionados pelo exercício e essas diferenças podem estar 
relacionadas ao aumento da osmolaridade do plasma proporcionado pelos níveis mais baixos do pH 
sanguíneo logo após o exercício25. 

Essas diferenças na PIO com e sem o exercício físico também podem ser justificadas pela 
maior circulação do lactato sanguíneo, por conta do aumento do débito cardíaco promovido pelo 
exercício físico26. Por isso, o método de efusão do lactato de sódio não beneficia com maiores 
diminuições na PIO. O exercício resistido, independente do volume e intensidade, promoveu queda 
significativa da PIO, no entanto, os presentes resultados sugerem que exercícios com volume e 
intensidade que promovam aumentos significativos das concentrações de lactato plasmático, podem 
promover maiores reduções da PIO. 
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RESUMO 

Resumo: A pressão intraocular (PIO) elevada é apontada como o principal fator de risco para o 
desenvolvimento do glaucoma. Estudos têm demonstrado que tanto os exercícios físicos aeróbios quanto o 
treinamento resistido (TR) podem promover reduções significantes da PIO em indivíduos sem o diagnóstico da 
doença. Objetivo: O presente estudo experimental tem objetivo de observar a associação das concentrações 
de lactato com a pressão intraocular após dois protocolos diferentes de TR em indivíduos portadores de 
Glaucoma Primário de Ângulo Aberto (GPAA). Método: O estudo foi realizado com 6 indivíduos portadores de 
GPAA (2 homens e 4 mulheres) com idade entre 50 e 70 anos. Os voluntários foram submetidos a 2 sessões de 
treinamento resistido composto por: 3 séries de repetições até a falha concêntrica a 60% de uma repetição 
máxima (RM) com 60s  de recuperação entre as séries (S1) e 3 séries de repetições até a falha concêntrica a 
80% de 1 RM (S2) com 120s de recuperação entre as séries, realizados de forma randomizada e em dias 
diferentes, com pelo menos uma semana entre uma sessão e outra. Foram realizados nove exercícios na 
seguinte ordem: Leg press, Supino reto, Cadeira flexora, Remada frontal, Gêmeos leg press, Cadeira adutora, 
Cadeira abdutora, Abdominal máquina e elevação lateral. O grupo controle foi composto pelos mesmos 
voluntários dos testes experimentais, com os dados obtidos em dias diferentes das sessões de treinamento. O 
lactato foi coletado nos mesmos momentos de aferição da PIO; imediatamente antes dos exercícios, ao 
término do quarto exercício, ao final da sessão de treinamento e após cinco minutos do término da sessão. 
Como procedimentos estatísticos, foi utilizado o ANOVA one way com medidas repetidas  para  comparar  as  
variáveis  segundo  os  momentos.  O  teste Bartlett foi utilizado para analisar dados significativos indicados 
pela ANOVA one way. O teste de Tukey, para as comparações dos pares de média da população estudada 
Resultados: A PIO reduziu de forma significante nos dois protocolos estudados em relação ao grupo controle, 
no entanto, o protocolo S1, o qual promove maiores concentrações de lactato possui maior potencial de 
redução. Conclusão: Protocolos de TR que promovam maiores participações do metabolismo anaeróbio lático 
são mais eficientes na redução da PIO de indivíduos glaucomatosos. 

Palavras-chave: Treinamento resistido, Glaucoma, Pressão intraocular, Lactato 

ABSTRACT 

Abstract: High intraocular pressure (IOP) is indicated as the main risk factor for the development of glaucoma. 
Studies have shown that both aerobic physical exercises and resistance training (RT) can promote significant 
reductions of IOP in individuals without the diagnosis of the disease. Objective: The objective of the present 
experimental study was to observe the association of lactate concentrations with intraocular pressure after 
two different RT protocols in individuals with Primary Angle Glaucoma (GPAA). Method: The study was carried 
out with 6 individuals with GPAA (2 men and 4 women) aged between 50 and 70 years. The volunteers were 
submitted to 2 sessions of resistance training consisting of: 3 sets of repetitions until the concentric failure to 
60% of a maximum repetition (MRI) with 60s of recovery between the series (S1) and 3 sets of repetitions until 
the concentric failure to 80% of 1 RM (S2) with 120s of recovery between the series, carried out randomly and 
on different days, with at least one week between sessions. Nine exercises were performed in the following 
order: Leg press, Straight supine, Flexor chair, Frontal paddle, Leg presses twin, Adductor chair, Abductor chair, 
Abdominal machine and lateral elevation. The control group was composed of the same volunteers of the 
experimental tests, with the data obtained on different days of the training sessions. The lactate was collected 
in the same moments of measurement of IOP; immediately before the exercises, at the end of the fourth 
exercise, at the end of the training session, and five minutes after the end of the session. As statistical 
procedures, one way ANOVA was used with repeated measures to compare the variables according to the 
moments. The Bartlett test was used to analyze significant data indicated by ANOVA one way. The Tukey test, 
for the comparisons of the pairs of mean of the population studied. Results: IOP significantly reduced in the 
two protocols studied in relation to the control group, however, the S1 protocol, which promotes higher 
concentrations of lactate, has a higher potential reduction. Conclusion: RT protocols that promote greater 
participation of lactic anaerobic metabolism are more efficient in the reduction of IOP in glaucomatous 
individuals. 

Key words: Resistance training, Glaucoma, Intraocular pressure, Lactate 
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INTRODUÇÃO 

A pressão intraocular (PIO) é determinada pela formação, circulação e drenagem do humor 
aquoso, líquido que preenche as câmaras anteriores e posteriores do globo ocular. Escores da PIO 
cronicamente elevados são considerados como potencial fator de risco para o desenvolvimento do 
glaucoma, doença que afeta o nervo óptico comprometendo o campo visual podendo levar à 
cegueira (Sociedade Brasileira De Glaucoma, 2009). 

O conhecimento dos fatores que influenciam as mudanças pressóricas do globo ocular pode 
ser de grande relevância para o controle da doença, visto que o glaucoma é a segunda maior causa 
de cegueira no mundo, depois da catarata (Resnikoff, 2004). Fatores como o ritmo circadiano, 
posição corporal (Soares et al, 2014), manobra de valsalva e exercícios físicos parecem ter 
implicações no comportamento da PIO (Scarpi et al, 2009). 

Já foi observado que os exercícios aeróbios podem promover reduções significantes da PIO 
em normotensos e glaucomatosos (Natsis et al, 2009). Segundo Conte e colaboradores, 2014, 
exercícios aeróbios intermitentes de alta intensidade parecem promover reduções da PIO de forma 
mais efetiva em relação a exercícios aeróbios contínuos de baixa intensidade. 

Embora existam poucos estudos relacionados ao treinamento resistido (TR) e PIO, a maior 
parte dos estudos sustentam a efetividade do TR nas quedas pressóricas (Tamura et al 2012). 
Quando comparado dois tipos de protocolos de TR, o modelo com maior volume (3 séries de 15 
repetições) se mostrou superior em relação às diminuições da PIO quando comparado ao modelo de 
menor volume (3 séries de 8 repetições) em atletas de boxe (Conte e Scarpi, 2014). No entanto, as 
respostas fisiológicas da dinâmica do humor aquoso em relação ao exercício físico ainda não são 
bem esclarecidas. 

Existem possíveis relações com fatores como a desidratação e diminuição do pH sanguíneo 
decorrente a predominância do metabolismo anaeróbio glicolítico (HUNT, FEIGL e STEWART, 2012, 
TAMURA et al, 2013). 

Em levantamento dos estudos na base de dados BIREME (Quadro 1) foram encontrados 60 
resumos de artigos com títulos relacionados a PIO e exercício físico com levantamento a partir das 
primeiras publicações, há aproximadamente quatro décadas, até o presente momento. Os artigos 
foram classificados de acordo com a descrição encontrados no resumo dos mesmos. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

GLAUCOMA PRIMÁRIO DE ÂNGULO ABERTO: EPIDEMIOLOGIA DA DOENÇA 

O glaucoma caracteriza-se como um grupo de doenças oftálmicas que possuem como 
denominador comum, danos irreversíveis ao nervo óptico, compromete o campo visual e 
consequentemente pode levar a cegueira completa. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que o glaucoma seja responsável por 
12,3% de todos os casos de cegueira no mundo, ficando atrás apenas da catarata, que atinge 47,8% 
de todos os casos. 
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Quadro 1: Estudos relevantes sobre a PIO e exercício físico classificados a partir dos resumos obtidos 
no banco de dados BIREME. 
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O Glaucoma Primário de Ângulo Aberto (GPAA) por sua vez, é uma doença multifatorial 
associada a alterações sistêmicas, oculares, de origem mutáveis e imutáveis (Allingham et al, 2010). 
Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 2016, o GPAA ainda pode ser classificado em 
Glaucoma Juvenil de Ângulo Aberto, que acomete jovens entre 10 e 30 anos de idade, Glaucoma de 
Pressão Normal, com danos não correlacionados aos aumentos da PIO e Hipertenso Ocular, com 
valores de PIO elevada cronicamente. A PIO elevada acima dos 21mmHg é fortemente associada 
como o principal fator de risco para o desenvolvimento e agravamento da doença (Gordon et al, 
2002). 

Dentro dos fatores mutáveis, a PIO pode sofrer alterações de acordo com mudanças da 
posição corporal (Jasien, 2015), exercícios aeróbicos (Roddy et al, 2014), exercícios intervalados 
(Conte et al, 2014), exercícios resistidos (Conte et al, 2009; Vieira et al, 2006), diabetes mellitus, 
hipertensão arterial (He et al, 2012), obesidade abdominal e síndrome metabólica (Sakata, et al 
2000; Castro et al, 2015). Além disso, o uso de cortisona eleva substancialmente os valores da PIO 
em indivíduos com GPAA entre 46 e 92% em relação aos indivíduos sem a presença do GPAA (de 5 a 
6%). Outros fatores como histórico familiar de glaucoma, miopia e diabetes mellitus também estão 
relacionados com maiores valores da PIO com o uso de cortisona. Idade superior a 45 anos, gênero, 
histórico familiar (Armaly, 1965), erro refrativo, espessura corneana central, negros e asiáticos 
perfazem os principais fatores de risco imutáveis que podem levar ao glaucoma (Cook & Foster, 
2012). 

Atualmente, estima-se que aproximadamente 60 milhões de pessoas no mundo todo 
possuam glaucoma, com aproximadamente 8,4 milhões de casos de cegueira decorrentes da 
doença, sendo que, três quartos dessa população possuem GPAA. Segundo Cook & Foster (2012), 
até 2020 esse número pode chegar a 80 milhões de indivíduos glaucomatosos e 11,2 milhões de 
cegos associados a doença, divididos entre 5,9 milhões de casos de GPAA e 5,3 milhões de casos de 
glaucoma de ângulo fechado. 

 

HUMOR AQUOSO E PRESSÃO INTRAOCULAR 

A homeostasia da PIO depende de uma complexa dinâmica do humor aquoso (HA), liquido 
que preenche e circula as câmaras posteriores e anteriores do segmento anterior do globo ocular, 
com importante função no fornecimento energético e na remoção de metabolitos produzidos pelos 
tecidos desprovidos de circulação sanguínea, como a córnea, cristalino e malha trabecular (CBO, 
2016) 

A estabilidade entre formação, circulação e drenagem do HA mantém os níveis pressóricos 
do globo ocular em plena constância. Por outro lado, alterações nos processos de produção e/ou 
escoamento do HA alteram a PIO e posteriormente podem levar ao glaucoma, quando os valores da 
PIO são elevados, ou em maculopatia hipotônica, relacionado aos valores pressóricos abaixo de 
6mmHg, por exemplo (Allingham, 2010). 

O HA é basicamente composto por eletrólitos diluídos em água, que perfazem 99,69% de sua 
estrutura, lhe atribuindo características liquida e incolor. Sua produção ocorre nos processos ciliares 
do corpo ciliar, passando da câmara posterior para a câmara anterior através do orifício pupilar da 
íris. A íris por sua vez, atua como um bloqueio natural para a passagem do HA pela pupila e garante 
um gradiente de concentração maior na câmara posterior em relação a câmara anterior, condição 
que contribui para a circulação fisiológica do HA (Tamm, 1996). Antes da sua liberação na câmara 
posterior, o HA passa por três constituintes teciduais dos processos ciliares formados pela parede 
capilar, estroma, epitélio ciliar pigmentado e epitélio ciliar não pigmentado. Basicamente, os 
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movimentos das substâncias do HA a partir dos constituintes teciduais dos processos ciliares são 
mediados pela secreção ativa, ultrafiltração e difusão (Civan & Macknight, 2004). 

Cerca de 80% da produção de todo HA ocorre por secreção ativa dos solutos por 
mecanismos paracelulares e transcelulares dos tecidos epiteliais, mediados por transportadores de 
membrana após a hidrólise de Adenosina Trifosfato (ATP). 

Conforme a (Figura 1), a passagem do Cloreto de Sódio (NaCL) a partir do estroma para as 
células epiteliais por transporte ativo, permite sinergicamente o movimento da água proveniente da 
circulação dos pequenos vasos adjacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Transporte ativo do HA (Azuara – Blanco, Costa & Wilson, 2003). 

 

A enzima anidrase carbônica por sua vez, contribui na regulação do pH promovendo um 
ambiente favorável para o transporte ativo de Na+, por meio da rápida interconversão entre 
bicarbonato e dióxido de carbono e posterior formação do HA (CBO, 2016). 

Segundo Civan & Macknight, 2004, o movimento ativo das substâncias secretadas através do 
epitélio ciliar, proporciona também a passagem passiva de outros compostos plasmáticos, 
principalmente os solutos lipossolúveis por processo de difusão simples e por ultrafiltração, que 
ocorre em função da diferença do gradiente entre PIO e pressão de perfusão dos processos ciliares. 

A taxa de produção do HA varia entre 1,5 a 4,5 µl/min com variações no seu fluxo de 
produção por influencias do ritmo circadiano. Conforme Brubaker, 1998, as taxas de produção do HA 
diminuem ao longo do dia onde a taxa de produção noturna corresponde à metade da taxa de 
produção diurna. Embora este não seja um assunto totalmente elucidado, existe uma forte 
influência dos níveis de epinefrina circulante no plasma com a sua formação, visto que maiores 
concentrações agudas de noradrenalina estimulam os receptores beta adrenérgico, aumentando a 
produção do HA. 

Após sua passagem para a câmara anterior, o HA nutri as células avasculares da córnea e 
escoa através do ângulo camerular, formado pela junção iridocorneal por meio da via convencional. 
A via convencional é pressão dependente e é constituída pela malha trabecular, canal de Schlemm, 
veias episclerais e conjuntivas e canais intraesclerais, responsáveis por drenar aproximadamente 
90% de todo HA. 

Já a via não convencional, possibilita a drenagem de aproximadamente 10% do HA apenas e 
ocorre de forma independente da PIO através da úvea anterior e superfície anterior do corpo ciliar, 
denominada via uveoescleral. 
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TREINAMENTO RESISTIDO 

Durante os últimos 11 anos, o ACSM tem publicado as 20 principais tendências para o 
mercado fitness do ano seguinte. Para o ano de 2017, o TR surge em 5º lugar, uma posição abaixo 
em relação às tendências fitness do ano de 2016 (ACSM, 2016). Contudo, o TR é uma tendência 
fitness que ranqueia as primeiras posições desde a sua primeira edição, consolidando um 
importante papel em diversas áreas como na preparação física esportiva, emagrecimento, 
reabilitação, prevenção de lesões osteomusculares, controle de doenças metabólicas e pressão 
arterial, além de atenuar os efeitos deletérios dos processos de envelhecimento (ACSM, 2007; 2009; 
2010). 

A aplicação prática do TR envolve a manipulação de diversas variáveis como número de 
séries por grupo muscular, número de exercícios por sessão, número de repetições por séries, 
velocidade de execução, tempo de recuperação entre as séries, ordem dos exercícios, frequência de 
estímulos semanais e amplitude de movimento, que por sua vez, devem ser manipuladas e 
organizadas para satisfazer as necessidades individuais de cada aluno, segundo os princípios da 
individualidade e especificidade, assim como os princípios da sobrecarga e da variação (ACSM, 
2009). 

Levando em consideração o nível de atividade física, a divisão de grupamentos musculares e 
disponibilidade de tempo para o treinamento, a frequência semanal deve variar entre duas e seis 
vezes. No entanto, em estudo de Serra et al, (2015), realizado com 75 homens destreinados, a 
frequência de duas vezes semanais mostrou resultados semelhantes a frequência de quatro vezes 
por semana para os ganhos de força máxima, podendo ser uma estratégia interessante para a 
adesão de praticantes iniciantes e indivíduos que não dispõe de maiores frequências para o TR. 

Em relação ao número de repetições por séries, para o desenvolvimento de hipertrofia 
muscular, recomenda-se que indivíduos iniciantes devam realizar de 8 a 12  repetições  com  
sobrecargas  entre  70  e  85%  de  1RM,  enquanto  indivíduos treinados de 1 a 12 repetições com 
maiores ênfases entre 6 e 12 repetições com aproximadamente 70 e 100% de 1RM. 

Para o desenvolvimento de potência de força, preconiza-se sobrecargas de 0 a 60% de 1RM 
para membros inferiores e de 30 a 60% de 1RM para membros superiores, com número de 
repetições limitadas pelas reduções na velocidade de execução dos movimentos, que devem ser 
realizadas na maior velocidade possível (Kraemer & Ratamess, 2004). 

Para o desenvolvimento de força máxima, assim como para o treinamento de potência de 
força, os treinamentos devem ser direcionados para indivíduos experientes no TR, devido ao maior 
requerimento de adaptações morfológicas e dos níveis de coordenação intramuscular e 
intermuscular. Nesse caso, preconiza-se repetições entre 1 e 6 repetições máximas. 

Já o número de repetições recomendadas para o desenvolvimento de resistência de força 
deve ser acima de 15, com intensidades baixas, que variam entre 40 e 60% de 1RM. 

  Embora as recomendações sejam baseadas em porcentagens relativas de 1RM, é bem 
documentada a discrepância do número de repetições realizadas até a exaustão com o número de 
repetições previstas pelo percentual relativo de 1RM. 

Essa diferença foi observada entre membros superiores e inferiores, gêneros e experiência 
de treinamento (Fleck & Kraemer, 2004). Em estudo de Richens & Cleather, 2013, realizado com 
levantadores de peso e corredores inexperientes no TR, o número de repetições máximas realizadas 
no exercício leg press foram diferentes tanto entre os grupos quanto para os valores previamente 
previstos em todos os percentuais testados. De acordo com Baechlle & Earle, 2000, sobrecargas 
referentes a 70% de 1RM permitem repetições próximas a 11, no entanto, os levantadores de peso 
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realizaram 17,9 ± 2,8 enquanto os corredores realizaram 39 ± 17,6, para 80%, 11,8 ± 2,7 repetições e 
19,8 ± 6,4, respectivamente, enquanto estimava-se 8 repetições com o mesmo percentual utilizado. 
Tais diferenças refletem diretamente na predominância metabólica, na amplitude da liberação de 
hormônios anabólicos, no recrutamento neuromuscular, e consequentemente no objetivo do 
praticante. Nesse aspecto, o uso de RM ou zonas de RMs são frequentemente utilizadas para 
estabelecer as sobrecargas de treinamento, com incremento ou redução dos pesos para adequar as 
zonas de RMs pré-estabelecidas (Schoenfeld, 2010). 

METABOLISMO CELULAR NO TREINAMENTO RESISTIDO 

A execução e manutenção das mais diversas atividades físicas presentes no cotidiano são 
dependentes de um sistema de fornecimento de energia inteligente e eficiente. Nesse sentido, 
durante a prática de exercícios físicos e, sobretudo nos esportes, esses sistemas energéticos são 
levados a toda prova, considerando as suas necessidades, que são aumentadas substancialmente em 
relação ao repouso (McArdle, 2008). 

Embora não seja a única molécula de energia para as células, a adenosina trifosfato (ATP) é a 
principal moeda energética para a transferência de energia para as mais diversas atividades 
celulares. Na célula muscular, a ATP produz energia para a contração muscular por processo de 
hidrólise mediada pela enzima ATP-ase, localizada nas proteínas de cadeia pesada de miosina, 
através da sua degradação em adenosina difosfato (ADP) e fosfato inorgânico (Pi) (Pereira & Junior, 
2004). 

A capacidade de armazenamento de ATP é relativamente pequena, o corpo é capaz de 
armazenar apenas 80 a 100g da molécula, garantindo a disponibilidade energética por 
aproximadamente 3 segundos de contração muscular. Depois disso, a produção de força é 
sustentada durante a tarefa em virtude da sinergia dos sistemas de ressintese de ATP, que 
aumentam sua atividade metabólica decorrente o aumento das concentrações de ADP e Pi em 
relação as concentrações de ATP, fatores que são determinantes para desencadear esse processo 
(Maughan, Gleeson & Greenhaf, 2000, McArdle, 2008). Basicamente a intensidade e a duração das 
atividades são os principais fatores que determinam a predominância metabólica para a ressíntese 
do ATP. 

O metabolismo aeróbio é o principal contribuinte na produção de energia durante atividades 
do cotidiano e dos exercícios de baixa intensidade e longa duração. Para percorrer a distância de 
uma prova de maratona, por exemplo, cerca de 99% de toda a energia utilizada é proveniente da 
oxidação de substratos energéticos, como os carboidratos, lipídeos e proteínas. Por outro lado, o 
metabolismo aeróbio contribui com apenas 10% de energia durante uma corrida de 100  metros,  
realizada  na  maior  velocidade  possível,  por  exemplo  (Maughan, Gleeson & Greenhaf, 2000). 

Exercícios resistidos são predominantemente anaeróbios, sendo ainda subdivididos em 
anaeróbio lático e anaeróbio alático, dependendo da necessidade energética, da velocidade da 
hidrolise do ATP e da disponibilidade das fontes energéticas (McArdle, 2008). 

Durante exercícios de alta intensidade e curta duração, como por exemplo, nos testes de 
repetições máximas, ou séries com repetições realizadas muito próximas às RMs, o ATP é 
predominantemente ressitetizado por meio do sistema ATP-CP (Maughan, Gleeson & Greenhaf, 
2000). 

Com concentrações intramusculares cerca de 4 a 5 vezes maiores do que as concentrações 
de ATP, a creatina fosfato (CP) possui uma composição bioquímica muito semelhante ao ATP, com 
potencial de transferência de energia ligeiramente superior ao ATP, fator que possibilita sua 
ressíntese (Maughan, Gleeson & Greenhaf, 2000, Kramer, Fleck & Deschenes, 2015). 
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O processo de ressíntese do ATP por transferência do grupo fosfato de creatina fornece 
energia para sustentar exercícios intensos por volta de 10 a 30 segundos apenas (Kramer, Fleck & 
Deschenes, 2015), mediado pela enzima creatina quinase (CK) pela seguinte reação: 

ADP + Pi + H+ → ATP + Cr. 

Após sua degradação, cerca de 50% de CP é novamente ressintetizada de forma exponencial, 
essa ressíntese de meia-vida ocorre por volta de 30 segundos, embora haja uma variação muito 
grande no seu tempo de ressíntese. Por esse aspecto, as diretrizes para o tempo de recuperação 
entre as séries de TR para força e potência variam entre 3 e 5 minutos (ACSM, 2009). 

Segundo Maughan, Gleeson & Greenhaf, 2000, embora a produção de força diminua com a 
redução das concentrações de CP, essa redução não ocorre de  forma linear. O aumento da 
concentração dos íons de H+ provenientes da hidrólise do ATP com consequente redução do pH 
intramuscular reduzem a atividade enzimática da CK, diminuindo assim, consideravelmente as taxas 
de ressíntese de CP. Além disso, o aumento das concentrações de Pi também parecem ter 
implicações negativas nesse processo, de forma que, quando o tempo de atividade muscular precisa 
ser estendido, concomitantemente os níveis de produção de força e potência muscular diminuem e 
o exercício passa a ser sustentado predominantemente pelo sistema glicolítico (Kramer, Fleck & 
Deschenes, 2015). 

As células musculares e hepáticas são os principais sítios de armazenamento do glicogênio. 
Embora o fígado possua maiores capacidades em termos relativos, o músculo esquelético é o local 
de maior armazenamento em termos absolutos (Bergstrom et al, 1967, Weltan et al, 1998). Em um 
adulto com 70kg de peso corporal por exemplo, os músculos apresentam capacidade de armazenar 
cerca de 400g de glicogênio, o que garantem algumas horas de exercícios intensos (McArdle, 2008). 

Ao longo das últimas décadas, diversos estudos tentam elucidar a relação entre 
desempenho físico e concentrações de glicogênio. Estudos iniciais demonstravam a relação linear 
entre redução dos estoques de glicogênio e instalação de fadiga durante os exercícios (Coyle et al 
1986; Febbraio & Dancey, 1999). No entanto, embora haja um consumo metabólico elevado dos 
estoques de glicogênio, mesmo em exercícios extenuantes, com subsequente instalação de fadiga, 
os níveis de glicogênio não chegam a se esgotar completamente, resquícios de aproximadamente 
24% ainda são encontrados nas células musculares, o que garantiria ainda a extensão do exercício 
por mais algum tempo, sugerindo outros mecanismos de fadiga nessas condições (Loy et al, 1986). 

A glicólise ocorre no citosol das células mediada por 11 processos enzimáticos, envolvendo 
gasto energético de 2 ATPs nas etapas de fosforilação da fase de “investimento”, até a formação de 
duas moléculas de gliceraldeído-3-fosfato. A partir da segunda fase, há a produção de quatro 
moléculas de ATP em reações enzimáticas independentes do O2, utilizando o NADH como 
transportador de hidrogênios provenientes das reações de desidrogenação das etapas anteriores. 

Como produto final, há um saldo líquido de duas moléculas de ATP, quando a glicose se 
origina do sangue, ou três moléculas quando se dá a partir da glicose-6- fosfato, estocada na forma 
de glicogênio (Maughan, Gleeson & Greenhaf, 2000). 

Com a presença de oxigênio, as duas moléculas de piruvato, resultantes das últimas etapas 
da glicólise são oxidadas nas mitocôndrias pela enzima piruvato- desidrogenase, formando acetil-
Coa e uma molécula de Co2 para cada piruvato oxidado (Kramer, Fleck & Deschenes, 2015). 

Em condições anaeróbias, a enzima lactato desidrogenase catalisa a interconversão de 
piruvato para lactato, ao passo que retira o H+ do NADH, reduzindo os níveis do pH, e 
consequentemente a atividade da enzima fosfofrutoquinase, que catalisa a reação irreversível de um 
fosfato proveniente do ATP para a molécula de frutose-6-fosfato, diminuído assim, a atividade 
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glicolítica e a posterior produção energética para a contração muscular (Maughan, Gleeson & 
Greenhaf, 2000). 

As reduções do pH decorrentes ao acúmulo de metabólitos dos processos da glicólise 
anaeróbica promovem um ambiente desfavorável para o transporte ativo de Na+ do estroma para as 
células epiteliais. Essa condição de desequilíbrio hidroeletrolítico compromete a produção ativa do 
humor aquoso, reduzindo assim, os valores da PIO. Embora o lactato não participe diretamente dos 
processos de formação do HA, há uma forte correlação entre concentrações de lactato e os íons de 
hidrogênio. 

OBJETIVOS 

O presente estudo tem objetivo de verificar: 

3.1. Objetivo geral: o comportamento da PIO durante e após duas sessões diferentes de TR em 
voluntários diagnosticados com glaucoma primário de ângulo aberto (GPAA). 

3.2. Objetivo específico: a associação do comportamento das concentrações de lactato com as 
respostas da PIO. 

MÉTODO 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO 

A amostra do estudo transversal foi caracterizada por seis voluntários (dois homens e quatro 
mulheres) de acordo com os seguintes critérios de inclusão: 

I) Voluntários diagnosticados com GPAA 

II) Experiência mínima de três meses no TR. 

III) Sexo masculino e feminino 

IV) Idade entre 50 e 70 anos (média 64 ± 8 anos) 

V) Sem presença de lesões e aptos fisicamente a realizar o teste de predição de 1 RM (Brzycki, 
1993) e; 

Foram considerados como critérios de exclusão: 

I) Opacidade de meios; 

II) Alteração do volume ou ausência de bulbo ocular; 

III) Restrições médicas especificas. 

O grupo controle foi composto pelos mesmos voluntários dos testes experimentais. 

PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS E COLETAS DE DADOS 

Antes do início das atividades no programa, os voluntários realizaram um exame de 
eletrocardiograma e avaliação física como critérios tradicionalmente aplicados para o ingresso no 
mesmo, em seguida, foram submetidos ao exame da cabeça do nervo óptico e dispersão pigmentar 
por biomicroscopia e gonioscopia. Também antes da aquisição dos dados, os voluntários foram 
submetidos a duas semanas de familiarização aos exercícios. 
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Após esse período inicial, os voluntários realizaram o teste de predição de uma repetição 
máxima (1RM) segundo o protocolo de Brzycki (1993) para os exercícios Leg Press, Supino Reto, 
Cadeira Flexora, Remada Frontal, Gêmeos Leg Press, Cadeira Adutora, Cadeira Abdutora, Abdominal 
Máquina e Elevação Lateral. Após pelo menos uma semana do teste de predição de 1RM foram 
aplicados dois protocolos diferentes de TR com distribuição randômica, com volumes e intensidades 
diferentes. Os sujeitos realizaram os dois protocolos com pelo menos uma semana de intervalo 
entre uma sessão e outra. Os protocolos de TR foram os seguintes: (S1) 3 séries de repetições 
realizadas até a falha concêntrica com 60% de 1 RM com 60s de recuperação entre as séries. E (S2) 3 
séries de repetições realizadas até a falha concêntrica com 80% de 1 RM com 120s de recuperação 
entre as séries. 

Os testes foram realizados sempre no período da tarde, entre as 13h e 16h,  por 
conveniência dos envolvidos. Os voluntários foram orientados a não consumir café ou bebidas 
alcoólicas até três horas antes da realização do protocolo experimental, além de seguir as 
recomendações de hidratação do American College of Sports and Medicine (2007) de ingestão de 
500 ml de água duas horas antes dos exercícios. 

O peso corporal foi aferido imediatamente antes e após a sessão de treinamento para 
controlar os níveis de desidratação. 

A PIO do olho direito e olho esquerdo foram aferidas em quatro momentos: imediatamente 
antes da realização do exercício, após o término do quarto exercício, imediatamente após o término 
do último exercício e após 5 minutos do término da sessão para ambos os protocolos de 
treinamento. As aferições foram realizadas com o tonômetro de aplanação Perkins, sempre pelo 
mesmo oftalmologista, com experiência nessa técnica. 

O tonômetro de Perkins apresenta boa correlação com o tonômetro de Goldmann (padrão 
ouro) (Andrada, et al 2003; Santos, 1998). Sua aplicação em campo se torna mais eficiente pela 
praticidade, possibilitando realizar as aferições sem o deslocamento do avaliado. Em ambos os 
protocolos a medida foi coletada com os voluntários sentados observando objeto à distância com o 
olho contralateral, após a instilação de colírio de proparacaína e colírio de fluoresceína. 

O lactato foi coletado nos mesmos momentos de aferição da PIO: imediatamente antes da 
realização do exercício, após o término do quarto exercício, imediatamente após o término do 
último exercício e após 5 minutos do término da sessão para ambos os protocolos de treinamento 
através da coleta de sangue da polpa digital, de acordo os procedimentos de segurança peculiares às 
coletas de sangue, com utilização de lancetas descartáveis (Accu-Chek Softclix® Pro), sendo aplicada 
uma gota de sangue sobre a área específica da tira reativa BM-lactate e as amostras mensuradas no 
lactímetro Accutrend® Lactate (Roche, s/d). O grupo controle (repouso) foi realizado com os mesmos 
participantes glaucomatosos com exercício, porém, permaneciam sentados durante 60 minutos; 
período médio das sessões de treinamento, com as mesmas variáveis coletadas nos protocolos S1 e 
S2 nos seguintes momentos: M1, coleta inicial, M2, após 25’, M3, após 55’ e M4, após 60’. 

As avaliações oftalmológicas e os exercícios físicos foram realizados respectivamente no 
Hospital Oftalmológico de Sorocaba (HOS) e Banco de Olhos de Sorocaba (BOS), bem como a triagem 
e encaminhamento dos indivíduos foram efetuados pela equipe do Setor de Glaucoma do HOS. Vale 
ressaltar que já é rotina do BOS o desenvolvimento de um programa de exercícios físicos para 
glaucomatosos e indivíduos com fatores de risco glaucoma, coordenado pelo pesquisador Prof. Dr. 
Marcelo Conte, inclusive já aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HOS (CAEE: 
00601712.8.0000.0088 e parecer: 48987). 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
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Como procedimentos estatísticos, foram utilizados o teste de Tukey para a comparações 
múltiplas da população estudada. ANOVA one way com medidas repetidas para comparar as 
variáveis segundo os momentos, e o teste Bartlett para analisar dados significativos indicados pela 
ANOVA one way. 

RESULTADOS 

As respostas gerais do comportamento da PIO e lactato para os grupos S1, S2 e controle de 
todos os momentos em relação ao momento pré-teste são expressos na tabela 2. 

Nas Figuras 2, 3 e 4 estão os resultados detalhados das variáveis em cada momento para o 
protocolo S1. 

A PIO do olho direito (Figura 2) demostrou redução significante de 35,9% (p<0,05) entre os 
momentos M1 e M2 (13 ± 2,1 mmHg e 8,33 ± 2,6 mmHg, respectivamente), de 47,4% (p<0,01) entre 
M1 e M3 (13 ± 2,1 mmHg e 6,83 ± 1,7 mmHg, respectivamente) e de 43,6% (p<0,01) e entre M1 e 
M4 (13 ± 2,1 mmHg e 7,33 ± 3,8 mmHg). 

Já no olho esquerdo a PIO (Figura 3) demostrou redução significante de 36% (p<0,01) entre 
os momentos M1 e M2 (12,5 ± 2,1 mmHg e 8 ± 2,4 mmHg, respectivamente), de 48% (p<0,001) 
entre M1 e M3 (13 ± 2,1 mmHg e 6,5 ± 1,4 mmHg, respectivamente) e de 41,3% (p<0,01) entre M1 e 
M4 (13 ± 2,1mmHg e 7,33 ± 3,8 mmHg). 

As concentrações de lactato (Figura 4) aumentaram 318,6% (p< 0,01) no momento M2 em 
relação ao M1 (2,60 ± 1,3mmol/dL e 10,88 ± 5,8mmol/dL, respectivamente), 332,7% do M1 para M3 
(p< 0,01) (2,60 ± 1,3mmol/dL e 11,25 ± 5,1mmol/dL, respectivamente) e 225,6% do M1 para M4 (p< 
0,05) (2,60 ± 1,3mmol/ dL e 8,45 ± 4,3mmol/dL, respectivamente). 

Os mesmos resultados detalhados para o protocolo S2 são expressos nas Figuras 5, 6 e 7. 

Houve redução significante da PIO em 33,8% (p< 0,05) apenas entre os momentos M1 e M4 
do olho esquerdo (Figura 6) (12,33 ± 1,8mmHg e 8,17 ± 1,8mmHg, respectivamente). 

Para o comportamento das concentrações do lactato (Figura 7) houve aumento significante 
de 127,4% (p< 0,05) apenas do M1 em relação ao M4 (2,43 ± 0,8mmol/ dL e 5,53 ± 2,9mmol/dL, 
respectivamente). 

As figuras 8, 9 e 10 trazem o detalhamento das respostas da PIO e lactato do grupo controle, 
não apresentando alterações significantes em nenhum dos momentos. 

A tabela 3 mostra o valor de p das alterações da PIO e lactato entre os protocolos S1, S2 e 
grupo controle a partir do ∆% de suas respectivas maiores alterações com o M1 das variáveis do 
grupo controle. 

O ∆% para as reduções da PIO do olho direito no S1 em relação ao grupo controle foi de 76% 
(p< 0,01) e 82,49% (p< 0,001) para o olho esquerdo. As concentrações de lactato aumentaram 
17.504% (p< 0,01) entre as duas condições. 

Em relação ao grupo controle e S2, somente a PIO do olho esquerdo houve diferença 
estatística de (p< 0,01), 76,04%. Não houve alterações significantes para as concentrações de 
lactato. 

A tabela 3 também mostra o Effect size (ES) entre o grupo controle e S1 e entre controle e 
S2. Em relação ao grupo controle e S1, o ES foi de 2,11 para o olho direito e 2,65 para o olho 
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esquerdo e para as concentrações de lactato o ES foi de 2,4. Para o grupo controle e S2, o ES foi de 
1,74 para o olho direito e 1,71 para o olho esquerdo e 2,7 para as concentrações de lactato. 

AS Figuras 11, 12 e 13 mostram a comparação entre a média dos momentos M2, M3 e M4 
com o M1 do protocolo S1 para as variáveis da PIO do olho direito, olho esquerdo e lactato. 

A PIO do olho direito reduziu 42,3% (p< 0,0002) (Figura 11), 41,7% (p< 0,0007) no olho 
esquerdo (Figura 12) e aumentou em 292% (p< 0,0064) as concentrações de lactato (Figura 13). 

A comparação entre a média dos momentos M2, M3 e M4 com o M1 do protocolo S2 para 
as variáveis da PIO do olho direito, olho esquerdo e lactato são ilustradas nas Figuras 14, 15 e 16. 

Houve redução da PIO do olho direito em 40,2% (p< 0,0055) (Figura 14), 43,20% (p< 0,0013) 
no olho esquerdo (Figura 15) e aumentou em 174,1% (p< 0,0082) as concentrações de lactato 
(Figura 16). 

As Figuras 17, 18 e 19 mostram a comparação entre a média dos momentos M2, M3 e M4 
com o M1 do grupo controle para as variáveis da PIO do olho direito, olho esquerdo e lactato. 

A Figura 20 mostra o tempo total da sessão de treinamento para os protocolos S1 (45 ± 
3min) e S2 (50 ± 3min), com diferença estatística de p< 0,002. 

O tempo sob tensão (Figura 21) foi calculado pela subtração do tempo total da sessão pela 
soma de todos os períodos de recuperação entre as séries e exercícios. O protocolo S1 gerou 26 
minutos de recuperação (total de 21 ± 4min sob tensão) e o protocolo S2, 44 minutos de 
recuperação (total de 17 ± 3min sob tensão), com diferença estatística de p< 0,02. 

As Figuras 22 e 23 mostram os resultados para o peso corporal dos protocolos S1 e S2 nos 
momentos M1 e M4, sem alterações significantes. 

 

 
Protocolo 

PIO 
Lactato 

OD OE 

M1 - M2 M1 - M3 M1 - M4 M1 - M2 M1 - M3 M1 - M4 M1 - M2 M1 - M3 M1 - M4 

S1 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ 

S2 — — — — — ↓ ↑ ↑ — 

Controle — — — — — — — — — 

 

Tabela 2: Respostas gerais do comportamento da PIO e lactato para os grupos S1, S2 e controle de 
todos os momentos em relação ao momento pré-teste. 
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Figura 2. Comportamento da PIO do olho direito dos momentos M2, M3 e M4 em relação ao M1 do 
protocolo S1. + p< 0,05 e *p< 0,01. 

 

 

Figura 3. Comportamento da PIO do olho esquerdo dos momentos M2, M3 e M4 em relação ao M1 
do protocolo S1. *p< 0,01 e #p< 0,001. 

 

 

Figura 4. Comportamento do lactato dos momentos M2, M3 e M4 em relação ao M1 do protocolo 
S1. *p< 0,01 e +p< 0,05. 
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Figura 5. Comportamento da PIO do olho direito dos momentos M2, M3 e M4 em relação ao M1 do 
protocolo S2. 

 

Figura 6. Comportamento da PIO do olho esquerdo dos momentos M2, M3 e M4 em relação ao M1 
do protocolo S2. +p< 0,05. 

 

Figura 7. Comportamento do lactato dos momentos M2, M3 e M4 em relação ao M1 do protocolo 
S2. +p< 0,05. 
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Figura 8. Comportamento da PIO do olho direito dos momentos M2, M3 e M4 em relação ao M1 do 
grupo controle. 

 

 

Figura 9. Comportamento da PIO do olho esquerdo dos momentos M2, M3 e M4 em relação ao M1 
do grupo controle. 

 

Figura 10. Comportamento do lactato dos momentos M2, M3 e M4 em relação ao M1 do grupo 
controle. 
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Tabela 3: comparação do ∆% dos momentos com maiores alterações em relação ao momento pré 
para as variáveis PIO e lactato entre os protocolos S1, S2 e controle e  Effect size entre controle e S1 
e controle e S2 

 

 

Figura 11. Comparação entre a média dos momentos M2, M3 e M4 com o M1 do protocolo S1 para 
as variáveis da PIO do olho direito. *p< 0,0002. 

 

 

Figura 12. Comparação entre a média dos momentos M2, M3 e M4 com o M1 do protocolo S1 para 
as variáveis da PIO do olho esquerdo. *p< 0,0007. 
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Figura 13. Comparação entre a média dos momentos M2, M3 e M4 com o M1 do protocolo S1 para 
as variáveis do lactato. *p< 0,0064. 

 

Figura 14. Comparação entre a média dos momentos M2, M3 e M4 com o M1 do protocolo S2 para 
as variáveis da PIO do olho direito. *p< 0,0055. 

 

 

Figura 15. Comparação entre a média dos momentos M2, M3 e M4 com o M1 do protocolo S2 para 
as variáveis da PIO do olho esquerdo. *p< 0,0013. 
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Figura 16. Comparação entre a média dos momentos M2, M3 e M4 com o M1 do protocolo S2 para 
as variáveis do lactato. *p< 0,0082. 

 

 

Figura 17. Comparação entre a média dos momentos M2, M3 e M4 com o M1 do grupo controle 
para as variáveis da PIO do olho direito. 

 

 

Figura 18. Comparação entre a média dos momentos M2, M3 e M4 com o M1 do grupo controle 
para as variáveis da PIO do olho esquerdo. 
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Figura 19: Comparação entre a média dos momentos M2, M3 e M4 com o M1 do grupo controle 
para as variáveis do lactato. 

 

 

Figura 20. Tempo total de treinamento dos protocolos S1 e S2. *p< 0,002. 

 

 

Figura 21. Tempo total sob tensão dos protocolos S1 e S2. *p< 0,02. 
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Figura 22. Peso corporal nos momentos M1 e M2 do protocolo S1. 

 

 

Figura 23. Peso corporal nos momentos M1 e M2 do protocolo S2. 

 

DISCUSSÃO 

A associação entre exercício físico, concentração de lactato e PIO teve seus primeiros estudos 
publicados na década de 70. Marcus et al, 1970, observou reduções significantes da PIO durante o 
exercício aeróbio, ao passo em que as concentrações de lactato aumentavam. No entanto, essa 
resposta da PIO não foi observada no grupo controle, o qual recebia uma infusão venosa de lactato 
de sódio e não realizava qualquer tipo de treinamento. As quedas da PIO no primeiro grupo por sua 
vez, foram associadas a maior acidose e aumento da osmolaridade do plasma proporcionada pelo 
exercício e não observadas no grupo controle. 

Outro estudo da década de 70, mostrou maiores reduções da PIO durante o ciclo ergômetro 
realizado a 80% do Vo2máx quando comparado a 60%, relacionando as reduções da PIO com o 
maior componente anaeróbio lático nessas condições (Kielar et al, 1975). 
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Em relação ao TR, somente um estudo relacionou as mudanças da PIO com as concentrações 
de lactato. Tamura et al, 2013, observou reduções significantes da PIO no protocolo de exercício 
supino realizado a 60% de 1RM com repetições realizadas até a falha concêntrica (13,37 + 
2,87mmHg vs 9,37 + 2,97mmHg no olho direito e 13,25 + 1,05 vs 9,37 + 2,61mmHg no olho 
esquerdo), intensidade na qual aumentou em 245% nas concentrações de lactato. 

O presente estudo é o primeiro a investigar a associação entre a concentração de lactato 
com o comportamento da PIO em indivíduos glaucomatosos durante e após duas sessões de TR com 
intensidades diferentes. 

Conforme ilustrado na Tabela 2, o protocolo S1 reduziu a PIO em todos os momentos de 
coletas assim como o lactato aumentou em todos os mesmos momentos. Contudo, o protocolo S2 
só expressou redução significante da PIO no M4 em comparação ao M1, enquanto as concentrações 
de lactato aumentaram após o quarto exercício e logo após o término da sessão (M2 e M3, 
respectivamente). 

Por outro lado, a média das alterações dos momentos M2, M3 e M4 em relação ao M1 para as 

medidas da PIO e concentrações de lactato ilustrados nos Figura 11, 12 e 13 (S1) e 14, 15 e 16 (S2) 

indicam alterações estatisticamente significantes para ambos os protocolos nos escores da PIO e 

concentrações de lactato. 

Embora o ∆% para as maiores alterações da PIO e concentrações de lactato não mostraram 
diferenças estatisticamente significantes entre os protocolos S1 e S2, a comparação entre grupo 
controle e S2 só apresenta reduções significantes da PIO para o olho esquerdo, enquanto a 
comparação entre grupo controle e S1 apresenta alterações significantes para todas as medidas, 
além disso, a Tabela 3 mostra um maior effect size para o protocolo S1 em comparação ao S2. 

Respostas semelhantes ao presente achado também foi encontrado em estudo de Conte, 
2009, realizado com 19 jovens atletas de boxe. O autor investigou o efeito de diferentes estímulos 
de treinamento frequentemente utilizados por praticantes do TR, tais como treinos de 
familiarização, hipertrofia, resistência de força e força máxima com as respostas agudas da PIO. 
Embora todos os protocolos de treinamento resultaram em reduções nos valores da PIO, o modelo 
de TR caracterizado como resistência de força, mostrou maiores reduções da PIO, sendo fortemente 
associado com o volume de treino e tempo sob tensão muscular. 

Corroborando com esses achados, o presente estudo mostra diferenças estatísticas tanto 
entre o tempo total da sessão quanto no tempo sob tensão muscular entre os protocolos S1 e S2. No 
protocolo S1 o tempo total da sessão foi de aproximadamente 45 minutos, enquanto o tempo total 
da sessão do protocolo S2 foi de aproximadamente 60 minutos. Entretanto, mesmo com o tempo 
total da sessão sendo menor, o protocolo S1 proporcionou um maior tempo sob tensão muscular em 
comparação ao S2, justificado pelo tempo de recuperação entre as séries e entre exercícios e pelo 
número de repetições realizadas. 

Embora ambos os protocolos S1 e S2 possuam características metabólicas anaeróbias, com 
concomitante produção de lactato, o maior tempo sob tensão muscular decorrente do protocolo S1, 
favorece um ambiente metabólico mais predominante ao metabolismo glicolítico lático em relação 
ao S2, o que gerou o aumento das concentrações do lactato em 417 ± 159% no S1 (p< 0,001), e de 
194 ± 128% (dados não estatísticos) em relação ao M1 dos dois protocolos. 

Embora os principais mecanismos fisiológicos acerca das alterações da PIO em relação ao 
exercício físico não sejam totalmente elucidados, é conhecido que a condição de redução do pH, 
aumento das concentrações de lactato sanguíneo e aumento da osmolaridade do plasma estejam 
intimamente relacionadas a essas alterações. 
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O ambiente mais ácido proporcionado pela maior concentração de íons de H+, provenientes 
do metabolismo anaeróbio lático reduzem a atividade da enzima anidrase carbônica, dificultando o 
transporte ativo de Na+ e consequentemente reduz a produção do HA (CBO, 2016). Além disso, a 
perda de água e eletrólitos decorrente a desidratação durante o exercício, sobretudo de 
características aeróbias, também aumenta a osmolaridade do plasma, afetando a produção do HA e, 
portanto, a PIO (Roddy et al, 2014). No entanto, as condições de desidratação estão relacionadas a 
execução de exercícios de características aeróbias e também aqueles realizados em altas 
temperaturas (Hunt et al, 2012). Nesse aspecto, as Figuras 22 e 23 mostram a estabilização do peso 
corporal dos participantes do presente estudo em relação aos momentos M1 e M4, sendo um 
importante indicador de que não houve desidratação durante as sessões de treinamento, e 
portanto, outros mecanismos podem estar associados às reduções pressóricas. 

De modo geral, ambos os protocolos de TR foram capazes de reduzir a PIO de praticantes 
diagnosticados com GPAA, corroborando com estudos anteriores realizados com voluntários 
normotensos (Conte, 2009; Tamura, 2013; Soares, 2015). No entanto, as reduções da PIO foram 
mais expressivas na condição de maior volume e menor intensidade de treinamento, como 
observado no protocolo S1, que mostrou forte correlação negativa (-0,49 p< 0,05) entre produção 
de lactato e diminuição da PIO. 

De modo geral, a PIO reduz seus valores de forma aguda durante a prática de exercícios 
físicos aeróbios e resistidos, que indicam a relação entre as diminuições pressóricas do globo ocular 
com a redução do pH, aumento do lactato e da osmolaridade do plasma (Tamura et al 2013; Conte, 
2009; Vieira et al 2006). No entanto, conforme o Quadro 1, são contáveis o número desses estudos 
que relacionam os efeitos do TR com a PIO, e assim como citado por outros autores sobre a 
necessidade de novos achados para o efeito do treinamento aeróbio na PIO, novas investigações 
que melhor explanem a relação entre a fisiologia do exercício resistido e PIO são necessárias (Risner 
et al, 2009). Além disso, a ausência de equipamentos que permitam realizar a aferição da PIO no 
exato momento da execução dos exercícios impossibilita a compreensão completa acerca desse 
assunto. 

Até o presente momento, os estudos evidenciam o potencial efeito redutor da PIO tanto em 
indivíduos normotensos quanto em glaucomatosos após a pratica de exercícios físicos, mesmo com 
alteração no tipo de ventilação utilizada ou posicionamento corporal durante os exercícios os 
resultados não indicam qualquer influência na PIO (Conte, 2009; Soares, 2015). 

Além dos efeitos hipotensores do globo ocular frente aos exercícios físicos, é muito bem 
documentada na literatura científica seus efeitos positivos no controle do peso corporal, diabetes 
Mellitus, pressão arterial e sobretudo na síndrome metabólica (ACSM, 2010; Castro et al, 2015; 
ACSM, 2015). 

A síndrome metabólica por sua vez, possui correlação positiva com a incidência de 
glaucoma, que nesse aspecto, a realização do exercício físico indiretamente contribuiria como 
potencial intervenção preventiva e/ou de controle da doença juntamente com a administração de 
fármacos, frequentemente utilizados no controle da PIO (Sakata, et al 2000; Castro et al, 2015). 

 

APLICAÇÕES PRÁTICAS 

O presente estudo corrobora com achados anteriores quanto as respostas da PIO frente o 
TR. Exercícios que promovem maiores concentrações de lactato reflete em quedas mais significantes 
da PIO, tanto em indivíduos normotensos, quanto em indivíduos glaucomatosos. 
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Sessões de TR realizadas com repetições até a falha concêntrica com sobrecargas próximas a 
60% de 1RM e com tempo de recuperação de 1 minuto, como preconizado pelas diretrizes do ACSM, 
2009 para o desenvolvimento de resistência de força, aumentam a densidade da sessão de 
treinamento, e consequentemente, o tempo sob tensão muscular, fatores que se mostram 
importantes para as quedas pressóricas. 

As maiores reduções da PIO observadas nesse tipo de protocolo de treinamento podem 
estar relacionadas diretamente na produção do HA. Nessas condições de treinamento, a produção 
do HA fica comprometida por conta das reduções do pH celular provenientes do metabolismo 
anaeróbio lático, que por sua vez, diminui a atividade da anidrase carbônica e logo, dificulta a 
passagem de Na+ entre os processos ciliares do corpo ciliar assim como o carreamento de água. 

Embora o TR não anule a necessidade do uso dos fármacos no controle da PIO em 
portadores de GPAA, em termos gerais, o TR apresenta um importante efeito hipotensor no globo 
ocular e sobretudo, não oferece um fator adicional de risco para esses indivíduos. Além disso, essa 
população ainda pode se beneficiar dos efeitos positivos que os exercícios físicos proporcionam para 
o controle de diversas doenças metabólicas, musculoesqueléticas e no controle da obesidade. 

 

CONCLUSÃO 

A sessão de TR realizado com sujeitos diagnosticados com GPAA resultou em diminuição da 
PIO em ambos os protocolos S1 e S2, sobretudo, o protocolo S1, o qual houve maior expressão das 
concentrações de lactato, as respostas hipotensoras do globo ocular foram maiores, indicando forte 
correlação e Effect size para esse protocolo. 

O tempo sob tensão muscular pode ser um fator importante na magnitude das reduções da 
PIO por influenciar o ambiente metabólico e consequentemente, o aumento da osmolaridade do 
plasma e redução do pH, fatores relacionados aos mecanismos de produção do HA. 

Os presentes dados corroboram com os resultados obtidos de outros estudos realizados com 
indivíduos normotensos, que por sua vez, indica que o TR não apresenta um fator de risco adicional 
para o desenvolvimento do GPAA, podendo ainda contribuir no controle de outras importantes 
doenças que impactam de forma negativa na PIO. 
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RESUMO 

 Introdução: A prescrição de exercícios aeróbios de intensidade modera e baixa promove adaptações 
moleculares, celulares, imunológicas e teciduais benéficas à saúde. Objetivo: Verificar o efeito do 
exercício de baixo volume e intensidade moderada na Pressão Intraocular (PIO) de pacientes com 
glaucoma. Método: foram estudados sete pacientes (64 ± 8,22 anos) com diagnóstico de Glaucoma 
Primário de Ângulo Aberto (GPAA), submetidos a sessão de exercício aeróbio contínuo, em esteira, 
com duração de 20 minutos e intensidade de 65% da frequência cardíaca máxima. A PIO foi 
mensurada em três momentos: imediatamente antes do exercício, imediatamente após o exercício e 
após três minutos do término do exercício. Como procedimento estatístico foi utilizado teste anova 
adotando-se um nível de significância 5%. Resultados: Diminuição significativa da PIO após a sessão 
de exercício (13 ± 2,38 vs. 9,85 ± 3,18 mmHg no olho direito e 14,28 ± 3,68 vs. 11 ± 4,04 mmHg olho 
esquerdo). Após 3 minutos a PIO, manteve-se significativamente reduzida em ambos os olhos 9 ± 
2,58 mmHg e 11 ± 3,21 mmHg respectivamente. Conclusão: o exercício aeróbio com volume baixo e 
intensidade moderada promoveu redução da PIO em pacientes glaucomatosos, importante 
considerar que, além do efeito direto na PIO, o exercício promove outros benefícios que podem 
contribuir na saúde em geral desses pacientes. 

Palavras-chave: Pressão Intraocular, Exercício Aeróbio, Glaucoma 

ABSTRACT 

Introduction: The prescription of aerobic exercise of moderate and low intensity promotes positive 
adaptations molecular, cellular, immune and tissue. Objective: To verify the effect of low volume 
exercise and moderate intensity on intraocular pressure (IOP) in patients with glaucoma. Method: 
Seven patients (64 ± 8,22 years) with diagnosis of Primary Angle Glaucoma, submitted to a 
continuous aerobic exercise session on a treadmill, with duration of 20 minutes and 65% intensity of 
maximum heart rate. The IOP was measured in three moments: immediately before the exercise, 
immediately after the exercise and after three minutes of the end of the exercise. Statistical 
procedure was used anova test adopting a level of significance 5%. Results: There was a significant 
decrease in IOP after exercise (13 ± 2.38 vs. 9.85 ± 3.18 mmHg in the right eye and 14.28 ± 3.68 vs. 
11 ± 4.04 mmHg in the left eye) . After 3 minutes of passive rest at IOP, it remained significantly 
reduced in both eyes 9 ± 2.58 mmHg and 11 ± 3.21 mmHg respectively. Conclusion: aerobic exercise 
with low volume and moderate intensity promotes IOP reduction in glaucomatous patients, it is 
important to consider that, in addition to the direct effect on IOP, exercise may promote other well-
known benefits that may contribute to the general health of these patients 

Keywords: Intraocular Pressure, Aerobic Exercise, Glaucoma 
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INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2011), o glaucoma é a segunda causa de 
cegueira no mundo. Em 2011 foram diagnosticadas 65 milhões de pessoas essa patologia no mundo, 
somente no Brasil a incidência deste agravo foi de 900 mil, sendo a pressão intraocular (PIO) elevada 
um dos principais fatores de risco para o glaucoma, o qual pode se manifestar como primário ângulo 
aberto (GPAA), primário de ângulo fechado (GPAF), de pressão normal, agudo, secundário e 
congênito (OMS, 2011). Nesse sentido, Quigley & Broman (2006) estimam que em 2020 a incidência 
mundial seja de aproximadamente 80 milhões de pessoas, sendo 74% com GPAA, sobretudo a 
cegueira bilateral estará presente em 5,9 milhões de pessoas com GPAA e 5,3 milhões de pessoas 
com GPAF. 

O humor aquoso, líquido claro que preenche as câmaras anteriores e posteriores do olho, 
produzido pelo corpo ciliar, o qual está situado entre a córnea e o cristalino, tem como função levar 
nutrientes até a câmara anterior do olho, é o principal determinante da PIO (VAUGHAN, ASBURY E 
RIORDAN-EVA, 1998), 

A elevação crônica da PIO é pouco perceptível, no entanto, Azuara-Blanco, Costa e Wilson 
(2003) relatam que a súbita elevação da PIO (cerca de 50mmHg) promove dor ocular excessiva, 
redução do campo visual, visão de vultos e vermelhidão na região, podendo desencadear uma 
resposta do sistema autonômico provocando náusea, vômito, taquicardia e sudorese excessiva. 

Já é amplamente conhecido que o exercício físico promove vários benefícios á saúde, como, 
por exemplo: melhora nos aspectos antropométricos, neuromusculares, metabólicos, psicológicos e 
fisiológicos. Especificamente o aumento no volume sistólico, da potência aeróbia, do Consumo de 
Oxigênio Máximo (VO2max), melhora do perfil lipídico e da sensibilidade à insulina, diminuição da 
pressão arterial e da frequência cardíaca em repouso. Além disso, podem-se observar mudanças 
expressivas na composição corporal como: redução da gordura corporal, aumento da massa magra e 
aumento na densidade óssea (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS AND MEDICINE, 2009). 

Especificamente tem sido observado que o exercício promove alterações não só na aptidão 
física e saúde, mas também na PIO (CONTE et al., 2009) Nesse sentido, foi analisada a PIO de mais de 
uma centena de pessoas (entre adultos saudáveis e pacientes com glaucoma primário), submetido a 
exercícios aeróbios moderados. Foi encontrado que a atividade física promoveu a redução da PIO 
em indivíduos saudáveis, bem como em pacientes com glaucoma já em tratamento, além de 
contribuir para a diminuição da instilação de beta-bloqueadores, análogos de prostaglandinas ou 
alfa-agonistas. Os autores consideraram que pessoas com glaucoma devem ser encorajadas a 
praticar exercícios aeróbios, devido aos benefícios esperados (Natsis et al., 2009) . Em outro estudo 
de revisão, a respeito do estilo de vida, nutrição e glaucoma os autores concluíram que o exercício 
físico e a dieta apresentam influências positivas no controle da PIO(Pasquale & Kang 2009). 

Segundo Conte et al (2014) em indivíduos jovens, sexo masculino e PIO considerada normal 
(entre 10 e 20 mmHg) o exercício aeróbio intervalado de alta intensidade (duração de 30 minutos, 
alternando 2 minutos a 50% da frequência Cardíaca de Reserva (FCR) por 1 minuto a 80% FCR) foi 
mais efetivo para redução da PIO comparado ao exercício aeróbio contínuo moderado (60% da FCR 
por 30 minutos). 

Ozmerdivenil, Simsek, Bulut, Karacabey, & Saygin, (2006) apontam que o exercício aeróbio 
foi mais efetivo para diminuição da PIO do que o anaeróbio, tanto para praticantes de exercícios 
quanto sedentários No entanto, devido a quantidade de estudos disponíveis é precoce afirmar a 
superioridade de um tipo de exercício específico para redução da PIO, pois muitos estudos têm 
mostrado reduções significativas da PIO decorrente do treinamento resistido (CONTE & SCARPI, 
2014; TAMURA, et al, 2013; CONTE et al, 2009, CHROMIAK, et al, 2003, VIEIRA et al, 2003). No 
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entanto, constata-se que exercícios aeróbios leves, moderados e intensos foram aplicados aos 
pacientes com glaucoma devido à ação hipotensiva (Qureshi, Xi, Huang, & Wu, 1995) 

OBJETIVO  

Verificar o efeito do exercício de baixo volume e intensidade moderada na PIO de pacientes 
com glaucoma. 

MATERIAL E MÉTODO 

Foi realizado um estudo transversal com sete pacientes (64 ± 8,22 anos), do Hospital 
Oftalmológico de Sorocaba, submetidos a uma sessão de exercício aeróbio contínuo no Centro de 
Atividade Física do Banco de Olhos de Sorocaba-SP (BOS Fit). Para a investigação, a amostra, por 
conveniência, foi constituída por voluntários selecionados de acordo com os seguintes critérios de 
inclusão: i) ambos os sexos; ii) sedentários; iii) com idades entre 40 a 80 anos; iv) sem presença de 
lesões e aptos fisicamente a realizar o teste: teste negativo ao Par-q e liberação médica; vi) 
portadores de Glaucoma Primário de Ângulo Aberto (GPAA) sob tratamento oftalmológico. Como 
critérios de exclusão foram considerados: incapacidade de realizar os exercícios e/ou lesões 
osteomusculares. 

O protocolo foi conduzido seguindo os princípios éticos estabelecidos pela Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa, e o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do 
Hospital Oftalmológico de Sorocaba (parecer 48987). Sendo que todos participantes foram 
esclarecidos sobre o projeto, respectivo grau de envolvimento no mesmo e solicitado a assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DA 
SAÚDE, 1996). 

O exercício foi realizado em esteira rolante eletromagnética programável Righetto® modelo 
R2500, com monitorização contínua da frequência cardíaca (FC) por frequencímetro da marca Polar® 
modelo F1. Para o cálculo da intensidade do esforço aeróbio foi empregado o percentual da 
frequência cardíaca máxima (FCM) (MCardle. Katch, & Katch, 2004), estimada segundo fórmula: FCM 
= 208 - [0,7 x idade] (Tanaka & Monahan, 2009), nesse sentido as sessões de exercícios aeróbios 
contínuos com duração de 20 minutos, foram executadas com intensidade de 65% da FCM. A PIO foi 
obtida pelo Tonômetro de Perkins, antes do início do exercício, na finalização da sessão de exercício 
e três minutos após o término da atividade. O Tonômetro de Aplanação de Perkins apresenta 
correlação confiável nas medidas da PIO em relação ao de Goldmann considerado o padrão-ouro 
para a medida da PIO (Lamparter & Hoffmann, 2009; apud STAMPER, 2011). Em todas as situações a 
medida foi registrada com os voluntários sentados observando objeto à distância com o olho 
contralateral, após a instilação de uma gota de colírio de proparacaína e uma gota de colírio de 
fluoresceína. 

A análise estatística foi realizada pelo Teste de normalidade de Shapiro-Wilk. 
Descritivamente foram calculados a média e o desvio-padrão, para comparação das médias 
referente às variáveis estudadas foi utilizado Teste ANOVA adotando-se um nível de significância 5%. 
O software utilizado foi o GraphPad Prism®. 

RESULTADOS 

A tabela 1 apresenta os dados referentes as características individuais e do exercício 
realizado pelos voluntários. 
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Tabela 1: Distribuição da média, desvio padrão e mediana das variáveis estudadas. 

 

 

Gráfico 1: Diminuição significativa da PIO após a sessão de exercício em ambos os olhos, de 13 ± 2,38 mmHg no 
olho direito (OD) e 14,28 ± 3,68 mmHg olho esquerdo (OE) para 9,85 ± 3,18 mmHg e 11 ± 4,04 mmHg respectivamente 
imediatamente após o exercício. Após 3 minutos de descanso passivo a PIO foi de 9 ± 2,58 mmHg (OD) e 11 ± 3,21 mmHg 
(OE). 

 

Tabela 2: Percentual da variação da PIO imediatamente após o exercício e três minutos após o exercício. 

DISCUSSÃO 

Os resultados observados no presente estudo sugerem o efeito hipotensor do exercício físico 
aeróbio (Power & Howley, 2006) de baixo volume (20 minutos) e intensidade moderada (65% da 
FCM) na PIO semelhante ao registrado em outros estudos, porém com volume e intensidade muito 
mais elevados (Conte et al., 2009; apud Vieira, Oliveira, Andrade, Bottaro, & Ritch, 2006; apud 
Qureshi, Xi, Huang, & Wu, 1996). 

Estudo epidemiológico (Williams, 2009) com 29.854 corredores norte-americanos mostrou 
que indivíduos com melhor capacidade física (mais rápidos para percorrer 10 quilômetros) ou que 
corriam mais quilometragem por dia (6km/dia) apresentaram menor risco relativo de incidência de 
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glaucoma, no entanto essas metas de volume e intensidade de exercício são inviáveis e inatingíveis 
para pessoas sedentárias e com as características da maioria dos pacientes de glaucoma, nesse 
sentido, os presentes resultados apontam que outros níveis de exercício físico, especialmente menos 
intensos e volumosos, podem promover redução da PIO, com possibilidade de auxílio no tratamento 
da hipertensão ocular, podendo, em pessoas com baixa visão contribuir na prevenção da perda 
gradativa da visão e em cegos, decorrente do glaucoma, gerar redução temporária da PIO, podendo 
promover redução da dor causada pela PIO elevada. 

É reconhecido que pessoas com glaucoma são mais susceptíveis aos danos progressivos da 
doença quando são sedentárias. Nesse sentido, (Hilton, 2003) aponta que agudamente a atividade 
física, porém sem especificar a intensidade e volume, pode reduzir a PIO em até 4 mmHg em 
pessoas com GPAA, valor que também foi encontrado em nosso estudo. Importante destacar que, 
além do efeito direto na PIO de glaucomatosos, o exercício pode promover benefícios adicionais, já 
amplamente conhecidos, que podem ajudar na saúde em geral desses pacientes (AMERICAN 
COLLEGE OF SPORTS AND MEDICINE, 2009). 

Uma hipótese para explicar a redução da PIO após o exercício está relacionada com o 
aumento da drenagem do Humor Aquoso (HA). O exercício promove o aumento da resposta 
simpática e consequentemente a adrenalina ativa o músculo ciliar e aumenta a permeabilidade da 
malha trabecular com isso ocorre a elevação no fluxo de drenagem do HA para o canal de schlemm 
(Chromiak, Abadie, Braswell, Koh, & Chilek, 2003). 

Outro fator a se considerar é a resposta do término do exercício aeróbio que acarreta, a 
redução da PIO decorrente de fatores como: hiperventilação, redução da osmolaridade do plasma e 
aumento da síntese de óxido nítrico (Ashkenazi, Melamed, Blumenthal, 1992). 

Também é importante considerar que no esforço físico, ao final do ciclo bioenergético 
anaeróbio duas moléculas de lactato e dois hidrogênios são formados para cada molécula de glicose 
utilizada. Essas moléculas se não tamponadas, são transportadas para o sangue, promovendo 
acidose, a qual além de dores musculares e dificuldade na recuperação tecidual podem modificar 
alguns processos celulares, um deles é redução da atividade da bomba de sódio no corpo ciliar e 
consequentemente diminuir a produção do humor aquoso (CONTE & SCARPI, 2014; TAMURA et al, 
2013), no entanto, a intensidade do exercício aplicada no presente estudo, em torno de 65% da 
FCM, provavelmente foi insuficiente para reduzir significativamente o pH plasmático. 

Estudos mostram que a melhora na redução da PIO por conta de colírios (análogos de 
prostaglandina) é em média de 30% (Guedes, Guedes,& Chaoubah, 2008), porém o custo da terapia 
medicamentosa são relativamente elevados, podendo chegar em média a três mil reais em cinco 
anos de tratamento. Atualmente, já é amplamente conhecido que pessoas com diabetes 
dependentes de insulina, após engajamento em programas de exercício físico diminuem a 
necessidade da dosagem de medicamentos, promovendo melhora da qualidade de vida e economia 
nos gastos mensais com medicamento (Colberg, 2010). 

Assim sendo, devem ser realizadas mais investigações, principalmente para verificar o efeito 
crônico exercício físico na PIO de pessoas com glaucoma, uma vez que a prática regular de atividade 
física pode se configurar como uma opção interessante como adjuvante no controle e tratamento do 
GPAA. 

CONCLUSÃO 

Foi verificada redução da PIO em pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto após 
sessão de exercício aeróbio com volume baixo e intensidade moderada. 
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RESUMO 

Nosso objetivo foi comparar os efeitos agudos do treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI) 
versus exercício moderado contínuo (EMC) na pressão intraocular (PIO) em indivíduos saudáveis. 
Quinze homens jovens (idade = 22,1 ± 6 anos) foram submetidos a 30 min de TIAI (2 min de 
caminhada a 50% da FC de reserva) alternada com 1 min de corrida a 80% da FC de reserva) e 
sessões de EMC (30 min de correr / correr a 60% da reserva de RH) em ordem aleatória (2 a 5 dias 
entre as sessões). A PIO foi medida antes (baseline), imediatamente após (pós-exercício), 5 min após 
(Rec5) e 10 min depois (Rec10) de cada sessão de exercícios. A PIO foi reduzida após o exercício e 
permaneceu reduzida em Rec5 durante a sessão de TIAI e EMC, sem diferença significativa entre as 
intervenções (~ 16% entre 23%). No entanto, a PIO permaneceu reduzida em Rec10 somente após a 
intervenção do TIAI (~ 19%), enquanto a PIO no Rec10 retornou a níveis semelhantes aos observados 
no início do estudo durante a intervenção EMC. Em resumo, tanto o TIAI quanto o EMC reduziram 
igualmente a PIO imediatamente e 5 min após a sessão de exercícios. No entanto, apenas o TIAI foi 
capaz de permanecer com a PIO reduzida 10 minutos após o exercício. Esses resultados sugerem que 
a TIAI pode ser mais eficaz do que a EMC na redução da PIO em homens jovens e saudáveis. 

Palavras-chave: exercício aeróbico; glaucoma; treinamento intervalado de alta intensidade; pressão 
intraocular 

ABSTRACT 

Our purpose was to compare the acute effects of high-intensity interval training (HIT) vs. con- 
tinuous moderate exercise (CME) on intraocular pressure (IOP) in healthy subjects. Fifteen young 
men (age = 22.1 ± 6 years) underwent 30 min of HIT (2 min of walking at 50 % of reserve heart rate 
(HR) alternated with 1 min of running at 80 % of reserve HR) and CME sessions (30 min of 
jogging/running at 60 % of reserve HR) in ran- dom order (2–5 days between sessions). IOP was 
measured before (baseline), immediately after (post-exercise), 5 min after (Rec5) and 10 min after 
(Rec10) each exercise session. IOP was reduced post-exercise and remained reduced at Rec5 during 
both HIT and CME session, with no significant difference between interventions (~16 % between 23 
%). However, IOP remained reduced at Rec10 only after HIT intervention (~19 %), whereas IOP at 
Rec10 returned to levels similar to the observed at baseline during CME intervention. In summary, 
both HIT and CME equally reduced IOP immediately and 5 min after exercise session. However, only 
HIT was able to remain IOP reduced 10 min after exercise. These results suggest that HIT may be 
more effective than CME for reducing IOP in young healthy men. 

Key words:  aerobic exercise; glaucoma;  high-intensity interval training; intraocular pressure 
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INTRODUÇÃO 

O glaucoma, uma doença neuropática óptica progressiva que resulta na morte das células 
ganglionares da retina, afeta aproximadamente 68 milhões de pessoas em todo o mundo e é 
considerada uma das principais causas de cegueira globalmente [31,32]. Seus fatores de risco 
incluem pressão intra-ocular (PIO), genética, raça, idade e fatores vasculares [2]. Entretanto, a 
pressão intra-ocular (PIO) continua sendo o principal fator de risco atualmente tratável para o 
glaucoma [32]. 

Exercício aeróbio dinâmico, uma intervenção não-farmacológica bem conhecida associada a risco 
reduzido de doença crônica e mortalidade prematura [18-20, 34, 35, 37], também tem demonstrado 
benefícios para a PIO [10, 15, 24, 32]. Um dos benefícios clinicamente significativos do exercício para 
a PIO são os seus efeitos hipotensores agudos, que foram relatados pela primeira vez na década de 
1960 [21]. Desde então, a diminuição transitória da PIO após exercícios aeróbicos dinâmicos tem 
sido demonstrada tanto em olhos saudáveis [8, 13, 27, 29, 30] como glaucomatosos [7, 28]. É 
importante notar que os efeitos hipotensores agudos do exercício na PIO parecem ser diretamente 
proporcionais à intensidade do exercício [13, 22, 27, 28, 30, 32], e que a magnitude do declínio da 
PIO é melhor predito pela intensidade relativa do que pela intensidade absoluta do exercício 
realizado [13]. No entanto, várias populações podem não tolerar o exercício contínuo de intensidade 
vigorosa, incluindo pessoas sedentárias com glaucoma [15] e, portanto, podem não aproveitar os 
maiores benefícios da maior intensidade de exercício para reduzir sua PIO. O treinamento 
intervalado de alta intensidade (TIAI), uma modalidade de exercício que se mostrou superior ao 
exercício moderado contínuo (EMC) para diversas variáveis de saúde e fitness [3, 4, 6, 11, 33, 39, 
41], comprovou ser bem tolerado por indivíduos saudáveis [3, 4] e populações com doença crônica 
[11, 33, 39, 41] e pode ser uma estratégia atraente e útil para reduzir a PIO em indivíduos saudáveis 
e glaucomatosos. No entanto, o efeito agudo do TIAI na PIO não foi estudado anteriormente. Como 
a maioria dos protocolos de TIAI envolvem apenas 8 a 16 minutos de exercícios de intensidade 
vigorosa [3, 4, 11, 33, 38, 39, 41] em contraste com o maior volume (> 30 min) comumente usado 
por protocolos de exercícios contínuos [3, 4 , 11, 28], o benefício potencialmente maior dessa 
modalidade de exercício de baixa intensidade e baixo volume para reduzir a PIO precisa ser 
investigado. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos agudos da TIAI versus EMC na PIO em 
indivíduos saudáveis. Nossa hipótese é que o TIAI é superior ao EMC para reduzir a PIO nessa 
população. 

MÉTODOS 

População e desenho do estudo 

Foram estudados 15 saudáveis, peso normal (peso = 70,61 ± 7,51 kg; estatura = 176 ± 6cm; 
IMC = 22,79 ± 1,89 kg / m2), normotensos (pressão arterial = 109 ± 9,3 / 69 ± 6,9 mmHg) não 
fumantes e fisicamente homens jovens ativos (idade = 22,1 ± 6 anos), recrutados no Centro de 
Atividade Física do Banco de Olhos de Sorocaba (Sorocaba, Brasil). Um histórico do indíviduo, revisão 
de prontuários médicos e avaliação física foram realizados antes da participação no estudo para 
documentar sintomas, história de doenças crônicas, medicação atual, fatores de risco cardíaco, 
eventos e procedimentos cardíacos. Sujeitos com glaucoma, PIO ≥ 21 mmHg, limitações 
musculoesqueléticas ao exercício físico, doença cardiovascular ou metabólica não controlada, 
diabetes insulino-dependente, distúrbios psicológicos crônicos, doença cardíaca ou uso de qualquer 
medicamento que possa influenciar a resposta cardiovascular e ocular ao exercício foram excluídos 
do estudo. Os participantes foram então encaminhados para um teste ergométrico de esforço (TEE) 
para determinar sua dinâmica de freqüência cardíaca (FC) e para prescrever a intensidade da sessão 
de TIAI e EMC. Após o TEE, os voluntários foram randomizados um a um para a sessão TIAI ou EMC 
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(30 min). Todos os voluntários realizaram as 2 sessões de exercício em um desenho cruzado 2 a 7 
dias após a randomização, e houve pelo menos dois dias de intervalo entre as sessões de exercício . 
A PIO foi medida antes (baseline), imediatamente após a sessão de exercício (pós-exercício), 5 min 
após a sessão de exercício (Rec5) e 10 min após a sessão de exercício (Rec10) com um tonômetro de 
aplanação de Perkins (Clement Clarke Inc., Columbus, OH). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética Institucional e está de acordo com os padrões éticos do International Journal of Sports 
Medicine [14]. Todos os voluntários leram uma descrição detalhada do protocolo e forneceram seu 
consentimento informado por escrito. 

Teste ergométrico de esforço (TEE) 

Os voluntários realizaram um teste máximo, limitado por sintomas,  em esteira rolante  (0 ° 
de inclinação) (entre 8:00 e 10:00 da manhã) usando um protocolo modificado por Heck em 
temperatura ambiente controlada (20–23 ° C) antes da participação em Sessões de TIAI e EMC 
conforme descrito anteriormente [5]. O ritmo cardíaco foi continuamente monitorado pelo 
eletrocardiograma de 12 derivações e registrado por 10 segundos no final do período de descanso, 
no final de cada fase de aquecimento e exercício e no final de cada minuto da fase de recuperação. 
Os indivíduos foram orientados a evitar bebidas alcoólicas e cafeinadas por 24h e ter uma refeição 
leve até 2h antes do TEE. A FC máxima prevista pela idade foi determinada usando uma equação 
padronizada [36]. 

Avaliação da pressão intraocular (PIO) 

Todas as medidas da PIO foram realizadas no olho direito antes do exercício, pós-exercício, 
Rec5 e Rec10 da sessão TIAI e EMC, com um tonômetro de aplanação Perkins (Clement Clarke Inc., 
Columbus, OH) e pelo mesmo oftalmologista que não sabia qual sessão de exercícios os voluntários 
estavam realizando. Uma gota de solução oftálmica de fluoresceína sódica e cloridrato de 
proparacaína foi aplicada antes de cada medida de PIO, que foi realizada com cada sujeito sentado e 
com seu olho contralateral focado em um objeto distante. 

Sessões de TIAI e EMC 

As 2 sessões de exercício foram realizadas pela manhã (entre 8:00 e 10:00), em temperatura 
ambiente controlada (20-23 ° C) e consistiram em 30 min de TIAI ou EMC em esteira rolante ( R2000, 
Righetto, Campinas, SP). A intensidade do exercício foi determinada de acordo com a carga de 
trabalho alcançada durante o TEE e foi calculada para promover a mesma carga de trabalho 
cardiovascular tanto para o TIAI quanto para o EMC. O EMC foi de 30 min de corrida / corrida em 
esteira em 60% da FC de reserva. O TIAI foi de 30 min de caminhada / corrida em esteira com 
intensidade alternada entre 80% (1 min) e 50% (2 min) de FC de reserva, o que dá uma carga de 
trabalho média de 60%. A FC de reserva foi calculada pela diferença entre a FC máxima e a FC em 
repouso, multiplicada pela intensidade do exercício e adicionada à FC de repouso, de acordo com o 
método de Karvonen [16]. FC pico e repouso foram obtidos no TEE. A FC de cada indivíduo foi 
monitorada durante todas as sessões de exercício por um monitor de FC (Polar® F1, Polar Electro 
Inc., Kempele, Finlândia). 

MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

Os dados são mostrados como média ± desvio padrão ou intervalo de confiança de 95% (IC). 
O SigmaStat 3.5 for Windows (Systat Software Inc., Chicago, IL, EUA) foi usado para realizar a análise 
estatística. O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado para garantir uma distribuição gaussiana dos dados. 
A ANOVA de duas vias com medidas repetidas (intervenção vs. tempo) foi usada para indicar 
diferenças inter e intra-intervenção nos níveis de PIO e alterações relativas da PIO induzida pelo 
exercício. A análise post-hoc de Bonferroni foi usada para identificar diferenças significativas que 
foram indicadas pela  ANOVA. A significância foi estabelecida em p <0,05. Para obter uma estimativa 



 

 

123 

do tamanho do efeito que poderíamos esperar para a variável em nossa amostra, contamos com 
resultados de estudos semelhantes aos nossos [13, 27-30]. Considerando que os resultados desses 
estudos produziram uma redução de 2,5 a 4 mmHg na PIO, estimamos que uma amostra global de 
15 indivíduos seria necessária para fornecer uma potência de 80% para detectar uma redução da PIO 
de 4 mmHg (assumindo um desvio padrão de 4 mmHg) com uma α bilateral de <0,05. 

Tabela 1: Teste Ergométrico de esforço e parâmetros da sessão de exercício 

Variável (N = 15) Média DesvioPadrão 

  Variáveis TEE 

Frequencia em repouso (bpm) 66.9 9.3 

Frequencia máxima (bpm) 193.5 4.2 

% of maximal heart rate 
predicted ( %) 

104.7 5.4 

rate of perceived exertion 19.4 0.7 

Variáveis da sessão de exercício 

Frequencia TIAI – 50 % (bpm) 129.7 5 

Frequencia TIAI – 80 % (bpm) 167.4 3.8 

Frequencia EMC  (bpm) 142.3 4.4 

Velocidade TIAI – 50 % (km/h) 7.2 1.4 

Velocidade TIAI – 80 % (km/h) 14.6 2.1 

Velocidade EMC (km/h) 9.3 1.3 

Distância TIAI (km) 4.8 0.7 

Distância EMC (km) 4.6 0.8 
TEE, Teste Ergométrico de esforço; TIAI, Treino Intervalado de Alta intensidade; EMC, Exercício moderado 
contínuo 

 

 

Tabela 2:  Pressão intra-ocular antes e depois da sessão de TIAI ou EMC 

Variável Baseline Pós-exercicio Rec5 Rec10 

TIAI 12.2 ± 1.9 9.2 ± 1.2 *** 9.8 ± 1.7 *** 9.7 ± 1.5 *** 

EMC 12.4 ± 2 9.7 ± 1.8 ** 10 ± 1.6 ** 11.5 ± 1.8† 
 

TIAI, Treino Intervalado de Alta intensidade; EMC, Exercício moderado contínuo. Os asteriscos denotam diferença 
significativa em relação ao valor basal (**: P <0,01; ***: P <0,0001). 

† denota diferença significativa do TIAI no mesmo período (P <0,05) 
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Figura 1:  Redução da pressão intra-ocular (porcentagem) durante o treinamento intervalado 
de alta intensidade (HIT) ou a intervenção contínua com exercício de intensidade moderada (EMC). † 
denota diferença significativa da HIT no mesmo período (P <0,05). 

 

RESULTADOS 

A FC de repouso dos voluntários variou de 56 a 86 bpm, com cada indivíduo atingindo pelo menos 
98% de sua FC máxima prevista para a idade, e 18 pontos em uma escala 6–20 RPE durante a TEE, 
sugerindo que todos os sujeitos realizaram esforços máximos durante a TEE (Tabela 1). A velocidade 
e a FC da EMC variaram entre 8 e 10 km/h e 135 e 159 bpm, enquanto a velocidade e FC da TIAI em 
intervalos de alta intensidade (80% da FC de reserva) variaram entre 12 e 16 km/h e 168 e 183 bpm; 
A velocidade e a FC do TIAI, durante intervalos de baixa intensidade, variaram entre 6 e 8 km/h e 
126 e 147 bpm, respectivamente. Não foi observada diferença significativa na distância caminhada / 
corrida entre a HIT e a sessão de EMC ( Tabela 1). 

Os dados da PIO medidos durante a intervenção da HIT e CME são mostrados na  Tabela 2 e  Figura 
1. A PIO foi reduzida após o exercício e permaneceu reduzida em Rec5 durante as sessões de TIAI e 
EMC (Tabela 2), sem diferença significativa entre as intervenções (~ 16–23 %). No entanto, a PIO 
permaneceu reduzida em Rec10 somente após a intervenção do TIAI, enquanto a PIO no Rec10 
retornou a níveis semelhantes aos observados no início do estudo durante a intervenção EMC 
(Tabela 2, Figura 1). 

DISCUSSÃO 

Até onde sabemos, este é um estudo pioneiro na comparação dos efeitos de uma única 
sessão de TIAI vs. EMC na PIO em homens jovens fisicamente ativos. O principal achado do presente 
estudo foi que tanto a intervenção da TIAI quanto da EMC foram igualmente eficazes na redução da 
PIO imediatamente (pós-exercício) e 5 min (Rec5) após a sessão de exercício. No entanto, a PIO 
permaneceu reduzida 10 min (Rec10) após a sessão de exercício apenas durante a intervenção TIAI, 
enquanto a PIO retornou a níveis semelhantes aos da linha de base durante a intervenção EMC. Este 
achado sugere que o TIAI é mais eficaz do que EMC para reduzir a PIO nessa população. 

Vários estudos demonstraram que a intensidade do exercício é o parâmetro mais 
estreitamente associado à redução da PIO pós-exercício em indivíduos saudáveis [13, 22, 27, 30, 32] 
e pacientes com glaucoma[28]. Por exemplo, a PIO diminuiu 4,7 ± 0,9, 3,5 ± 0,7 e 0,9 ± 0,4 mmHg em 

TIAI EMC 
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homens sedentários saudáveis aos 5 min após o exercício por 15 min a 80%, 60% e 40% da FCmax, 
respectivamente [30]. Do mesmo modo, indivíduos saudáveis sedentários e em boa forma tiveram 
sua PIO reduzida em 2,7 ± 0,4 e 4,7 ± 0,4 mmHg imediatamente após 7 min de bicicleta ergométrica 
a 30 W e 90 W, respectivamente [13]. Finalmente, indivíduos sedentários saudáveis tiveram sua 
pressão de PIO reduzida 2,43 ± 0,30, 3,85 ± 0,55 e 4,0 ± 0,37 mmHg, enquanto pacientes com 
glaucoma reduziram a PIO em 7,72 ± 1,25, 10,86 ± 2,12 e 12,86 ± 2,05 mmHg após caminhada, 
corrida ou corrida, respectivamente [28]. Além disso, este estudo também mostrou maior duração 
da redução da PIO de acordo com a intensidade do exercício (quanto maior a intensidade, maior a 
duração da redução da PIO) em indivíduos saudáveis e pacientes com glaucoma [28]. Embora não 
tenhamos encontrado diferença significante na magnitude da redução da PIO imediatamente (pós-
exercício) ou 5 min após (Rec5) TIAI (pós-exercício: ~ 3 mmHg; Rec 5: ~ 2.43 mmHg) e EMC (pós-
exercício : ~ 2,67 mmHg; Rec 5:~ 2,27 mmHg), a PIO permaneceu reduzida aos 10 min de 
recuperação (Rec10) somente após a sessão de TIAI (~ 2,5 mmHg), enquanto a PIO retornou aos 
níveis basais aos 10 min de recuperação após a sessão EMC, confirmando associação entre 
intensidade de exercício e redução da PIO relatada anteriormente [13, 22, 27, 28, 30]. É importante 
notar que a redução da PIO após a sessão TIAI (~ 2,5 a ~ 3 mmHg) é menor do que a redução de ~ 4 a 
~ 4,7 mmHg após alta (80% da FCmax) ou progressiva (TEE) contínua exercício de intensidade 
observado em estudos anteriores com indivíduos saudáveis de idade semelhante [13, 30]. A razão 
para esta menor redução da PIO é provavelmente a característica das populações estudadas.  

Analisamos a resposta da PIO ao exercício em sujeitos jovens fisicamente ativos, enquanto 
estudos citados anteriormente analisaram indivíduos jovens sedentários. Como o efeito agudo de 
redução da PIO tem se mostrado diminuído em indivíduos fisicamente ativos ou em boa forma [9, 
25, 26, 29], a natureza fisicamente ativa dos sujeitos no presente estudo pode ser a razão para a 
redução mais baixa da PIO observada no presente estudo quando comparados com estudos 
anteriores com indivíduos sedentários de idade semelhante [13, 30]. 

O mecanismo exato subjacente à redução da PIO induzida pelo exercício ainda é pouco 
compreendido. Estudos que tentaram correlacionar a redução da PIO induzida pelo exercício e as 
alterações sistêmicas associadas ao exercício não encontraram relação entre a FC do exercício, a 
pressão arterial do exercício ou a hipotensão pós-exercício e a redução da PIO [32]. As principais 
teorias  na literatura envolvem 3 mecanismos: diminuição do pH sangüíneo, aumento do lactato 
sanguíneo e aumento da osmolaridade plasmática [13, 17, 32]. No entanto, durante o exercício 
aeróbico que não promoveu alterações significativas no pH ou no lactato sanguíneo, apenas o 
aumento da osmolaridade plasmática esteve associado à redução da PIO [1]. 

É importante notar que, embora o exercício de curto prazo, conforme realizado em estudos 
atuais e anteriores [13, 27, 28, 30], possa não resultar em uma alteração significativa na 
osmolaridade plasmática [13], tem sido sugerido que o exercício pode : 1) aumentar a pressão 
osmótica colóide do plasma, reduzindo assim a produção aquosa; 2) alterar a permeabilidade da 
barreira hemato-aquosa, resultando em maior desidratação osmótica do globo; e 3) estimular um 
reflexo hipotalâmico [13, 22, 32]. Além disso, o aumento induzido pelo exercício em catecolaminas 
também pode desempenhar um papel na redução da PIO, reduzindo a formação de humor aquoso e 
aumentando a facilidade de escoamento trabecular na forma dos receptores β2-adrenérgicos [12]. 
Assim, é razoável especular que a maior intensidade do TIAI possa ser um estímulo melhor para os 
mecanismos acima mencionados subjacentes à redução da PIO induzida pelo exercício do que a 
intensidade moderada do EMC. No entanto, mais pesquisas devem ser realizadas para desenvolver 
uma compreensão mais completa do mecanismo pelo qual o HIT (ou mesmo o exercício contínuo de 
alta intensidade) é melhor do que o CME para diminuir a PIO. Embora ainda não esteja claro se a 
redução da PIO induzida pelo exercício por alguns minutos tem um papel protetor contra o 
glaucoma, pode-se postular que o aumento da facilitação do fluxo de saída e o aumento da atividade 
fibrinolítica promovida pelo exercício agudo auxiliam na prevenção da obstrução,  elimina as vias de 
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saída e, assim, auxilia na regulação a longo prazo da PIO [24, 25]. Além disso, é possível que o 
exercício também possa ter um efeito protetor contra o glaucoma por meio não relacionado à PIO, 
como redução da pressão arterial sistêmica e resistência à insulina [40]. Nesse contexto, o maior 
benefício do TIAI para melhorar a resistência à insulina [38, 39] e os mecanismos de regulação da 
pressão arterial [3, 11, 38, 39, 41] sugerem que ele também poderia ser mais eficaz na prevenção do 
glaucoma. Entretanto, estudos longitudinais são necessários antes que qualquer conclusão sobre um 
benefício maior do TIAI para prevenir o glaucoma possa ser traçada. As principais limitações do 
nosso estudo incluem seu design, em que uma única sessão de exercícios não permite afirmar que 
os maiores benefícios à PIO observados após a TIAI do que a EMC persistiriam após um longo 
período de treinamento. No entanto, pensamos que o passo inicial para avaliar o efeito de qualquer 
intervenção é analisar as respostas agudas que essa intervenção produz. Os estudos de treinamento 
podem não ser justificados sem demonstrar uma resposta aguda segura e eficiente primeiro. O 
estudo de indivíduos jovens fisicamente ativos também é uma limitação do presente estudo, e não 
há garantia de que os resultados atuais também ocorram com indivíduos sedentários saudáveis ou 
pacientes com glaucoma. No entanto, estudos prévios demonstrando que a intensidade do exercício 
é o parâmetro mais estreitamente associado à redução da PIO pós-exercício em indivíduos saudáveis 
sedentários [13, 27, 30] e pacientes com glaucoma [28] sugere que o maior benefício do TIAI a PIO 
também ocorreria nessas populações.  

Por fim, não medimos o pH do sangue e o lactato ou a resposta adrenérgica e colinérgica 
para melhor compreender o mecanismo pelo qual o TIAI foi mais eficaz do que o EMC na redução da 
PIO. 

O presente estudo também tem implicações importantes. Como a PIO continua sendo o 
principal fator de risco atualmente tratável para o glaucoma [32] e apresenta níveis altos em 
pacientes com glaucoma [28, 32], o maior benefício da TIAI em reduzir de forma aguda a PIO em 
comparação com a EMC sugere que o TIAI poderia ser uma modalidade de exercício mais eficiente 
tanto para pacientes com glaucoma como para indivíduos com risco de glaucoma. Pode-se 
argumentar que pacientes glaucomatosos podem não tolerar exercício de intensidade vigorosa [15] 
e, portanto, podem não aproveitar os maiores benefícios da maior intensidade de exercício para 
reduzir sua PIO. No entanto, as sessões de exercício submáximo de alta intensidade e curta, 
intercaladas com episódios de repouso ou recuperação de baixa intensidade do exercício de TIAI 
mostraram ser adequados e bem tolerados por indivíduos sedentários saudáveis [3, 4] e populações 
sedentárias com doenças crônicas. [11, 33, 39, 41], e, portanto, pode ser uma estratégia atraente e 
útil para reduzir a PIO em pacientes glaucomatosos e sedentários em risco de glaucoma. Apesar do 
maior benefício direto para a redução da PIO, o TIAI também se mostrou superior ao EMC para 
melhorar inúmeros parâmetros relacionados à saúde, incluindo a função endotelial [3, 39, 41], a 
pressão arterial [3, 11], sensibilidade à insulina [38, 39]. ], insulina em jejum [38, 39], marcadores de 
atividade simpática [3, 4] e gordura corporal central [38]. Como os níveis de pressão arterial elevada 
e resistência à insulina estão associados a maior risco de desenvolvimento de glaucoma [40], o maior 
benefício do TIAI para melhorar a resistência à insulina [38, 39] e os mecanismos reguladores da 
pressão arterial [3, 11, 38, 39, 41 ] sugere que também poderia ser mais eficaz para prevenir esta 
doença. Finalmente, a maior eficiência da TIAI em relação à EMC na melhoria da aptidão 
cardiorrespiratória em populações de doenças saudáveis [3, 4] e crônicas [33, 39, 41] pode ter 
implicações importantes na prevenção da mortalidade prematura na população geral e em pacientes 
com doenças cardiometabólicas [ 3, 33, 41] por causa de todos os fatores de risco estabelecidos, a 
baixa aptidão cardiorrespiratória parece ser o mais forte preditor de mortalidade [23]. 

Em resumo, tanto o TIAI quanto o EMC reduziram igualmente a PIO imediatamente e 5 min 
após a sessão de exercícios. No entanto, apenas o TIAI foi capaz de manter a PIO reduzida 10 
minutos após o exercício. Esses resultados sugerem que a TIAI pode ser mais eficaz do que a EMC 
para reduzir de forma aguda a PIO em homens jovens e saudáveis. Os benefícios discutidos de 
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reduzir de forma aguda a PIO pelo exercício e maiores benefícios do TIAI para melhorar os fatores 
associados ao desenvolvimento do glaucoma (pressão arterial e resistência à insulina) sugerem que 
o TIAI também poderia ser mais eficaz do que o EMC no tratamento do glaucoma. No entanto, 
futuros estudos de longo prazo com TIAI em pacientes saudáveis e com glaucoma focados em avaliar 
não apenas a redução da PIO, mas também outros resultados clinicamente significativos são 
necessários para confirmar essa hipótese. 
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RESUMO 

RESUMO: A Pressão Intraocular (PIO) aumentada é um dos fatores de risco para glaucoma. A prática 
de atividade física pode reduzir a PIO. O objetivo foi verificar o efeito agudo de diferentes exercícios 
na PIO. Quinze voluntários foram submetidos randomicamente a 3  sessões  de  30min  de  
exercícios  resistidos  (3  x  8  repetições  a 80%1RM), aeróbio contínuo (60% da Frequência Cardíaca 
de Reserva [FCR]), aeróbio intervalado (2min a 50% x 1min a 80% da FCR). PIO foi mensurada antes 
(M1), durante (M2-15min), imediatamente após a sessão (M3) e na recuperação (5min [R1] e 10min 
[R2]). Como procedimento estatístico foi utilizado ANOVA. Houve redução significativa da PIO nas 3 
sessões de exercícios (M2 e M3). Na recuperação, PIO permaneceu reduzida após 5min (R1) em 
todos os modelos. Porém, aos 10min (R2) estava menor que M1 apenas na sessão de exercício 
intervalado. Estes resultados sugerem que para a redução aguda da PIO o exercício intervalado pode 
ser mais efetivo que o contínuo e resistido. 

Palavras-chave: Pressão intraocular; Exercício Físico; Exercício Resistido; Exercício Aeróbio. 

ABSTRACT 

ABSTRACT: There are evidences that physical activity improved the control and promotes decrease 
of Intraocular Pressure (IOP). The aim was to verify acute effects of different exercises on IOP. 
Fifteen subjects were undergoing three different exercise sessions, all within 30 minutes: resistance 
training (RT) 3 sets of 8 repetitions (80%1RM), continuous aerobic (CA) at 60% of maximum heart 
rate (HRmax), High-Intensity Interval Training (HIIT) 10 sets of 2 minutes (80%HRmax) and 1 minute 
(50%HRmax). The IOP measurement was performed before (M1), during (M2), immediately after 
(M3) the exercises and five (R1) and ten (R2) minutes after ending of the exercise session. Statistical 
analysis included ANOVA with Bonferroni post-test. There was decrease of IOP all exercise sessions 
(M2 e M3) and in recovery (R1). However, just in HIIT, the IOP remained lower after 10 minutes (R2). 
This result suggests that HIIT can be more effective to reduce IOP than CA and ER. 

Keywords: Intraocular pressure, Physical exercise, Resistance Exercise, Aerobic Exercise. 
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INTRODUÇÃO 

Os exercícios físicos são grande aliados na prevenção e controle de problemas de saúde 
pública. A prática de atividade física pode trazer benefícios oculares como diminuição da PIO (GALE 
et al., 2009, NATSIS et al., 2009), aumento da Pressão de Perfusão Ocular (PPO) (YIP et al., 2011), 
menor risco de oclusão venosa da retina e degeneração macular senil (GALE et al., 2009). 

A PIO elevada, associada a outros fatores, pode ocasionar danos no nervo óptico e induzir 
um quadro glaucomatoso (WEINREB et al., 2009; YIP et al., 2011). 

Embora, a PIO não seja o único fator de diagnóstico o seu acompanhamento constante é 
relevante para a detecção dessa doença. O glaucoma pode ser classificado como de Ângulo Aberto 
(obstrução do escoamento do humor aquoso) ou Fechado (aumentos súbitos de pressão intraocular) 
e ainda o de tensão-normal o qual não está diretamente associado com aumento da PIO, mas com 
outros aspectos como idade, uso de corticóides, etnia e genética (US DEPARTMENT OF HEALTH AND 
HUMAN SERVICES, 2003; AZUARA-BLANCO, COSTA, WILSON, 2003). 

O glaucoma é uma doença que promove dano ao disco óptico e neurônios da retina  e, como 
conseqüência, redução do campo visual, perda gradativa da visão e cegueira, afetando 68 milhões 
de pessoas em todo mundo (RISNER et al., 2009). Assim sendo, a PIO e o único fator tratável no 
glaucoma (WEINREB et al., 2009) e o exercício físico pode ser um mecanismo que induz à redução da 
PIO. 

A PIO é determinada pelo balanço entre a taxa de produção e drenagem do humor aquoso. 
Este é um líquido claro que nutri as câmaras anteriores do olho, especialmente a córnea e o 
cristalino, e é produzido pelo corpo ciliar, que se localiza na camada média do bulbo ocular (ALM e 
NILSSON, 2009). O comprometimento do escoamento ou drenagem do humor aquoso pode 
promover aumento significativo da PIO. Isto resulta na pressão concentrada entre o cristalino e a 
córnea e ocasiona um processo denominado infiltração, cujo deslocamento do aquoso para o globo 
ocular causa danos mecânicos no nervo óptico. Essa disfunção pode resultar no glaucoma 
(VAUGHAN et al., 1998; READ et al., 2011; SHIELDS, 1998). 

O glaucoma causa ao nervo óptico a perda primária de neurônios. Esta perda é determinada 
por diversas alterações teciduais, como hipóxia e/ou distensão mecânica relacionada ao aumento da 
PIO, seguidas de perda neuronal secundária (NEACSU, 2006, TEZEL,2011). Em síntese, o glaucoma é 
um agravo que atinge principalmente pessoas  com hipertensão intraocular gerando um dano 
progressivo e irreversível ao nervo óptico   e neurônios da retina (por isso a denominação neuropatia 
óptica) (WEINREB et al., 2009). 

  O envolvimento genético e a ação da menor pressão de perfusão ocular podem influenciar 
no quadro glaucomatoso (VASUDEVAN et al., 2011). Para a progressão do glaucoma devem ser 
considerados adicionalmente outros fatores de risco como a hipotensão noturna secundária ao 
tratamento da hipertensão arterial sistêmica  (TAVARES,  2005), não adesão ao tratamento (SILVA et 
al., 2010), raça (especialmente negra), miopia (> 4 dioptrias), história familiar, espessura diminuída 
da córnea, hemorragia do disco óptico, doenças cerebrais, doenças cardiovasculares, alterações 
vasoespásticas, hipercolesterolemia e hiperlipidemia (EUROPEAN GLAUCOMA SOCIETY, 2003). 

O exercício físico de modo geral, apresenta efeito hipotensivo na PIO (EMMA PRICE, 2003) e 
pode atuar, juntamente com a terapêutica tradicional, no controle e diminuição da PIO e na 
prevenção e tratamento do glaucoma. 

Os exercícios aeróbios parecem promover maiores alterações na PIO em relação aos 
anaeróbios, tanto para praticantes de exercícios quanto para sedentários (OZMERDIVENIl et al., 
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2006; NATSIS et al., 2009). Dentre os anaeróbios, os isocinéticos parecem apresentar maiores 
diminuições da PIO em relação aos isométricos (AVUNDUK et al., 1999). 

A desidratação consequente ao exercício pode explicar o mecanismo de hipotensão ocular 
(MARTIN et al., 1999). Por outro lado, a intensidade dos exercícios parece ser responsável pela 
magnitude da diminuição inicial da PIO (QURESHI et al., 1996). Outros autores não encontraram 
alteração da PIO sob efeito do exercício físico e sim com a restrição hídrica (MOURA et al., 2002). 

Diante da importante contribuição do exercício físico como mecanismo de controle da PIO e 
possível coadjuvante no tratamento e prevenção do glaucoma, o objetivo deste trabalho foi verificar 
o efeito agudo do exercício resistido, aeróbio contínuo e aeróbio intervalado na PIO de indivíduos 
fisicamente ativos e normotensos. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

O estudo foi realizado no Centro de Atividade Física do Banco de Olhos de Sorocaba-SP (BOS 
Fit), no período de julho a agosto de 2012. A amostra foi constituída por 15 atletas da Liga 
Sorocabana de Boxe de Sorocaba, selecionados de acordo com os seguintes critérios de inclusão: 
gênero masculino; fisicamente ativos; com idade entre 18 e 35 anos; sem presença de lesões, aptos 
fisicamente a realizar o estudo, teste negativo ao Par-q, sem diagnóstico de glaucoma, pressão 
intraocular < 21 mmHg e liberação médica. 

Os 15 voluntários fisicamente ativos e normotensos (22 + 3,2 anos) foram submetidos 
randomicamente a 3 sessões de exercícios físicos: E1) Sessão de exercícios resistidos: composta por 
oito exercícios, sendo: supino, crucifixo, puxador dorsal, desenvolvimento deltóide, rosca direta, leg 
press, mesa flexora e flexão plantar. Em cada exercício realizou-se 3 séries de 8 repetições a 80% de 
1RM com 60s de intervalo entre as séries. E2) Sessão de exercício aeróbio contínuo: foi realizado a 
60% da Frequência Cardíaca de Reserva (FCR) em esteira ergométrica e E3) Sessão de Exercício 
Aeróbio Intervalado: também realizado em esteira ergométrica, alternou-se 2min de exercício a 50% 
da FCR e 1min a 80% da FCR. Todas as sessões de exercício tiveram duração de 30min. Entre as 
sessões houve intervalo de 72h. 

Para determinação das cargas de treinamento, inicialmente foi realizado o teste de predição 
(BRZYCKI, 1993) que visa estimar a carga máxima para exercícios resistidos através da aplicação de 
cargas submáximas até a exaustão. De acordo com o protocolo, é aplicada uma carga aleatória e 
solicitado aos voluntários executar até a fadiga cada exercício. As repetições foram registradas e 
relacionadas à tabela específica para verificação da estimativa da carga a ser utilizada no 
experimento, no caso 80% de 1RM. 

Em relação às sessões de exercício aeróbio contínuo e intervalado, realizadas em esteira 
ergométrica eletromagnética Righetto ®, a intensidade do exercício foi controlada pela frequência 
cardíaca monitorada continuamente por frequencímetro da marca Polar ® modelo F1. A frequência 
cardíaca foi mantida dentro da faixa de treinamento calculada para cada participante, em cada 
respectiva sessão de exercício (E2 e E3), com base na FCR. Foi utilizado o método de Karvonen 
(1957) da reserva de frequência cardíaca para quantificar a intensidade de exercício. Esta é calculada 
pela diferença entre a frequência cardíaca máxima (FCM) e a de repouso (FCrep), multiplicada pela 
intensidade percentual do exercício e somado a FCrep, portanto, FC treinamento = [(FCM – FCrep) x 
%] + FCrep. A FCM foi estimada pela seguinte fórmula: FCM = 208 - [0,7 x idade] (TANAKA, et al.. 
2001). 

A PIO foi mensurada, antes de cada sessão de exercício (M1), aos 15min de exercício (M2), 
imediatamente após (30min) a sessão de exercício (M3) e no período de recuperação, aos 5min (R1) 
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e 10min (R2) com tonômetro de aplanação Perkins, por oftalmologistas capacitados e que 
apresentam concordâncias das aferições entre os mesmos. Em todas as situações a medida foi 
coletada com os voluntários sentados, observando objeto à distância com o olho contralateral, após 
a instilação de uma gota de colírio de proparacaína e uma gota de colírio de fluoresceína. Uma única 
medida no olho direito foi realizada em cada momento das sessões de exercício. A equipe de 
investigadores incluiu profissionais da área da Educação Física, Oftalmologia e Psicologia. 

O protocolo foi conduzido seguindo os princípios éticos estabelecidos na Declaração de 
Helsinki proposta pela Associação Mundial de Médicos (Declaração de Helsinki, 1964, 1975, 1983, 
1989, 1996, 2000). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Anhanguera 
Educacional sob o número 5500261. Todos os participantes foram esclarecidos sobre o projeto e o 
respectivo grau de envolvimento no mesmo e, então, foi solicitada a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (MINISTÉRIO DA SAÚDE/ FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE, 
1996), consistindo em esclarecimento a respeito dos seguintes aspectos: i) justificativa, objetivos e 
procedimentos utilizados; ii) desconfortos, possíveis riscos e benefícios esperados; iii) forma de 
acompanhamento  e  assistência e seus respectivos responsáveis; iv) informação sobre a 
possibilidade de inclusão no grupo controle; v) liberdade de recusar a participar ou retirar seu 
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização ou prejuízo e vi) garantia de sigilo em 
relação aos dados coletados (anexo 1). 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão ou 95% intervalo de confiança. O 
pacote estatístico SPSS 12.0 for Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA) foi utilizado para realizar as 
análises estatísticas. O teste de Kolmogorov–Smirnov foi utilizado para testar a normalidade dos 
dados da população estudada. ANOVA de dois caminhos (intervenção x tempo) com medidas 
repetidas foi utilizada para comparar as variáveis nas três intervenções realizadas, e o teste post hoc 
de Bonferroni foi usado para analisar dados significativos indicados pela ANOVA de dois caminhos. 
ANOVA de um caminho em ranks (teste de Kruskal–Wallis) foi utilizado para indicar diferenças inter–
intervenção nas alterações da pressão intraocular durante e após exercício, e o teste post hoc de 
Mann–Whitney foi usado para identificar diferenças significativas entre intervenções indicadas pelo 
teste de Kruskall– Wallis. Foram considerados significativos os resultados cujos níveis descritivos 
(valores de p) apresentaram-se inferiores a 0,05. 

Para estimar o poder amostral das variáveis do presente estudo (pressão intraocular), foram 
observados os valores de PIO obtidos em investigações similares ao presente estudo (QURESHI et al., 
1995, CHROMIAK et al., 2003; VIEIRA et al., 2003; CONTE et al., 2009, CONTE, 2009). Considerando 
que nestes estudos a redução da pressão intraocular durante uma sessão de exercício aeróbio ou 
resistido variou de 4 a 2,5 mmHg, foi estimado que uma amostra de 15 indivíduos teria um poder 
amostral de 80% para detectar uma redução de 4 mmHg (desvio padrão de 4 mmHg) com um alfa bi-
caudal < 0,05. 

RESULTADOS 

Houve redução significativa da PIO durante (M2) e imediatamente após o exercício (M3) 
para todos os modelos estudados (Tabela 1). 

Os valores de PIO em M2 foram 23%, 21% e 16% menores que em M1 nas sessões    de 
exercício aeróbio intervalado, resistido e aeróbio contínuo, respectivamente. Em M3 os valores de 
PIO se mostraram ainda significativamente menores que em M1 (23% na sessão de exercício 
intervalado; 20% no exercício aeróbio contínuo; 14% no resistido) (Figura 1). 
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Tabela 1. PIO antes, durante e após sessão de exercício aeróbio intervalado, aeróbio contínuo e 
resistido. 

 

 

 

Dados são expressos em média±desvio padrão (mmHg). Asterisco denota diferença significativa de pré-
exercício no mesmo grupo (*: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001). † denota diferença significativa de 
exercício intervalado no mesmo período (p = 0,025) 

 

Durante a recuperação, observou-se que aos 5min (R1) a PIO continuava reduzida em 
comparação aos valores pré-exercício (M1) nas 3 sessões avaliadas (Tabela 1). Comparado ao M1 
houve redução da PIO em R1 de 19% após o exercício aeróbio intervalado, 16%  após o exercício 
aeróbio contínuo e 12% após o exercício resistido (Figura 1). No entanto, observou-se que no 
momento R2, tanto no exercício aeróbio contínuo como no exercício resistido, a PIO já havia 
retornado aos valores pré-exercício (M1). Em contraponto, a PIO permaneceu significativamente 
reduzida (19% - Figura 1) aos 10 min de recuperação (R2) apenas no modelo de exercício aeróbio 
intervalado e ainda se mostrou significativamente menor quando comparada aos valores do 
exercício aeróbio contínuo (Tabela 1) e resistido (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mudança percentual na PIO durante e após sessão de exercício intervalado, contínuo e resistido. † 
denota diferença significativa de exercício intervalado no mesmo período (p < 0,05). 

 

DISCUSSÃO 

Qureshi et al. (1995) e Qureshi et al. (1996) apresentam evidências de que a PIO de 
voluntários submetidos a esforços aeróbios de alta intensidade (80% da FCM) e baixo volume 
(7,5min) decresce significativamente quando comparada à atividade de baixa intensidade (40% da 
FCM) e alto volume (30min). Resposta semelhante foi encontrada no presente estudo, na 
comparação do exercício intervalado de alta intensidade comparado ao contínuo de baixa 
intensidade. 
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Sendo a PIO determinada e regulada pela produção, circulação e drenagem do humor 
aquoso, pelo fluxo trabecular e uveoscleral e ainda pela pressão venosa episcleral (WEINREB et al., 
2009) algumas hipóteses podem ser consideradas para explicar a queda da PIO nas respectivas 
condições. Estudo clássico de Leighton e Phillips (1970) verificou a PIO de quatorze indivíduos 
adultos distribuídos aleatoriamente em duas situações: na primeira permaneceram sentados por 
50min e na segunda caminharam moderadamente pelo mesmo tempo. Foi observado que após a 
caminhada a PIO reduziu significativamente (2,28 mmHg no OD e 2,07 mmHg no OE), valores 
semelhantes à redução observada no exercício contínuo a 60% da FCM (2,4 mmHg) . No entanto, 
após o mesmo tempo na posição sentada a PIO não reduziu mais do que 0,14 mmHg (em ambos os 
olhos). Nesse estudo, realizado no início da década de setenta, os autores consideraram que a 
diminuição da PIO estava associada à redução da pressão da veia jugular e, consequentemente, da 
veia episcleral, além da possível contribuição dos efeitos adrenérgicos e mecanismos hormonais. Em 
1970, outra pesquisa foi realizada por Marcus, Krupin e Podo, que submeteram 12 indivíduos (6 
homens e 6 mulheres) sedentários a 4min de corrida na esteira. A PIO, pressão arterial, frequência 
cardíaca e amostras de sangue (para dosagem de osmolaridade, lactato, pH e piruvato), foram 
mensuradas imediatamente e aos 5, 30 e 60min após a finalização do exercício. A queda da PIO após 
o exercício foi significativa (5,9 mmHg), manteve-se baixa ainda nos 30 minutos e retornou aos 
valores iniciais em uma hora. O lactato subiu imediatamente depois do exercício (0,8 para 9,6 
mmol/l) e retornou aos valores prévios em 60 minutos. Também houve aumento da osmolaridade e 
redução do pH e esses valores retornaram aos iniciais em 30 minutos. O piruvato sanguíneo 
permaneceu elevado durante 30 minutos e retornou aos valores pré-exercício após uma hora. A PAS 
aumentou logo após o exercício, bem como a FC, e retornou após 15 minutos, enquanto a FC mesmo 
após 60 minutos ainda manteve-se elevada. Como conclusão foi apontada que a acidose deve ser 
considerada como um importante fator para a queda da PIO. 

Os estudos mais recentes mostram que o esforço aeróbio intenso promove o aumento do 
fluxo sanguíneo (FS) pulsátil na coróide, justamente por ser o único aporte sanguíneo para outras 
áreas da retina. Esse aumento do FS acontece para garantir a perfusão adequada nos 
fotorreceptores, visando manter a visão enquanto o FS é redistribuído para os músculos ativos 
durante o exercício (LOVASIK e KERGOAT, 2004). De fato, nessas condições, ocorre um aumento da 
PA e FC contribuindo para elevação da PPO e do FS na Artéria Oftálmica (KOZOBOLIS, DETORAKIS e 
KONSTAS, 2008). Esse aumento contínuo e intenso do FS causa o aumento do atrito exercido pelas 
células circulantes sobre o endotélio vascular promovendo a síntese de óxido nítrico (ON). 
Resumidamente pode-se explicar a queda da PIO nas condições aeróbias devido à associação da 
redução da pressão na veia episcleral, aumento da atividade adrenérgica, aumento da concentração 
do lactato e da expressão de ON. Já no treinamento resistido (TR), devido ao fato de os exercícios 
não serem contínuos como na atividade aeróbia, pode ser que os mecanismos de auto-regulação na 
circulação retiniana e coroidal não sejam tão significativos. No entanto, outros mecanismos podem 
explicar a redução da PIO no exercício resistido. 

Uma das explicações para redução da PIO durante a realização de TR pode estar relacionada 
com o humor aquoso, uma vez que o controle fisiológico da PIO depende de três fatores: a) 
produção do humor aquoso; b) resistência no escoamento do humor aquoso e c) pressão da veia 
episcleral (SHIELDS, 1998). 

É provável que ocorra a redução da produção do humor aquoso em decorrência do aumento 
da acidose sanguínea. De fato, já é conhecido que intensidades acima de 30% de 1RM já são 
suficientes para determinar o predomínio da atividade glicolítica no TR (promovendo o aumento das 
concentrações de lactato) para manutenção das contrações musculares, ademais, nessas condições 
ocorre a isquemia relativa, com redução do aporte de oxigênio aos músculos ativos e o aumento da 
concentração de lactato sanguíneo (OLIVEIRA et at., 2006). Outros estudos também mostram 
elevação significativa do lactato (até 24 mmol) após realização de exercícios a 80% de 1RM 
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(LEVERITT e ABERNETHY, 1999). Corroborando esses achados, autores (VIEIRA et al., 2003) já 
apontaram que a redução do pH sanguíneo acarreta o desequilíbrio hidro-eletrolítico, com 
consequente redução da formação do humor aquoso. 

No exercício intervalado, devido às características bioenergéticas mistas da atividade 
(GIBALA e McGEE, 2008), é provável que tanto os mecanismos de redução da PIO associados ao 
exercício aeróbio quanto ao resistido (anaeróbio) influenciam a respectiva alteração. Além disso, 
sugere-se a diminuição da PIO mais pronunciada nesse tipo de exercício, devido ao aumento do 
escoamento do humor aquoso, promovido nessas situações pela hipercapnia a qual promove o 
aumento da hiperventilação, que por sua vez gera a consequente redução da pressão venosa e 
possivelmente da PIO. Tal situação metabólica acarreta hipocloremia e hipocalemia entre outros 
distúrbios, além da hipocapnia decorrente da hiperventilação acionada. Esse fenômeno foi descrito 
por Harris et al. (1992) ao investigarem voluntários que realizaram exercício isométrico com 2 
minutos de duração a 50% da contração máxima voluntária, com a ventilação monitorada em duas 
situações distintas: a) com adição de dióxido de carbono (CO2) para evitar a hipocapnia e b) sem 
adição de CO2. Somente foi observada redução significativa na PIO (de 18,3 ± 0,7 para 15,6 ± 0,6 
mmHg) na situação de hipocapnia. 

  Importa destacar estudo epidemiológico com 29.854 corredores norte-americanos e os 
autores encontraram que os indivíduos com melhor capacidade física (mais rápidos para percorrer 
10 quilômetros, ou seja, que corriam essa distância na velocidade de 5m/s) ou que corriam mais 
quilometragem por dia (6km/dia) apresentaram menor risco relativo de incidência de glaucoma 
(WILLIAMS, 2009). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O exercício físico realizado em diferentes condições, volume e intensidade (exercício 
resistido, aeróbio contínuo e intervalado) promoveu redução da PIO durante e após a sessão. 
Porém, o exercício aeróbio intervalado se mostrou mais efetivo na redução da PIO comparado   aos 
exercícios contínuo e resistido. Esses resultados indicam que o exercício físico pode   ser utilizado 
como um tratamento preventivo, não medicamentoso, eficaz e seguro para a redução aguda da PIO. 
Também evidenciam a importância de novos estudos direcionados à população glaucomatosa e/ou 
com PIO elevada, a fim de comprovar os efeitos benéficos dos exercícios físicos sobre a PIO dessa 
população. 
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RESUMO 

O objetivo do estudo foi verificar a variação da pressão intraocular (PIO) no exercício de supino 
realizado nas posições reto, inclinado e declinado. Foram avaliados oito indivíduos saudáveis, 
submetidos a três sessões do exercício resistido de supino, com volume e intensidade de 3 séries de 
15 repetições com 60% 1RM, intervalo de 60 segundos entre as séries e velocidade moderada, de 
acordo com as seguintes posições: P1) Supino executado na posição reta (0º); P2) Supino executado 
na posição inclinada (45º) e P3) Supino executado na posição declinada (-30º). As mensurações da 
PIO foram realizadas utilizando o Tonômetro de Perkins em três momentos distintos, sendo: M1) 
imediatamente antes do exercício; M2) imediatamente após a terceira série e M3) três minutos após 
a finalização da terceira série. A análise estatística foi realizada pelo Teste de normalidade de 
Shapiro-Wilk, e utilizado ANOVA com pós-teste de Bonferroni adotando-se um nível de significância 
5%. O software utilizado foi o GraphPad Prism®. Os resultados demonstraram o efeito hipotensor do 
exercício físico na PIO, foi observada uma redução significativa da PIO após o exercício no supino 
independentemente da posição corporal adotada, tendo apresentando uma redução média após a 
realização do exercício de aproximadamente 3 a 4 mmHg ou 25%. Concluímos então que mesmo em 
posição potencialmente hipertensiva, o exercício promoveu redução significativa da PIO. Pode-se 
atribuir a queda da PIO decorrente do exercício resistido, a mecanismos relacionados a diminuição 
da produção do humor aquoso em contrapartida ao aumento do escoamento desse líquido pelo 
ângulo camerular. 

Palavras-chave: Pressão intraocular. Exercício. Treinamento de resistência. Postura. 

ABSTRACT 

Variation of intraocular pressure in bench press exercise performed in different positions 

This study aimed to verify the intraocular pressure variation (IOP) on the exercise of bench press 
realized in positions such as straight, inclined and declined. Eight healthy individuals were evaluated 
during three sessions of resistance exercise on bench press with volume and intensity of 3 sets of 15 
repetitions with 60% 1 RM. The interval time between sets was 60 seconds and moderate speed, 
according to the following positions: P1) bench press performed in straight position (0°); P2) bench 
press performed in inclined position (45°); P3) bench press performed in the declined position (-30°). 
The intraocular pressure was determined by using a Perkins’ tonometer in three distinct moments, 
as follows: M1) immediately before the exercise; M2) immediately after of the third repetition; M3) 
three minutes after the end of the third repetition. Statistical analysis was performed using the 
Shapiro-Wilk normality test and it ANOVA was also used with Bonferroni post-test adopting a 
significance level of 5%. The software used was GraphPad Prism®. The results showed the 
hypotensive effect of exercise in IOP, it was noticeable a significant reduction in IOP after exercising 
in the bench press independently of the chosen body position and also an average reduction after 
the completion of the exercise - approximately 3-4 mmHg or 25%. It was concluded that even in 
potentially hypertensive position, the exercise caused a significant reduction of the IOP. One can 
attribute the drop in IOP due to the resistance exercise, the mechanisms related to the reduced 
production of aqueous humor in contrast to the increase flow of this liquid by camerular sinus. 

Key words: Intraocular pressure. Exercise. Resistance training. Posture. 
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INTRODUÇÃO 

O humor aquoso é um ultrafiltrado, transparente, de consistência aquosa, constituído 
principalmente por água e sais dissolvidos, e que flui através da câmara anterior do globo ocular, no 
espaço entre o cristalino e a córnea, com a função de manter a pressão no globo ocular para 
conserva-lo distendido, além de levar nutrientes e reabsorver catabólicos da córnea e do cristalino 
(Guyton e Hall, 2006; Shields, 1998; Tamura, Conte e Marchetti, 2012). 

A pressão exercida pelo humor aquoso na câmara anterior é denominada como pressão 
intraocular (PIO), que por sua vez é determinada pela diferença entra a produção e a absorção deste 
líquido (Guyton e Hall, 2006; Lane e colaboradores, 2010; Tamura, Conte e Marchetti, 2012). 

Valores pressóricos normais oscilam entre 12 - 20 mmHg, e indivíduos com valores acima de 
21mmHg são considerados hipertensos oculares (Guyton e Hall, 2006; Sociedade Brasileira de 
Glaucoma, 2005). 

O aumento da PIO constitui-se em um dos fatores mais importantes para o surgimento do 
glaucoma (Lane e colaboradores, 2010; Sakata e colaboradores, 2000; Sociedade Brasileira de 
Glaucoma, 2005; Tan, 2009), que é uma neuropatia óptica que causa dano estrutural ao nervo 
óptico gerando perda do campo visual, embora seja uma patologia multifatorial, a PIO é 
aparentemente um dos fatores mais importantes e mutáveis relacionados ao desenvolvimento do 
glaucoma (Prata e colaboradores, 2010; Sakata e colaboradores, 2000; Sociedade Brasileira de 
Glaucoma, 2005; Tan, 2009). 

Vários fatores podem influenciar alterações na PIO, tais como: genética, fármacos, 
alterações ambientais, gênero, idade, etnia, exercícios físicos e variações posturais (Prata e 
colaboradores, 2010). 

Com relação às variações posturais a PIO tende a ser maior na posição horizontal (deitado) 
do que na posição sentada, ocorrendo um aumento da PIO de acordo com inclinação do corpo e a 
posição da cabeça, este aumento está correlacionado com o nível de inversão e provavelmente está 
relacionado ao aumento da pressão venosa episcleral (Meirelles e colaboradores, 2008; Prata e 
colaboradores, 2010; Soares e colaboradores, 2015). 

Diversos estudos apontam que os exercícios físicos tanto de característica aeróbia quanto 
anaeróbia causam um efeito hipotensor na PIO (Avunduk e colaboradores, 1999; Conte e Scarpi, 
2014; Hunt, Feigl e Stewart, 2012; Tamura, Conte e Marchetti, 2012), e que este efeito se estende 
tanto a indivíduos saudáveis quanto em portadores de glaucoma (Coleman, Kodjebacheva, 2009; 
Tamura, Conte e Marchetti, 2012). 

Dentre os diversos estudos realizados utilizando exercícios físicos, alguns se destacam pela 
utilização de exercícios resistidos, os quais demonstram uma diminuição significativa da PIO e uma 
relação desta queda com a magnitude e intensidade do esforço (Avunduk e colaboradores, 1999; 
Conte e Scarpi, 2014; Tamura, Conte e Marchetti, 2012), e embora alguns estudos tenham avaliado a 
influência desses exercícios na PIO em diferentes posições corporais (Chromiak e colaboradores, 
2003; Soares e colaboradores, 2015), ainda não é sabido se exercícios realizados em posição 
declinada apresentam resultados diferentes na PIO. 

Desta forma o objetivo do presente estudo foi verificar a variação da PIO no exercício 
resistido supino realizado nas posições reto, inclinado e declinado. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado estudo experimental com indivíduos saudáveis submetidos a três sessões de 
exercício resistido, constituídas de um único exercício, o supino. 

Para a investigação, a amostra, por conveniência, foi constituída por oito indivíduos do sexo 
masculino (20,7 + 4,7 anos). Para determinação das cargas de treinamento, inicialmente foi realizado 
o teste de predição (Brzyckl, 1993), no exercício supino e respectivas variações (reto, inclinado em 
45º e declinado em -30º). 

Como critérios de inclusão foram considerados: i) sexo masculino; ii) pressão intraocular 
repouso entre 10 e 20 mmHg; iii) experiência de musculação por pelo menos seis meses; iv) sem 
presença de lesões e aptos fisicamente com liberação médica; v) não usuários de substâncias 
ergogênicas. Os critérios de exclusão adotados foram: i) opacidade de meios; ii) alteração de volume 
do bulbo ocular ou ausência de bulbo ocular r iii) idade inferior 18 e superior a 30 anos. 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
da Anhanguera Educacional (parecer no 232.220). 

Todos os participantes foram esclarecidos sobre a pesquisa e o respectivo grau de 
envolvimento e, então, solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(Ministério da Saúde/Fundação Nacional da Saúde, 1996), que foi formulado visando conter 
informações e esclarecimento a respeito dos seguintes aspectos: I) justificativa, objetivos e 
procedimentos utilizados; II) desconfortos, possíveis riscos e benefícios esperados; III) forma de 
acompanhamento e assistência e seus respectivos responsáveis; IV) informação sobre a 
possibilidade de inclusão no grupo controle; V) liberdade de recusar a participar ou retirar seu 
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização ou prejuízo e VI) garantia de sigilo 
em relação aos dados coletados. 

Procedimentos Experimentais 

Os voluntários foram submetidos a três intervenções separadas por um intervalo de 96 
horas, ambas com o mesmo volume e intensidade no exercício supino, ou seja, 3 séries de 15 
repetições com 60% 1RM, tempo de intervalo entre as séries de 60 segundos e velocidade 
moderada, de acordo com as seguintes posições: P1) Supino executado na posição reta (0º) ; P2) 
Supino executado na posição inclinada (45º) e P3) Supino executado na posição declinada (-30º). 

A PIO foi obtida, utilizando o Tonometro de Perkins, sempre pelo mesmo oftalmologista, em 
três momentos: M1) imediatamente antes do exercício, M2) imediatamente após a terceira série e 
M3) três minutos após a finalização da terceira série. Cada sequência de mensuração foi obtida na 
posição da respectiva realização do exercício, observando objeto à distância com o olho 
contralateral, após a instilação de uma gota de colírio de proparacaína e uma gota de colírio de 
fluoresceína. As medidas foram realizadas somente no olho direito, pois, em indivíduos saudáveis, 
não existe diferença significativa da variação da PIO após exercício entre os olhos direito e esquerdo 
(Conte, 2009; Scarpi e colaboradores, 2009). 

Foi utilizado o tonômetro de Perkins devido a possibilidade de mensurar a PIO na própria posição 
que o indivíduo realizou o exercício, evitando que mudanças da posição da cabeça, pudessem 
modificar a PIO, bem como o respectivo tonômetro apresenta boa correlação ao Goldman, 
reconhecido como padrão ouro da medida (Andrada, Fesser e Antón, 2003; Santos e colaboradores, 
1998). 
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Estatística 

A análise estatística foi realizada pelo Teste de normalidade de Shapiro-Wilk. 
Descritivamente foram calculados: média, desvio-padrão, mediana e quartis. Como procedimentos 
estatísticos para comparação das médias referente às variáveis estudadas será utilizado ANOVA com 
pós-teste de Bonferroni adotando-se um nível de significância 5%. O software utilizado foi o 
GraphPad Prism®. 

RESULTADOS 

Todos os voluntários realizaram o teste de predição de 1 RM e as respectivas cargas 
máximas e de treinamento (60% 1RM) são apresentadas na tabela 1. Por outro lado, a variação da 
PIO nos respectivos exercícios é apresentada na tabela 2 e Figura 1. 

Tabela 1 - Carga máxima estimada (100%1RM) e de treinamento (60%1RM). 

 

 

 

 

 

 

Legenda: *Carga em kg. 

Tabela 2 - Variação da PIO nos respectivos exercícios, segundo olho direito. 

 

 

 

Legenda: *PIO em mmHg. **Alfabeto grego diferença entre o momento intragrupos e alfabeto 
romano intergrupos. 
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DISCUSSÃO 

É amplamente conhecido que o humor aquoso, um ultrafiltrado formado pela secreção ativa 
do epitélio não pigmentado que reveste os processos ciliares do corpo ciliar, determina a PIO. 

Esse líquido flui pelo espaço entre a íris e o cristalino, chega à câmara anterior, e finalmente 
é escoado para o ângulo camerular (ângulo formado pela raiz da íris e periferia da córnea), ou seja, 
passa pela malha trabecular, canal de Schlemm, canais intra-esclerais, e veias episclerais e 
conjuntivais até retornar a circulação venosa (Shields, 1998). 

É sabido que em condições clínicas ocorre variação PIO devido à mudança de posição 
corporal (Soares e colaboradores, 2010; Weber e Price, 1981), ou seja, pacientes deitados em 
decúbito dorsal apresentam valores pressóricos mais elevados em relação às medidas obtidas com o 
paciente sentado, sendo que o aumento da pressão venosa episcleral é um dos responsáveis pela 
variação da PIO decorrente da mudança de postura. Com relação à drenagem do humor aquoso, em 
um estudo com 21 voluntários, não foi observada diferença significativa na drenagem do humor 
aquoso em função da posição corporal (Selvadurai, Hodge e Sit, 2009). Esses dados justificam os 
valores significativamente superior, observados na posição de -30º no presente estudo. 

Fundamentados nesses estudos, alguns autores apontaram que exercícios realizados com os 
membros inferiores posicionados acima da cabeça, podem resultar em aumento da PIO e, portanto, 
devem ser evitados em pessoas com fatores de risco para glaucoma (Hilton, 2003). 

Porém os resultados do presente estudo, embora concordem inicialmente que o exercício 
realizado na posição de -30º promove valores pressóricos mais elevados, após a realização do 
exercício a redução da PIO foi significativa, semelhante à observada nas demais posições, o que 
sugere que os mecanismos fisiológicos de redução da produção do humor aquoso, como por 
exemplo, a diminuição do pH, elevação da osmolaridade do plasma e do lactato sanguíneo (Risner e 
colaboradores, 2009) podem ser mais determinantes da redução da PIO do que o aumento do 
escoamento do respectivo líquido, como observado também em outro estudo com 20 voluntários 
(Soares e colaboradores, 2015), onde se verificou a queda PIO decorrente do exercício resistido 
realizado na posição sentada e na posição de decúbito dorsal, e não foi verificada resposta 
diferencial da PIO de acordo com a posição do exercício. 

Embora os mecanismos de queda da PIO decorrente do exercício físico ainda não tenham 
sido completamente elucidados (Pasquale, Kang, 2009), principalmente pela impossibilidade de 
observar a dinâmica do humor aquoso durante a contração muscular (Conte, Scarpi, 2014) e 
careçam de mais estudos, vários estudos apontam o exercício resistido como fator desencadeador 
de um efeito hipotensor sobre a PIO (Conte e Scarpi, 2014; Soares e colaboradores, 2015; Tamura, 
Conte e Marchetti, 2012; Vieira e colaboradores, 2003), entretanto, outro estudo apontou um 
aumento da PIO relacionado ao exercício resistido (Rüfer e colaboradores, 2014), porém, a 
metodologia utilizada pelo autor neste caso consistia na realização de apenas uma única serie, o que 
poderia não propiciar tempo suficiente a alteração neurofisiológicas em função do exercício, uma 
vez que a magnitude do esforço físico apresenta uma estreita relação de proporção com a queda da 
PIO (Pasquale e Kang, 2009; Tamura, Conte e Marchetti, 2012), além de caracterizar um situação 
atípica no treinamento de exercícios resistidos, outra possível explicação ao aumento da PIO após 
exercício resistido pode ser encontrada em uma possível e involuntária manobra de valsava 
realizada durante a execução do exercício (Rüfer e colaboradores, 2014; Vieira e colaboradores, 
2003). 

Em outro estudo, Vieira e colaboradores (2006) também utilizando o exercício resistido de 
supino com 30 indivíduos normotensos e saudáveis, foi observado um aumento da PIO frente ao 
exercício, porém, as aferições da PIO foram realizadas com os indivíduos sustentando a barra em 
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isometria o que pode ter influenciado os valores da PIO, pois a contração muscular isométrica 
resulta em um aumento da pressão arterial tanto sistólica quanto diastólica, podendo se observar 
também um aumento de forma paralela na pressão das artérias braquial, oftálmica e na própria PIO 
(Bakke, Hisdal e Semb, 2009). 

Finalmente pode-se observar queda da PIO, após o exercício resistido semelhante ao 
observada em outros estudos a respeito, ou seja, em torno de 3 a 4 mmHg ou 25% (Chromiak e 
colaboradores, 2003; Conte, 2009). 

Entretanto, os resultados do presente estudo não devem ser generalizados para pacientes 
com glaucoma ou idosos, ou utilizados como referências para periodização de treinamento resistido 
para este público, pois os mesmos podem apresentar alterações nos sistemas de autorregulação 
(Rüfer e colaboradores, 2014). 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que, mesmo em posição potencialmente hipertensiva, o exercício promoveu 
redução significativa da PIO. 

Pode-se atribuir a queda da PIO decorrente do exercício resistido, a mecanismos 
relacionados a diminuição da produção do humor aquoso em contrapartida ao aumento do 
escoamento desse líquido pelo ângulo camerular. 
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RESUMO 

Introdução: Os estudos disponíveis mostram evidências que o Exercício Resistido (ER) pode 
promover redução da Pressão Intraocular (PIO). Objetivo: Verificar o efeito da apneia e da apneia 
associada ao ER na PIO. Método: Foram aplicadas duas situações experimentais de apneia, para cada 
um dos cinco voluntários, separadas por 20 minutos: A1) realização de apneia voluntária, por 12 
segundos, sem a execução do ER em decúbito dorsal; A2) execução de 1 série de 4 repetições com 
90% de 1RM em apneia. A avaliação da PIO foi realizada: i) pré-teste: 2 minutos antes da realização 
dos procedimentos experimentais e ii) após-teste imediatamente após a aplicação dos 
procedimentos. Foi aplicado o teste Kruskal-Wallis com pós teste de Dunn interpretado ao nível de 
5%. Resultados: Verificou-se que a PIO elevou-se significativamente, no olho direito (18,75 + 2,75 vs. 
21,25 + 4,11 vs. 19,75 + 2,06 repouso, A1 e A2 respectivamente) e no olho esquerdo (18,25 + 1,70 vs. 
20,50 + 5,00 vs. 19,25 + 2,21 repouso, A1 e A2 respectivamente). Na situação A1, em ambos os 
olhos, a PIO foi significativamente maior que na A2. Conclusão: Apneia promoveu aumento da PIO e, 
quando realizada sem exercício, apresentou valores mais elevados na comparação ao ER. 

Palavras-chave: Treinamento Resistido, Pressão Intraocular, Apneia, Oftalmologia. 

ABSTRACT 

Introduction: The studies available show that resistance exercise (RE) can decrease the intraocular 
pressure (IOP). Purpose: To verify the effect of apneia and apneia associated with the RE in the IOP. 
Methods: It was applied two experimental situations of apneia for each five subject, separated by 20 
minutes. A1) volunteer was submitted to apneia for 12 seconds, without ER and being in dorsal 
decumbent position. A2) volunteer performed 1 set of 4 repetitions with 90% of 1RM in apneia. 
Measurement of the IOP was realized in two moments: i) pre-test: 2 minutes before the performing 
of experimental procedures and; ii) post-test: immediately after the application of the procedures. It 
was applied the Kruskal-Wallis test with de Dunn post hoc using 5% of significance. Results: It was 
verified that IOP increased significantly, in the right eye (18.75 + 2.75 vs. 21.25 + 4.11 vs. 19.75 + 
2.06 in rest, A1 and A2 respectively), and in the left eye (18.25 + 1.70 vs. 20.50 + 5.00 vs. 1.,25 + 2.21 
in rest, A1 and A2 respectively). In the A1 situation, the IOP was significantly more elevated than in 
the A2 situation. Conclusion: Apneia promoted increase in IOP, and, when realized without 
performing any exercise, it was more elevated than in the RE. 

Keywords: resistance training, intraocular pressure, apneia, ophthalmology 
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INTRODUÇÃO 

O exercício resistido (ER) é considerado importante método para melhorar a aptidão física e 
prevenção, controle e tratamento de alguns agravos à saúde. As principais adaptações frente ao ER 
envolvem: incremento da força, potência e resistência muscular e ainda melhora da composição 
corporal com aumento da massa magra e redução da gordura absoluta. Esses efeitos são 
decorrentes do tipo específico de prescrição do exercício resistido, diretamente relacionado com o 
incremento das variáveis de treino e aderência à atividade (PRESTES et al, 2015). . O efeito do ER na 
Pressão Intraocular (PIO) é pouco explorado no âmbito das ciências do esporte e/ou visuais, porém 
os estudos disponíveis mostram evidências que o ER pode promover redução da PIO (CHROMIAK et 
al, 2003; VIEIRA et al, 2003; CONTE et al, 2009). No entanto, ainda não estão completamente 
conhecidas as variações da PIO durante e após o ER em diferentes condições de TR. 

Especificamente, a PIO é determinada pela produção, circulação e drenagem do humor 
aquoso, pelo fluxo trabecular e uveoscleral e ainda pela pressão venosa episcleral (WENREB et al, 
2007). De acordo com os limites estatísticos a PIO é considerada normal em uma faixa de 9 a 
21mmHg (CONTE et al, 2013). A PIO elevada é considerada como dos fatores de risco do glaucoma, 
doença que pode promover dano ao disco óptico e neurônios da retina, com redução do campo 
visual e cegueira, com prevalência em torno 2% em populações de origem européia com idade 
superior a 40 anos (WASIELICA-POSLEDNIK et al, 2017). Vem sendo mostrado que a PIO pode sofrer 
variações devido a vários fatores, tais como, ritmo circadiano, posição corporal, exercício físico, 
entre outros. A tonometria, pelo método de aplanação ou sem contato, é o processo de mensuração 
da PIO considerando o gradiente de pressão na câmara anterior do olho (CONTE et al, 2013; SOARES 
et al, 2013). 

Nesse sentido, em oposição aos demais estudos que mostram redução da PIO após a 
execução de ER, outros autores mostraram que no ER realizado em apneia, situação relativamente 
freqüente durante sessões de ER intensas, houve significativo aumento da PIO (VIEIRA et al, 2006). 
Especificamente, observa-se que a apneia é realizada em exercícios ou situações que demandam 
grande esforço físico, devido ao fato, de que o aumento da pressão intra-abdominal pode contribuir 
de certa forma, para redução da sobrecarga nos discos vertebrais (HACKETT, 2013). 

Durante a realização de ER são conhecidas cinco possibilidades de associar ou ritmar a 
ventilação voluntária com a execução dos exercícios: a) Continuada: emprega-se a respiração 
naturalmente por toda trajetória do movimento, sem ritmar com a ação muscular; b) Ativa: executa 
a inspiração na fase concêntrica e expiração na fase excêntrica do movimento; c) Passiva: inspiração 
na fase excêntrica do movimento e expiração na concêntrica; d) Bloqueada: as duas ações 
musculares são realizadas em apneia; e) Combinada: o individuo inspira antes da fase concêntrica, 
logo em seguida mantêm a apneia, realiza a respectiva contração e na fase excêntrica faz a 
expiração (BITTENCOURT, 1984). Resumidamente, sugere-se que no ER, quando são realizados 
exercícios com 1 a 5 repetições máximas (RM) é comum o emprego da apneia, já entre 6 a 10 RM é 
mais frequente o uso de respiração combinada e acima de 10 RM o modo de respiração passivo ou 
ativo (HERNANES, 2000). 

A compreensão das ações musculares são aspectos fundamentais para montagem 
elaboração de programas de treinamento ou na associação da ventilação voluntária com a execução 
do ER, nesse sentido as ações musculares concêntricas são caracterizadas pelo momento em que 
ocorre o encurtamento muscular em determinado movimento e as excêntricas acontecem quando 
os músculos envolvidos no movimento especifico se alongam de forma controlada (BARRUÉ-BELOU, 
2016). 

Por outro lado, ao se verificar o efeito de quatro condições voluntárias de respiração na 
força máxima de grandes grupos musculares, registrou-se que, quando é empregada a expiração 
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forçada (respiração passiva) houve aumento do pico de força durante alguns exercícios, enquanto a 
realização da manobra de Valsalva (bloqueada) não garantiu melhores índices de força. Os autores 
concluíram que, considerando os riscos cardiovasculares associados à manobra de Valvalsa, é 
altamente recomendada a utilização da expiração passiva nos exercícios realizados em intensidades 
máximas (IKEDA, 2009; MARTINS, 2010). 

OBJETIVO 

Assim sendo, o objetivo do presente estudo foi verificar o efeito da apnéia e da apnéia associada ao 
exercício resistido na PIO. 

MATERIAL E MÉTODO 

Tratou-se de pesquisa experimental com indivíduos fisicamente ativos, submetidos a duas 
diferentes situações de apneia: A1) realização de apneia voluntária, por 12 segundos, sem a 
execução do exercício em decúbito dorsal; A2) execução de 1 série de 4 repetições com 90% de 1RM 
em apneia total no exercício supino (figura 1), ou seja, inspiração antes da primeira repetição e 
expiração após a execução da quarta repetição. Vale destacar ainda que foi preservado intervalo de 
30 minutos entre cada situação (A1 e A2). Os indivíduos foram orientados a manter uma velocidade 
moderada na execução do exercício, ou seja, um segundo na fase concêntrica e dois segundos na 
excêntrica (IKEDA et al, 2009). Especificamente, o tempo de execução para a realização da situação 
A2 foi de aproximadamente 12 segundos, para equalização com a situação A1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a investigação, a amostra, por conveniência, foi constituída por cinco indivíduos, 
selecionados de acordo com os seguintes critérios de inclusão: I) sexo masculino; II) praticantes de 
musculação com experiência mínima de um ano; III) com idades entre 20 e 30 anos; IV) aptos 
fisicamente a realizar a parte pratica do experimento, teste negativo ao Par-q e liberação médica; V) 
não apresentar opacidade de córnea, e/ou alteração de volume do bulbo ocular ou ausência de 
bulbo ocular e; VI) não apresentar PIO > 21 mmHg. 

O protocolo foi conduzido seguindo os princípios éticos estabelecidos na Declaração de 
Helsinki proposta pela Associação Mundial de Médicos. O projeto foi submetido aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (CAAE: 
0015.0.335.000-10). Todos os participantes foram esclarecidos sobre a pesquisa e o respectivo grau 
de envolvimento e, então, solicitou-se a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
consistindo em esclarecimento a respeito dos seguintes aspectos: I) justificativa, objetivos do 
trabalho e procedimentos realizados; II) desconfortos, possíveis riscos e benefícios esperados; III) 
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forma de acompanhamento e assistência e seus respectivos responsáveis; IV) informação sobre a 
possibilidade de inclusão no grupo controle; V) liberdade de recusar a participar ou retirar seu 
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização ou prejuízo e VI) garantia de sigilo 
em relação aos dados coletados 

Todos os indivíduos selecionados foram submetidos ao exame oftalmológico prévio, 
realizado: ectoscopia e medida da pressão intraocular (tonômetro de Perkins - Clement Clarke H/S), 
pelo mesmo oftalmologista com experiência na técnica de aferição. 

A PIO foi registrada em dois momentos: I) pré-teste: dois minutos antes da realização dos 
procedimentos experimentais e II) pós-teste: imediatamente após 12” de apneia (A1) e 
imediatamente após a realização do supino em apneia (A2). Em ambas situações a medida foi em 
decúbito dorsal com os voluntários observando objeto à distância com o olho contralateral, após a 
instilação de uma gota de colírio de proparacaína e uma gota de colirio de fluoresceína. 

Vale destacar que, quarenta e oito horas antes dos procedimentos experimentais, foi 
realizado o teste de predição, que visou estimar a carga máxima para exercícios resistidos através da 
aplicação de cargas submáximas até a exaustão. De acordo com o protocolo, foi aplicada uma carga 
aleatória e solicitado aos voluntários que executasse até a fadiga, cada exercício. As repetições 
foram registradas e relacionadas a tabela específica para verificação da estimativa da carga a ser 
utilizada no experimento, no caso 90% 1RM (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS, 2009). 

A PIO foi considerada como variável dependente e a situação da apneia como independente. 
Descritivamente foram calculados a média e o desvio-padrão, como procedimentos estatísticos para 
comparação das médias foi utilizado teste Kruskal-Wallis com pós teste de Dunn interpretados ao 
nível de 5%.O software utilizado foi o GraphPad Prism®. 

RESULTADOS 

Os resultados são apresentados na tabela 1 e nos gráficos 1 e 2. Inicialmente vale destacar 
que a PIO registradas antes das situações A1 e A2 foram similares (repouso). Pode-se observar que 
em ambas situações a PIO aumentou em relação ao repouso, no entanto, a PIO na situação A1 foi 
significativamente maior do que na A2. Verifica-se que na situação A1 houve aumento de 13,33% e 
12,32% respectivamente no olho direito (OD) e olho esquerdo (OE) em relação ao repouso, 
enquanto na A2 observou-se somente 5,33% (OD) e 5,19% (OE). Enquanto, na comparação entre A1 
e A2 foi maior na primeira situação 7,60% (OD) e 6,50% (OE). 

Tabela 1: Medidas descritivas referentes a PIO do OD e OE mensurada em repouso e após as 
situações A1 e A2 de cada individuo. 
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Gráfico 1: Comparação da PIO segundo situação de apneia do OD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Comparação da PIO segundo situação de apneia do OE. 

 

DISCUSSÃO 

Os estudos referentes à variação da PIO e seus efeitos no exercício físico, em geral, são ainda 
em número reduzido. A magnitude de investigações é ainda menor, quando é analisada a 
especificidade do método empregado no ER. No presente estudo foi observado o aumento da PIO 
após apneia e apneia associada ao exercício supino. Estudos apresentam que a PIO após exercício 
diminui e que a mensurada durante o exercício pode aumentar (BRZYCKI, 1993; DANE, 2006). 
Todavia, Conte e colaboradores (2009) verificaram que a PIO diminui após o ER, ao estudarem 145 
jovens de ambos os sexos, submetidos a duas medidas com o tonômetro de Perkins, uma em 
repouso e outra após uma sequência de ER até a fadiga tendo em seu experimento os seguintes 
exercícios, supino reto, pulley dorsal, desenvolvimento, rosca direta e leg press. No entanto, os 
respectivos autores não monitoram o tipo de respiração empregado pelos voluntários durante o 
exercício. 

Dane (2006), liderou um experimento utilizando a tonometria eletrônica (Tono-pen XL), no 
qual, trinta indivíduos realizaram quatro repetições do exercício supino com 85% de 1RM em duas 
condições: na primeira a PIO foi registrada na última repetição, e os voluntários encorajados a 
prenderam a respiração ao concluírem a última repetição até a finalização da medida da PIO, sendo 
observado expressivo aumento da PIO nessa condição; na segunda situação, a última repetição foi 
realizada com a respiração normal, sendo também verificado o aumento PIO, porém não 
significativo. Os autores mostraram que a PIO aumentou 90% nos indivíduos que prenderam a 
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respiração na última repetição e 62% naqueles que respiraram normalmente. No entanto, a PIO foi 
mensurada enquanto o indivíduo segurava estaticamente a barra (figura 1 – C) logo ao terminar a 
série. Nesse sentido, a elevação da PIO encontrada no respectivo estudo pode ter sido devido à 
isometria intensa para sustentar a barra, enquanto a PIO era aferida, e não exatamente pelo 
bloqueio da respiração, por outro lado não é usual em exercícios resistidos manter isometria após a 
realização das séries, a não ser em situações específicas de treinamento de atletas ou programas 
voltados para recuperação de lesões (IKEDA, 2009; VIEIRA, 2008). 

Considerando que a especificidade é um dos princípios básicos do treinamento resistido na 
presente investigação visou-se reproduzir a execução do exercício de acordo com o realizado nas 
típicas sessões de treinamento resistido, ou seja, aferindo a PIO logo após a última repetição. De 
fato, esse procedimento procurou evitar a ação cumulativa da isometria associada a apneia (IKEDA, 
2009). 

Na investigação de Vieira (2008), após o exercício supino sem apneia foi observado, na PIO, 
aumento de 62% enquanto que com apneia o aumento foi de 90%, contrastando com os resultados 
do presente estudo onde observou-se o aumento na PIO de 13,33%(OD) e 12,32%(OE) após a 
situação de apneia sem o exercício e de 5,33%(OD) e 5,19%(OE) após o exercício com apneia, pode-
se sugerir que a grande diferença entre resultados ocorreu pelo fato que no estudo de Vieira, foi 
aplicada a contração isométrica na última repetição concomitante ao momento da aferição, assim 
sendo, a isometria promove a diminuição do retorno venoso o que pode potencializar a elevação da 
PIO (BADILLO, 2001). 

O aumento da PIO, em situações de apneia, pode ser justificado pelo bloqueio da respiração 
que promove um súbito aumento da pressão da caixa intratorácica, isso associado a contração dos 
músculos abdominais e torácicos para a realização do exercício supino, causa um aumento extra na 
pressão da veia intra-torácica e compressão do sistema venoso intra-torácico a qual é propagada 
pelas veias jugular, orbital e vorticosas para a coróide levando ao ingurgitamento, aumento do 
volume coroidal, além do comprometimento do escoamento do humor aquoso, que acarretam na 
elevação da PIO (VIEIRA, 2006). 

Por outro lado, uma pesquisa apontou que o ER de alta intensidade com bloqueio da 
respiração (90% 1RM) promoveu redução da PIO tanto quanto ER de moderada intensidade (60 a 
80% 1RM). Outros autores (25) compararam a variação da PIO após a realização de exercícios 
isocinéticos (alta intensidade) e isométricos. A PIO foi mensurada imediatamente antes do exercício 
e 10 minutos após o mesmo com o tonômetro de Shiotz. Os resultados mostraram diminuição da 
PIO em ambos os grupos, sendo o isocinético (8,78 + 3,43 mmHg) mais significante que o isométrico 
(4,94 + 2,63 mmHg) (CONTE, 2009). 

Avunduk (1999) investigou sete voluntários com histórico negativo para doenças sistêmicas 
e oculares, orientados a realizar manobra de Mueller (oposto a Manobra de Valsalva). Foram obtidas 
medidas de PIO e fluxo sanguíneo ocular pulsátil dos dois olhos depois de 10 a 15 minutos de 
repouso, respectivamente, na posição supina. Não houve diferença significativa entre os resultados 
encontrados, mas houve diminuição da PIO após os dois ciclos de respiração subsequente da 
manobra de Muller. Os autores concluíram que a respiração forçada (passiva), como na manobra de 
Mueller, está associada com uma diminuição da PIO e aumento do fluxo sanguíneo ocular pulsátil. 

Também foi estudada (27) a relação entre PIO, estresse psicológico e a manobra de Valsalva, 
sendo observado que após estresse psicológico houve aumento (1,3 mmHg) da PIO, já após a 
manobra de Valsalva houve elevação significativa (10,2 mmHg) em relação ao repouso. Os 
resultados, portanto, mostram que após a manobra de Valsalva, existe um aumento exacerbado da 
PIO corroborando os resultados do presente estudo (LUNDMARK, 2003). 
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Finalmente, embora a situação de apneia isolada ou associada ao exercício promova 
aumento da PIO, foi verificado que na apneia realizada sem exercício o aumento foi drasticamente 
maior do que aquela associada ao exercício. Isso revela que o exercício dinâmico pode atenuar a 
magnitude do aumento do PIO nessas condições, provavelmente devido aos efeitos relacionados ao 
aumento da osmolaridade, redução do pH e aumento da lactacidemia (TAMURA, 2013). 

CONCLUSÕES 

A apneia e a apneia associada ao exercício promoveram aumento da PIO, porém a apneia 
quando realizada sem exercício apresentou valores mais elevados do que associada ao ER, sugerindo 
o potencial efeito hipotensor do ER. 
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RESUMO 

Objetivo: Verificar a variação da PIO no exercício resistido na posição sentada e em decúbito dorsal. 
Métodos: Foram avaliados 14 voluntários do Centro de Atividades Físicas do Banco de Olhos de 
Sorocaba (BOS Fit). Os critérios de exclusão adotados foram: I) opacidade de meios; II) alteração de 
volume do bulbo ocular ou ausência de bulbo ocular; III) PIO maior do que 21mmHg; IV) idade 
inferior 20 e superior a 40 anos; V) tempo de prática de treinamento resistido inferior a 30 dias. 
Inicialmente foi realizado o teste de predição no exercício leg press para determinar o percentual de 
carga para o respectivo exercício durante o experimento. Os voluntários foram submetidos a duas 
intervenções separadas em um intervalo de 72 horas, ambas com o mesmo volume e intensi- dade 
no exercício leg press, ou seja, 3 séries de 15 repetições com 60% 1RM, tempo de intervalo entre as 
séries de 60 segundos e velocidade moderada, de acordo com as seguintes posições: P1) leg-press 
executado na posição sentada e P2) leg press na posição em decúbito dorsal. A PIO foi obtida 
utilizando o tonômetro de Perkins em três momentos: M1) imediatamente antes do exercício; M2) 
imediatamente após a terceira série; M3) três minutos após a finalização da terceira série. 
Resultados: Em ambas as posições houve queda significativa da PIO após o exercício (M2), 
permanecendo significativamente reduzida após três minutos de recuperação (M3). Contudo, não 
houve diferença da PIO segundo a posição (P1 e P2), independentemente do momento de aferição 
(M1, M2 e M3). Conclusão: Houve queda da PIO decorrente ao exercício resistido e não foi verificada 
resposta diferencial da PIO de acordo com a posição do exercício. 

Descritores: Pressão intraocular/fisiologia; Exercício; Treinamento de resistência; Postura 

 

ABSTRACT 

Objective: To verify the variation in IOP in the resistance exercise performed in the sitting and 
supine. Methods: A 14 volunteers of the Center for Physical Activities of the Sorocaba Eye Bank (BOS 
Fit). Exclusion criteria were adopted: I) media opacity; II) change in volume of the eyeball or no 
eyeball; III) IOP greater than 21mmHg; IV) age 20 and over 40; V) time practice of resistance training 
less than 30 days. Initially the test was performed to predict the leg press exercise to determine the 
percentage charge for the exercise thereof during the experiment. The volunteers underwent two 
interventions separated by an interval of 72 hours, both with the same volume and intensity in the 
leg press exercise, 3 sets of 15 repetitions with 60% 1RM, interval time between sets 60 seconds and 
moderate speed, according to the following positions: P1) leg press performed in the sitting position 
and P2) leg press in supine position. IOP was obtained using the Perkins tonometer in three 
moments: M1) immediately before exercise; M2) immediately after the third series; M3) three 
minutes after completion of third grade. Each sequence was obtained by measuring the position of 
their exercise performance. Results: We found that in both positions there was a significant drop in 
IOP after exercise (M2), remained significantly reduced after three minutes of recovery (M3). 
However, there was no difference in IOP second position (P1 and P2), regardless of time of 
measurement (M1, M2 and M3). Conclusion: There was a decrease in IOP due to resistance exercise 
and was not observes differential response of IOP of IOP according to the position of the exercise. 

Keywords: Intraocular pressure/physiology; Exercise; Resistance training; Posture 
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INTRODUÇÃO 

A variação da pressão intraocular (PIO) é determinada pela produção, circulação e drenagem 
do humor aquo so, pelo fluxo trabecular e uveoscleral e ainda pela pressão venosa episcleral(1). O 
volume do vítreo, volume sanguíneo da coroide, rigidez da esclera, tensão do músculo orbicular do 
olho e a pressão externa, também podem influenciar na PIO(2). Além desses aspectos, a PIO pode 
sofrer variações devido a vários fatores, tais como: ritmo circadiano(3), posição corporal(4), exercício 
físico(5), entre outros. 

Em relação ao ritmo circadiano há um pico da PIO nas primeiras horas da manhã e o valor 
torna-se mais baixo ao final da tarde, havendo flutuação de 4 a 6mmHg. Essa variação está 
relacionada à atividade do sistema nervoso autonômico, contro- le humoral e a mudança do tônus 
muscular(3,4,6,7). Contudo, foi verificado que, independentemente da posição corporal, ocorre 
importante aumento da PIO no período noturno permanecendo elevada até as primeiras horas da 
manhã, porém a curva diária da PIO apresenta diferença de acordo com idade(8). 

Quanto à posição corporal, a PIO deitado é maior do que sentado, possivelmente as 
alterações hidrostáticas, como a elevação da pressão venosa episcleral, que ocorrem de uma 
posição para a outra, podem explicar essas diferenças(9). Em relação à prática de exercícios físicos, 
tanto em atividades aeróbicas quanto anaeróbicas, incluindo treinamento com pesos (treinamento 
resistido), ocorre redução da PIO decorrente da redução da osmolaridade do plas- ma, 
hiperventilação, aumento da síntese de óxido nítrico, redução do pH plasmático entre outros 
mecanismos(10,11). 

Por outro lado, é conhecido que ocorre variação da PIO devido à mudança da posição 
corporal, pacientes em posição supina apresentam valores pressóricos mais elevados em rela- ção às 
medidas obtidas na posição sentada, sendo que o aumen- to da pressão venosa episcleral(12), pode 
ser considerado como um importante fator para flutuação da PIO decorrente da mu- dança de 
postura. De fato, os estudos têm demostrado o efeito hipotensor do exercício resistido na PIO, no 
entanto, não é defi- nido na literatura se os exercícios realizados em diferentes posi- ções, também 
apresentam efeitos diferentes na PIO. 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi verificar a variação da PIO no exercício 
resistido realizado na posição sen- tada e em decúbito dorsal. 

MÉTODOS 

Amostra 

Esta pesquisa experimental foi desenvolvida com indiví- duos saudáveis submetidos a duas sessões 
de exercício resistido. A amostra por conveniência foi constituída por 20 indivíduos (10 homens e 10 
mulheres). Os critérios de exclusão adotados foram: I) opacidade de meios; II) alteração de volume 
do bulbo ocular ou ausência de bulbo ocular; III idade inferior 20 e supe- rior a 40 anos; IV) tempo de 
prática de treinamento resistido inferior a 30 dias. Como critério de inclusão foi considerado 
atestado médico correspondente a avaliação clínica, laboratorial e eletrocardiograma. Os 
procedimentos experimentais foram realizados nas dependências do Centro de Atividades Físicas do 
Banco de Olhos de Sorocaba (BOS Fit). 

O protocolo foi conduzido seguindo os princípios éticos estabelecido na Declaração de 
Helsinki proposta pela Associação Mundial de Médicos. O projeto foi submetido e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Oftalmológico de Sorocaba (Parecer nº 101.533). Todos os 
participantes foram es- clarecidos sobre a pesquisa e o respectivo grau de envolvimento e, então, 
solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, consistindo em 
esclarecimento a respeito dos seguin- tes aspectos: I) justificativa, objetivos e procedimentos 
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utilizados;II) desconfortos, possíveis riscos e benefícios esperados; III) for- ma de acompanhamento 
e assistência a seus respectivos respon- sáveis; IV) informação sobre a possibilidade de inclusão no 
grupo controle; V) liberdade de recusar a participar ou retirar seu con- sentimento em qualquer fase 
da pesquisa, sem penalização ou prejuízo e VI) garantia de sigilo em relação aos dados coletados. 

Instrumentos e procedimentos 

Para determinação das cargas de treinamento, inicialmen- te foi realizado o teste de 
predição(13), no exercício leg press, que visa estimar a carga máxima para exercícios resistidos com 
apli- cação de cargas submáximas até a exaustão. De acordo com o respectivo protocolo, é aplicada 
uma carga aleatória e solicitado aos voluntários executar até a fadiga, cada exercício. As repeti- ções 
são registradas e relacionadas a tabela específica para veri- ficação da estimativa da carga a ser 
utilizada no experimento, no caso 60% de uma repetição máxima (1RM). 

Os voluntários foram submetidos a duas intervenções se- paradas por um intervalo de 72 
horas, ambas com o mesmo volume e intensidade no exercício leg press, ou seja, 3 séries de 15 
repetições com 60% 1RM, tempo de intervalo entre as séries de 60 segundos e velocidade 
moderada, de acordo com as seguintes posições: P1) leg press executado na posição sentada e P2) 
leg press na posição em decúbito dorsal. A PIO foi obtida, utilizando o tonômetro de Perkins, sempre 
pelo mesmo oftalmologista, com experiência nessa técnica, em três momentos: M1) imediatamen- 
te antes do exercício; M2) imediatamente após a terceira série; M3) três minutos após a finalização 
da terceira série. Cada sequência de mensuração foi obtida na posição da respectiva realização do 
exercício, observando objeto à distância com o olho contralateral, após a instilação de uma gota de 
colírio de proparacaína e uma gota de colírio de fluoresceína. Embora o tonômetro de Aplanação de 
Goldman seja considerado o pa- drão-ouro para a medida da PIO, outros tonômetros apresen- tam 
boa correlação na medida(14,15). No presente estudo, justifi- ca-se a utilização do tonômetro de 
Perkins pela praticidade do emprego nas situações de campo do exercício físico, possibilitan- do que 
seja levado para qualquer lugar e que a medida seja feita com o mínimo de deslocamento do 
avaliado, bem como permite a realização da medida em decúbito dorsal(16). 

Análise estatística 

Descritivamente foram calculados a média e o desvio pa- drão, e os dados foram 
apresentados sob forma tabular e dia- grama de caixa (box-plot). Foi utilizado ANOVA com medidas 
repetidas com pós-teste de Bonferroni adotando um nível de significância 5%, para comparação das 
medidas referente às va- riáveis estudadas. O software utilizado foi o GraphPadPrism®. 

RESULTADOS 

A tabela 1 apresenta a resposta da PIO nas duas posições, em três momentos distintos, e demonstra 
a significância na redu- ção da PIO após início do exercício. 
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Foi observado que em ambas as posições houve queda sig- nificativa da PIO após o exercício 
(M2), permanecendo significati- vamente reduzida após três minutos de recuperação (M3). Con- 
tudo, não houve diferença da PIO segundo a posição (P1 e P2), independentemente do momento de 
aferição (M1, M2 e M3). 

As figuras 1 e 2 apresentam a variação da PIO no olho direito (OD) e olho esquerdo (OE), de 
acordo com a posição  nos momentos pré-exercício (M1), pós-exercício (M2) e três minutos após o 
exercício (M3). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

Foi verificado, em estudo com atletas do boxe que realiza- ram sessões de treinamento 
resistido, valores significativamente mais baixos da PIO após a execução dos exercícios, independen- 
te do posicionamento corporal dos voluntários(17). 
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Porém, em pesquisa realizada com 82 indivíduos não sub- metidos ao exercício físico os 
quais apresentavam as seguintes condições: glaucoma primário de ângulo aberto (GPAA), glaucoma 
de pressão normal (GNP) e indivíduos com olhos normais (ON), observou-se que a PIO foi mais 
elevada na posi- ção supina, independente da condição, do que na sentada(18). A diferença média 
da PIO entre a posição supina para sentada no GPAA foi de 3,41mmHg; entretanto no grupo GNP foi 
de 2,77mmHg e finalmente em voluntários com ON foi encontrado a diferença de 2,45mmHg. Os 
autores consideram que a respec- tiva diferença pode estar associada ao aumento da pressão ve- 
nosa episcleral. 

Também é apontado que exercícios realizados com os membros inferiores posicionados 
acima da cabeça podem resul- tar em elevação da PIO(19), por lado, este aumento pode ser 
decorrente do aumento da vascularização coroidal e da pressão episcleral venosa, no qual o fluxo 
dos tecidos oculares passam a ficar comprometidos, sendo que a coroide é um tecido muito 
vascularizado podendo provocar alterações dinâmicas no liqui- do humor aquoso, ocasionando o 
aumento da PIO(20). 

Outro estudo(21), que também verificou a variação da dre- nagem do humor aquoso 
segundo posição corporal, constatou que a média da PIO em 21 voluntários, sentados e deitados foi 
significativamente diferente, ou seja, respectivamente de 17,8+1,7mmHg e 19,9+1,6mmHg. Por 
outro lado, não foi obser- vada diferença significativa da drenagem do humor aquoso de acordo com 
a posição corporal, com valores observados de 0,30+0,31(sentado) e 0,28+0,09/min/mmHg 
(deitado) 

Em relação ao volume e intensidade do treinamento(17,22) observa-se que o treinamento 
resistido ocasiona a diminuição da PIO independente da carga utilizada durante a sessão de 
exercícios, havendo maior alteração no método que preconiza o desenvolvimento da resistência 
muscular. De fato, nessas condi- ções o volume total do treinamento e o tempo em que os múscu- 
los permanecem sob tensão são maiores do que nos outros métodos de exercícios resistidos. No 
entanto, o exercício de supino realizado com carga máxima para quatro repetições em apneia 
voluntária, promoveu aumento da PIO em média de 4,3 ± 4,2mmHg, em voluntários jovens e 
saudáveis(23). 

Hipoteticamente, exercícios realizados na posição deitada naturalmente elevariam os níveis 
da PIO, no entanto o efeito hipotensor do exercício físico resistido(7,11,17,24) parece interferir 
nesse processo, antagonizando o potencial aumento da PIO. Através de mecanismos que promovem 
a redução da formação e/ou aumento do escoamento do humor aquoso. 

CONCLUSÃO 

Houve queda da PIO decorrente ao exercício resistido e não foi verificada resposta diferencial da PIO 
de acordo com a posição do exercício. Em termos práticos esses resultados po- dem contribuir para 
seleção de exercícios resistidos para pesso- as com fatores de risco para hipertensão ocular ou 
glaucoma, uma vez que, foi verificado que tanto os exercícios em posição sentada ou em decúbito 
dorsal promovem redução da PIO. 

REFERÊNCIAS 

1. Weinreb RN, Brandt JD, Garway-Heath D, Medeiros, FA. In- traocular pressure. WGA - Consensus series 4. Amsterdam: 
Kugler Publications, 2007. 

2. Talieri IC, Honsho CS, Nunes N, Souza AP, Duque JC. [Behavior of intraocular pressure according to cardiorespiratory and 
hemodynamic effects induced by desflurane in dogs subjected to experimental hy- povolemia]. Arq Bras Oftalmol. 2005;68(4): 
521-6. Portuguese. 

3. Jaén-Díaz JI, Cordero-García B, López-de-Castro F, De-Castro- Mesa C, Castilla-López-Madridejos F, Berciano-Martínez F. 
[Di- urnal variability of intraocular pressure]. Arch Soc Esp Oftalmol. 2007;82(11):675-9. 



 

 

164 

4. Shuba LM, Doan AP, Maley MK, Zimmerman MB, Dinn RB, Greenlee EC, et al. Diurnal fluctuation and concordance of in- 
traocular pressure in glaucoma suspects and normal tension glau- coma patients. J Glaucoma. 2007;16(3):307-12. 

5. Dane S, Koçer I, Demirel H, Ucok K, Tan U. Effect of acute submaximal exercise on intraocular pressure in athletes and 
sed- entary subjects. Int J Neurosci. 2006;116(10):1223-30. 

6. Asejczyk-Widlicka M, Pierscionek BK. Fluctuations in  intraocu- lar pressure and the potential effect on aberrations of 
the eye. Br      J Ophthalmol. 2007;91(8):1054-8. 

7. Conte M, Scarpi MJ, Rossin RA, Beteli HR, Lopes RG, Marcos HL. [Intraocular pressure variation after submaximal 
strength test in resistance training]. Arq Bras Oftalmol. 2009;72(3):351-4. Portuguese. 

8. Mansouri K, Weinreb RN, Liu JH. Effects of aging on 24-hour intraocular pressure measurements in sitting and supine 
body positions. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012;53(1):112-6. 

9. Rodrigues LD, Silva MR, Schellini SA, Jorge EN. [Intraocular pressure peaks: comparison between the circadian curve, 
diurnal curve and the 6 a.m. measurement]. Arq Bras Oftalmol. 2004;67(1):127-31. Portuguese. 

10. Ashkenazi I, Melamed S, Blumenthal M. The effect of continuous strenuous exercise on intraocular pressure.  Invest  
Ophthalmol Vis Sci. 1992;33(10):2874-7. 

11. Harris A, Malinovsky VE, Cantor LB, Henderson PA, Martin BJ. Isocapnia blocks exercise-induced reductions in ocular 
tension. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1992;33(7):2229-32. 

12. Weber AK, Price J. Pressure differential of intraocular pressure measured between supine and sitting position. Ann 
Ophthalmol. 1981;13(3):323-6. 

13. BrzyckI M. Strength testing: predicting a one-rep max from reps- to-fatigue. J Phys Educ Recreation Dance. 
1993;64(1):88-90. 

14. Andrada Márquez MT, Fesser Oroz I, Antón López A. [Compara- tive study of two portable tonometers: Tono-Pen XL and 
Perkins]. Arch Soc Esp Oftalmol. 2003;78(4):189-96. Spanish. 

15. dos Santos MG, Makk S, Berghold A, Eckhardt M, Haas A. In- traocular pressure difference in Goldmann applanation 
tonom- etry versus Perkins hand-held applanation tonometry in over- weight patients. Ophthalmology. 1998;105(12):2260-3. 

16. Favarato M, Almodin J, Almodin F, Cvintal T. [Intraocular pres- sure and exotalmometer evaluation before and after 
peribulbar anaesthesia in cataract surgery]. Rev Bras Oftalmol. 2011;70(3):68-173. Portuguese. 

17. Conte M. Associação entre exercícios resistidos e pressão intra- ocular [tese]. São Paulo: Universidade Federal de São 
Paulo; 2009. 

18. Meirelles SH, Mathias CR, Brandão G, Frota AC, Yamane R. [Postural influence on intraocular pressure and visual field 
de- fects in open angle glaucoma and normal tension glaucoma]. Rev Bras Oftamol. 2008;67(1):19-24. Portuguese. 

19. Hilton E. Exerc-eyes: effects of exercise on ocular health [Internet]. Anstey: Sportvision, 2003 [cited 2013 Set  10]. Avail- 
able from: www.sportvision.co.uk/pdf/articleexerceyes.pdfý 

20. Prata TS, De Moraes CG, Kanadani FN, Ritch R, Paranhos A Jr. Posture-induced intraocular pressure changes: 
considerations re- garding body position in glaucoma patients. Surv Ophthalmol. 2010;55(5):445-53. Review. 

21. Selvadurai D, Hodge D, Sit AJ. Aqueous humor outflow facility by tonography does not change with body position. Invest 
Ophthalmol Vis Sci. 2010;51(3):1453-7. 

22. American College of Sports Medicine. American College of Sports Medicine position stand. Progression models in 
resistance train- ing for healthy adults. Med Sci Sports Exerc. 2009;41(3):687-708. Review. 

23. Vieira GM, Oliveira HB, de Andrade DT, Bottaro M, Ritch R. Intraocular pressure variation during weight lifting. Arch 
Ophthalmol. 2006;124(9):1251-4. 

24. Avunduk AM, Yilmaz B, Sahin N, Kapicioglu Z, Dayanir V. The comparison of intraocular pressure reductions after 
isometric and isokinetic exercises in normal individuals. Ophthalmologica. 1999;213(5):290-4. 

  

 



 

 

165 

INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO RESISTIDO NA VARIAÇÃO DA 

PRESSÃO INTRAOCULAR EM DIFERENTES FASES DO CICLO 

MENSTRUAL 

 Marcelo Conte, Morgana Rejane Rabelo Rosa Russo, André Athanazio  Caldara, Victor 

Augusto Ramos Fernandes, Alexandre Duarte B aldin  

Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v.13 , n. 81, p.92-99,2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

166 

 

RESUMO 

O objetivo do estudo foi verificar a influência do exercício resistido (ER) na pressão intraocular (PIO) 
em diferentes fases do ciclo menstrual. Foram estudadas nove mulheres (27,4+7,5 anos) nas fases 
ovulatória (14º ao 16º dia do ciclo menstrual) e lútea (25º ao 28º dia do ciclo menstrual), submetidas 
ao exercício resistido. A PIO foi mensurada com tonômetro de Perkins, antes (M1), durante (M2), 
imediatamente após (M3) e cinco minutos após o término da sessão de ER (M4). Como 
procedimento estatístico foi aplicado o teste de Kolmogorov–Smirnov, ANOVA, com verificação de 
Bonferroni. Foram encontradas diferenças significativas na sessão de ER durante a fase lútea (olho 
direito) entre a PIO no M1 (14,1 + 1,1 mmHg) com M2 (11 + 2,1 mmHg, p<0,001), M3 (10,8 + 1,9 
mmHg, p<0,001) e M4 (11,3 + 1,3 mmHg, p<0,05). Na mesma fase, no olho esquerdo, observou-se 
diferenças entre a PIO do M1 (14,5 + 1,8 mmHg) com M2 (11,1 + 2,5 mmHg, p<0,01), M3 (11,3 + 2,5 
mmHg, p<0,001) e M4 (11,8 + 1,1 mmHg, p<0,05). Por outro lado, na fase ovulatória houve 
diferenças significativas, apenas no olho esquerdo, entre a PIO do M1 (13,8 + 3,6 mmHg) com M2 
(10,6 + 2,6 mmHg, p<0,01) e M3 (10,5 + 3,1 mmHg; p<0,01). Descritivamente a PIO foi maior em 
todas as medições na fase lútea. A pressão intraocular, de mulheres com ciclo menstrual regular, 
diminuiu durante e depois da sessão de ER, independentemente da fase do ciclo menstrual 
(ovulatória ou lútea). Esses achados podem contribuir para melhorar a prescrição de exercício para 
mulheres com fatores de risco ou com PIO elevada. 

Palavras-Chave: Exercício Resistido, Glaucoma, Mulheres, Fase ovulatória e lútea. 

 

ABSTRACT 

Verify the influence of resistance exercise (RE) on intraocular pressure (IOP) in different phases of 
menstrual cycle. We studied nine women (27.4 + 7.5 years old) undergoing to RE sessions performed 
during: ovulatory phase (14-16 day of menstrual cycle) e luteal phase (25-28 day of menstrual cycle). 
The IOP measurement was taken in both eyes with Perkins tonometer before (M1), during exercise 
(M2), immediately after (M3) and five minutes after ending of the exercise session (M4).  All data 
were analyzed by descriptive tests. Statistical analysis included Kolmogorov–Smirnov to test 
normality and ANOVA with Bonferroni post-test, alpha was set at p≤0.05. We found significant 
statistical differences in RT session during luteal phase (right eye) among IOP of M1 (14.1 + 1.1 
mmH) with M2 (11 + 2.1 mmHg; p<0.001), M3 (10.8 + 1.9 mmHg; p<0.001) and M4 (11.3 + 1.3 
mmHg; p<0.05), in the same phase, but in left eye we observed differences among IOP of M1 (14.5 + 
1.8 mmH) in M2 (11.1 + 2.5 mmHg; p<0.01), M3 (11.3 + 2.5 mmHg; p<0.001) and M4 (11.8 + 1.1 
mmHg; p<0.05). On the other hand, in ovulatory phase RT session significant statistical differences 
were shown, just in left eye, among IOP of M1 (13.8 + 3.6 mmHg) with M2 (10.6 + 2.6 mmHg; 
p<0.01), M3 (10.5 + 3.1 mmHg; p<0.01). Descriptively IOP was higher in all measurements in luteal 
phase. The IOP, of women with regular menstrual cycle, decreased during and after RE session, 
irrespective of phase (ovulatory or luteal).  These findings can contribute to improve prescription of 
exercise to women with risk factors or with high IOP. 

Key- Words: Resistance Exercise, Glaucoma, Women, Phase ovulatory and luteal. 
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INTRODUÇÃO 

Os efeitos dos exercícios físicos, especialmente do treinamento resistido, na pressão 
intraocular (PIO) ainda são pouco explorados, porém existem evidências de que a atividade física 
promove a redução da PIO( Chromiak e colaboradores, 2003. Conte e colaborares, 2013).   

O humor aquoso é um líquido claro que preenche as câmaras anteriores e posteriores do 
olho, sendo produzido pelo corpo ciliar, situado entre a córnea e o cristalino (Weinreb e 
colaboradores, 2007). Sua função é nutrir as estruturas oculares, até a câmara anterior do olho. 
Especificamente, a PIO é determinada pela produção, circulação e drenagem do humor aquoso, pelo 
fluxo trabecular e uveoscleral e ainda pela pressão venosa episcleral (Rüfer e colaboradores, 2013).  

O comprometimento do escoamento ou drenagem do humor aquoso pode promover 
aumento significativo da PIO, resultando na pressão aumentada, principalmente concentrada entre 
o cristalino e a córnea, em consequência o humor aquoso infiltra para o vítreo promovendo danos 
ao nervo óptico. Essa disfunção, associada a outros fatores pode resultar no glaucoma (Conte e 
colaboradores, 2013. Ebeigbe, Ebeigbe, Ighoroje, 2011).   Em síntese, o glaucoma é um agravo que 
atinge principalmente pessoas com hipertensão intraocular gerando um dano progressivo e 
irreversível ao nervo óptico e neurônios da retina, com redução do campo visual e, consequente, 
perda gradativa da visão (Weinreb e colaboradores, 2007. Park e colaboradores, 2013).  

Essa patologia é considerada uma das causas mais comum de cegueira, acometendo 
aproximadamente 2% da população acima de 40 anos, sobretudo mulheres. Estudos mostram alta 
incidência de glaucoma nesse sexo, pesquisas verificaram 70% de prevalência do glaucoma no 
gênero feminino, com idade média de 61,3 anos, quando comparado ao gênero masculino (Qureshi 
e colaboradores, 1998). Oliveira e colaboradores (2003) encontraram em seus estudos prevalência 
de 55% no gênero feminino, com idade média de 60,9 anos. Por fim, Lee e colaboradores (2006) 

apontam prevalência similar ao estudo de Oliveira e colaboradores (2003), perfazendo 53,64% dos 
casos no gênero feminino com idade média de 61,4 anos. Diante o exposto, há indícios de que tanto 
o gênero como a idade são fatores importantes na prevalência do glaucoma. 

A secreção hormonal de mulheres sofre alteração mensal e é diretamente influenciada pela 
idade. Os estrógenos apresentam melhoras significativas do fluxo sanguíneo e protegem as células 
cerebrais.  De encontro a esta hipótese, alguns estudos recentes evidenciaram uma diminuição do 
fluxo sanguíneo e uma fina camada de fibras nervosas da retina naquelas mulheres que não 
utilizaram terapia hormonal de substituição. Nesse sentido, acredita-se que as mulheres, as quais 
apresentam menopausa precoce (antes dos 45 anos) têm maior risco de desenvolverem glaucoma 
de ângulo aberto e, nestes casos em especial, a reposição hormonal pode ter efeito protetor. Os 
estrógenos têm igualmente demonstrado ação antioxidante, protegendo contra o estresse 
oxidativo, que tem um importante papel na fisiopatologia desta doença (Conte e colaboradores, 
2009. Dane e colaboradores, 2008). 

A associação entre PIO e exercício é conhecida desde o início do século passado, 
especialmente, há 40 anos, quando foi descrita a relação entre intensidade do exercício e PIO 
(Lempert e colaboradores, 1967). No entanto, ainda hoje, é um fenômeno pouco estudado, 
especialmente na busca em bases de dados especializadas (Medline e Pubmed - período entre 2008-
2018), revelando aproximadamente, 91 artigos publicados no período quando utilizado os unitermos 
Intraocular Pressure and Exercise.  Quando se utiliza a associação de pressão intraocular e exercício 
em mulheres o número de estudos é ainda mais baixo, apenas três trabalhos  com o gênero 
feminino no mesmo período pesquisado.  
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Estudo epidemiológico com 29.854 corredores norte-americanos, mostrou que os indivíduos 
com melhor capacidade física (mais rápidos para percorrer 10km, ou seja, que corriam essa distância 
na velocidade de 5m/s) ou que corriam mais quilometragem por dia (6km/dia) apresentaram menor 
risco relativo de incidência de glaucoma (Williams, 2009).  

Esses achados corroboram com o estudo de Natisis e colaboradores  (2009) que comparou a 
PIO de 145 pessoas (entre adultos saudáveis e pacientes com glaucoma primário) submetidas a 
exercícios aeróbios moderados. Foi encontrado que a atividade física promoveu a redução da PIO 
em indivíduos saudáveis, bem como em pacientes com glaucoma já em tratamento, além de 
contribuir para a diminuição da instilação de beta-bloqueadores, análogos de prostaglandinas ou 
alfa-agonistas. Segundo os autores, pessoas com glaucoma devem ser encorajadas a praticar 
exercícios aeróbios, devido aos benefícios esperados.  

Em estudo de revisão a respeito do estilo de vida, nutrição e glaucoma foi abordado a 
influência do exercício físico, dieta, peso corporal, uso de hormônios após menopausa, tabagismo e 
consumo de álcool na prevenção do glaucoma de ângulo aberto. Alguns hábitos foram associados ao 
aumento da PIO (importante fator de risco para a patologia), tais como tocar instrumentos de sopro, 
consumo de café, uso de gravata, realizar certas posições de ioga e praticar “levantamento de peso”. 
Os autores ponderam a magnitude da duração dessas situações e o tempo que a PIO permanece 
elevada e ainda apontam que não existem estudos que comprovem associação entre prática de ioga 
ou de exercícios com pesos e o aparecimento do glaucoma, bem como não existem evidências 
suficientes que mostrem que o exercício pode prevenir o glaucoma  (Qureshi e colaboradores, 
1998). Contudo, outros efeitos do exercício como redução da pressão arterial (positivamente 
relacionada com a queda da PIO) e da pressão de perfusão (importante fator de risco para o 
glaucoma) são potencialmente benéficos para reduzir a PIO.  

Conte e colaboradores (2009) compararam em atletas do sexo masculino a resposta da PIO 
após duas sessões de 30min de exercício aeróbio contínuo (60% da Frequência Cardíaca de Reserva 
[FCR]) e aeróbio intervalado (2min a 50% alternando com 1min a 80% da FCR) e constataram que, 
nos voluntários estudados o exercício aeróbio intervalado promoveu reduções mais expressivas da 
PIO. 

Existem evidências de que o declínio dos níveis de estrogênio é importante na patogênese 
do glaucoma de ângulo aberto primário em mulheres. Mulheres pós-menopausa apresentaram 
redução significativa da PIO após terapia hormonal. De acordo com levantamentos recentes, 64% 
dos casos de cegueira no mundo, são em mulheres. O exercício físico tem sido considerado como 
uma importante ferramenta na prevenção, tratamento e controle da hipertensão ocular, no entanto 
a maioria dos estudos a respeito da associação entre exercício físico e PIO foi realizada com 
indivíduos do gênero masculino. Portanto, existem poucas evidências disponíveis a respeito da 
variação da PIO no gênero feminino e, diante da alta prevalência de cegueira em mulheres, 
investigar o efeito do exercício resistido sobre a PIO no gênero feminino pode ser uma ferramenta 
importante para a prevenção e tratamento do glaucoma neste grupo, assim como, pode ajudar a 
estabelecer a influência dos hormônios femininos sobre a PIO. Portanto, o presente estudo tem 
como objetivo verificar o efeito agudo do exercício resistido na PIO de mulheres fisicamente ativas e 
saudáveis e identificar se existe associação do período menstrual com as alterações de PIO. 

 

MÉTODOS 

População e delineamento experimental 

O estudo foi realizado no Centro de Atividade Física do Banco de Olhos de Sorocaba-SP (BOS 
Fit). Foram incluídas neste estudo mulheres saudáveis e fisicamente ativas, sem presença de lesões, 
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aptas fisicamente a realizar o estudo, teste negativo ao Par-q, sem diagnóstico de glaucoma, com 
pressão intraocular dentro de parâmetros normais, ou seja, < 21 mmHg e liberação médica, que 
menstruam regularmente, sem quaisquer tipos de patologias. Para determinação do período do 
ciclo menstrual foi realizada uma anamnese do histórico dos últimos seis meses do ciclo menstrual 
de cada participante e acompanhamento de dois ciclos (dois meses) antes do início da coleta de 
dados. Foram consideradas aptas a participar do estudo aquelas mulheres que não apresentarem 
irregularidades no ciclo menstrual nos últimos 6 meses. 

 As voluntárias foram submetidas a duas sessões de exercícios resistidos compostas por 8 
exercícios, sendo: supino, crucifixo, puxador dorsal, desenvolvimento deltóide, rosca direta, 
legpress, mesa flexora e flexão plantar. Para cada exercício foram realizadas 3 séries de 8 repetições 
a 80% de 1RM com 60s de intervalo entre as séries. As sessões de exercício foram realizadas durante 
a fase ovulatória (14º a 16º dia do ciclo menstrual), período no qual se sugere que a mulher 
apresenta melhor disposição para a prática de exercício físico e valores mais baixos PIO, e na fase 
lútea (25º a 28º dia do ciclo menstrual) fase em que existe uma menor disposição para o exercício e 
PIO relativamente mais elevada. 

Determinação das cargas de exercício 

Para determinação das cargas de treinamento, inicialmente foi realizado o teste de predição 
(Brzycki, 1993) que visa estimar a carga máxima para exercícios resistidos através da aplicação de 
cargas submáximas até a exaustão. De acordo com o protocolo, é aplicada uma carga aleatória e 
solicitado as voluntárias executar cada exercício até a fadiga. As repetições foram registradas e 
relacionadas à tabela específica para verificação da estimativa da carga a ser utilizada no 
experimento, no caso 80% de 1RM.  

Aferição da PIO 

A PIO foi mensurada antes de cada sessão de exercício (M1), aos 15min de exercício (M2), 
imediatamente após a sessão de exercício (M3) e no período de recuperação (5min após o término 
do exercício) (M4) com tonômetro de aplanação de Perkins (Clement ClarkeInc., Columbus, OH) e 
pelo mesmo oftalmologista. Em todas as situações a medida foi coletada com as voluntárias 
sentadas, observando objeto à distância com o olho contralateral, após a instilação de uma gota de 
colírio de proparacaína e uma gota de colírio de fluoresceína. Uma única medida em cada olho foi 
realizada em cada momento das sessões de exercício.  

O protocolo foi conduzido seguindo os princípios éticos estabelecido na Declaração de 
Helsinki proposta pela Associação Mundial de Médicos. O projeto foi submetido e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Oftalmológico de Sorocaba (número do parecer - 445.232). 
Todos os participantes foram esclarecidos sobre a pesquisa e o respectivo grau de envolvimento e, 
então, solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, consistindo em 
esclarecimento a respeito dos seguintes aspectos: i) justificativa, objetivos e procedimentos 
utilizados; ii) desconfortos, possíveis riscos e benefícios esperados; iii) forma de acompanhamento e 
assistência e seus respectivos responsáveis; iv) informação sobre a possibilidade de inclusão no 
grupo controle; v) liberdade de recusar a participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase 
da pesquisa, sem penalização ou prejuízo e vi) garantia de sigilo em relação aos dados coletados.                

Métodos estatísticos 

 Para realização do tratamento estatístico, foi utilizado o software GraphPadPrism®, com os 
dados apresentados com média ± desvio padrão com 95% de intervalo de confiança. O teste de 
Kolmogorov–Smirnov foi utilizado para testar a normalidade dos dados da população estudada. 
Como procedimento estatístico para comparação das médias referentes às variáveis estudadas foi 
utilizada ANOVA para medidas repetidas com pós-teste de Bonferroni. Para testar a correlação entre 
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período menstrual e alteração da PIO utilizou-se o teste de correlação de Pearson e foi adotado nível 
de significância 5%. 

RESULTADOS 

 Trinta mulheres foram acompanhadas durante o período pré-coleta de dados, no entanto, 
apenas nove delas atenderam aos critérios de seleção determinados pelo estudo. Sendo assim, nove 
mulheres (27,4 + 7,5 anos) com ciclos menstruais regulares foram submetidas a duas sessões de 
exercícios resistidos: na fase ovulatória e na fase lútea. 

 Quando se observa apenas os resultados referentes à fase ovulatória nota-se que houve 
diminuição da PIO no olho esquerdo (Figura 2) em M2 e M3 (15min e imediatamente após o 
exercício, respectivamente) quando comparado ao valor pré-exercício (M1). O mesmo foi observado 
no olho direito (Figura 1), porém sem diferença estatística. No período de recuperação (M4) os 
valores retornaram aos parâmetros pré-exercício em ambos os olhos. 

 Durante a fase lútea, observou-se um comportamento semelhante da PIO no olho direito 
(Figura 1) e esquerdo (Figura 2), redução significativa da PIO em M2 e M3, que permaneceu abaixo 
dos valores pré-exercício durante a recuperação (M4), diferentemente do que aconteceu na fase 
ovulatória. 

 Notou-se também que a PIO foi descritivamente maior, em todos os momentos, na fase 
lútea (Tabelas 1 e 2). 

 Tabela 1: Variação da pressão intraocular, no olho direito, segundo momento de aferição e 
fase do ciclo menstrual. 

Fase Ciclo 
Menstrual 

MOMENTO  

 M1 M2 M3 M4 

Ovulatória 12,6 ± 2,9 10,6 ± 2,6 10,1 ± 2,7 12,1 ± 1,7 

Lútea 14,1 ± 1,1 11,0 ± 2,1** 10,8 ± 1,9** 11,3 ± 1,3* 

Dados são expressos em média ± desvio padrão (mmHg). Asterisco denota diferença significativa de 
pré-exercício (M1) no mesmo grupo (*: p < 0,05; **: p < 0,001). 

 

 Tabela 2: Variação da pressão intraocular, no olho esquerdo, segundo momento de aferição 
e fase do ciclo menstrual. 

Fase Ciclo 
Menstrual 

MOMENTO  

 M1 M2 M3 M4 

Ovulatória 13,8 ± 3,6 10,6 ± 2,6*** 10,5 ± 3,1*** 11,8 ± 1,9 

Lútea 14,5 ± 1,8 11,1 ± 2,5*** 11,3 ± 2,5*** 11,8 ± 1,1* 

Dados são expressos em média ± desvio padrão (mmHg). Asterisco denota diferença significativa de 
pré-exercício (M1) no mesmo grupo (*: p < 0,05; **: p < 0,001; ***: p < 0,01). 
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DISCUSSÃO 

O exercício resistido promoveu redução da PIO nas mulheres adultas com ciclos menstruais 
regulares monitoradas durante a fase ovulatória e a fase lútea. De maneira descritiva, os valores de 
PIO foram maiores antes e durante o exercício na fase lútea quando comparada com a fase 
ovulatória e o exercício resistido foi capaz de reduzir esses valores a parâmetros semelhantes à fase 
ovulatória no momento da recuperação (5min após o término do exercício), o que poderia ser 
confirmado em novas pesquisas com número maior de participantes. Apesar de haver concordância 
na literatura que o exercício promove diminuição na PIO (Read, Collins, 2011. Conte e 
colaboradores, 2013). inclusive em mulheres(Dane e colaboradores, 2006), os mecanismos 
responsáveis por tais alterações não estão totalmente elucidados(Lyang e colaboradores, 2011). 
Diante disso, os exercícios físicos podem ser sugeridos como terapia complementar em adição as 
terapias medicamentosas e cirúrgicas no tratamento de pacientes com glaucoma. 

Há escassez de estudos comparando o efeito do exercício sobre a PIO em diferentes fases do 
ciclo menstrual, o que dificulta estabelecer a influência da flutuação hormonal sobre os valores da 
PIO. Estudos que investigam outras variáveis em diferentes fases do ciclo menstrual também são 
raros. Em um desses trabalhos os autores analisaram oito mulheres (22,7 ± 1,2 anos) durante as 
fases folicular, ovulatória e lútea. As mulheres foram submetidas ao teste de carga máxima para 
averiguar a força muscular. Não foram observadas diferenças significativas de força nas três fases 
distintas do ciclo menstrual (Dias, Simão, Novaes, 2005). 

Estudos reportam que as alterações nas concentrações séricas de estrogênio/progesterona 
não são suficientes para afetar o desempenho físico (Fridén e colaboradores,  2003. Hinnerichs e 
colaboradores, 2004) Em contrapartida, no estudo proposto por Redman e Weatherby  (2003) foi 
observada diminuição da performance anaeróbia na fase lútea no grupo de mulheres que não 
faziam uso de contraceptivos orais, enquanto que no grupo que os ingeriu, não foi observada 
alteração no desempenho. Esses dados vão de encontro ao encontrado neste estudo, que, apesar de 
investigar variáveis diferentes (força x PIO), se assemelham em encontrar diferenças na mesma fase 
do ciclo menstrual. No entanto, quando analisaram a influência do ciclo menstrual na flexibilidade 
autores não verificaram nenhuma variação. 

No estudo de Birch e Reelly (2002), que avaliou a força muscular de 11 mulheres 
eumenorréicas (24 ± 3 anos), não foi encontrada diferença significativa na performance nas 
diferentes fases do ciclo menstrual. Para Badillo e Aystarán (2001) não ocorre diferença nos valores 
de força máxima de pernas ao longo do ciclo menstrual. 

Diante dos dados apresentados há ainda uma inconsistência sobre os efeitos das diferentes 
fases do ciclo menstrual sobre o desempenho, apesar da maioria das pesquisas apontarem que não 
há influência das fases sobre as variáveis analisadas, com exceção da força máxima descrita no 
estudo de Redman e Weatherby (2003).   

Qureshi e colaboradores (1998) mostraram que a PIO apresenta-se mais elevada entre o 20º 
e 22º dias do ciclo menstrual e os valores mais baixos encontram-se entre o 16º e 19º dias do ciclo, 
porém essa diferença não foi estatisticamente significativa. Situação semelhante foi encontrada no 
presente estudo, o qual verificou valores de PIO descritivamente menores na primeira fase do ciclo 
analisada (14º a 16º dia) comparados à segunda fase (25º a 28º).  

A comparação entre mulheres pré e pós menopausa foi realizada em um estudo que 
investigou a associação entre PIO e síndrome metabólica em 2866 mulheres pré e 1658 pós 
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menopausa não galucomatosas (Park e colaboradores, 2013). Os autores concluíram que a 
prevalência da síndrome metabólica foi maior nas mulheres pós menopausa e que a PIO aumentava 
gradualmente neste grupo à medida que aumenta o número de componentes da síndrome 
metabólica. Portanto, houve uma grande associação entre PIO e síndrome metabólica nas mulheres 
pós menopausa, mas não nas mulheres pré menopausa, sendo indicativo da influência hormonal 
sobres as variáveis investigadas. 

No entanto, pouco se sabe sobre a influência de alterações hormonais sobre a PIO ao longo 
do ciclo menstrual e quanto o exercício físico poderia de alguma forma, influenciar na associação 
entre alterações hormonais e PIO. Não há um padrão geral em relação à capacidade das mulheres 
atingirem suas melhores performances durante qualquer fase especifica do ciclo menstrual 
(Willmore, 2001). Constatou-se que em mulheres saudáveis as propriedades biomecânicas corneais 
e a PIO não se alteraram significativamente de acordo com o ciclo menstrual (Seymenoglu, 2013). 
Contudo, há relato que os hormônios sexuais femininos influenciam a PIO, especialmente durante a 
gestação, diminuindo sensivelmente com a proximidade do parto e aumentando significativamente 
após seis semanas do termo (Ebeigbe, Ebeigbe, Ighoroje, 2011).  Os dados controversos e escassos 
apresentados pela literatura dificultam o estabelecimento de um padrão para o comportamento da 
PIO ao longo do ciclo menstrual, o que instiga a realização de novas pesquisas sobre o assunto. 

No presente estudo, como em outros, ocorrem algumas limitações metodológicas que 
devem ser analisadas, como a definição da fase do ciclo menstrual, que seria mais precisa se 
coletados exames laboratoriais para verificar as concentrações séricas de estrogênio e progesterona 
na urina ou no sangue e número de participantes do estudo. 

Pode-se concluir que a pressão intraocular, de mulheres com ciclo menstrual regular, 
diminuiu durante e depois da sessão de ER, independentemente da fase do ciclo menstrual 
(ovulatória ou lútea), no entanto, outros estudos devem ser realizados para firmarem evidenciada 
lacuna a fim de esclarecer o comportamento da PIO durante as diferentes fases do período 
menstrual e a influência do exercício em cada fase. Ressalta-se que o exercício físico pode ser 
potencialmente benéfico, pois ajuda a manter a PIO, mesmo que temporariamente, mais baixa. 
Esses achados podem contribuir para melhorar a prescrição de exercício para mulheres com fatores 
de risco ou com PIO elevada. 
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RESUMO 

Objetivo: Verificar a associação entre dois diferentes tipos de estran- gulamento com a variação da 
pressão intraocular em atletas de jiu-jitsu. Método: Estudo observacional em grupo de 9 atletas de 
jiu-jitsu, com mínimo 6 meses de treinamento, sexo masculino, idades entre 20 e 30 anos, sem 
presença de lesões físicas e do bulbo ocular. Buscou-se associação entre a variação da pressão 
intraocular e os estrangulamen- tos Frontal da Guarda (E1) e Frontal da Montada (E2). A pressão 
intraocular foi determinada com o tonômetro de Perkins, inicialmente sem que o atleta tivesse 
realizado atividade física nas 24 horas antece- dentes e após cada golpe. Realizou-se medidas da 
pressão intraocular por 12 minutos, uma a cada 3 minutos de recuperação (R1; R2; R3; R4), com o 
indivíduo deitado. Como procedimento estatístico foi emprega- do o teste ANOVA e o pós-teste de 
Bonferroni. Resultados: Ocorreu redução significativa da pressão intraocular em ambos os olhos 
duran- te a situação E2 comparada a E1 em todos os momentos da aferição de recuperação: R1 (OD: 
8,22 ± 1,39 vs.11,33 ± 2,00 / OE: 8,55 ± 1,23 vs. 11,88 ± 1,90), R2 (OD: 8,44 ± 1,87 vs.10,22 ± 2,53 / 
OE: 9,00 ± 1,80 vs. 10,44 ± 2,35), R3 (OD: 8,44 ± 1,74 vs.9,78 ± 2,54 / OE: 8,55 + 1,42 vs. 10,33 ± 1,93) 
todos com p<0,01 e R4 (OD: 8,88 ± 2,08 vs.9,55 ± 2,87 / OE: 9,11 ± 1,53 vs. 10,44 ± 2,18) com p<0,05. 
A redução da PIO foi significativamente maior (p < 0,05) no E2 no momento R1 (OD: 10,77 ± 1,92 
vs.8,22 ± 1,39 / OE: 11,44 ± 1,94 vs. 8,55 ± 1,23). Conclusão: Houve associação entre a pressão 
intraocular e o estrangulamento no jiu-jitsu, com redução desta. 

Descritores: Pressão intraocular; Traumatismos em atletas; Exercício; Asfixia/etiologia; 
Pescoço/patologia 

ABSTRACT 

Purpose: To verify the association between two different types of strangling with intraocular 
pressure variation in jiu-jitsu athletes. Methods: An observational study was performed on 9 athletes 
of jiu-jitsu, with at least 6 month of training, male, aged 20 to 30 years, without any physical and 
eyeball lesions. Associations between intraocular pressure and Cross Choke from the guard 
strangling (E1), and E2 - Cross Choke from mount strangling were gotten. Intraocular pressure was 
deter- mined by using Perkins tonometer, at first in the absence of physical exercise over the last 24 
hours and after each strang- ling. Then it was carried out the intraocular pressure measure at each 3 
minutes, during 12 minutes of exercise recovery (R1, R2, R3, and R4) keeping the athletes lied down. 
Statistical analysis was done using ANOVA test and Bonferroni post- test. Results: Meaningful 
reduction of both eyes intraocular pressure occurred at the E2 situation comparing to the E1 
situation at all exercise recovery measures: R1 (OD: 8.22 ± 1.39 vs.11.33 ± 2.00 / OE: 8.55 ± 1.23 vs. 
11.88 ± 1.90), R2 (OD: 8.44 ± 1.87 vs.10.22 ± 2.53 / OE: 9.00 ± 1.80 vs. 10.44 ± 2.35), R3 (OD: 8.44 ± 
1.74 vs.9.78 ± 2.54 / OE: 8.55 ± 1.42 vs. 10.33 ± 1.93) all with p<0,01 e R4 (OD: 8.88 ± 2.08 vs.9.55 ± 
2.87 / OE: 9.11 ± 1.53 vs. 10.44 ± 2.18) with p<0.05. Meaningful IOP reduction (p<0.05) was 
observed at the R1 moment of E2 strangling (OD: 10.77 ± 1.92 vs.8.22 ± 1.39 / OE: 11.44 ± 1.94 vs. 
8.55 ± 1.23). Conclusion: There is association between intraocular pres- sure and jiu-jitsu strangling 
exercises, with intraocular pres- sure reduction. 
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INTRODUÇÃO 

A relação entre atividade física (AF) e pressão intraocular (PIO) tem se revelado controversa, 
bem como, escores de PIO de acordo com intensida- de do exercício, gênero, nível de aptidão física 
e tipo de exercício(1). O fluxo sanguíneo ocular é outro aspecto que merece destaque na relação 
com a atividade física, de acordo com outros autores(2), o exercício modifica pres- são da perfusão 
ocular e aumenta o fluxo sanguíneo na retina imediatamen- te após a finalização do exercício, 
enquanto o fluxo de sangue aumenta persistentemente na coróide. 

Jiu-jitsu é caracterizado por contato intenso entre os adversários, sendo que os golpes estão 
associados à imobilização do oponente. Assim sendo, as principais técnicas permitidas em 
competições são: proje- ções, imobilizações, pinçamentos, chaves, torções e estrangu- lamentos(3). 

Nesse sentido, o golpe estrangulamento e suas variações são muito empregados na 
modalidade, sendo realizados sob alta intensidade, exigindo elevada contração isométrica tanto do 
indivíduo que aplica o golpe como o que recebe. O estran- gulamento pode ser definido como asfixia 
mecânica devido à constrição do pescoço, causando dificuldade à entrada de ar pelas vias aéreas, 
realizado por meio de laço acionado pela força muscular da própria vítima ou por outra pessoa(4). 
Espe- cificamente, no jiu-jitsu o laço pode ser feito com auxílio do quimono. De acordo com o 
mesmo autor, o estrangulamento pode levar, entre outros agravos, a morte devido ao impedi- 
mento da penetração do ar nas vias aéreas ou por interrupção da circulação, promovida à 
compressão dos grandes vasos do pescoço que conduzem para a cabeça; pela redução do meca- 
nismo reflexo (inibição vagal). 

Especificamente a síndrome de isquemia-reperfusão, ca- racterizada pela ausência total ou 
parcial de fluxo sanguíneo para determinado tecido, é fenômeno complexo, que contribui para a 
mortalidade e morbidade dos transplantes clínicos de órgãos sólidos(5). A injúria tecidual decorrente 
da síndrome isquêmica-reperfusional é causa importante da disfunção or- gânica em transplante 
renal(6). Contudo, essa  manifestação não ocorre somente durante eventos cirúrgicos, pois segundo 
alguns autores(7) durante o exercício ocorre a hipóxia aguda com a redistribuição do fluxo 
sanguíneo dos músculos  exercitados, promovendo uma síndrome de isquemia-reperfusão re- lativa 
na região muscular. Sobretudo, em casos de estrangula- mento, mesmo que efetuados em períodos 
curtos de tempo, espera-se que ocorra a interrupção relativa do fluxo sanguíneo na cabeça e 
consequentemente na circulação da coróide. 

Justifica-se a realização desse estudo devido ao elevado número de praticantes dessa 
modalidade no Brasil e pela au- sência de estudos que mostram se existem variações da PIO em 
golpes de estrangulamento. Nesse sentido, verificar a as- sociação entre diferentes tipos de 
estrangulamento com a variação da PIO em atletas de jiu-jitsu pode se configurar como aspecto 
preventivo. 

MÉTODOS 

Realizou-se estudo observacional, a partir de amostra por acessibilidade. O grupo de estudo 
foi constituído por 9 indiví- duos, selecionados de acordo com os seguintes critérios de inclusão: I) 
atletas de jiu-jitsu, faixa branca e azul, com no mínimo seis meses de treinamento; II) sexo 
masculino; III) com idades entre 20 e 30 anos; IV) sem presença de lesões e aptos fisicamente a 
realizar o teste: teste negativo ao Par-q e libera- ção médica e V) que não apresentavam opacidade 
de meios, isto é, opacidade de córnea e/ou cristalino e/ou vítreo, e/ou alteração de volume do bulbo 
ocular ou ausência de bulbo ocular. Todos os voluntários assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Informado, o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Superior de Educação 
Física de Jundiaí (processo nº 12/07 - CAAE nº 0010.0.335.000-07). 
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Os indivíduos foram submetidos à medida da acuidade visual sem correção óptica e com a 
melhor correção possível, a avaliação da musculatura ocular extrínseca, a refratometria, a 
biomicroscopia, a paquimetria, a tonometria de aplanação com tonômetro de Perkins, a perimetria 
de frequência duplicada, a oftalmoscopia indireta e a retinografia. 

A avaliação da PIO inicial, pré-exercício, foi determinada por cinco medidas consecutivas, 
intercalando os olhos, com o tonômetro de Perkins, com o indivíduo deitado, sem que tives- se 
realizado atividade física nas 24 horas antecedentes. Consi- derou-se a média destas medidas para a 
análise comparativa para as obtidas após os dois exercícios físicos aplicados. Paquimetria 
ultrassônica foi realizada para auxiliar a análise críti- ca dos valores tonométricos encontrados. 

Foram obtidas associações entre a variação da PIO com dois diferentes tipos de 
estrangulamento: E1) Estrangulamento Frontal da guarda(8) executada pela gola do quimono, sendo 
que o golpe é aplicado quando o adversário está ajoelhado dentro da respectiva guarda (Figura 1) e 
E2) Estrangulamento Frontal da montada(8) executada pela gola do quimono, sendo que o golpe é 
aplicado quando o adversário está em decúbito dorsal sob a montada (Figura 2). Os 
estrangulamentos, executados com 3 horas de intervalo entre E1 e E2, nesta ordem, foram: I) 
aplicados pelo mesmo atleta nos demais voluntários (visando       minimizar as variações de 
técnicas de aplicação do golpe); II) aplicado de forma progressiva (justamente visando simular a 
situação de treinamento) até o limite individual de tolerância ao golpe. Caracterizado pela 
sinalização de desistência espontâ- nea pelo próprio avaliado ou interrompido pelos pesquisadores 
quando percebida uma situação de risco ao atleta. Destaca-se que os atletas foram encorajados para 
suportar o golpe por 10 segundos ou poderiam sinalizar desistência caso sentissem que não 
poderiam tolerar o estrangulamento, ou ainda pela interrup- ção realizada pelos próprios 
avaliadores caso suspeitassem que o voluntário estivesse em risco. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Estrangulamento Frontal da guarda 
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Figura 2 - Estrangulamento Frontal da montada 

 

Após cada golpe, foi realizada a medidas consecutivas da PIO por 12 minutos, uma a cada 
três minutos de recuperação (R1; R2; R3; R4), com o indivíduo deitado. 

Durante a intervenção os voluntários foram acompanha- dos por médicos oftalmologistas e 
por professores de Educa- ção Física (os quais apresentam experiência como atletas e instrutores da 
modalidade), sendo todos integrantes da equi pe de pesquisadores responsável pelo estudo. Como 
procedimento estatístico foi empregado o teste ANOVA e como pós- teste o teste Bonferroni, 
utilizando o programa computacional GraphPad Prism 4®. 

 

RESULTADOS 

Ao exame oftalmológico observou-se: 1 atleta com leuco- ma secundário a corpo estranho 
em um dos olhos, 1 atleta com conjuntivite papilar, 1 atleta com degeneração látice periférica em 
ambos os olhos e 1 atleta com condensação vítrea periféri- ca em um dos olhos. 

Os valores da paquimetria ultrassônica das córneas dos 9 atletas estão apresentados na 
tabela 1, sendo a média  dos olhos direitos igual a 0,529 mm (valor mínimo de 0,476 mm e máximo 
de 0,585 mm) e dos olhos esquerdos igual a 0,529 mm (valor mínimo de 0,472 mm e máximo de 
0,589 mm). 
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 Os resultados  tonométricos  são  apresentados nas tabelas 2 e 3. Comparando os valores da 
PIO entre o estrangulamento na guarda (E1) (Tabela 2) com o na montada (E2) (Tabela 3) nesse 
sentido, respectivamente somente foi observada diferença significativa no momento R1 (11,33 ± 
2,00 vs. 8,22 ± 1,39 no OD e 11,88 ± 1,90 vs. 8,55 ± 1,23 no OE) ambos com p < 0,05. Na tabela 2, foi 
comparado os momentos (pré-estrangula- mento, R1, R2, R3 e R4) no tipo de estrangulamento na 
guarda (E1) e não foi observada diferença estatística em nenhuma situação. 

Por outro lado a tabela 3 mostra a comparação dos momen- tos (pré-estrangulamento, R1, 
R2, R3 e R4) no tipo de estran- gulamento na montada (E2) sendo observado que houve redu- ção 
significativa da PIO durante todos os momentos da aferi- ção de recuperação quando comparadas 
com a PIO do pré- estrangulamento: R1 (10,77 ± 1,92 vs. 8,22 ± 1,39 no OD e 11,44 ± 1,94 vs. 8,55 ± 
1,23 no OE), R2 (10,77 ± 1,92 vs. 8,44 ± 1,87 no OD e 11,44 ± 1,94 vs. 9,00 ± 1,80 no OE), R3 (10,77 ± 
1,92 vs. 8,44 ± 1,74 no OD e 11,44 ± 1,94 vs. 8,55 ± 1,42 no OE), todos com p<0,01 e R4 (10,77 ± 1,92 
vs. 8,88 ± 2,08 no OD e 11,44 ± 1,94 vs. 9,11 ± 1,53 no OE) com p<0,05. 

 

DISCUSSÃO 

Vale destacar que essas situações de estrangulamento são habituais no treinamento destes 
atletas. Foram escolhidos os respectivos estrangulamentos por justamente serem os mais utilizados 
nesta modalidade esportiva e, consequentemente, os mais aplicados em treinamentos. 

O conceito de “pressão normal” é discutível, mas se for levado em consideração o que é 
preconizado na literatura como aceitável (variações entre 12 e 20 mmHg)(9), chama aten- ção a 
relativamente baixa PIO desses atletas registrada ime- diatamente antes do exercício: 11,55 ± 2,24 
mmHg no olho direito e 12,33 ± 2,06 mmHg no esquerdo. No entanto, sabe-se que a medida isolada 
da PIO não é decisiva para diagnóstico de hiper ou hipotensão intraocular, dependendo também da 
espessura corneal. Nesse sentido, destaca-se que todos os voluntários desse estudo, além da 
tonometria, também foram submetidos a paquimetria para críticas a possíveis erros de 
interpretação dos valores da PIO, pois o aumento da espessu- ra corneal poderia superestimar tais 
valores. A técnica que foi utilizada com ultrassom para a paquimetria é considerada como o método 
padrão ouro por  apresentar  elevada reprodutibilidade interobservacional, intraobservacional e 
interinstrumental(10). Este estudo preocupou-se com a variação da pressão intraocular em relação 
aos níveis basais comparados com o exercício em si. Com esta proposta a relação com a paquimetria 
tem importância limitada; além disto, as medidas foram feitas com o mesmo aparelho, pelo mesmo 
examinador e os atletas apresentavam as mesmas características das cór- neas antes e após os 
exercícios. 
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Especificamente é importante ressaltar que esses indivíduos praticam atividade física de alta 
intensidade regularmen- te, no mínimo a seis meses, assim sendo, de acordo com autores(11) é 
observado redução na PIO fora dos exercícios, tanto de indivíduos normais quanto de suspeitos de 
glaucoma, após 3 a 6 meses do início de um programa de exercícios aeróbios, com retorno aos níveis 
pré-exercício da PIO, 3 semanas após a interrupção dos exercícios, revelando também nesse aspecto 
um dos princípios do treinamento desportivo, conhecido como destreinamento. 

Sobretudo, verificou na análise das medidas consecutivas da PIO, quando foram comparados 
os dois tipos de golpes, a PIO após o estrangulamento na montada (portanto com o indivíduo em 
decúbito dorsal) foi significativamente menor do que no estrangulamento na guarda (indivíduo 
ajoelhado). E ainda, a maior redução da PIO, quando comparado os momentos, com o mesmo tipo 
de golpe, foi também na montada quando a PIO reduziu 10,77 ± 1,92 mmHg para 8,22 ± 1,29 mmHg. 
Esses resultados podem ser considerados surpreendentes, conside- rando a expressiva redução da 
PIO (em média 2,20 mmHg) após uma breve exposição ao golpe (duração máxima de 10 segundos), 
bem como o fato, de que embora situações de estrangulamento possam sugerir isquemia seguida de 
elevada perfusão sanguínea nos olhos e com possível aumento  da  PIO, isso não foi observado com 
os atletas estudados. 

De fato, sabe-se que o humor aquoso é um filtrado, o qual é formado pela secreção ativa do epitélio 
que reveste os processos ciliares (do corpo celular). Nesse caso, o transporte ativo de sódio (Na+) 
para dentro das células epiteliais, promo- ve também a osmose da água presente no fluxo sanguíneo 
dos pequenos vasos adjacentes, com intensidade média de 2 a 3 microlitros por minuto(12). Nesse 
sentido, uma das explicações para redução da PIO, pode residir no fato de que durante o 
estrangulamento, devido a redução do fluxo sanguíneo na cabeça, haveria uma redução do 
transporte ativo de Na+, justamente pela redução do adenosina trifosfato (ATP) para ativar as 
bombas de sódio e potássio no corpo ciliar. Contudo, há de considerar que a provável isquemia não 
ultrapassou a 10 segundos, tempo relativamente curto para manifestação desse processo. Contudo, 
a não realização da avaliação fluxo pul- sátil de sangue ocular (pneumotonometria) durante o estran- 
gulamento, dificulta a interpretação da magnitude da isquemia e reperfusão na circulação local. 

De qualquer sorte, não se pode desprezar a possibilidade  da redução da PIO devido à ação 
do sistema nervoso auto- nômico, assim sendo, acredita-se que durante o tempo de recu- peração 
(pós-estrangulamento) houve um aumento da ativida- de parassimpática com consequente 
estimulação dos recepto- res muscaríneos localizados na musculatura lisa do corpo ciliar, gerando a 
contração do músculo ciliar com consequente tração da malha trabecular facilitando o escoamento 
do humor aquoso para o canal de Schlemm(13). 

Sugere-se ainda que, logo após o estrangulamento o retor- no venoso pode aumentar 
significativamente, induzido pela rápida descompressão da veia jugular e favorecendo escoa- mento 
do humor aquoso pelas veias episcleral e conjuntiva. Nesse sentido, embora ainda não totalmente 
esclarecido, sabe-se do importante papel da pressão na veia  episcleral sobre a PIO(14). 

CONCLUSÕES 

  Houve associação entre estrangulamento no jiu-jitsu e variação da PIO, ou seja, após a 
aplicação dos dois diferentes tipos de estrangulamento a PIO reduziu, sendo que no estran- 
gulamento Frontal da montada a diminuição da PIO foi signifi- cativamente maior do que no 
estrangulamento Frontal da guarda. Sugere-se a realização de outras investigações utili- zando o 
fluxo pulsátil de sangue ocular e a mensuração da PIO logo após a finalização do estrangulamento. 

 

 



 

 

182 

REFERÊNCIAS  

1. Dane S, Kocer I, Demirel H, Ucok K, Tan U. Effect of acute submaximal exercise on intraocular pressure in athletes 
and sedentary subjects. Int J Neu- rosci. 2006;116(10):1223-30. 

2. Okuno T, Sugiyama T, Kohyama M, Kojima S, Oku H, Ikeda T. Ocular blood flow changes after dynamic exercise in 
humans. Eye. 2005;20(7):796-80. 

3. Ide BN, Padilha DA. Possíveis lesões decorrentes da aplicação das técnicas do jiu-jitsu desportivo. Rev Digital 
(Buenos Aires) 2005;10(83):[6 telas]. [citado 2009 Jan 12]. Disponível em: http://www.efdeportes.com/efd83/jiu.htm 

4. França GV. Medicina Legal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2001. 

5. Torras J, Cruzado JM, Grinyo JM. Ischemia and reperfusion injury in trans- plantation. Transplant Proc. 
1999;31(6):2217-18. 

6. Dragun D, Hoff U, Park JK, Qun Y, Schneider W, Luft FC, et al. Ischemia- reperfusion injury in renal transplantation 
is independent of the immunologic background. Kidney Int. 2000;58(5):2166-77. 

7. Mcardle WD, Katch FI, Katch VL. Fisiologia do exercício: energia, nutrição    e desempenho humano. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan; 2004. 

8. Gurgel F. Brazilian Jiu-Jitsu: manual pessoal do Jiu-Jitsu. São Paulo: Axcel Books; 2007. 

9. Elsheikh A, Wang D, Brown M, Rama P, Campanelli M, Pye D. Assessment  of corneal biomechanical properties 
and their variation with Age. Curr Eye Res. 2007;32(1):11-9. 

10. Leung DY, Lam DK, Yeung BY, Lam DS. Comparison between central corneal thickness measurements by 
ultrasound pachymetry and optical coherence tomo- graphy. Clin Experiment Ophthalmol. 2006;34(8):751-4. Comment in: 
Clin Experiment Ophthalmol. 2006;34(8):729-31. 

11. Price EL, Gray LS, Humphries LB, Zweig C, Button NF. Effect of exercise on intraocular pressure and pulsatile 
ocular blood flow in a young normal popu- lation. Optom Vis Sci. 2003;80(6):460-6. 

12. Guyton AC, Hall JE. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2002. 

13. Paranhos Jr A, Lhama D, Lobo R. Revisão de farmacologia. In: Paranhos Jr A. Urgências em glaucoma. São Paulo: 
Lemos; 2004. 

14. Bruce SM. Textbook of glaucoma. 2nd ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1998. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

183 

EFEITOS HIDROSTÁTICOS DA IMERSÃO SOBRE A PRESSÃO 

INTRAOCULAR DE NADADORES 

RODRIGO GUSTAVO LOPES  

Dissertação apresentada à Universidade Federal de São Paulo –  Escola Paulista de Medicina, 

para obtenção do título de Mestre Profissional em Oftalmologia e Ciências Visuais  

São Paulo 
2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

184 

RESUMO 

Objetivo: Verificar a influência da pressão hidrostática (PH) na pressão intraocular (PIO) de 
nadadores. Método: Estudo experimental descritivo, onde a temperatura da piscina foi 
mantida em 32°C. Todos os 33 voluntários, 18 mulheres e 15 homens, idades entre 18 a 36 
anos, tiveram a PIO mensurada pelo mesmo oftalmologista usando o tonômetro de 
Perkins®, em 4 momentos: i) Após 15 minutos sentado fora da água da piscina; ii) 15 
minutos após entrarem na piscina com água no nível dos joelhos; iii) 15 minutos após 
estarem com água na altura do quadril; iv) 15 minutos após estarem com água no nível da 
linha dos ombros. Resultado: Não encontramos diferença estática (Análise MANOVA) entre 
os grupos analisados. Conclusão: Não houve alterações significativas da PIO durante a 
imersão de nadadores em diferentes alturas do nível da água, em piscina com a 
temperatura da água mantida a 32°C. 

Descritores: 1. Pressão Intraocular; 2. Imersão Do Corpo; 3. Pressão Hidrostática; 4. Saúde 
Ocular; 5. Oftalmologia Esportiva. 

 

ABSTRACT 

Purpose: To verify the hydrostatic pressure (HP) effect on the intraocular pressure (IOP) of 
swimmers. Method: Na experimental descriptive study were the swimming pool 
temperature was kept by 32°C. Allthe 33 volunteers, 18 women and 15 men, aging from 18 
till 36 years old, had their IOP measured by the same Ophthalmologist using Perkins® 
tonometer in 4 moments: i) 15 minutes seated outside the swimming pool; ii) 15 minutes 
inside the swimming pool with water at knee’s line; iii) 15 minutes inside the swimming pool 
with water at hip’s line; iv) 15 minutes inside the swimming pool with water at the 
shoulder’s line. Results: We found no statistical difference (ANOVA analysis) among the 
studied groups. Conclusion: There was no significant change on IOP during the swimmers's 
body immersion in different water levels and under swimming pool temperature kept on 
32°C. 

Keywords: 1. Intraocular Pressure; 2. BodyImmersion; 3. Hydrostatic Pressure; 4.Ocular 
Health; 5. Sporting Ophthalmology. 
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INTRODUÇÃO 

Diversos benefícios nos componentes de aptidão física podem ser adquiridos com a prática 
de exercícios1 e a água proporciona um ambiente com reduzido impacto nos membros inferiores e 
maior sobrecarga cardiorrespiratória, de acordo com os movimentos realizados proporcionando 
respostas fisiológicas diferentes daquelas ao ar livre30,39. 

Alterações fisiológicas importantes ocorrem durante a imersão21,22 e muitos fatores 
influenciam isto, como a temperatura da água, posição corporal, profundidade de imersão e 
frequência cardíaca. Somente conhecendo um pouco mais estas variantes poderemos minimizar ou 
maximizar respostas no organismo. 

Estudos que abordaram as respostas ao consumo de oxigênio durante o exercício ou mesmo 
na ausência dele, não proporcionam semelhança a trabalhos de imersão, diferentemente dos 
estudos envolvendo a frequência cardíaca que indicam maior semelhança as respostas encontradas 
durante a imersão10,21. 

Concluímos que, devido às alterações cardiorrespiratórias verificadas com a imersão em 
ambiente aquático, possibilidades de respostas fisiológicas diversas podem ocorrer no organismo. 
Esperamos encontrar alterações na pressão intraocular (PIO) durante a imersão. 

A PIO elevada constitui um dos fatores de risco para o surgimento e o desenvolvimento da 
neuropatia óptica glaucomatosa (glaucoma). Que por sua vez, inicia uma cascata de reações 
químicas intra e interneuronais que terminam por levar à morte celular47,48. O padrão característico 
de lesão do nervo é representado por perdas nas áreas superiores e inferiores, e a constituição 
anatômica do canal óptico pode explicar o mecanismo fisiopatológico da lesão neural nesta doença, 
desde o aumento da PIO até a perda a degeneração completa do nervo óptico5,8. 

Embora não seja o objetivo deste estudo analisar as alterações da PIO após exercício, a 
osmolaridade plasmática, o pH sanguíneo e a pressão de dióxido de carbono (PCO2) são citados na 
literatura9,14 e podem se envolver a pressão hidrostática (PH) como fatores para alterações na PIO. 

REVISÃO DE LITERATURA 

A – Pressão Hidrostática 

Definida como força por unidade de área, em que a força, por convecção é suposta atuando 
perpendicularmente à área de superfície. Sua relação é: 

P=F 

     A 

Onde “P” é a unidade internacional de pressão para Pascal, medida em Newtons por metro 
quadrado (N/m²). “F” é a força imposta e “A” é área de atuação da força10. 

Foi constatado experimentalmente10,11,42 que os líquidos exercem pressão em todas as 
direções, ou seja, em uma posição postural teórica e imersa, um objeto dentro de um recipiente de 
água, recebe pressão igual por todas as direções de acordo com a profundidade imersa. 
Obviamente, se uma pressão desigual estivesse sendo exercida, o ponto/objeto, se moveria até que 
as pressões fossem equilibradas sobre ele. 

A pressão de um líquido aumenta com a profundidade, e é diretamente relacionada à 
densidade do líquido envolvido10. 
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Os líquidos do nosso corpo pertencem a três (03) compartimentos no nosso organismo: 
Espaço Intravascular, Intersticial e Celular39. A regulação natural do corpo humano dá a artéria uma 
resistência de 37mmHg de pressão hidrostática e 15mmHg as veias. Em posição à pressão 
hidrostática (PH) a pressão coloidosmótica (PC), atrai a água para um determinado local por ter 
grande quantidade de proteínas (saindo do interstício para os capilares)13,42. 

A diferença entre a PH e a PC é conhecida como pressão linfática e faz com que os líquidos 
se movimentem dentro do nosso organismo, havendo saída de líquidos na extremidade arterial 
(9mmHg) e entrada na extremidade venosa (13mmHg). Se houver uma falha desse sistema ocorre o 
acúmulo de líquido no espaço intersticial21,30,39. 

A pressão linfática normal é uma pressão negativa, de modo que mesmo a imersão em uma 
profundidade mínima de água, aumenta a pressão hidrostática sobre os vasos alterando o equilíbrio 
osmótico do organismo10,12. 

Os efeitos combinados da densidade, incompressibilidade e pressão hidrostática da água 
criam uma compressão significativa sobre todos os tecidos do organismo na imersão. Com a imersão 
até o pescoço (ou seja, 90% da massa corporal), aproximadamente 700cm³ de sangue são desviados 
das extremidades e vasos abdominais para dentro das grandes veias do tórax e do coração12,30,39. 

 

 

Figura 1 Percentil referente a compressão imposta pela pressão hidrostática, conforme aumenta a 
imersão corporal. 

O aumento, ou mesmo, a simples pressão hidrostática causa o aumento do retorno venoso 
para a região central do corpo7,16,27. 

A maior PH promove um aumento no fluxo sanguíneo o que leva a ativação de 
barorreceptores renais que inibem a liberação da renina26,31,32. 

B- Aspectos fisiológicos do corpo imerso 
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Constituem manifestações do reflexo de mergulho humano: bradicardia e vasoconstrição 
periférica. O papel desse reflexo nos seres humanos que nadam em água fresca e fria é 
principalmente a conservação de calor por meio da vasoconstrição periférica e, secundariamente, 
uma manobra reguladora para manter a pressão arterial estável10. 

Durante a vasoconstrição, ocorre o aumento do retorno venoso que, por sua vez, eleva o 
enchimento atrial, a contratilidade por meio do mecanismo de Starling e o volume-contração de 
sangue enviado para o organismo. Para manter o débito cardíaco, a frequência cardíaca cai de 
maneira reflexa10,51. 

Durante a imersão, a água exerce pressão sobre o corpo, um efeito importante desse 
aumento de pressão acontece no sistema de retorno venoso, que é sensível a diferenças de pressão 
externa11,13. 

A variação do gradiente de PH proporciona o deslocamento do sangue em uma via de mão 
única, que “deságua” nos maiores vasos da cavidade abdominal e no coração3,6,7. 

O efeito reduzido da gravidade, em imersão, desvia o sangue e líquido dos membros 
inferiores para os superiores (tórax), iniciando imediatamente após a exposição e atingindo um 
máximo em 24 horas3. 

O fluxo sanguíneo no pulmão também aumenta, devido ao aumento da pressão sanguínea. 
Tal resposta favorece uma maior troca gasosa, devido ao aumento de sangue na circulação 
pulmonar13. 

Os efeitos renais da imersão são: a) diurese, com consequente redução do fluxo plasmático; 
b) perda de sódio (natriurese) e de potássio (potassiurese); c) supressão da arginina, vasopressina, 
renina e aldosteronaplasmática10,12,24. 

A diurese de imersão tem sido intensamente estudada em diversas áreas: homeostasia de 
volume renal e cardiovascular em estados normais e patológicos24,28, efeito de missões de mergulho 
comercial e cientifico21,29,42 e efeitos microgravitacionais durante viagem espacial26,30. 

Vários autores citam em seus estudos a redução entre 10% a 15% na FC durante imersão de 
corpos entre linha do processo xifóide até o queixo em temperaturas de água na casa dos 27°C até 
33°C pois, isso gera um aumento da pressão arterial para manter a irrigação sanguínea periférica 
estável e um aumento do débito cardíaco3,13,16,21. Ambas as situações podem aumentar o nível de 
escoamento do humor aquoso através da malha trabecular do corpo ciliar15,24,27,28,31. 

Embora não esteja totalmente esclarecido o mecanismo responsável pela diminuição na FC 
durante a imersão, acredita-se que uma das principais explicações para isso recaia sobre o aumento 
no retorno venoso3,21,28,33. 

Nesse sentido, um dos efeitos advindos da ação da PH sobre os indivíduos consiste 
justamente no aumento do retorno venosos, que leva a incrementos no volume sanguíneo central e 
na pré-carga cardíaca3,6,21,22,38. 

Em adição, a diminuição da atividade nervosa simpática também concorre para potencializar 
as respostas bradicárdicas na imersão16. Ainda, um estudo recente3, aponta para a diminuição do 
peso hidrostático como fator igualmente responsável pelas modificações na FC durante a imersão, 
contribuindo para a bradicardia devido ao menos recrutamento muscular e consequente redução no 
aporte sanguíneo. 

C- A influência da temperatura da água no corpo imerso 
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A temperatura da água é considerada como “objeto” mais relevante na influência das 
reações do organismo e em seu metabolismo cardiovascular6,13,21,52. 

Outro aspecto a ser considerado é a maior termocondutividade da água ao ser comparada 
com o ar, fazendo com que temperaturas aquáticas inferiores a condição termoneutra contribuam 
para a redistribuição sanguínea, assim deslocando o sangue da periferia para as regiões centrais, na 
tentativa de impedir a perda excessiva de calor corporal. Essa hipervolemia central gera aumentos 
no volume sistólico e débito cardíaco, promovendo bradicardia reflexa decorrente da imersão7,52. 

Os ajustes cardiovasculares durante a imersão dependem da temperatura da água, 
reforçando o quanto a vasoconstrição e a vasodilatação são importantes na hemodinâmica. Sendo 
assim, a vasoconstrição periférica e bradicardia elevada justificam a termocondutividade da água em 
25 vezes maior do que a do ar21,30,33. 

Em imersão corpórea a 34,5°C da água foi encontrada uma igualidade entre meios (água e 
fora dela), onde o organismo entrou em uma osmolaridade com o meio externo (água). Porém, a 
30°C, houve bradicardia substancial, e ainda, existe diferença na FC, dependendo do nível da 
imersão10,11,13. 

Grael e colaboradores (2005) observaram que durante a imersão até o nível do queixo, em 
temperaturas de água de 36°C até 37°C, conduz aumento significativo na FC de repouso. 

Temperaturas baixas ativam diferentes sistemas regulatórios e deferentes mecanismos 
efetores, podendo inclusive aumentar a FC através de tremores corporais, que são considerados 
exercícios leves6,13,33. 

A redução na circulação sanguínea periférica seria responsável para impedi a dissipação de 
calor corporal, em contato com a água fria, e manter o equilíbrio térmico do organismo. A ação 
conjunta da PH e da vasoconstrição periférica seria responsável pelo aumento no volume sanguíneo 
central e do retorno venoso, resultando em maior volume de ejeção sistólica para justificar a 
bradicardia existente33,52. 

Já o Sistema Nervoso Simpático (SNS) e o sistema metabólico são mais estimulados pelo frio 
do que pela imersão31. 

D- Respostas hemodinâmicas ao corpo imerso 

Hemodinâmica é o estudo de diferentes fatores que regem a circulação (dinâmica) do 
sangue no organismo. 

Os reguladores de pressão arterial são os mecanismos neurais e o centro vasomotor 
(localizado no tronco cerebral). Encontramos também nos grandes vasos sanguíneos baroceptores 
que aumentam a distensão, permitindo maior fluxo sanguíneo. Estes mesmos baroceptores enviam 
a mensagem para o sistema cardiovascular reduzindo a atividade, consequentemente, reduzindo a 
pressão arterial7,16,29. 

Ocorre também um aumento no consumo energético, pois o coração deve aumentar a força 
de contração e o débito cardíaco em resposta ao aumento de volume de sangue8,16. O aumento do 
débito cardíaco parece estar relacionado a variações de temperatura da água, podendo atingir 30% 
na temperatura aproximada de 33°C21. Ainda, a imersão na altura do tórax afeta significativamente o 
ritmo respiratório e ocasiona aumento do trabalho respiratório e ocasiona aumento do trabalho 
respiratório, devido à compressão da caixa toráxica13. 

Há um aumento do fluxo sanguíneo renal (exemplificado na figura 2), que ocasiona aumento 
da liberação de creatinina26,31. Ainda, a distensão atrial esquerda diminui a atuação simpática no 
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sistema renal, o que aumenta o transporte de sódio tubular. A excreção de sódio aumenta e gera 
uma parte do efeito diurético da imersão17,26,32. 

Ao que parece, os hormônios reguladores dos rins também são afetados e, há uma 
supressão do hormônio antidiurético devido ao aumento da pressão venosa, o que ocasiona 
aumento da excreção de sódio e potássio e aumento da diurese26,31. 

Os mecanoreceptores cardiopulmonares e os barorreceptores arteriais também são ativados 
com o aumento do volume sanguíneo, e contribuem para a liberação do fator natriurético atrial e 
consequentemente aumento da diurese7,26,31. 

Então, na hemodinâmica, o aumento da pressão arterial gera um aumento da PH da 
corrente sanguínea, que aumenta a filtragem glomerular dos rins, aumentando a diurese, reduzindo 
o volume extracelular, o volume do sangue e a redução do débito cardíaco, assim, a redução da 
pressão arterial16,45,46. 

Nos rins, as células justaglomerulares liberam aumento de renina, que reage com as 
proteínas plasmáticas angiotensina-1, convertida em angiotensina-2 por ação enzimática, que 
ocasiona o aumento da vasoconstrição e o aumento da resistência vascular, aumentando a pressão 
arterial. O aumento da angiotensina-2 estimula a liberação de aldosterona na circulação, com o 
aumento de aldosterona ocorre o aumento da reabsorção de sal e água, aumento no volume 
sanguíneo, aumento do débito cardíaco e da pressão arterial45,46. 

 

Figura 2 Causas de alteração da pressão intraocular, com destaque para os fatores causais pela imersão e 
hemodinâmica (diagrama de Causa-Efeito modificado por Conte, 2009)17 

Sendo assim, como representado na Figura 2, com o aumento da PH, ou seja, com o 
aumento da profundidade da imersão, ocorre o aumento do retorno venoso e, aumenta também, a 
pressão no seio carotídeo, diminuindo a FC para regulação do sistema. Porém, esta é a nova 
vertente para o diagrama, levando-se em consideração o fator da PH. 

E- Pressão intraocular e fisiologia ocular 

A pressão intraocular (PIO) consiste no balanço entre a taxa de secreção e de drenagem do 
humor aquoso, que é produzido pelo epitélio pigmentar do corpo ciliar, através de um processo de 
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filtração dos elementos do plasma sanguíneo. Sua função é a de nutrir as estruturas do segmento 
anterior dos olhos, sobretudo a córnea e o cristalino. O humor aquoso é drenado pela malha 
trabecular, uma rede de fibras colágenas localizada no vértice do ângulo írido-corneano, daí segue 
por difusão para o sistema venoso episcleral. Uma parcela do humor aquoso (de 25% a 50%) é 
drenado pelos espaços supraciliares e supra coroides, via de escoamento conhecida como úveo-
escleral4,5,15,47. 

As variações da PIO estão sujeitas a influência de diversos fatores, alguns inerentes as 
limitações do método, tais como: a) quantidade de fluoresceína que se aplica em cada medição23; b) 
tempo que se leva para efetuar a medição37. Outras variações da PIO são inerentes a variabilidade 
anatômica do globo ocular, como espessura e curvatura corneana35,47; ritmo circadiano43; presença 
de enfermidades sistêmicas29 e oculares20,24; variações séricas de substâncias endógenas20,26; 
concentrações sanguíneas de álcool24 ou drogas ilícitas24,25; variações posturais2,11; alterações 
hemodinâmicas – como as induzidas pela manobra de Valsalva e hiperventilação32,40,41; além de, 
após exercício físico14,17,18. 

O próprio método de medição da PIO pode causar uma variação e/ou incorreta avaliação, se 
a aferição não for devidamente realizada4,37,44,49. 

Outros componentes que influenciam nas alterações do fluxo sanguíneo, podem influenciar 
a PIO (Figura 3), dentre eles incluem a apnéia, a inspiração profunda (hiperventilação), pressões 
esofagianas, temperatura, pressão hidrostática da água e o volume pulmonar no início da apnéia11,39. 

 

Figura 3 Causas de alteração da PIO, com destaque para os fatores causais pela imersão e variantes fisiológicas (diagrama 

de Causa-Efeito modificado por Conte, 2009
17) 

Queremos verificar a influência da pressão hidrostática (PH) na pressão intraocular (PIO) de 
nadadores. 

MÉTODO 

Foram convidadas pessoas que participassem de atividade física aquática de alto rendimento 
(nadadores) com regularidade semanal de três (03) vezes, com idades entre 18 a 36 anos, de ambos 
os sexos e com teste Par-Q negativo, para este estudo. 
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O teste Par-Q (prontidão para a atividade física)1 foi criado para evitar que portadores de 
patologias, especialmente cardiovasculares, sejam colocados em risco durante atividade física. É 
uma forma prévia, porém sem exame médico, de que as pessoas possam iniciar um programa de 
exercícios imediatamente, remetendo-os posteriormente ao médico para realizar os demais exames 
específicos necessários. 

Par-Q consiste de um questionário padrão, que deve ser aplicado a todas as pessoas antes 
de realizar quaisquer atividades físicas (anexo 1) e, que impede qualquer pessoa de realizar exercício 
físico, se tiver uma pontuação de 1 (hum) ou mais respostas “SIM” de um total de 7 (sete) questões. 

Apresentaram-se para os testes 33 voluntários, 18 mulheres e 15 homens entre idades de 18 
a 36 anos, com teste Par-Q negativo que somaram 66 olhos. 

Nos 66 olhos dos 33 voluntários foi realizada ectoscopia, na busca por alterações de 
transparência dos tecidos e de volume do bulbo ocular, motivos pelos quais excluiriam o indivíduo 
da amostra populacional investigada. 

Medidas de PIO foram tomadas utilizando o tonômetro de Perkins® por um único avaliador, 
em 4 (quatro) momentos: i) após 15 minutos do indivíduo sentado em uma cadeira fora da piscina, 
utilizando somente os trajes de banho, sob condições de climatização da unidade da Escola Superior 
de Educação Física de Jundiaí; ii) dentro da piscina, após 15 minutos parado em imersão corporal à 
linha dos joelhos; iii) dentro da piscina, após 15 minutos parado em imersão corporal à linha dos 
quadril; iv) dentro da piscina, após 15 minutos parado em imersão corporal à linha dos ombros. 

A temperatura da água da piscina foi mantida a 32°C, temperatura termoneutra21, analisada 
diariamente por um termômetro flutuante da marca SODRAMAR® com bulbo de mercúrio. 

Análise estatística das variações da PIO dos 66 olhos foi realizada através do software 
‘Statistica 8.0’ (Statsoft, Inc., Tulsa, OK, USA). Foi calculada a média e o desvio-padrão. 

A Análise Multivariada De Variâncias (MANOVA) foi utilizada para avaliar a alteração da PIO 
de acordo com cada nível de imersão. 

O nível de significância para estas análises foi de p<0.05. 

RESULTADO 

Tabela 1 Média da PIO de 66 olhos de 33 nadadores expostos a diferentes níveis de imersão, em 
piscina aquecida a 32°C 
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Os dados da Tabela 1, se mostram no Gráfico 1, onde a média da PIO dos nadadores 
submersos no nível dos ombros mesmo sendo menor que a fora da piscina, joelhos e quadril, não 
apresentou significância (p=0.34) 

Como podemos observar na Tabela 1, o desvio-padrão dos dois últimos níveis de imersão 
(quadril e ombros) demostram que houve variações maiores de máxima e mínima (Gráfico 2). 

 

Gráfico 1. Média da PIO de 66 olhos de 33 nadadores submetidos a diferentes níveis de imersão. As 
marcas centrais representam à média, e as barras o intervalo de confiança de 95% 

 

 

Gráfico 2. Média da PIO de 66 olhos de 33 nadadores submetidos a diferentes níveis de imersão 
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No Gráfico 3, quanto ao comportamento da pressão intraocular dos nadadores imersos, 
segundo o gênero, apesar da aparente maior diminuição no sexo masculino, a diferença entre os 
dois gêneros não foi estatisticamente significante. 

Gráfico 3. Média da PIO de 66 olhos de 33 nadadores, 18 mulheres e 15 homens, submetidos a 
diferentes níveis de imersão 

 

DISCUSSÃO 

Estudo de Veire e colaboradores (2008)50 sobre resposta da PIO a exposição de 2 Bar de ATM 
(equivalente a 10 metros abaixo d’agua) realizado em câmara hiperbárica, mostrou a redução 
significativa da PIO, mas não houve comparação entre gênero masculino e feminino. Uma crítica ao 
trabalho de Veire e colaboradores, diz respeito à inalação do gás oxigênio em menor concentração, 
devido ao aumento da pressão (segundo as leis de Danton para pressurização em 0,21 x Bar) 
gerando uma hiperventilação forçada. 

A hiperventilação (Figura 4) acionada, gera uma hipocapnia ao organismo que induziria a 
redução da PIO17,18. Estudos de esforço físico x PIO, realizados por Conte e colaboradores (2009), 
relacionaram ainda a redução da PIO ao aumento da acidose, decorrente a alta concentração de H+ 
livre nos líquidos orgânicos causando redução do pH, gerando o desequilíbrio hidroelétrico, 
reduzindo transporte ativo de sódio ao corpo ciliar e consequentemente diminuindo a produção de 
humor aquoso. 

Partindo deste princípio, a imersão no nível dos ombros, impõem maior compressão no 
corpo, induzindo o organismo a hiperventilar por aumento da concentração de dióxido de carbono 
(CO2) no organismo. Esse aumento do gradiente de pressão causa efeito reativo na musculatura 
gerando aumento da acidose, o que explicaria os dados expostos na Tabela 1 e Gráfico 1, onde a PIO 
foi menor. 

Considerando que a menor imersão do corpo já induz o organismo a uma bradicardia10,12,13, 
o próximo passo do organismo é hiperventilar. 

Nesta mesma situação de hiperventilação (Figura 4), temos também a influência da 
temperatura13,42 onde, se a temperatura da água exceder a temperatura do corpo submerso, o 
sistema se equilibra em um nível diferente. 



 

 

194 

Com o corpo submerso se aquecendo através da transferência de energia calórica a partir da 
água e a água se resfriando através da perda de energia calórica para o corpo. 

 

Figura 4 Causas de alteração da PIO, com destaque para os fatores causais pela imersão e efeitos 
fisiológicos relacionados à hiperventilação (diagrama de Causa-Efeito modificado por Conte, 200917) 

O corpo humano produz considerável calor por meio da conversão de calorias de alimentos 
em outras formas de energia. Apenas cerca de 20% dessa energia é convertida e usada para realizar 
trabalho30,39, e o resto é convertido em energia térmica. 

Veire e colaboradores (2008)50 não encontrou alterações na relação PIO x temperatura, 
somente na relação PIO x pressão atmosférica, o que sugere que a pressão atmosférica aumentada e 
a hiperventilação obtiveram influência para a alteração da PIO. 

Para diminuir as possíveis variantes térmico-hormonais, que pudessem alterar, ou não, a 
análise das respostas fisiológicas e hemodinâmicas deste estudo e, quanto análise pressórica 
bibliográfica, anteriormente citada, mantivemos a temperatura da água constante a 32°C durante 
todos os testes deste estudo. 

Nesta situação esta investigação poderia mostrar alterações da PIO, devido ao aumento das 
funções hemodinâmicas (através do aumento do retorno venoso), da imersão na água em 
temperatura homeostática e, dos demais efeitos relacionados à hidrostática, como a hiperventilação 
(Figura 4). 

Em discussões no ResearchDays do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) de 2011 e no 2° Congresso de Oftalmologia Esportiva da 
Unifesp, mesmo ano, ponderou-se que até mesmo a temperatura da água em exposição do corpo do 
indivíduo poderia gerar uma flacidez corneana, a qual dificultaria uma valorização plausível do valor 
da PIO aferida34. 

Porém, em procuras nas bases de dados Lilacs® e Scielo®, nada foi encontrado na correlação 
entre, temperatura ou temperatura ambiente/ambiental ou da água/aquática, com flacidez/rigidez 
da córnea e a tonometria de aplanação ou somente tonometria. 
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Mesmo assim, cabe-nos alertar que novos estudos devem ser realizados com estas 
considerações para elucidar a possibilidade da temperatura da água influenciar na rigidez/flacidez 
corneal dificultando a tonometria por aplanação. Sugestões para utilização de instrumentos de não 
contato corneal para aferição da PIO foram feitas durante os dois eventos citados e consideradas 
relevantes para comparações em trabalhos futuros. 

Podemos ressaltar que não houve contato dos olhos com a água, sendo somente o corpo 
imerso na água, não a cabeça e os olhos e, a temperatura da água da piscina utilizada para teste era 
de 32°C, esta termoneutra para o sistema fisiológico, como já abordado anteriormente na revisão 
bibliográfica. 

Em estudos sobre imersão7,11,22,23,33,49 mostrou-se alterações significativas na frequência 
cardíaca, pressão arterial e no controle respiratório. Estas, importantes na velocidade, volume do 
fluxo sanguíneo pelo corpo e seu equilíbrio de pH. 

Afinal, o aumento da pressão da água com a profundidade é quase idêntico ao aumento na 
pressão arterial em direção à parte do corpo que está mais baixa (cabeça ou pés) 
independentemente a orientação postural10,11,13. 

A pressão da água, não comprime o sangue em qualquer direção. Desvios líquidos em 
direção à cabeça são observados quando o corpo está imerso deitado em pronação, quando não há 
nenhum gradiente hidrostático. E, também, quando de cabeça para baixo, embaixo da água, quando 
o gradiente hidrostático está invertido e no espaço, em que não há absolutamente nenhum 
diferencial de pressão11. 

A imersão completa não é necessária para que haja bradicardia. A simples imersão facial é 
suficiente para provocar a bradicardia11,12 e a vasoconstrição preriférica29,38. 

Além do aspecto do sistema renina-angiotensina (Figura.5), aos quais seus componentes 
estão presentes em órgão periféricos, inclusive nos olhos23,28,45. Entretanto, a função desse sistema, 
renina-angiotensina, nos olhos ainda é desconhecido. 

A presença da enzima conversora de angiotensina (ECA) no epitélio não-pigmentado do 
corpo ciliar sugere, para alguns autores, a sua participação na produção do humor aquoso31,45. 

O inibidor da ECA impede a degradação da bradicinina, que está envolvida em reações 
inflamatórias e na estimulação da síntese de prostaglandinas30,39. 

Com o aumento da PH pela imersão na água, haveria o aumento de diurese causado pelo 
sistema renina-angiotensina e para equilibrar as forças hídricas do organismo a pressão 
coloidosmótica reagiria com o aumento da ECA30,39. 
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Figura 5 Causas de alteração da PIO, com destaque para os fatores causais pela imersão e sistema renal (diagrama de 
Causa-Efeito modificado por Conte, 2009

17
) 

Conte e colaboradores (2009)18 consideram que a redução da PIO está diretamente ligada a 
desidratação, causada pelo exercício físico, o aumento da diurese durante a imersão se correlata a 
uma desidratação do interstício, onde o organismo buscará a osmolaridade plasmática para cada 
nível de desidratação relativo a atividade empregada. 

Um estudo sobre o mecanismo hipotensor da PIO no exercício36 relacionou a desidratação 
ocasionada pela redução plasmática com a redução do volume vítreo para que houvesse a redução 
da PIO. 

A resposta para a redução da PIO é discutível e correlacionada sempre a variáveis mais 
discutíveis ainda, incluindo a desidratação e redução do volume do vítreo e a redução da força de 
ultrafiltragem do corpo ciliar ou ação direcionada pelo hipotálamo36. 

Dentro do aspecto comportamental fisiológico, com o aumento da PH ocorre um aumento 
no retorno venoso significativo, a ponto de alterar ou, ao menos, estimular o aumento da produção 
de humor aquoso7,10,15,23,32. Também, o aumento da filtragem do humor aquoso pela malha 
trabecular15,23,32. 

Baseados nos estudos de PIO x Esforço Físico9,14,18,36,46,51 era esperado que houvesse 
quaisquer mudanças (para mais ou para menos) na PIO, porem não foi observada alteração 
significativa e, também, o desvio-padrão (Tabela.1) entre os olhos analisados foi baixo, 
demonstrando que realmente não houve erro nas análises estatísticas. 

Sakata e colaboradores (2010)43 realizou um estudo baseado na população brasileira e não 
verificou variações da PIO dependentes a faixa etária. O que garante a análises estatísticas deste 
estudo entre a faixa etária dos voluntários. 

Não houve diferenças estatísticas significativas em testes lineares e multivariados, 
considera-se que as varrições da PIO nas faixas etárias foram atribuídas às patologias individuais e 
não correlatas a faixa etária dos indivíduos. 
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Contudo, a população feminina e as raças não caucasianas, demonstraram associação 
significativa para alterações da PIO43, podendo assim explicar a relação PIO x Gênero, exposta no 
Gráfico 3. 

O estudo de Sakata e colaboradores (2010)43 baseou-se nas análises estatísticas do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE – e seu sistema de autoclassificação. Foram selecionados 
3360 indivíduos, entre 40-70 anos, gerando uma média etária de 54,0±10,5 anos, sendo que em sua 
maioria mulheres (59,8% da amostra total); 2545 (75,7% da amostra total) eram indivíduos 
caucasianos e; 815 (24,3% da amostra total) eram não caucasianos. 

Entende-se por “não caucasianos” as raças: negro, amarelo, pardo, mulato e latino que 
fazem parte da amostra estudada43. 

Em outro estudo, realizado nas mesmas características para avaliar a PIO em pacientes 
normais da cidade de Florianópolis19, os autores encontraram uma correlação estatisticamente 
significativa para diferenciação de gênero (masculino e feminino), porém para as idades acima de 40 
anos, não vinculando seus resultados aos deste trabalho mas, sugerindo que estudos com idades 
abaixo de 40 anos sejam realizado para melhor avaliar dados correlatos a Gênero x PIO x Idade. 

Novos trabalhos que correlacionem Gênero x PIO x Idade devem ser realizados para 
buscarmos a causa da variação da PIO entre Gêneros. 

Quanto à correlação PIO x Gênero x Esforço Físico, em idades abaixo de 40 anos, valores 
estatisticamente significantes na redução da PIO foram encontrados após realização de exercícios 
submáximos17,18, onde um dos fatores a que se atribui a redução da PIO foi a perda de líquidos 
corporais (transpiração/desidratação), havendo perda de peso e a capacidade de hidrólise de 
lipídeos sensivelmente reduzida18,30,39. 

Não foram encontradas alterações na PIO durante o tempo de permanência sobre a 
influência da PH da água na temperatura de 32°C34. 

Não foi realizado monitoramento da FC dos indivíduos durante os testes, para avaliar muitas 
das variáveis resultantes da imersão como FC, pressão arterial e volume ventilatório, como já 
realizado em muitos outros trabalhos3,6,16,22,38,42. 

CONCLUSÃO 

Não houve alterações estatisticamente significantes da pressão intraocular de nadadores 
submetidos a imersão em diferentes alturas do corpo, em piscina com temperatura termoneutra 
mantida a 32°C. 
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RESUMO 

Introdução: os incidentes de glaucoma não têm apresentado relação direta com o sedentarismo. 
Porém, a Pressão Intraocular elevada é o principal fator para o desenvolvimento do glaucoma. Em 
contrapartida, indivíduos praticantes de exercício físico apresentam níveis na PIO inferiores ao 
parâmetro estabelecido pela Sociedade Brasileira Glaucoma (21 mmHg). Objetivo: o presente estudo 
foi revisar a influência da prática de exercício físico regular, observando os efeitos agudos e crônicos 
na Pressão Intraocular (PIO). Metodologia: foi realizada uma revisão de literatura, através das 
seguintes bases dados Pubmed, Bireme e Scielo em artigos e periódicos internacionais e nacionais. 
Revisão da literatura: existe uma escassez de publicações sobre a associação entre o incidente de 
glaucoma e exercício físico. Entretanto, os achados têm mostrado uma diminuição da PIO tanto nos 
exercícios com características aeróbias, onde, se encontra maior parte das publicações, quanto nos 
exercícios anaeróbios com diversas pesquisas recentes apontando os mais variados mecanismos 
apresentados em um diagrama exposto neste estudo de revisão. Conclusão: A maioria dos estudos 
apontaram para os efeitos hipontesivos na pressão intraocular em exercícios com características 
anaeróbias e aeróbias. 

Palavras-chave: Exercício físico. Pressão intraocular. Glaucoma. 

ABSTRACT 

Effects acute and chronic physical exercise on intraocular pressure 

Introduction: glaucoma incidents has not shown the direct relationship with sedentary lifestyles. 
However, the high Intraocular pressure is the main factor for the development of glaucoma. In 
contrast, practitioners of physical exercise individuals present levels in IOP lower than the parameter 
set by the Brazilian Society Glaucoma (21 mmHg). Objective: This study was to review the influence 
of regular physical exercise, observing the acute and chronic effects on Intraocular Pressure (IOP). 
Methods: A literature review was conducted through the following bases Pubmed, Bireme and Scielo 
articles in international and national journals. Literature review: there is a shortage of publications 
on the association between glaucoma incident and exercise. However, the findings have shown a 
decrease in IOP in both exercises with aerobic characteristics, where is most publications, as the 
anaerobic exercises with several recent research pointing out the various mechanisms presented in a 
diagram displayed in this review study. Conclusion: Most studies have pointed to the hipontesives 
effect on intraocular pressure in exercises with anaerobic and aerobic characteristics. 

Key words: Physical exercise. Intraocular pressure. Glaucoma. 
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INTRODUÇÃO 

A inatividade física tem forte relação com a incidência de vários tipos de doenças crônicas, 
onde, o sedentarismo é considerado um fator de risco, assim como, o tabagismo, hipertensão 
arterial, dislipidemia dentre outros. As evidências sustentam a relação inversa entre atividade física 
e mortalidade prematura, Doenças Cardiovasculares, Acidente Vascular Cerebral, osteoporose, 
diabetes melito tipo 2, síndrome metabólica, obesidade, câncer de cólon, câncer de mama e 
depressão (ACSM, 2014). 

Embora, a incidência de glaucoma não apresente uma relação direta com o sedentarismo, há 
evidências na literatura que indivíduos ativos fisicamente apresentem menor risco de desenvolver 
essa patologia (Williams, 2009). 

Contudo, a escassez de publicações dessa natureza, principalmente de estudos 
epidemiológicos, compromete a respectiva associação. No entanto, estudos transversais com 
glaucomatosos e pessoas com saúde ocular preservada mostram redução da pressão intraocular 
imediatamente após o exercício (Conte e Scarpi, 2014; Roddy e colaboradores, 2014; Soares e 
colaboradores, 2015). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Glaucoma (2005), o glaucoma é um grave problema 
de saúde ocular. Apresentando incidência e prevalência altas em todo mundo. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) registra 2,4 milhões de novos casos de glaucoma anualmente, totalizando 
70 milhões de pessoas em todo mundo. Tais dados representam de 2 a 3% da população mundial, e 
que em 2020 esse número aumenta para 80 milhões de glaucomatosos (Salai e colaboradores, 
2011). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma (2005), a PIO é o principal fator de risco para o 
desenvolvimento do glaucoma. Portadores de PIO de 21 mmHg devem ser considerado hipertensos 
oculares. Outros fatores de riscos para o desenvolvimento do glaucoma são: em indivíduos da raça 
negra sendo mais grave e de pior prognóstico, hereditariedade, miopia, diabetes e idade. 

Embora, o glaucoma não apresente relação com o nível de atividade física dos indivíduos, a 
PIO elevada é considerada como um dos fatores de risco do glaucoma, doença que pode promover 
dano ao disco óptico e neurônios da retina, com redução no campo visual e cegueira (Conte e 
colaboradores, 2014). 

Vem sendo mostrado que a PIO pode sofrer alterações variações devido a vários fatores, tais 
como, ritmo circadiano, posição corporal, nível de atividade física dentre outros (Vieira, 2008). 

Logo após a realização de exercícios físicos, principalmente em atividades físicas com 
características aeróbias, ocorre uma redução na PIO decorrente da redução da osmolaridade do 
plasma, hiperventilação, aumento da síntese do óxido nítrico entre outros mecanismos (Harris, 
1992). 

Nesse sentido, a PIO diminui temporariamente com atividades aeróbias em proporção a sua 
duração e intensidade. A corrida especificamente tem mostrado uma resposta aguda na diminuição 
da PIO em proporção a sua intensidade (Williams, 2009). 

Em relação à atividade com característica anaeróbia, mais especificamente em exercício 
resistido (musculação), foram encontrados resultados que apontam uma redução na PIO (Conte e 
colaboradores, 2009). 
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Exercícios contínuos, aeróbios ou anaeróbios, levam a uma diminuição da PIO após o 
esforço, tanto em pacientes normais com em glaucomatosos e esta baixa pode perdurar por até 
duas horas após a atividade (Vieria, 2008). 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi revisar a influência da prática de exercício 
físico regular, observando os efeitos agudos e crônicos na Pressão Intraocular (PIO). 

REVISÃO DA LITERATURA 

Glaucoma suas classificações e o líquido ultrafiltrado humor aquoso 

O glaucoma é uma neuropatia óptica progressiva com mudanças estruturais características 
no disco óptico, frequentemente acompanhada por mudanças correspondentes no campo visual 
(Remo e Weinreb, 2005). 

Existem várias formas de glaucoma, sendo as principais: o glaucoma primário de ângulo 
aberto, o glaucoma primário de ângulo fechado, glaucoma congênito e de desenvolvimento e os 
glaucomas secundários (Vaughan e Asbury, 2011). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma (2005), o glaucoma primário de ângulo aberto 
(GPAA), é uma neuropatia óptica crônica, progressiva, caracterizada por alterações típicas do disco 
óptico e da camada de fibras nervosas da retina, com repercussões no campo visual. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Glaucoma (2012), o glaucoma primário de ângulo 
fechado (GPAF), é caracterizado pelas alterações encontradas nos indivíduos com fechamento 
angular primário, associadas à presença de neuropatia óptica glaucomatosa ou um defeito 
campimétrico compatível com glaucoma. 

O glaucoma secundário é caracterizado o aumento da PIO, que se eleva produto de uma 
enfermidade subjacente. O glaucoma secundário é geralmente uma afecção unilateral. A prevalência 
deste glaucoma atinge 0,1% da população (Puente, 2011). 

Segundo Vaughan e Asbury (2011), o aumento da pressão intraocular que ocorre como 
manifestação de alguma outra doença ocular denominado glaucoma secundário. 

O glaucoma congênito é uma afecção rara, pode ser subdividido em (1) má formação do 
ângulo da câmara anterior, que dificulta a drenagem do humor aquoso, e assim, leva a um aumento 
da pressão intraocular; (2) anomalias do desenvolvimento do segmento anterior, em que o 
desenvolvimento da íris e da córnea também é anormal; e (3) em que as anomalias do 
desenvolvimento do ângulo estão associadas a outras anormalidades oculares e extraoculares 
(Vaughan e Asbury, 2011). 

O ultrafiltrado humor aquoso é continuamente formado pelos apêndices ciliares do corpo 
ciliar, que são pequenos prolongamentos semelhantes a glândulas, formados por células epiteliais e 
situados nas margens e pouco atrás do cristalino (Guyton, 2008). 

Portanto, o controle fisiológico da Pressão Intraocular (PIO) está relacionado à produção do 
humor aquoso, a resistência no escoamento do HÁ e pressão da veia episcleral (Conte, 2009). 

Pressão IntraOcular (PIO) 

A Pressão Intraocular (PIO) é determinada pela produção, circulação e drenagem do humor 
aquoso, pelo fluxo trabecular e uveoescleral e ainda pressão venosa episcleral (Conte, 2009). 
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O humor aquoso é um ultrafiltrado formado pela secreção ativa do epitélio não pigmentado 
que reveste os processos ciliares do corpo ciliar para a câmara anterior (Conte, 2009). 

Uma vez na câmara anterior (figura 1), esse líquido flui pelo espaço entre a íris e o cristalino, 
e ocupa a câmara anterior do olho, e finalmente é escoado pelo canal Schlemm para a veia episcleral 
(Constanzo, 2011; Conte, 2009; Guyton, 2008; Tamura e colaboradores, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fluxo do Humor Aquoso (HA) da câmara posterior para a anterior (US Department of 
Health and Human Services, 2003). 

O volume vítreo, o volume sanguíneo da coroide, rigidez da esclera, tensão do muscular 
orbicular do olho e a pressão externa, também poderão ter influência na PIO (Talieri e 
colaboradores, 2005). 

A elevação da Pressão Intraocular (PIO) consiste no maior fator de risco para o surgimento e 
do desenvolvimento da neuropatia óptica glaucomatosa (Tamura e colaboradores, 2013). 

De acordo com os limites estatísticos a PIO é considerada normal em uma faixa de 9 a 21 
mmHg (Conte, 2009). 

Entretanto, segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma (2005), portadores de PIO de 21 mmHg 
devem ser considerados hipertensos oculares. 

Nesse sentido, a aferição da PIO é realizada através da tonometria, que tem como objetivo 
avaliar a PIO (pressão intraocular) do indivíduo é medida a resistência da deformação do bulbo 
ocular às forças aplicadas sobre a sua superfície (Rodrigues e Dantas, 2001). 

O tonômetro de aplanação de Goldman é considerado o padrão-áureo para a medida da 
pressão intraocular, porém outros tonômetro apresentam boa correlação na medida tais como 
Perkins, Pneumotonometro, Tono-Pen XL (Andrada e colaboradores, 2003; Santos e colaboradores, 
1998). 

A PIO elevada é considerada como os fatores de risco para o glaucoma, doença que pode 
promover dano ao disco óptico e neurônios da retina, com a redução no campo visual e cegueira, 
com prevalência em torno de 2% em populações de origem europeia com a idade superior aos 40 
anos (Conte, 2009; Póvoa e colaboradores, 2002). 
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Vem sendo mostrado que a PIO pode sofrer variações devido a fatores, tais como, ritmo 
circadiano, posição corporal, exercício físico entre outros (Asejczyk e Pierscionek, 2007; Conte, 2009; 
Jaén-Diaz e colaboradores, 2007; Soares, 2015). 

Com relação ao ciclo circadiano há um pico da PIO nas primeiras horas da manhã e o valor 
torna-se mais baixo ao final tarde, havendo flutuação de 4 a 6 mmHg, essa flutuação esta 
relacionado a atividade do sistema nervoso autônomo, controle humoral e a mudança do tônus 
muscular (Asejczyk e Pierscionek, 2007; Jaén-Díaz e colaboradores, 2007). 

No que tange a posição corporal, a PIO de um indivíduo deitado é maior do que sentado, 
possivelmente as alterações hidrostáticas, como elevação da pressão venosa episcleral, que ocorrem 
de uma posição para outra, podem explicar essas diferenças (Rodrigues e colaboradores, 2004). 

Logo após a realização de exercícios físicos, principalmente em exercícios com características 
aeróbias, ocorre uma redução da PIO decorrente da redução osmolaridade do plasma, 
hiperventilação, aumento da síntese de óxido nítrico entre outros mecanismos (Ashkenazi e 
colaboradores, 1992; Harris e colaboradores, 1992; Roddy e colaboradores, 2014). 

Além da PIO, existem outros fatores que podem desencadear o glaucoma como: a raça, a 
idade, a hereditariedade e a miopia (SBG, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Tonômetro de Goldman e de Perkins respectivamente. 
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Figura 3 - Diagrama de causa e efeito dos principais aspectos fisiológicos, que influenciam as 
alterações da Pressão Intraocular (Conte, 2009). 

 

Exercício físico e pressão intraocular 

Segundo o American College Sports Medicine (2014), exercício é um tipo de atividade física 
que consiste em movimentos corporais planejados, estruturados e repetitivos. 

É importante salientar a interação entre as vias metabólicas aeróbia e anaeróbia na 
produção de energia durante a execução do exercício físico. A contribuição da produção anaeróbia 
de ATP é maior durante as atividades de alta intensidade e curta duração, enquanto o metabolismo 
aeróbio predomina nas atividades mais longas (Powers e Howley, 2014). 

Portanto, a energia necessária à realização do exercício prolongado é fornecida 
primariamente pelo metabolismo aeróbio. Um consumo de oxigênio em estado estável em geral 
pode ser mantido durante o exercício de intensidade moderada (Powers e Howley, 2014). 

Porém, essa regra apresenta duas exceções. A primeira o estresse térmico ambiental que se 
sobrepõe ao exercício prolongado (Wilmore e colaboradores, 2013). Em segundo lugar, o exercício 
contínuo a uma taxa de trabalho relativa alta (i.e., >75% VO2máx) ocasionando uma elevação lenta 
do consumo de oxigênio com o transcorrer do exercício (Powers e Howley, 2014). 

Em relação ao exercício de curta duração e alta intensidade, a energia é fornecida 
primariamente pelas vias metabólicas anaeróbias. Nesse sentido, a produção de ATP é dominada 
pelo sistema ATP-CP (via fosfagênica) ou pela glicólise (via glicolítica), dependendo primariamente 
da duração do exercício (Powers e Howley, 2014). 

Existe uma escassez de publicações sobre a associação entre o incidente de glaucoma e 
exercício físico. Uma possível explicação é que o glaucoma não está associado à prática de exercício 
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físico. Entretanto, o glaucoma está relacionado a uma menor (PIO) Pressão Intraocular (Natsis e 
colaboradores, 2009). 

Nesse sentido, a PIO diminui temporariamente com o exercício aeróbio em proporção a 
duração e intensidade (Natsis e colaboradores, 2009). 

Conforme publicado por Ashkenazi (1992), 22 homens saudáveis realizaram exercício 
contínuo (110 km) de caminhada em estrada de terra com uma mochila com 20 kg, onde, a 
velocidade variou entre 4,5 – 5,5 km/h. Todos os voluntários terminaram o exercício prolongado e 
apresentaram queda na PIO em torno de 18,1%. 

De acordo com Willians (2009), corredores que percorreram distâncias mais longas 
apresentaram menor probabilidade de desenvolver o glaucoma devido a níveis pressóricos na PIO 
mais baixos ao término do exercício. 

Segundo Natsis e colaboradores (2009), relatou que os indivíduos que percorrem distâncias 
mais longas nas corridas apresentaram um menor risco de desenvolver o glaucoma. 

Entretanto, Williams (2009), observou em seu estudo a relação do risco de incidente de 
glaucoma e intensidade do exercício entre corredores na corrida de 10 km. Em relação, aos homens 
que correram mais lento (≤ 3,5 m/s), o risco para o incidente glaucoma diminuiu em torno de 29%, 
naqueles que correram entre 3,6 – 4,1 m/s, 54% para aqueles que correram na intensidade de 4,1 – 
4,5 m/s e em torno de 51% para os indivíduos que correram entre 4,6 – 5,0 m/s (Williams, 2009). 

Em estudo realizado com 15 indivíduos saudáveis, comparou exercício intervalado de alta 
intensidade com o exercício continuo de intensidade moderada. Foram observados nos dados 
coletados, que não houve diferença significativa na diminuição da Pressão Intraocular após 5 
minutos de recuperação entre o exercício de intervalado de alta intensidade e o exercício contínuo 
de intensidade moderada. 

Entretanto, a PIO permaneceu reduzida por 10 minutos após o exercício intervalado de alta 
intensidade, enquanto a Pressão Intraocular retornou aos níveis de repouso durante a intervenção 
do exercício contínuo de intensidade moderada (Conte e colaboradores, 2014). 

Porém, em um estudo de meta-análise realizado por Roddy e colaboradores (2014), 
comparou diversos protocolos utilizados para analisar os efeitos agudos do exercício aeróbio sobre a 
PIO. Nesse sentido, os autores verificaram as diferenças das características dos participantes, a 
intensidade e a duração do exercício aeróbio. 

Entretanto, não fica claro o mecanismo que contribui para a redução inicial da PIO após o 
exercício aeróbio. Diversos mecanismos podem contribui para reduzir a Pressão Intraocular como: 
alteração na pressão osmótica coloidal, aumento na osmolaridade do plasma, aumento da lactato 
sanguíneo, reduções no pH do sangue e a perda de água e eletrólitos por meio do suor durante o 
exercício (Roddy e colaboradores, 2014). 

No que tange os efeitos crônicos, a aplicação de um protocolo por 10 semanas com exercício 
aeróbio, a PIO apresentou uma queda em torno 1,1 mmHg em indivíduos com o estilo de vida 
sedentário (Qureshi e colaboradores, 1996). Em outros dois estudos adicionais relataram redução na 
Pressão Intraocular 0,93 – 1,1 mmHg em indivíduos participantes de um programa de exercício 
aeróbio supervisionado por 3 meses em relação ao grupo controle que não participaram do mesmo 
protocolo (Qureshi e colaboradores, 1996; Qureshi, 1995). 

No que se refere aos exercícios com características anaeróbias, o Treinamento Resistido 
dentre eles a musculação como é conhecido popularmente, se tornou amplamente aceito e 
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utilizado, não somente como componente do treinamento de atletas, mas visando a promoção 
saúde dos indivíduos (Conte, 2009 apud Kohrt e colaboradores, 2004). 

Nesse sentido, Conte (2009), verificou a influência do exercício anaeróbio na PIO através do 
Treinamento Resistido, onde, comparou diferentes intensidades (50%, 60%, 80% e 90%) por cinco 
semanas nos seguintes exercícios: supino, rosca direta e leg press 45º. De uma forma geral, foram 
observadas no estudo que independentemente das intensidades de treinamento utilizadas durante 
as sessões de exercícios resistidos, na maioria das situações houve redução significativa da PIO. 

Em testes de predição para determinar carga máxima no supino, pulley dorsal, 
desenvolvimento, rosca direta e leg press, realizados com 145 universitários, isentos de distúrbios 
oculares com idade entre 22 ±4 anos, a PIO se mostrou inferior 3 mmHg após a realização dos testes 
(Conte e colaboradores, 2009). 

Em estudo para comparar as influências do exercício aeróbio e anaeróbio, foram coletadas a 
PIO em dois equipamentos a mesa flexora e o peck deck, afim de verificar a variação na PIO em um 
exercício para membros superiores e outro para membros inferiores. As mensurações aconteceram 
imediatamente antes e após a execução do exercício e depois de dez minutos de recuperação. 
Apenas nos exercícios realizados com intensidade de 65% com 20 repetições observaram diferença 
significativa. Enquanto, nos exercícios executados com a intensidade de 75% com 10 repetições não 
foi demonstrado diferença significativa na diminuição da PIO (Ruffer e colaboradores, 2014). 

Grande parte dos estudos demonstram resultados hipotensivos na PIO advindos dos 
exercícios anaeróbios através do Treinamento Resistido. Alguns dos mecanismos que estão 
associados aos exercícios anaeróbios é o aumento nos níveis do lactato e a diminuição do pH 
sanguíneo (Tamura e colaboradores, 2012). 

Segundo Tamura e colaboradores (2013), verificaram as concentrações de lactato plasmático 
com as variações da PIO após séries de exercícios resistidos. Foram avaliados oito voluntários do 
sexo masculino em duas sessões no exercício de supino reto com os seguintes protocolos: 3 séries 
de 4 repetições com 90% de 1-RM com 180 segundos de intervalo entre as séries; 3 séries até a 
fadiga voluntária máxima com 60% de 1-RM com 30 segundos de intervalo entre as séries. 

Nesse sentido, em ambos os protocolos foi observada a redução da PIO. No entanto, no 
exercício com maior volume e produção de lactato (aumento de 245,45%) que correspondeu ao 
protocolo supino reto a 60% de uma 1-RM houve reduções quantitativamente maiores na PIO, e, 
além disso, a queda foi significativa nos dois olhos (Tamura e colaboradores, 2013). 

Alguns aspectos contribuem para variação da PIO dentre eles é a posição corporal. Quanto à 
posição corporal, a PIO deitado é maior do que sentado, possivelmente as alterações hidrostáticas, 
como a elevação da pressão venosa episcleral, que ocorrem de uma posição para outra, podem 
explicar tais diferenças (Mansouri e colaboradores, 2012). 

Em um estudo de Soares e colaboradores (2015), observaram o comportamento na variação 
da PIO no exercício resistido realizado em posição diferentes (leg press executado na posição 
sentado e na posição em decúbito dorsal), onde, foram coletadas a PIO em três momentos distintos. 

Foi observada redução significante na PIO após exercício, permanecendo reduzida de forma 
significativa após 3 minutos de recuperação. Entretanto, não houve diferença da PIO segundo a 
posição corporal, independentemente do momento da aferição (Soares e colaboradores, 2015). 

Em um estudo com 9 lutadores de jiu jitsu Scarpi e colaboradores (2009), verificou a 
associação entre dois diferentes tipos de estrangulamento (frontal na guarda e frontal na montada), 
afim de aferir a variação na pressão intraocular dos atletas. 
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A pressão intraocular foi aferida por 12 minutos após cada golpe e uma coleta realizada a 
cada três minutos em ambos os olhos. Foi observada diferença significativa apenas nos três 
primeiros minutos após os golpes (frontal na guarda e frontal na montada), as reduções foram 
(11,33 ± 2,00 vs. 8,22 ± 1,39 no olho direito e 11,88 ± 1,90 vs. 8,55 ± 1,23 no olho esquerdo) 
respectivamente (Scarpi e colaboradores, 2009). 

Embora ainda não é totalmente esclarecido os mecanismos, sabe-se do importante papel da 
pressão na veia episcleral sobre a PIO. Logo após o estrangulamento por ação muscular isométrica o 
retorno venoso pode aumentar significativamente, induzido pela rápida descompressão da veia 
jugular favorecendo o escoamento do humor aquoso pelas veias episcleral e conjuntiva (Scarpi e 
colaboradores, 2009). 

CONCLUSÃO 

A maioria dos estudos apontam para os efeitos hipontesivos na pressão intraocular em 
exercícios com características anaeróbias e aeróbias. Os achados mostram que os exercícios 
realizados com intensidades elevadas, e, onde, grandes grupos musculares estejam envolvidos 
indicam maiores quedas pressóricas na PIO. No que tange, aos efeitos agudos dos exercícios os 
dados apresentados indicam quedas significativas nos exercícios anaeróbios e aeróbios na pressão 
intraocular. No que se referem, aos efeitos crônicos, os indicadores apresentam adaptação nos 
exercícios com características aeróbias. Portanto, os efeitos crônicos advindo dos exercícios 
anaeróbios demandam outras investigações para tal constatação. Embora seja apresentada a 
relação na dinâmica entre pressão intraocular e exercício físico, os mecanismos fisiológicos 
envolvidos necessitam de maiores esclarecimentos, o que recomendam novas analises com outras 
publicações. 
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RESUMO 

A pressão intraocular elevada é apontada como um dos principais fatores de risco para o 
desenvolvimento do glaucoma. É conhecido que o treinamento de força pode promover reduções da 
pressão intraocular. O objetivo deste trabalho foi revisar o comportamento da pressão intraocular 
nas condições encontradas no treinamento de força por meio de revisão de literatura. Com exceção 
de apenas um trabalho, todos os artigos revisados mostraram resultados hipotensivos nas condições 
oferecidas pelo treinamento de força. 

Palavras-Chave: treinamento resistido, pressão intraocular, glaucoma. 

ABSTRACT 

The elevated intraocular pressure is seen as a major risk factor for developing glaucoma. It is known 
that resistance training can promote reductions in intraocular pressure. The objective of this study 
was to review the response of intraocular pressure under the conditions found in resistance training 
through literature review. With the exception of just a paper, all articles reviewed showed results in 
hypotensive conditions offered by resistance training. 

Key-words: resistance training, intraocular pressure, glaucoma. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Glaucoma, SBG (2005) a pressão intraocular 
elevada é considerada um fator de risco importante para o desenvolvimento de neuropatia ótica 
glaucomatosa, doença que afeta o disco óptico diminuindo o campo visual. 

Estudos mostram efeitos de diminuição da pressão intraocular (PIO) através da prática de 
exercícios tanto com características aeróbias quanto anaeróbias (VIEIRA et al., 2003; McDANIEL et 
al., 1983; AVUNDUK et al., 1999; LEMPERT et al., 1967; DOLAN et al., 1993; KIELAR et al., 1975; 
LEIGHTON, 1972) em indivíduos saudáveis e com glaucoma (QUIRESHI, 1995). As possíveis causas 
das respostas hipotensivas da PIO podem ser relacionadas ao aumento das concentrações de 
lactato, diminuição do pH sanguíneo e a hiperventilação após o exercício (VIEIRA et al., 2003; KIELAR 
et al., 1975). 

Dentre os diversos tipos de exercício, o treinamento de força (TF) apresenta relevante 
influencia no comportamento da PIO levando a sua redução em diferentes magnitudes de acordo 
com a intensidade e ação muscular realizada (ex: isométrica, dinâmica ou isocinética) (CONTE et al., 
2009; VIEIRA et al., 2003; AVUNDUK et al., 1999). Embora o TF proporcione efeitos hipotensivos no 
globo ocular, os reais mecanismos fisiológicos acerca desses efeitos ainda são pouco explorados 
(CONTE, 2009). 

Portanto, o objetivo do presente estudo foi revisar o comportamento do treinamento de 
força na pressão intraocular. Nesse sentido, foram pesquisados quinze artigos nacionais e 
internacionais retirados das bases de dados: i) SciELO; e ii) PUBMED. Vale ressaltar que tais artigos 
foram publicados entre os anos de 1967 e 2009. Os termos-chave utilizados no idioma português 
foram: treinamento resistido e pressão intraocular, treinamento de força e pressão intraocular, 
exercício físico e pressão intraocular. Os mesmos termos foram traduzidos para o inglês. 

REVISÃO DE LITERATURA 

As câmaras anteriores e posteriores do globo ocular são preenchidas por um líquido 
denominado humor aquoso, o seu ritmo de produção e escoamento são fatores que determinam a 
PIO. O humor aquoso (HA) é um ultra filtrado formado pela secreção ativa do epitélio não 
pigmentado que reveste os processos ciliares do corpo ciliar para a câmara anterior. 
Especificamente esse transporte ativo de sódio (Na+) para dentro das células epiteliais, promove 
também a passagem da água presente no fluxo sangüíneo dos pequenos vasos adjacentes, com 
intensidade média de 2 a 3 microlitros por minuto. Uma vez na câmara posterior (figura 1), esse 
líquido flui pelo espaço entre a íris e o cristalino, chega à câmara anterior, e finalmente é escoado 
pelo Canal de Schlemm para a veia episcleral (SHIELDS, 1998; GUYTON & HALL, 2002). 

De fato, a PIO é considerada normal em uma faixa de 9 a 21 mmHg (TAVARES & MELLO, 
2005), sendo que PIO acima de 21 mmHg é considerado fator de risco para o desenvolvimento do 
glaucoma, patologia que afeta o nervo óptico e que provoca alterações nas fibras nervosas da retina, 
comprometendo o campo visual. Segundo a SBG (2005) a pressão intraocular elevada representa o 
maior fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma, que aparenta ter relação com a 
progressão da hipertensão sistêmica e o diabetes (SAKATA et al., 2000). Fatores como a raça, a 
idade, a hereditariedade e a miopia também podem ter influência no desenvolvimento do glaucoma 
(SBG, 2005). 
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Figura 2: Fluxo do HA da câmara posterior para a anterior (US Department of Health and Human Services, 
2003). 

O treinamento de força parece ter ações hipotensivas podendo ser um recurso efetivo no 
tratamento do glaucoma de forma não medicamentosa (CONTE, 2009, CHROMIAK, et al 2003). Os 
efeitos da dinâmica da PIO relacionados ao TF ainda são pouco conhecidos, aumentando as 
hipóteses a cerca das alterações fisiológicas que o mesmo pode oferecer, principalmente no 
tratamento da neuropatia ótica glaucomatosa, caracterizada pela PIO elevada. Neste sentido, 
conhecer os mecanismos hipotensivos da PIO com o TF é de extrema importância para se obter 
bases sólidas na prescrição do treinamento para os indivíduos com o distúrbio. 

Em testes de predição de 1 RM (Repetição Máxima) dos exercícios supino, pulley dorsal, 
desenvolvimento, rosca direta e leg press, realizados com 145 universitários, isentos de qualquer 
distúrbio ótico e com idade entre 22 ± 4 anos, a PIO se mostrou inferior em aproximadamente 3 
mmHg após a realização dos testes. As mensurações foram feitas nos dois olhos nos momentos pré-
teste e imediatamente após a realização dos cinco exercícios, que foram realizados até a exaustão 
com intensidades não controladas (CONTE et al, 2009). Observando os efeitos hipotensivos deste 
trabalho, é importante evidenciar as divergências de resultados se comparado à pesquisa de Vieira 
(2008), neste estudo, verificou-se um aumento médio de 4,3 mmHg com o exercício de supino. 
Contudo, é preciso considerar as diferenças na metodologia aplicada. No estudo de Vieira (2008), 
que envolveu 30 homens que realizaram quatro repetições máximas em dois momentos no banco 
supino (situação de apnéia e respiração normal na última repetição), as coletas da PIO foram 
realizadas com os indivíduos sustentando a barra de forma isométrica durante toda a análise 
podendo ter influenciado os valores de pressão. 

Após uma série de oito repetições realizadas a 85% da carga máxima no banco supino, que 
segundo Brown (2008), corresponde às orientações para o desenvolvimento da hipertrofia muscular, 
Vieira et al. (2003) verificou uma pequena queda na PIO, porém, estatisticamente significante de 
1,61 mmHg em homens jovens saudáveis. O autor justifica uma possível limitação do estudo quanto 
à aplicabilidade do tonômetro de Perkins, que apesar de altamente confiável nos procedimentos de 
mensuração da PIO, testes realizados seguidamente poderiam resultar em um valor da PIO 
semelhante ou ligeiramente inferior. 

A tonometria é o procedimento usado para mensurar as variáveis pressóricas do olho, o 
Tonômetro de Aplanação de Goldmann é considerado o padrão-ouro para a medida da PIO, porém 
outros tonômetros apresentam boa correlação na medida, tais como Perkins, Pneumotonômetro, 
Tono-Pen XL (SANTOS et al, 1998; ANDRADA MÁRQUEZ, 2003). Para o exame, é aplicado um colírio 
anestésico na córnea, que em seguida recebe uma pequena pressão do aparelho fazendo com que o 
êmbolo central do tonômetro se desloque interiormente, a PIO é determinada pela quantidade 
desse deslocamento (GUYTON & HALL, 2002). 
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Avunduk et al. (1999) associa a magnitude das quedas da PIO sendo proporcional a 
intensidade do exercício. A comparação entre exercícios isométricos e isocinéticos realizados na 
mesma intensidade, mostra resultados mais positivos nos exercícios isocinéticos, e esse 
comportamento se explica pela maior quantidade de fibras musculares envolvidas nesse tipo de 
exercício se comparada às contrações isométricas. Esta justificativa faz sentido levando em 
consideração de que apenas as unidades motoras ativadas serão beneficiadas de adaptações 
fisiológicas, no entanto, essas unidades motoras são ativadas conforme a demanda de força imposta 
na musculatura (BROWN, 2008). Com maior número de unidades motoras envolvidas no exercício, 
as adaptações fisiológicas poderiam implicar de alguma forma nos mecanismos de hipotensão 
intraocular. Assim sendo Em outra pesquisa, verificaram-se os efeitos do supino e leg-press 
realizados com 3 séries de 10 repetições a 70% 1RM na PIO de 30 indivíduos (15 homens e 15 
mulheres). Os resultados indicaram que houve redução da PIO após 1ª e 3ª séries e após 5’ (supino) 
e resposta similar no leg-press, porém com retorno pós 5 minutos(4). 

A diminuição da PIO também foi relacionada aos níveis mais elevados de lactato e da 
diminuição do pH sanguíneo, associados aos exercícios anaeróbios. Como observado por Kielar et al. 
(1975) na medida em que o exercício se torna mais vigoroso, resultando assim em maior 
concentração de lactato, a PIO tende em diminuir e permanecer em níveis mais baixos por mais 
tempo. O autor relacionou o efeito osmótico do lactato em aumentar a desidratação e diminuir o pH 
do sangue, o que resulta em menor secreção do humor aquoso. Harris et al. (1992) observou a 
relação da ventilação com adição de dióxido de carbono para manter a isocapnia e sem adição de 
dióxido de carbono em exercício isométrico a 50% da contração voluntária máxima com a PIO. 
Houve uma redução média de 2,7 mmHg apenas na condição de hipocapnia, ou seja, nas condições 
respiratórias semelhantes ao exercício. 

A postura em que o indivíduo se encontra também deve ser levada em conta quando se 
mensura a PIO (MEIRELLES et al., 2008). Ao analisar 82 indivíduos de três grupos caracterizados por 
glaucoma primário de ângulo aberto (GPAA), glaucoma de pressão normal (GPN) e indivíduos com 
olhos normais (ON) na posição supina e posição sentada. Uma diferença significativa foi verificada 
onde a PIO se mostra mais elevada na posição supina nos três grupos investigados. A diferença 
média da PIO entre a posição supina para sentada do grupo GPAA foi de 3,41 mmHg, do grupo GNP 
foi de 2,77 mmHg e grupo ON, 2,45 mmHg. A diferença pode estar associada com o aumento da 
pressão venosa episcleral. Os resultados parecem indicar uma relação na magnitude da queda da 
PIO com a condição dos indivíduos. Hipoteticamente, exercícios realizados na posição deitada 
naturalmente elevariam os níveis da PIO, isto é, sem considerar volume e intensidade do treino 
assim como padrões de respiração. Por outro lado, Conte (2009) não menciona alterações na PIO em 
função da postura ou do padrão de respiração. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Grande parte dos estudos demonstra resultados hipotensivos da pressão intraocular em 
condições semelhantes das encontradas no treinamento de força em diferentes intensidades, no 
entanto, exercícios realizados com maiores intensidades, que envolvem um maior número de grupos 
musculares e não empregam apnéia, parecem aumentar a magnitude das quedas pressóricas. 
Embora exista a relação do exercício físico com a dinâmica da pressão intraocular, os mecanismos 
fisiológicos envolvidos neste processo ainda não estão totalmente esclarecidos, o que sugere novas 
pesquisas nessa linha. 
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RESUMO 

Objetivo: Desenvolver um software educacional visando apresentar as consequências do exercício físico 
na pressão intraocular (PIO); Especificamente visa-se oferecer aos profissionais da área da Saúde uma 
base de dados com explicações e imagens simples para entendimento do efeito do exercício e outras 
variáveis fisiológicas na PIO; Fornecer uma ferramenta a Pesquisadores da área da Saúde que buscam 
uma forma de manter uma base de dados com artigos sobre diferentes variáveis e efeitos de distintas 
alterações fisiológicas na pressão intraocular. Método: o software foi construído seguindo as normativas 
ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598, relativas a qualidade e avaliação de software. Após a construção, o 
software foi distribuído gratuitamente para ser testado por 20 dias para dois grupos: Grupo 1 (G1) 
composto por estudantes de Educação Física (n=5) e o Grupo 2, composto por profissionais de Educação 
Física (n=5). Após esse período, os estudantes e profissionais foram convidados a responder um 
questionário para a avaliação da experiência do usuário. O questionário continha 24 questões sobre os 
critérios das ISO/IEC que determinam as diretrizes de qualidade para construções de software. Para 
avaliação qualitativa, foi utilizada uma versão adaptada dos índices descritos no estudo de Scarpi (2015). 
Resultados: As avaliações do software foram majoritariamente satisfatórias, tendo 60% das avaliações 
“Muito Bom”. As altas pontuações no critério “Manutenibilidade” indicam que houve poucos erros ao 
executar o programa. As maiores notas, em ambos os grupos, foram as do critério “Funcionalidade”, 
indicando que o programa o faz de forma satisfatória o proposto. As baixas notas no critério 
“Usabilidade” sugerem que sejam feitas alterações no programa que facilitem a instalação e utilização do 
programa, assim como as observações “criar ícone de fácil acesso ao programa após instalação” e 
“diminuir o tempo de abertura das telas após o clique no botão”.  Conclusão: A criação do software 
ocorreu com sucesso e dentro do cronograma e temáticas propostas. As avaliações serão utilizadas como 
material para futuras melhorias e adaptações no programa (criação de uma versão móvel para celular e 
tablets, por exemplo), que serão novamente submetidas a avaliação, uma vez que a construção de 
software é um processo contínuo. 

 

ABSTRACT  

Objective: To develop an educational software to show the consequences of the physical exercise upon 
the Intraocular Pressure; It’s been developed to offer Physiology and Health professionals a database 
with explanations and simple images to elucidate the effect of physical exercise and other physiological 
variables upon the Intraocular Pressure; To supply a tool for Health researchers that seek for a way of 
having all their material about different variables and the effects of distinct physiological alterations on 
the Intraocular Pressure. Methods: the software was built following the ISO/IEC 9126 and 14598 
instructions towards software quality. After it was built, the software was distributed to 2 groups, being 
Group 1 (G1) composed by Physical Education college degree students (n=5) and Group 2 (G2) by Physical 
Education professionals (n=5), that were instructed to use it anyway they could for 20 days. After the 
testing period, it was handed them a questionnaire with 24 questions about the ISO/IEC statements for 
software quality. For quality evaluation, it was used an adapted version of the scores described on Scarpi 
(2015) study). Results: the software evaluations were substantially good, being 60% qualified as “Very 
Good” (best result possible). The high score on “Maintenance” indicates that there were only a few errors 
detected during the software execution. The best grades were, in both groups, on the “Function” criteria, 
indicating that the software does its work how it should. The low grades on the “Usability” criteria 
suggests that alterations are to be made in a way that facilitates installation and running of the program, 
like creating an automatic easy access desktop icon. Conclusion: The development of the software was 
successful and respected both the schedule and theme it was meant to. The evaluations will be useful to 
make future improvements and adaptations on the program (such as creating a mobile version for 
smartphones and tablets, like an app) that will be again submitted to evaluation, considering that the 
building process of a software is a continuous process. 
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INTRODUÇÃO 

Softwares Educacionais 

Melo e Damasceno(1) utilizam o termo “informática educativa”, caracterizando-o como um 
método alternativo e complementar para a atuação do professor, no qual o mesmo se utiliza de 
recursos computacionais para situações pedagógicas, onde propicia o aluno a entender situações 
abstratas ou reais as quais o mesmo não esteja preparado ou não tenha pleno domínio.  

Os softwares educacionais existentes geralmente são categorizados de acordo com seus 
modelos e propostas.  

Os modelos mais simples e encontrados são os Softwares didático-interativos, geralmente 
presentes em ambientes escolares, que visam apresentar conteúdos diferentes de uma maneira 
lúdica, geralmente com formato de jogo, a fim de garantir maior “aderência” e assimilação do 
conteúdo. Exemplos: jogos de aventura em diferentes linguagens (aquela que se deseja ensinar), 
jogos para identificação e nomeação de cores, animais, objetos; jogos de resolução de problemas 
matemáticos; e os Softwares demonstrativos, muito encontrados tanto na área da Saúde quanto em 
Engenharias e outras área de tecnologia. Geralmente contêm modelos que podem ser observados e 
“dissecados” para melhor visão da estratificação e componentes do objeto em questão. Exemplos: 
softwares de anatomia humana (geralmente contêm diversas opções diferentes, como sistema 
muscular, ósseo, circulatório, disposição dos órgãos, entre outros); softwares de anatomia 
direcionada à Medicina Veterinária (com as mesmas características, porém com modelos de diversos 
animais); software de modelos de motor (“dissecável” e “destacável” mostrando diferentes partes e 
camadas de um motor de combustão interna).  

Existem também os Softwares de simulação, muito utilizados na área da Saúde. São um 
“híbrido” entre os modelos didático-interativo e demonstrativo, e apresentam modelos que 
demonstram situações da vida real, porém num ambiente virtual. Nesse ambiente, é possível 
realizar as mesmas funções e ter acesso às mesmas alternativas que se apresentam num ambiente 
real, sem, no entanto, oferecer risco real ao usuário por possíveis procedimentos e decisões 
errôneas que possam ser tomadas por parte do usuário, apenas com algum tipo de advertência ou 
“punição” (por exemplo, perda de “pontos” no jogo). Exemplo: softwares que simulam cirurgias; 
softwares de simulação de situações de trânsito; softwares para aprendizagem da técnica de 
ausculta. 

Por último existem os Softwares de diagrama, encontrados em diversas áreas, que visam 
abordar diferentes fatores, facetas e explicações de um assunto específico, e apresentá-las em 
forma de diagrama, para que o usuário possa selecionar e explorar aquela que deseja, a fim de ter 
melhor entendimento da mesma. Exemplos: softwares de taxonomia (visam mostrar as diferenças 
na sequência da taxonomia do ponto de vista histórico, a fim de enfatizar as diferenças estruturais, 
funcionais e sociais dos diferentes grupos de seres vivos e suas especiações subsequentes); 
softwares estilo “linha do tempo” (geralmente demostram ilustrativamente a ordem de 
acontecimentos históricos, tais como guerras, avanços tecnológicos [descobrimento do fogo, 
advento da escrita, da agricultura], estruturas políticas, ideologias e organização sociais, entre 
outros); softwares diagrama de Venn (a fim de demonstrar os diferentes grupos matemáticos e suas 
inter-relações). 

Benitti et al (2) destacam a importância da interdisciplinaridade no que tange à construção 
de software educacional. Em outras palavras, o processo requer diferentes especialidades: 
estruturação e linguagem de programação, avaliação em qualidade de produto, estratégia de 
ensino, domínio o conteúdo específico, entre outros. Além disso, orientação ao usuário na 
implementação do software, habilidade de diagnóstico, manutenção e suporte de erros, exploração 
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da interação e adequação do conteúdo presente no software ao conhecimento prévio e organização 
programática do conteúdo e a adequação do próprio software ou da forma de utilização do mesmo 
na transmissão de conteúdo a partir do feedback de usuários (professores e alunos) se apresentam 
como componentes essenciais na busca de um software completo, que atenda, da melhor forma, 
diversos usuários, com objetivos próximos, porém estratégias diferentes. 

Na área da Saúde são explorados muito os softwares do tipo demonstrativos, mais 
especificamente os de demonstrações anatômicas, onde é possível localizar diferentes tipos de 
estruturas corporais, entender suas ligações e funcionamento, além de permitir a consulta para a 
memorização dos nomes. Geralmente estão contidos: sistema nervoso, sistema digestório, sistema 
vascular circulatório, sistema respiratório, localização das estruturas endócrinas e sistema 
musculoesquelético (inclusive suas camadas).  

Já mais especificamente na área da Educação Física, os softwares mais utilizados não são os 
educativos, sendo geralmente os de aplicação prática de mercado, como softwares de auxílio à 
Avaliação Física. Geralmente contêm informações didáticas para os protocolos de medidas, tais 
como localização das dobras cutâneas e localização de circunferências corporais, informações sobre 
os protocolos em si, acabam por serem mais utilizados para calcular o percentual de gordura a partir 
da medida das dobras, ou demonstrar a "evolução" de um aluno através dos relatórios gerados a 
cada avaliação, ou seja, subestimando o potencial educativo do respectivo software. 

As opções em softwares de diagrama e/ou de transmissão de conhecimento são escassas e 
acabam não sendo aproveitados de forma ampla, sendo os mais utilizados, em termos de softwares 
educacionais, os relacionados às áreas de Anatomia ou Fisiologia, seguindo a tendência geral da área 
da Saúde. Porém isso faz com que haja pouca interação entre o profissional da área da Educação 
Física e seus pares via software, abrindo caminho para que se façam grandes progressos e novidades 
nessa área, estreitando os laços entre a tecnologia e a docência, possibilitando que o aprendizado 
fique mais presente na vida dos alunos e se estenda fora do ambiente escolar. 

Efeitos do Exercício na Pressão Intraocular 

A Pressão Intraocular (PIO) é definida como a pressão exercida sobre as paredes do olho por 
seus elementos internos, como os humores vítreo e aquoso, apesar de poder ser afetado por forças 
externas (coçar ou apertar o olho, por exemplo, ocasionam aumento da PIO). É um dos grandes 
fatores que levam ao diagnóstico de Glaucoma Primário de Ângulo Aberto (forma mais comum de 
Glaucoma). 

Como dito, um dos fatores importantes para a composição da PIO é o humor aquoso (HA). O 
mesmo consiste em um líquido que se forma no corpo ciliar, através de um processo de 
ultrafiltragem, envolvendo transporte ativo de Sódio (Na+) para estrutura do corpo ciliar 
denominada epitélio não-pigmentado que, após uma série de reações dará origem ao HA. O líquido 
percorre as câmaras posterior e anterior do olho a fim de fornecer nutrientes importantes a elas e às 
partes anteriores do olho, e é escoado pelas vias convencional e alternativa(3). Problemas na 
produção (excessiva) e no escoamento (deficiente) do HA ocasionam aumento da PIO. 
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Figura 1. Corte transversal do processo ciliar (Azuara-Blanco, Costa e Wilson, 2003)(4) 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2. Transporte ativo na formação do HA (Azuara-Blanco, Costa e Wilson, 2003)(4) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3. Fluxo do HA nas câmaras posterior e anterior (US Department of Health and Human 
Services, 2003)(5) 

 

Conforme descrito por Conte e Scarpi(3) e explicados por diversos outros autores(6-18), 
diversas são as alterações fisiológicas que acarretam em alterações na PIO e na produção e 
escoamento do humor aquoso, muitas delas sendo acionadas durante o exercício físico. Entre os 
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efeitos e suas causas, foram destacados no modelo criado por Conte e Scarpi(3) e foram utilizadas 
para a construção do software as informações contidas nas quadros abaixo (figuras 4 e 5). 

 

Aumento da PIO 
Causa Efeito Explanação Teórica 

Aumento da 
ação 
adrenérgica 

Aumento do estímulo dos 
receptores adrenérgicos 
β2 

A ação de substâncias agonistas dos receptores 
adrenérgico β2 (o salbutamol em especial) tem 
efeitos específicos sobre a estrutura ocular. Essa 
estimulação acaba por ocasionar o aumento da 
PIO por duas vias: aumento da produção de 
humor aquoso (através da maior oferta de sangue 
na estrutura do corpo ciliar) e a diminuição do 
fluxo através da constrição (nos casos de 
Glaucoma Primário de Ângulo Aberto) ou oclusão 
(nos casos de Glaucoma Primário de Ângulo 
Fechado) do canal de Schlemm, dificultando o 
escoamento do humor aquoso após o mesmo 
passar pela câmara anterior. 

Hipertensão 
venosa 

Redução do escoamento 
do humor aquoso 

Após ser produzido pelo corpo ciliar e transitar 
através das câmaras anterior e posterior do olho, o 
humor aquoso é escoado através do ângulo 
camerular, sendo escoado posteriormente na veia 
episcleral. Para que isso aconteça, é desejável 
que a pressão sanguínea na veia episcleral não 
ultrapasse valores limites que estão por volta de 
11 mmHg. Como o exercício físico promove 
aumento global da pressão venosa durante sua 
execução, o escoamento fica prejudicado, fazendo 
com que haja ligeiro acúmulo de humor aquoso na 
câmara anterior (a ser escoado quando houver 
diminuição da pressão na episcleral). Esse 
acúmulo acaba por aumentar a PIO. 

Apneia 
Redução do retorno 
venoso 

A apneia (no exercício muito associada à 
“Manobra de Valsalva”) aumenta mecanicamente 
a pressão sobre a caixa torácica, aumentando 
consequentemente a pressão sobre os vasos 
venosos e dificultando o retorno do sangue das 
áreas periféricas do corpo de volta ao coração. 
Essa condição promove consequentemente o 
comprometimento do escoamento do humor 
aquoso pela veia episcleral, aumentando o volume 
do mesmo na câmara anterior do olho, o que leva 
ao consequente aumento da PIO. 

Apneia 
Aumento da resistência 
periférica 

A contração muscular contínua (utilizada nos 
exercícios de isometria muscular, onde se mantém 
a contração de forma constante), aliada à apneia e 
consequente diminuição dos movimentos 
ventilatórios, promove vasoconstrição mecânica 
dos vasos sanguíneos que transportam e coletam 
o sangue nas estruturas musculares, aumentando 
a pressão vascular sistêmica, uma vez que a 
circulação pelo coração fica dificultada. Esse 
aumento se reflete na estrutura coletora do humor 
aquoso, principalmente na veia episcleral, onde 
pressões com valores em média acima de 
11mmHg tornam mais difícil a perfusão de humor 
aquoso, pelo respectivo vaso. Ao diminuir o 
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escoamento, aumenta-se a quantidade de líquido 
na câmara anterior (uma vez que a produção de 
humor aquoso é diminuída), aumentando, 
consequentemente, a PIO 

Aumento na 
rigidez do bulbo 
ocular/Aumento 
no volume de 
sangue nas 
redes vasculares 
coroidais 

Aumento no fluxo 
sanguíneo ocular 

Com a ativação simpática aumentada (advinda do 
exercício físico, por exemplo), aumentam-se 
consequentemente o fluxo sanguíneo e a pressão 
arterial. Estes são acompanhados do aumento da 
pressão de perfusão ocular, provocando a 
redução da capacidade elástica do bulbo ocular, 
fazendo com que o mesmo fique menos suscetível 
a adaptações morfológicas com o aumento da 
Pressão Intraocular, deixando os vasos e 
ramificações nervosas mais vulneráveis a danos. 

Figura 4. Quadro descritivo para alterações que promovem aumento da PIO 

 

Diminuição da PIO 
Causa Efeito Explanação Teórica 

Aumento da 
ação 
adrenérgica 

Aumento do estímulo dos 
receptores adrenérgicos 
α2 

Durante e após o exercício físico, existe aumento 
da atividade do sistema nervoso simpático, 
aumentando a secreção de neurotransmissores 
como a noradrenalina. A noradrenalina tem ação 
agonista nos receptores α2 adrenérgicos, alguns 
dos quais localizados no corpo ciliar. A ativação α 
adrenérgica tem como consequência a inibição da 
enzima adenilato ciclase que, por sua vez é a 
responsável pela conversão de Adenosina 
Trifosfato (ATP) em Adenosina Monofosfato Cíclico 
(AMPc). Ao inibir essa ação, o fluxo do humor 
aquoso através da veia episcleral é facilitado, 
diminuindo, por consequência, a PIO. 

Aumento da 
ação colinérgica 

Aumento do estímulo dos 
receptores muscaríneos 

O globo ocular apresenta, ao longo de sua 
estrutura, estruturas denominadas receptores 
colinérgicos muscaríneos. Esses receptores têm 
como um de seus agentes agonistas (que os 
ativam) o neurotransmissor acetilcolina. Após a 
atividade física o sistema nervoso parassimpático é 
ativado para compensar as respostas adrenérgicas 
ocorridas durante o exercício físico, nesse sentido 
os nervos parassimpaticos cranianos III 
(oculomotor) secretam acetilcolina em resposta a 
ativação vagal. Ao serem ativados, os receptores 
muscaríneos propiciam maior abertura do canal de 
Schlemm, fazendo com que haja maior vazão do 
humor aquoso. A diminuição deste líquido na 
câmara anterior faz com que a PIO seja 
consequentemente diminuída. 

Secreção de 
Prostaglandina 

Alteração da arquitetura 
da matriz extracelular 

A prostaglandina é um importante hormônio de 
regulação reprodutiva feminina, mas também 
cumpre funções fundamentais na cicatrização e 
neutralização das inflamações. Nesse sentido, com 
a liberação de Prostaglandina pós-exercício com o 
intuito de reparar as áreas de inflamação 
decorrentes das microlesões causadas pelo 
Exercício Físico. A Prostaglandina tem efeito 
expansor sobre a malha trabecular, fazendo com 
que os espaços de vazão aumentem, causando 
consequente aumento no escoamento do Humor 
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Aquoso, responsável por causar a diminuição da 
PIO. 

Hiperventilação 
Aumento do CO2 e 
acidose 

Durante o exercício físico, existe liberação intensa 
de CO2 (resíduo metabólico da obtenção de energia 
via Ciclo de Krebs) e de íons de Hidrogênio 
(liberado juntamente com o lactato, gerando 
acidose metabólica) na corrente sanguínea, 
forçando com que haja a necessidade de 
hiperventilação para que haja a eliminação do CO2 
e tamponamento do Hidrogênio. 

Inibição da 
enzima anidrase 
carbônica 

Inibição da formação do 
Bicarbonato (HCO3

-
) 

O exercício físico que utiliza a quebra da glicose 
como meio de obtenção de energia (exercícios de 
intensidade moderada/alta) resultam na liberação 
de hidrogênio, junto com o Lactato (resíduo 
metabólico), na corrente sanguínea. Esse 
Hidrogênio em excesso na corrente sanguínea irá, 
por diferenças na concentração entre Hidrogênio 
na corrente sanguínea e nos epitélios pigmentados 
e não-pigmentados (responsáveis pela produção 
de humor aquoso no corpo ciliar), reduzir ou cessar 
a ação de uma enzima chamada Anidrase 
Carbônica, localizada no epitélio não-pigmentado e 
a responsável pela conversão de Hidrogênio e Gás 
Carbônico em Ácido Carbônico e, futuramente, 
humor aquoso. Tendo reduzida a produção de 
humor aquoso, reduz-se, consequentemente, a PIO 

Desidratação Hiperosmolaridade 

A desidratação decorrente da realização de 
Exercícios Físicos faz com que a oferta de água 
(solvente) no plasma sanguíneo diminua, 
aumentando, por conseguinte, a proporção de 
soluto (nesse caso, consideramos os eletrólitos, os 
íons livres, os elementos figurados do sangue, 
entre outros, como “solutos”) em relação à 
quantidade de solvente. Podemos então, por 
definição, apontar o aumento da osmolaridade do 
plasma. Com o aumento da osmolaridade, a oferta 
de água para a região do corpo ciliar responsável 
pelo processo de “ultrafiltragem”, que tem por 
consequência a formação do Humor Aquoso, 
diminui, reduzindo portanto a quantidade final de 
Humor Aquoso formado. Com menos produção, 
teremos menos líquido na câmara anterior, 
gerando, consequentemente, menor pressão contra 
as “paredes” do bulbo ocular (Pressão Intraocular). 

Acidose 
Desequilíbrio hidro-
eletrolítico 

A sudorese ocasionada através do exercício faz 
com que ocorra diminuição do íon sódio (Na

+
) na 

corrente sanguínea (estado de hiponatremia). Uma 
das ações que levam a produção de humor aquoso 
é a troca de sódio entre os epitélios pigmentado e 
não-pigmentado do corpo ciliar. Ao diminuir a 
concentração de sódio circulante no sangue, essa 
troca fica prejudicada por diferença de 
concentração. Com a diminuição da produção do 
humor aquoso, diminui-se sua quantidade na 
câmara anterior do olho, reduzindo, portanto, a 
PIO. 

Figura 5. Quadro descritivo para alterações que promovem diminuição da PIO 
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REVISÃO DA LITERATURA  

Qualidade de Software 

 Existem, na literatura, alguns trabalhos voltados a explorar e sugerir métodos de avaliação 
qualitativa de softwares. Um trabalho de Rincon(19) apresenta e analisa diversos modelos de 
avaliação qualitativa de software, como o modelo denominado “CMMI” (Capability Maturity Model 
Integration), um modelo americano, que determina e avalia cada processo realizado pelo software, 
de acordo com as funções e expectativas, em uma escala de 0 (incompleto) a 5 (otimização). Outro 
modelo nacional de análise de software é o “MPS.BR” (Melhoria de Processo do Software Brasileiro), 
nacional, que subdivide-se em três componentes: o Modelo de Referência (MR-MPS), que “contém 
os requisitos que os processos das unidades organizacionais devem atender para estar em 
conformidade com o MR-MPS. Ele contém as definições dos níveis de maturidade, processos e 
atributos do processo que estão descritos no Guia Geral”(19), além de conter também os guias de 
aquisição e implementação, que se destinam aos potenciais clientes e usuários do software e 
contém informações sobre a implementação do mesmo; o Modelo de Avaliação (MA-MPS), que 
contém as diretrizes direcionadas aos avaliadores líderes, adjuntos e Instituições Avaliadoras para 
avaliação o produto; e o Modelo de Negócio (MN-MPS), que se trata da parte gestacional da 
implementação dos modelos anteriores. 

 No quesito de avaliação métrica de software, um artigo de Scarpi(20) procura estabelecer 
padrões objetivos e quantificáveis para avaliação de software. O modelo desenvolvido de pontuação 
se apoia nos seis critérios apontados pelas normas ISO/IEC 9126 (conjunto de 9126-1 a 9126-5), que 
visa nortear os princípios qualitativos na construção de software e ISO/IEC 14598 (conjunto de 
14598-1 a 14598-6), elaborada para a normatização de avaliação de softwares: 

• Usabilidade: mensura a capacidade do software de ser um ambiente ‘user-friendly’, ou seja, 
o quão fácil será para o usuário acessar e entender as diferentes telas e recursos do programa, e o 
quão rápido é o aprendizado necessário para utilização, avaliando também o quão “atraente” para a 
utilização estarão as imagens, as ferramentas (botões, janelas, alertas, entre outras), e quão 
eficientes e esclarecedoras são as opções de “Ajuda” contidas no programa; 

• Confiabilidade: quantifica o número e gradação de diferentes possíveis falhas no programa, 
desde falhas simples, que não afetam o funcionamento do programa (como erros de ortografia, 
imagens trocadas de botões, etc.), passando por falhas médias (falha na busca de um artigo, falha 
em campos a serem preenchidos quando há necessidade de adicionar artigo/bibliografia, etc.), até 
falhas graves, que impossibilitam a utilização do programa (problemas de acesso ao banco de dados, 
problemas na abertura de uma tela determinada, etc.). Além disso, deve avaliar também a 
capacidade de manutenção e recuperação de dados em caso de interrupção no funcionamento do 
programa ou do computador onde o mesmo está instalado; 

• Eficácia: avalia a velocidade e a precisão dos processos realizados, além do tempo de 
abertura e encerramento do software e se há ou não recursos e ferramentas supérfluas ou 
redundantes. Além disso, avaliará também a continuidade da utilização, ou seja, se o software tem 
alguma alteração com o tempo de utilização (aumento no tempo para iniciá-lo, falha em alguma 
função ou banco de dados, etc.); 

• Manutenibilidade: avaliar se, em caso de falha, são fáceis e claros os procedimentos para 
correção, além de medir o risco de se consertar o sistema em relação à perda de dados e a facilidade 
do “reteste”, ou seja, de se testar o programa de novo após a correção da falha;  

• Portabilidade: avaliar a facilidade da instalação do programa, sua interação com outros 
programas já existentes e funcionando concomitantemente (ou seja, se há algum “choque” de 
funcionamento com qualquer outro programa), além da capacidade de substituição do programa 



 

 

228 

(reinstalação ou instalação com versão mais atualizada) e sua compatibilidade com diferentes 
versões de diferentes sistemas; 

• Funcionalidade: avaliar a capacidade do software em fazer o que propõe, sua adequação 
quanto à legislação pertinente, a precisão na execução das funções (abrir janelas, cadastrar 
bibliografias, salvar artigos, etc), a segurança para acesso do software, se os recursos e ferramentas 
realizam individualmente o que se propõe (ou seja, os botões abrem as janelas apropriadas, as 
janelas de aviso contém os textos corretos e pertinentes, se o ‘linking’ entre as telas do programa 
estão corretos, entre outros).  

 Cada um desses critérios contém subcritérios a serem avaliados. O modelo apresentado por 
Scarpi(11) atribui pontuação a cada critério de acordo com o número de subcritérios contidos neles, 
totalizando 94 pontos. A avaliação qualitativa dá-se da seguinte maneira: para pontuações acima de 
85 pontos, a avaliação seria “Muito Bom”; entre 75 e 84 pontos, o veredicto seria “Bom”; entre 65 e 
74 pontos, o resultado seria “Regular”; entre 55 e 64 pontos, caracterizar-se-ia o critério “Fraco” e, 
para pontuações inferiores a 55 pontos, o programa seria classificado como “Deficiente”; 

Avaliação de Softwares Educacionais 

 A literatura sobre desenvolvimento de softwares educacionais é, sobretudo no âmbito 
nacional, limitada. 

 Um dos trabalhos que se destaca é o de Zen-Mascarenhas e Cassiani(21), onde se foi 
desenvolvido e avaliado um software específico para o ensino de enfermagem pediátrica. A 
avaliação foi dividida em três fases, sendo a primeira realizada por analistas de sistema, 
programadores e técnicos de audiovisual, a fim de avaliar o tempo de resposta, qualidade das telas e 
qualidade da interface. Na segunda, foram voluntários enfermeiros e docentes da área da pediatria, 
com o objetivo de avaliar a apresentação e qualidade do conteúdo, a qualidade audiovisual, 
qualidade dos testes e adequação à população-alvo. Já a terceira fase se utilizou das respostas de 
alunos concluintes do curso de Enfermagem, cinco mães e cinco professores de escolas infantis, a 
fim de avaliar a adequação instrucional, adequação estética e adequação do programa.  

 Outro trabalho sobre avaliação de software é o de Silva Jr. et al.(22), que desenvolveram e 
submeteram a avaliação um software educacional sobre soluções químicas. Para a avaliação do 
software, foi utilizado um questionário para que 103 alunos da classe do professor desenvolvedor do 
mesmo o avaliassem quanto à estética e interface, os conteúdos, o desempenho do software e seu 
potencial como ferramenta educativa. 

 Por fim, um estudo de Botti et al.(23) contemplou o desenvolvimento e validação de um 
software educativo relacionado à  saúde mental. A avaliação foi feita por estudantes dos cursos de 
Medicina e Enfermagem locais, além de docentes de universidades públicas. 

 As avaliações dos softwares de todos os estudos foram majoritariamente satisfatórias. 

OBJETIVO  

• Desenvolver um software educacional visando apresentar as consequências do exercício 
físico na pressão intraocular (PIO); 

• Especificamente visa-se oferecer aos profissionais da área da Saúde uma base de dados com 
explicações e imagens simples para entendimento do efeito do exercício e outras variáveis 
fisiológicas na PIO; 
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• Fornecer uma ferramenta a Pesquisadores da área da Saúde que buscam uma forma de 
manter uma base de dados com artigos sobre diferentes variáveis e efeitos de distintas alterações 
fisiológicas na PIO. 

 

 MÉTODO 

Construção do Software 

O programa utiliza o modelo do Diagrama de Ishikawa voltado aos Efeitos do Exercício na 
Pressão Intraocular, desenvolvido por Conte e Scarpi(3) para criar um modelo prático e interativo 
com as variáveis apresentadas no modelo. Para cada variável, uma tela, que apresenta uma breve 
explicação textual sobre a própria variável (explicação esta baseada na literatura), imagens que 
ajudam a ilustrar a explicação e uma ferramenta que possibilita, por parte do usuário, fazer um 
"fichamento" de literaturas específicas sobre o assunto, onde será possível fazer um registro textual 
de referências importantes, como capítulos de livros, artigos científicos, páginas de revistas, 
websites, etc. Além disso, na aba "Pressão Intraocular", é possível fazer um "inventário particular" 
de artigos com licença freeware (domínio público), adicionando-os a uma lista e podendo encontrá-
lo (através de mecanismo de busca que utiliza nome do artigo, do(s) autor(es), ano de publicação, 
etc.) e abri-lo com qualquer leitor de PDF (o arquivo adicionado tem de estar em formato PDF). 

O Software foi elaborado utilizando o programa Microsoft Visual Studio 2013 Community® e 
a linguagem de programação “C#”. Para o banco de dados, foi utilizada a linguagem “SQL”. Além 
disso, foram utilizados para edição de imagens os programas Adobe Photoshop® e CorelDraw®. 

Experiência do Usuário/Validação  

O software foi distribuído gratuitamente a 2 grupos, sendo um de estudantes de graduação 
em Educação Física (grupo “G1”, n=5) e outro de profissionais formados em Educação Física (grupo 
“G2”, n=5), amostra por acessibilidade, com experiências e formações em diversificadas áreas da 
Educação Física, juntamente com o Manual de Instalação e Utilização. O projeto foi submetido e 
aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo (Anexo 9.1) (elaborado 
seguindo as recomendações do Ministério da Saúde(24)), e lhes foi requisitado que lessem e, uma 
vez que concordassem participar do estudo, assinassem o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (Anexo 9.2). 

Foi requisitado aos mesmos que utilizassem o programa durante 20 dias, explorando-o o 
máximo possível (abrindo todas as janelas do programa, realizando cadastro de artigos, abrindo 
documentos PDF cadastrados através do programa, utilizá-lo enquanto utilizava outros programas 
simultaneamente, entre outras). Após o período de experimentação, foi solicitado para que 
respondessem a um questionário (Anexo 9.3) para avaliação do software, sob os seguintes critérios 
descritos e presentes nas normas ISO/IEC 9126 e 14598, elaborada para a normatização de avaliação 
de softwares, abrangendo os seis critérios básicos (Usabilidade, Manutenibilidade, Portabilidade, 
Eficácia, Confiabilidade e Funcionalidade, itens melhor explorados na seção “2.1” deste trabalho). 

O questionário apresenta 24 afirmações com opções fechadas de identificação pelo usuário, 
ou seja, após ler a afirmações, o usuário deve indicar de forma numérica aquela com que mais se 
identifica, seguindo o critério: 1- “Totalmente Falso”, 2 – “Parcialmente Falso”, 3 – “Nem Falso, nem 
Verdadeiro”, 4 – “Parcialmente Verdadeiro” e 5- “Totalmente Verdadeiro”. Foi requisitado que os 
usuários deixassem a linha vazia caso não seja possível avaliar o critério. Ao fim do questionário, 
existe um campo aberto para esclarecer as questões que o indivíduo não conseguiu avaliar e outro 
para observações gerais. 
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Para análise qualitativa, foi utilizada a escala descrita no artigo de Scarpi(20), utilizando 
percentuais do total de pontuações possíveis para classificar o programa como “Muito bom” para 
pontuações acima de 90%, “Bom” para pontuações entre 80% e 89%, “Regular” para pontuações 
entre 69% a 79%, “Fraco” para pontuações entre 58% a 68% e “Deficiente” para pontuações 
inferiores a 58% do total. Os percentuais foram utilizados pois a escala apresentada no artigo de 
Scarpi(20), apesar de utilizar escala numérica para a quantificação, apresenta pontuação total 
diferente da elaborada para o presente trabalho, como demonstrado na Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1. Associação qualitativa do estudo de Scarpi (2015)(20) com o presente estudo 

 
Tabela de Pontuação 
Artigo Scarpi (2015) 

Percentual 
Tabela de 
Pontuação do 
Presente Estudo 

Muito Bom 85 – 94 pontos 90% – 100% 108 – 120 pontos 
Bom 75 – 84 pontos 80% – 89% 96 – 107 pontos 
Regular 65 – 74 pontos 69% – 79% 83 – 95 pontos 
Fraco 55 – 64 pontos 58% – 68% 70 – 82 pontos 
Deficiente 0 – 55 pontos 0% – 57% 0 – 69 pontos 

 

As pontuações atribuídas ao critério “Manutenibilidade” (que abrange os possíveis erros 
encontrados no programa e suas consequências no funcionamento do mesmo) para os usuários que 
o deixaram em branco, justificando a decisão por “não encontrarem erros” foi a de 15 pontos (nota 
máxima do critério). A todas as outras pontuações não preenchidas foi atribuída a pontuação “0”. 

Foi realizada análise descritiva dos resultados, bem como comparações entre as médias e 
desvios-padrão dos grupos e suas distribuições qualitativas. 

RESULTADOS 

Estão descritos, na Tabela 2, os resultados das 24 perguntas fechadas por grupo, 
considerando seus percentuais para estabelecer qualitativamente o escore, divididos entre os 
grupos “estudantes” e “profissionais”. Já nas Tabelas 3 e 4, estão apontadas as médias de pontuação 
de cada critério, em conjunto com o desvio-padrão, entre o G1 e G2, respectivamente. 

 

Tabela 2. Distribuição qualitativa das respostas dos questionários nos dois grupos analisados. 

 Grupo “Estudantes” 
(G1) 

Grupo “Profissionais” 
(G2) Amostra Total (G1+G2) 

Muito Bom 4 (80%) 2 (40%) 6 (60%) 
Bom 0 (0%) 1 (20%) 1 (10%) 
Regular 0 (0%) 1 (20%) 1 (10%) 
Fraco 1 (20%) 1 (20%) 2 (20%) 
Deficiente 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Total 5 (100%) 5 (100%) 10 (100%) 

 

Tabela 3. Médias de pontuação e desvios-padrão por critério (G1). 

Critério Pontuação Média Pontuação Máxima Possível 
Funcionalidade 14,40 + 1,34 (96%) 15 
Confiabilidade 26,40 + 8,05 (88%) 30 
Usabilidade 17,60 + 2,79 (88%) 20 
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Eficácia 26,80 + 5,50 (89%) 30 
Manutenibilidade 14,20 + 1,30 (95%) 15 
Portabilidade 9,20 + 0,80 (92%) 10 

 

Tabela 4. Médias de pontuação e desvios-padrão por critério (G2). 

Critério Pontuação Média Pontuação Máxima Possível 
Funcionalidade 13,20 + 3,03 (88%) 15 
Confiabilidade 25,20 + 4,76 (84%) 30 
Usabilidade 15,20 + 1,92 (76%) 20 
Eficácia 26,20 + 3,35 (87%) 30 
Manutenibilidade 12,60 + 2,30 (84%) 15 
Portabilidade 7,80 + 3,03 (78%) 10 

 

DISCUSSÃO 

O programa foi bem aceito pelo público-teste (60% de classificações como “Muito Bom”, 
aumentados para 70% quando incluídas as avaliações “Bom”). Observou-se melhor aceitação no G1 
quando comparado ao G2 (em uma análise geral das notas), porém não é possível precisar o motivo 
dessa diferença. 

De forma analítica, podemos nos apoiar nas observações de Yourdon (1990, apud Silva, 
Mendes e Viana, 2016)(25) e Cordeiro (2015, apud Silva, Mendes e Viana, 2016)(25), que relatam 
alguns problemas observados nos softwares desenvolvidos antes de seus respectivos lançamentos 
no mercado. São eles: 

Requisitos incompletos: de forma sucinta, um software deve estar direcionado a resolver os 
problemas aos que se propõe, de uma forma específica e clara e de acordo com as expectativas e 
capacidades do usuário. Nesse sentido, o combinado de boas notas nos critérios “Funcionalidade” e 
“Eficácia” denota que o programa serviu ao seu propósito, ou seja, as telas foram suficientes, os 
textos e imagens explicativos e o módulo de salvar artigos, bem como a interação com o banco de 
dados, foram satisfatórios. 

Baixa confiabilidade: refere-se à quantidade de falhas na execução, erros apresentados, 
suavidade com que o programa é executado, possibilidade de execução com outros programas, 
dentre outros fatores que façam com que o usuário mantenha-se confiante em utilizar o software, 
sem pensar que erros podem ocorrer e acabar descartando ou excluindo importantes componentes 
do programa. As altas pontuações no critério “Manutenibilidade” indicam que houve poucos erros 
ao executar o programa, e o critério “Confiabilidade” obteve bons resultados nos dois grupos, 
indicando que os usuários se sentiram seguros durante a utilização do programa. Segundo o 
reportado, os poucos erros que ocorreram não atrapalharam a utilização geral do programa após 
serem ignorados (ou seja, não foram relatados erros que impossibilitaram a execução do software 
ou que apagasse ou inutilizasse qualquer função do programa). 

Falta de padronização nos produtos: basicamente, quando o produto não tem uniformidade 
com as normas (ISO/IEC, por exemplo) e com os padrões estabelecidos durante sua construção 
(cores, botões, funções, fontes, entre outros), o programa pode aparentar ser de difícil utilização e 
execução caótica das tarefas propostas. As notas nos critérios estéticos e funcionais dos critérios 
“Confiabilidade” e “Eficácia” demonstram que não houve telas ou itens (botões, caixas de texto, 
etc.) redundantes ou desnecessários, fator que interferiria na velocidade de inicialização e execução 
do programa, além de torná-lo mais pesado, dificultando ou até o restringindo possivelmente que 
fosse utilizado em alguns equipamentos. 
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As baixas notas no critério “Usabilidade” sugerem que sejam feitas alterações no programa 
que facilitem a instalação e utilização do programa, assim como as observações “criar ícone de fácil 
acesso ao programa após instalação” e “diminuir o tempo de abertura das telas após o clique no 
botão”. Nesse sentido, serão efetuadas alterações para simplificar as funções de instalar e iniciar o 
programa, bem como melhorar o Manual de Instalação e Utilização fornecido junto ao programa. 
Além disso, os voluntários serão consultados para opinarem sobre como a experiência do usuário 
poderia ser melhorada, análise que infelizmente não foi possível ser feita para esse estudo por conta 
do prazo limite do programa de pós-graduação.  

As notas do critério “Portabilidade” variaram bastante entre os grupos G1 e G2, indicando 
que, apesar de o programa funcionar bem nos computadores testados, os usuários experimentaram 
alguma lentidão na execução de algumas tarefas. Será considerada a elaboração uma versão mais 
leve, em forma de aplicativo, própria para dispositivos móveis (celulares e tablets). Além disso, todas 
as melhorias e alterações feitas no programa serão orientadas a torná-lo mais leve e sua execução, 
mais rápida.  

As avaliações permitiram a detecção de pontos de melhora, além de fornecer ideias para 
futuras versões do programa, tais como: 

• Permitir a interação de banco de dados de diferentes usuários via internet, possibilitando 
troca de artigos armazenados em cada banco de dados; 

• Criação de uma nova aba com vídeos e animações para cada tela explicativa; 

• Possibilidade de elaboração de um programa com o mesmo modelo pré-definido, mas que 
permita que os usuários o personalizem (tema, cores, número de telas, etc.) para tópicos de seus 
interesses; 

• Desenvolver a mesma plataforma, porém com “níveis” de complexidade diferentes nas 
explicações, na qual será possível o usuário selecionar o grau de seu atual curso (ensino médio, 
graduação, pós-graduação, entre outros) e o programa mostraria as explicações de acordo com o 
nível apontado. 

 

CONCLUSÃO 

 A criação do software ocorreu com sucesso e dentro do cronograma e temáticas propostas. 

O software demonstra ser uma ferramenta eficaz e assertiva no que se propõe. Como 
software educacional, serve ao propósito de levar informação de qualidade ao usuário, de uma 
forma diferente, lúdica, que permite autonomia do mesmo nos estudos e acesso/transmissão de 
informações.  

O mesmo apresenta uma estrutura leve, que funciona bem em diversos tipos de 
computador, com algumas variações de desempenho (velocidade de inicialização, execução, etc.). 
Os textos e imagens elucidam bem as questões levantadas, e o espaço específico para armazenagem 
e catálogo de artigos funcionou perfeitamente em todos os computadores testados. 

Melhorias e adaptações serão feitas no programa, baseadas nos feedbacks apresentados no 
processo de validação. Será utilizado um maior número de participantes para avaliações do 
programa nas novas versões, bem como maior diversificação dos voluntários, para análise 
estatística.  
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SÍNTESE E RELAÇÃO ENTRE OS ESTUDOS  

Sessão 5 

236 



 

 

236 

SÍNTESE 

Após a compilação de todos os estudos apresentados, pode-se concluir que o exercício físico 

tem efeito hipotensivo na pressão intraocular. De maneira geral, o treinamento aeróbio com 

intensidade moderada através do treino de corrida foi o menos eficiente na redução da pressão 

intraocular. Em segundo lugar, o treinamento resistido apresentou excelentes resultados 

hipotensivos através do protocolo do treino de resistência muscular com intensidade de 60% de uma 

repetição máxima. Em primeiro lugar, o treinamento aeróbio intervalado apresentou os melhores 

resultados na redução da pressão intraocular através do treino de corrida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, pode-se observar que a pressão hidrostática não tem efeito na pressão 

intraocular, que a mulher apresenta maiores valores de PIO durante fase lútea do que na fase 

ovulatória e que o exercício resistido teve efeito hipotensivo em ambas.  Foi visto também que a 

posição em que o exercício é executado não altera a redução da PIO e, por fim, que a apneia não é 

recomendada para glaucomatosos, pois ela aumenta a pressão intraocular. 
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Todos os estudos apresentados utilizaram o Tonômetro de Perkins para mensuração da 

Pressão Intraocular. Este equipamento portátil pode ser utilizado por oftalmologistas em situações 

consideradas desfavoráveis para a coleta, como por exemplo, logo após a prática de exercícios 

físicos. 
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