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“O que vem pra tentar ferir 
O valente de Deus 

Em meio às suas guerras? 
Que ataque é capaz 

De fazê-lo olhar pra trás 
E querer desistir? 

... 
 

Em tempos de guerra, nunca pare de lutar 
Não baixe a guarda, nunca pare de lutar 

Em tempos de guerra, nunca pare de adorar 
.... 

 
O escape, o descanso, a cura 

A recompensa vem sem demora.” 
 

Música: Nunca Pare de Lutar (Pra.Ludmila Ferber) 

 

 



 

 

RESUMO 

A obesidade tornou-se uma doença universal de prevalência crescente, que vem 
adquirindo proporções alarmantes, sendo um dos principais problemas de saúde 
pública da sociedade moderna, que vem atingindo pessoas de todas as faixas 
etárias, considerada um fator de risco para problemas cardiovasculares. O objetivo 
desta pesquisa foi analisar o impacto do exercício físico em sessões agudas, com 
diferentes intensidades, divididos pelos genótipos DD, DI e II do gene da ECA em 
mulheres obesas. A amostra foi composta por 17 mulheres obesas (33,0±8,9 anos; 
86,0±11,4 Kg e 35,0±5,0 kg/m2) do município de Petrolina, Pernambuco-PE. As 
voluntárias foram submetidas a uma avaliação antropométrica, coleta do DNA 
extração e genotipagem dos polimorfismos da ECA; Mensurações de pressão 
arterial antes e após sessão aguda de Exercício Resistido e realização de um teste 
estressor chamado Cold Pressor Test e responderam um questionário 
socioeconômico; de nível de atividade física e de qualidade de vida. Os dados 
quantitativos foram apresentados como média e desvio padrão. Já os dados 
qualitativos, foram apresentados por frequência e porcentagem. Foi realizada uma 
ANOVA 3-way (Genes x Intervenção x Tempo) com Post-hoc de Scheffé e a 
normalidade dos dados verificada com Shapiro wilk test (todos os dados com 
distribuição normal). As obesas foram avaliadas em 4 sessões agudas de 
musculação, com prévia familiarização (Repetições Máximas - RM), feita com 7 
exercícios, em intensidades diferentes (40%, 60% e 80% 1 RM e sessão Controle), 
através de montagem alternada por segmento. Os exercícios submetidos foram: 
Supino na maquina; Cadeira flexora; Voador; Cadeira extensora; Puxador de frente; 
Leg press horizontal 90º; e Remada. Nos resultados, um percentual de 17,6% das 
mulheres obesas apresentaram o genótipo DD (n=3) e 29,4% apresentaram os 
genótipos ID (n=5), com 52,9% (n=9) tendo o genótipo II. A frequência alélica F(D)= 
0,32 e F(I)= 0,68. Conclui-se que as obesas portadoras do alelo D demostraram uma 
hiperreatividade maior quando comparadas as portadoras do alelo II, após a 
aplicação do CPT. Não houve diferenças significativas nas respostas pressóricas 
das obesas quando comparadas o momento repouso com os resultados do ER nas 
diferentes intensidades.  
 
 
Palavras-chave: Obesidade, Pressão arterial, ECA, Cold Pressor Test, Mulheres.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
Obesity has become a universal disease of increasing prevalence, which has 
acquired alarming proportions, being one of the major public health problems of 
modern society, which has been reaching people of all age groups, considered a risk 
factor for cardiovascular problems. The objective of this research was to analyze the 
impact of physical exercise in acute sessions, with different intensities, divided by the 
genotypes DD, DI and II the ACE gene in obese women. The sample was composed 
of 17 obese women (33.0 ± 8.9 years; 86.0 ± 11.4 Kg and 35.0 ± 5.0 kgm2) of the 
municipality of Petrolina, Pernambuco (PE). The volunteers underwent an evaluation 
anthropometric, DNA extraction and collection of ACE polymorphisms genotyping; 
Measurements of blood pressure before and after acute Exercise session Resisted 
and realization of a stressor test called Cold Pressor Test and answered a 
questionnaire socioeconomic; physical activity level and quality of life. Quantitative 
data were presented as mean and standard deviation. Already the qualitative data, 
were presented by frequency and percentage. A 3-way ANOVA (Genes x 
Intervention x Time) with Post-hoc Scheffé and the normality of the data verified with 
Shapiro wilk test (all data with normal distribution). The obese were evaluated in 
acute sessions 4, prior familiarization (Maximum Repetitions-RM), made with 7 
exercises in different intensities (40%, 60% and 80% 1 RM and session control), 
through alternate mounting by segment. The exercises submitted were: bench press 
in the machine; Chair leg curl; Flyer; Extensor Chair; Front handle; Leg press-
horizontal 90°; and Stroke. In the results, a 17.6 % of the obese women showed the 
DD genotype (n=3) in your body and ID genotypes showed 29.4% (n=5), with 52.9% 
(n=9) and the II genotype. The allele frequency F (D)= 0.32 and (F) (I) =0.68. It is 
concluded that the obese with a hiperreatividade larger a D allele compared the 
carriers of allele II, after the application of CPT. There were no significant differences 
in the responses of obese pressóricas compared the moment home with the results 
of the ER in different intensities. 
 
 
Keywords: Obesity, high blood pressure, ACE, Cold Pressor Test, Women. 
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1 INTRODUÇÃO  

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as principais causas de 

morte no mundo, correspondendo a 63% dos óbitos em 2008, sendo que, 

aproximadamente 80% das mortes ocorrem em países de baixa e média renda e um 

terço dessas mortes ocorre em pessoas com idade inferior a 60 anos (BRASIL, 

2011).  

Dentre os fatores contribuintes para o aumento destas doenças, o 

sedentarismo tem se destacado. Pesquisadores como Carvalho (2012) salienta que 

o aumento do sedentarismo proporciona aos indivíduos enormes prejuízos no que 

se diz respeito às DCNT, como obesidade, dislipidemia, diabetes, hipertensão e 

problemas cardiovasculares. Neste prisma, a Organização Mundial da Saúde (2014) 

destaca que, dentre as consequências de um modo de vida sedentário, o sobrepeso 

e a obesidade são considerados os principais fatores de risco para uma série de 

doenças crônicas, incluindo diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. 

Mártires et al. (2013)  apontam que a obesidade constitui, por si só, um fator 

de risco da doença cardiovascular tal como a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 

sendo que ambos potencializam o surgimento da patologia cardíaca. Desse modo, 

as pessoas que apresentam sobrepeso têm o débito cardíaco aumentado, assim 

como o volume sanguíneo e as paredes dos vasos arteriais mais rígidas, dando 

lugar à HAS (BRACK, 2009). 

Ademais, é valido destacar que, dentre os fatores que contribuem para a 

obesidade, a influência genética é muito importante. De acordo com Mosca et al. 

(2012) os valores do IMC podem ser influenciados de modo variável por fatores 

genéticos e ambientais, e que separar o peso relativo de cada um destes fatores é 

uma tarefa complicada, devido ao fato de os familiares partilharem uma herança 

genética, porém, simultaneamente, partilharem um conjunto de exposições de 

natureza ambiental. Sendo assim, os autores afirmam que, o conhecimento das 

bases genéticas em conjunto com as influências ambientais que levam à obesidade 

poderão permitir identificar populações vulneráveis e intervir de modo a controlar 

esta epidemia em gerações futuras.  

Segundo Escrivão (2012) a herança genética na determinação da obesidade 

parece ser de natureza poligênica, através da qual, as características fenotípicas do 

indivíduo obeso são resultantes da interação de vários genes, os quais agem 
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preferencialmente na ingestão alimentar, no gasto energético e ainda existem 

aqueles que atuam nos dois mecanismos ou modulam essas ações.   

Dentre estes, alguns genes tem sido alvo de pesquisas, no sentido de 

averiguar a possível associação com a obesidade. O gene da Enzima Conversora 

de Angiotensina (ECA), através de proteínas do sistema renina-angiotensina-

aldosterona (SRAA) que por sua vez, é uma complexa via de sinalização envolvida 

na regulação da pressão arterial, além de apresentar várias proteínas que são 

produzidas no tecido adiposo (LIMA et al., 2007; MATTOS et al., 2008), tem sido 

alvo de pesquisas de indicadores de possíveis relações com interações fisiológicas 

do organismo humano relacionando-se com a predisposição à hipertensão e 

doenças associadas, atuando, juntamente com outros genes, como possíveis fatores 

que tendem ao desenvolvimento de DCNT, relacionadas ao modo de vida sedentário 

da população.  

Entretanto, em contrapartida ao sedentarismo e doenças associadas, os 

exercícios físicos estão vinculados a inúmeros benefícios motores e mentais na 

saúde humana, os quais podem retardar a expressão fenotípica de um individuo 

predisposto geneticamente. Exercícios físicos diminuem o risco de desenvolver 

doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, diabetes tipo 2 e algumas 

formas de câncer (ACSM, 2009). O exercício físico também promove uma redução 

significativa da pressão arterial (PA) pós-exercício físico (CARDOSO et al., 2010; 

FORJAZ et al., 2010). Neste sentido, tanto o exercício aeróbio quanto o exercício 

resistido podem proporcionar hipotensão pós-exercício em indivíduos hipertensos, 

sendo o exercício aeróbio, considerado mais eficiente por antecipar essa redução 

(POLITO et al, 2009; ANUNCIAÇÃO e POLITO,  2010). 

De acordo com Lollgen (2013) a prática regular de exercicios físicos tem sido 

associada a efeitos positivos na redução das taxas de morbidade e mortalidade de 

diversas patologias humanas, quando aplicada como alternativa primária e/ou 

secundária de prevenção e medida terapêutica. O treinamento físico também pode 

aumentar a capacidade aeróbia e anaeróbia, força muscular, resistência, saúde 

cardiovascular e inúmeras outras variáveis fisiológicas, quando exercido 

continuamente (KORCZAK, DIETL e STEINHAUSER, 2011). 

Desta forma, as respostas fisiológicas ao exercício físico são decorrentes do 

processo de treinamento físico, podendo ser de ordem aguda ou crônica. As 

adaptações agudas são aquelas que ocorrem em associação direta com a sessão 
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de exercício, ao passo que, as adaptações crônicas são aquelas que resultam da 

exposição sistemática a sessões de exercícios, ocorrendo uma adaptação do 

organismo à exposição frequente e regular às sessões de exercícios, representando 

as alterações morfofuncionais que diferenciam um indivíduo fisicamente treinado de 

um não treinado (KURA e FILHO, 2011; RUIVO e ALCÂNTARA, 2012). Segundo os 

pesquisadores, as respostas agudas imediatas são as que ocorrem até alguns 

minutos após o término do exercício, como as elevações na FC, na PA e na 

temperatura corporal. Já as adaptações agudas tardias são aquelas observadas ao 

longo das primeiras 24 ou 48 horas, às vezes até 72 horas, após uma sessão de 

exercícios e podem ser exemplificadas pelas reduções nos níveis tencionais, 

especialmente nos hipertensos (Hipotensão pós-esforço) e pelo aumento da 

sensibilidade insulínica. 

 Neste contexto, como em qualquer exercício físico, o Treinamento Resistido 

(TR) promove efeitos e mudanças fisiológicas durante e após a sua realização, 

como mudanças na frequência cardíaca e pressão arterial.  Assim, o TR promove 

ganhos diretos e indiretos na saúde e benefícios relacionados ao desempenho na 

força muscular, hipertrofia e resistência (ACSM, 2007). De acordo com Brito et al. 

(2011) o exercício resistido promove agudamente reduções significativas na pressão 

arterial em jovens e em hipertensos. Segundo os pesquisadores, para a modulação 

autonômica cardíaca, o TR aplicado por um período superior a 16 semanas tem 

influência na atividade nervosa autonômica cardíaca, através de um aumento no 

componente parassimpático e reflexivamente um maior controle no componente 

simpático, beneficiando indivíduos que possuem alterações nesse mecanismo, 

sendo que, a magnitude dessas alterações pode variar de acordo com o protocolo 

de exercício adotado. 

Referindo-se à prescrição de exercícios físicos para indivíduos obesos, 

Serafim et al. (2010)  salientam que, a adesão ao tratamento da obesidade  é um 

processo complexo e um desafio ao paciente e profissionais, sendo necessário a 

atuação eficaz de uma equipe multidisciplinar de saúde, de modo que, estratégias 

de intervenção constantes devem ser desenvolvidas, incentivando as pessoas a 

mudanças no estilo de vida e tratamento adequado. 

Contudo, visto que, tanto a obesidade quanto a hipertensão são consideradas 

fatores de risco para a doença cardiovascular e que as suas causas são 

multifatoriais, conhecer estes fatores faz-se necessário para o controle das DCNT, 
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contribuindo para a qualidade de vida de indivíduos predispostos a tais doenças. 

Entretanto, maiores investigações quanto às respostas de pressão arterial e sua 

associação com polimorfismos genéticos, e intervenções de exercício físico em 

indivíduos obesos podem, possivelmente, ter importante implicação clínica na saúde 

cardiovascular deste grupo em estudo. 

Neste sentido, esta pesquisa buscou a compreensão de polimorfismos 

genéticos, dando ênfase aos genótipos do gene da ECA em mulheres obesas, 

submetidas à intervenção de exercício resistido. É válido destacar que, não há 

estudos envolvendo aspectos genéticos e suas possíveis relações com variáveis 

antropométricas e intervenção de exercício físico em grupos de mulheres obesas no 

Brasil, sendo importante averiguar estas relações como medida profilática na saúde 

de indivíduos predispostos geneticamente, contribuindo para a qualidade de vida de 

grupos com fatores de risco ao desenvolvimento das DCNT. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

- Analisar o impacto do treinamento com pesos em sessões agudas, em 

diferentes intensidades, divididos pelos genótipos DD, DI e II do gene da ECA em 

mulheres obesas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

- Identificar polimorfismos genéticos de genes associados à hipertensão em 

mulheres com IMC acima de 30 kg/m2; 

- Determinar a frequência dos genótipos DD, DI ou II do gene da ECA nas 

mulheres obesas; 

- Analisar a hiperreatividade da pressão arterial em mulheres obesas e 

observar se a sessão aguda de treinamento com pesos promove benefícios imediato 

no componente cardiovascular, dividido pelos genótipos; 

- Verificar se o treinamento com pesos, em diferentes intensidades contribui 

para a hipotensão nas mulheres obesas, independente dos genótipos.    
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 
3.1 Obesidade: Conceito, Etiologia e Epidemiologia 

A obesidade é geralmente conceituada como o acúmulo de gordura anormal 

ou excessivo que apresenta um risco para a saúde (WHO, 2014). De acordo com 

Weffort et al. (2012) a obesidade é uma doença crônica, complexa, de etiologia 

multifatorial que resulta de balanço energético positivo. 

Outros pesquisadores, como Costa e Liberali (2008) definem a obesidade 

como uma doença crônica, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 

corporal, sendo considerada o problema nutricional de maior ascensão entre a 

população e estando relacionada com o aumento do risco de desenvolver doenças e 

sérios danos à saúde, com perda importante na qualidade de vida.  

A etiologia da obesidade é heterogênea e pode ser classificada segundo dois 

grandes contextos que se influenciam mutuamente, a obesidade endógena, 

relacionada com componentes genéticos, neuropsicológicos, endócrinos e 

metabólicos, e a obesidade exógena, influenciada por fatores externos de origem 

comportamental, dietética e/ou ambiental (MONTEIRO e ANGELLIS, 2007). 

Entretanto, embora as causas da obesidade sejam de cunho multifatorial, 

firma-se o reconhecimento de que as mudanças ambientais se constituem nos 

principais fatores propulsores para o seu aumento, na medida em que estimulam o 

consumo excessivo de energia combinado a um gasto energético reduzido, 

associados a adoção de estilos de vida sedentários, que demandam pouca energia, 

os quais irão contribuir diretamente para o ganho de peso (ENES e SLATER, 2010). 

De acordo com Barbieri (2011) a obesidade tornou-se uma doença universal 

de prevalência crescente, que vem adquirindo proporções alarmantes, sendo um 

dos principais problemas de saúde pública da sociedade moderna, atingindo 

pessoas de todas as faixas etárias. 

Segundo a World Health Organization (2014) a obesidade é a doença 

nutricional mais prevalente a nível mundial, sendo considerada a epidemia global do 

século XXI, prevendo-se que, no ano de 2025, mais de 50% da população mundial 

será obesa.  

Melo (2011) ressalta que a obesidade é uma doença cada vez mais comum, 

cuja prevalência já atinge proporções epidêmicas. Ademais, destaca que a 

obesidade é considerada atualmente como uma grande preocupação médica, 



17 

 

especialmente devido ao risco elevado de doenças associadas ao sobrepeso e à 

obesidade, tais como diabetes, doenças cardiovasculares (DCV) e alguns cânceres, 

sendo, portanto, um problema de saúde grave em todo o mundo. 

Pêgo-Fernandes et al. (2011) salientam que o excesso de peso é um 

problema grave de saúde, tanto nos países desenvolvidos e nos países em 

desenvolvimento, além de ser um fator preocupante que cresce rapidamente e leva 

a enormes custos para os serviços de saúde. 

Projeta-se a frequência de 2,3 bilhões de indivíduos com sobrepeso e 700 

milhões de obesos no mundo para 2015.  Nos Estados Unidos da América (EUA) a 

obesidade cresce progressivamente e estima-se custo de 147 bilhões de dólares por 

ano em doenças a ela relacionadas (OLIVEIRA e MARTINS, 2013). Segundo os 

pesquisadores, no Brasil, a obesidade mesmo que ultrapassados pelos norte-

americanos em prevalência, os números absolutos são assustadores, pois, se há 

poucas décadas, o país enfrentava a desnutrição proteico-calórica como um desafio, 

atualmente, o sobrepeso ultrapassa a desnutrição em 28 vezes no sexo masculino e 

em 13 vezes no feminino.  

De acordo com Carvalho et al. (2013) no Brasil, a prevalência de obesidade 

exógena entre crianças e adolescentes tem aumentado rapidamente nos últimos 

anos, devido, principalmente, ao estilo de vida inadequado adquirido pela maior 

parte da população, visto que, nos últimos 30 anos, houve mudança perceptível no 

padrão alimentar, com o aumento do consumo de fast-food e alimentos ricos em 

gordura, sal e açúcar, sendo que, em contrapartida, durante esse mesmo período 

houve uma redução do consumo de alimentos orgânicos e ricos em fibras. Este 

cenário acarreta em consequências que podem ser graves, com repercussões 

cardiovasculares, anatômicas e psicológicas para a qualidade de vida destes 

indivíduos na fase adulta. 

A Organização Mundial da Saúde (2014) afirma que, uma vez considerado 

um problema apenas em países de alta renda, o sobrepeso e a obesidade estão 

agora dramaticamente em ascensão em países de baixa e média renda, 

especialmente em ambientes urbanos. 

Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2008-2009, revelaram um aumento 

significado na prevalência de sobrepeso e obesidade na população brasileira. Entre 

as crianças e adolescentes, os dados mostraram que o excesso de peso e 



18 

 

obesidade foi encontrado com grande frequência a partir da idade de 5 anos em 

diante, em todos os grupos de renda e em todas as regiões brasileiras. Em 2008, o 

excesso de peso afetou 33,5% das crianças de 5 a 9 anos. Neste grupo, 16,6% dos 

meninos eram obesos, enquanto 11,8% das meninas eram obesas. A região 

Sudeste se destacou, uma vez que 40,3% dos meninos e 38% das meninas nessa 

faixa etária apresentavam sobrepeso.  

Desta forma, esta pesquisa demostrou que o número de crianças de cinco a 

nove anos com excesso de peso tinha aumentado consideravelmente ao longo do 

período de 34 anos. Em 2008-2009, 34,8% dos meninos apresentaram pesos 

maiores do que o intervalo considerado saudável pela Organização Mundial de 

Saúde. Em 1989, essa proporção foi de 15,0%, e que tinha sido de 10,9% em 1974-

1975. Um padrão semelhante foi observado entre as meninas, com 8,6% em 1970, 

subindo para 11,9% no final da década de 1980 e alcançando 32,0% em 2008-2009 

(BRASIL, 2010).  

A POF 2008-2009 mostrou também um aumento contínuo de excesso de 

peso e obesidade na população com mais de 20 anos de idade ao longo de 35 anos. 

O excesso de peso quase triplicou entre homens, de 18,5% em 1974-75 para 50,1% 

em 2008-09 e nas mulheres, o aumento foi de 28,7% para 48%. Já a obesidade 

cresceu mais de quatro vezes entre os homens, de 2,8% para 12,4% (1/4 dos casos 

de excesso) e mais de duas vezes entre as mulheres, de 8% para 16,9% (1/3 dos 

casos de excesso). 

Cristóvão, Sato e Fujimor (2011) investigaram a prevalência de excesso de 

peso e obesidade abdominal e variáveis associadas em mulheres, através de um 

estudo transversal de base populacional com 298 mulheres com idades de 20-59 

anos, usuárias de uma unidade da Estratégia Saúde da Família, em São Paulo-SP, 

a partir do qual, verificaram que o excesso de peso afetou 56% das mulheres, sendo 

que destas, 37% tinham sobrepeso e 19% obesidade, e associou-se com a idade, 

renda familiar, tabagismo e hipertensão. Destas, 59% tinham obesidade abdominal 

associada à idade e hipertensão arterial. Para os pesquisadores, embora este 

estudo tenha sido desenvolvido na área de abrangência de um único serviço de 

saúde, a elevada prevalência de excesso de peso e obesidade abdominal 

encontrada evidencia a necessidade de intervenções locais mais efetivas para 

prevenção e controle, além de indicar elementos importantes a serem investigados 
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em novos estudos, tais como os determinantes sócio-ambientais relacionados à 

obesidade. 

Segundo dados do Vigitel (2010), um levantamento bianual que é realizado 

pelo Ministério da saúde através de contato telefônico, considerando indivíduos com 

mais de 18 anos de idade, foi encontrada no conjunto da população adulta das 27 

cidades brasileiras que a frequência de adultos obesos foi de 15,0%. As maiores 

frequências de obesidade foram observadas, no caso de homens, em Fortaleza 

(21,7%), Recife (20,2%) e Cuiabá (19,0%) e, no caso de mulheres, em Rio Branco 

(21,3%), Porto Velho (20,9%) e Manaus (19,9%). As menores frequências de 

obesidade ocorreram, entre homens, em Salvador (8,0%), Distrito Federal (9,4%) e 

Goiânia (11,7%) e, entre mulheres, no Distrito Federal (9,7%), Palmas (10,0%) e São 

Luis (10,8%). Demostrando assim, que a distribuição da obesidade em nosso país 

tem crescido e atingido diferentes sexos e faixas etárias. 

Ademais, dados do Vigitel (2014), demostraram que cresce o número de 

pessoas com excesso de peso no país, de modo que, 52,5% dos brasileiros estão 

acima do peso, sendo que este índice era 43% em 2006, ocorrendo um aumento de 

23% nos últimos nove anos, tendo na população de 35 a 64 anos os índices mais 

elevados. 

 

3.2 Riscos associados à obesidade 

As DCNT são as principais causas de morte no mundo. Dentre os fatores de 

risco para o desenvolvimento destas doenças destacam-se os níveis de atividade 

física no lazer na população adulta que são baixos, associados ao aumento no 

consumo calórico diário. 

De acordo com Copstein et al. (2014) as prevalências de sobrepeso e 

obesidade cresceram de maneira importante nos últimos 30 anos devido ao modo 

de viver da sociedade moderna, que tem determinado um padrão alimentar, aliado 

ao sedentarismo, o que não é favorável à saúde da população, pois, este estilo de 

vida potencializa o surgimento de patologias cardíacas. 

Neste sentido, Campos e Rodrigues-Neto (2009) destacam que as DCNT são 

responsáveis por 45,9% da carga mundial de doenças, tendo a hipertensão arterial, 

o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a inatividade física, o sobrepeso e a 

obesidade, o consumo inadequado de frutas e hortaliças, e a hiperglicemia como os 

principais fatores de risco para o desenvolvimento destas doenças. 
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Esta situação é considerada preocupante, porque muitas doenças da era 

moderna, como doenças cardiovasculares, renais, digestivas, diabetes, problemas 

hepáticos e ortopédicos, estão associadas ao excesso de gordura corporal. Desta 

forma, a obesidade e o excesso de peso aumentam substancialmente o risco de 

morbidade entre hipertensão, dislipidemia, diabetes tipo 2, e doença cardíaca 

coronária, também é importante para o desenvolvimento de apneia obstrutiva do 

sono e problemas respiratórios, doença da vesícula biliar, osteoartrite, endometrial, 

da mama, da próstata, e cancros do cólon (AMER, MARCON e SANTANA, 2011). 

 Pesquisadores como Swarowsky et al. (2012) destacam que, excesso de 

peso é fator de risco independente para a diabetes, especialmente a gordura 

visceral, onde, o aumento glicêmico e a hiperinsulinemia desenvolvida a partir da 

obesidade fundamenta-se basicamente no fato de que o tecido adiposo aumenta a 

demanda de insulina e cria uma resistência a esta.  

Alguns estudos demonstraram a associação entre o excesso de peso e maior 

prevalência de hipertensão arterial. Obelar et al. (2012) apontam que o excesso de 

massa corporal é um fator predisponente para a hipertensão, de forma que, 75% dos 

homens e 65% das mulheres apresentam hipertensão diretamente atribuível a 

sobrepeso e obesidade, porém, a fisiopatologia do desenvolvimento da HAS 

relacionada à obesidade é bastante complexa, pois, apesar de ainda não estar 

totalmente elucidada, existem três mecanismos que podem estar envolvidos: 

resistência à insulina, hiperatividade do sistema nervoso simpático e alterações de 

estrutura e função vasculares, os quais contribuem de forma significativa como 

fatores de risco para o desenvolvimento das DCNT. Martins et al. (2010) destacam 

que o excesso de peso, o sedentarismo e a hipertensão arterial são importantes 

fatores de risco para doenças cardiovasculares e estão fortemente associados. 

Borges, Cruz e Moura (2008) através de um estudo a partir dos dados obtidos 

pelo SIMTEL (sistema de monitoramento de fatores de risco e proteção para 

doenças crônicas não transmissíveis por meio de inquérito telefônico), realizado em 

cinco capitais das macrorregiões brasileiras, visaram obter amostra probabilística da 

população de indivíduos com 18 ou mais anos de idade, a partir do qual verificaram 

que, a hipertensão arterial atingiu 16,2% dos homens e 18,3% das mulheres, e o 

excesso de peso, 49,3% e 34,0%, respectivamente. Neste estudo, o excesso de 

peso constituiu um importante fator de risco para o desenvolvimento de hipertensão 

arterial em ambos os sexos, e, embora algumas variáveis como idade, escolaridade 
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e consumo alimentar possam interferir nesta relação, o excesso de peso mostrou-se 

determinante.  

Em outros estudos, associação entre obesidade e Hipertensão arterial (HA) 

também tem sido amplamente reconhecida, demostrando que o excesso de tecido 

adiposo é um dos principais fatores de risco associados à hipertensão. Nascente et 

al. (2010) investigaram 1.168 indivíduos em uma cidade no interior de Goiás, com 

idade igual ou superior a 18 anos, a partir do qual verificou-se que os dados 

antropométricos indicaram um nítido aumento da prevalência de HA à medida que 

se aumenta o índice de massa corporal (IMC) e a medida da circunferência da 

cintura (CC)  afirmando que, há evidências de que a deposição central de gordura é 

um marcador importante do risco para doenças crônicas, entre essas a HA. Outras 

pesquisas, como a de Peixoto, Benício e Latorre (2006) realizada em Goiânia, 

avaliaram a associação entre IMC e CC, e a capacidade desses índices na predição 

da HA em uma amostra de 1.238 adultos, de 20 a 64 anos, onde verificaram que, a 

CC está associada à HA, tanto no sexo masculino, quanto no feminino. O sobrepeso 

e a obesidade apresentaram associação com a hipertensão apenas para as 

mulheres. Os autores ressaltam que, apesar da obesidade total não ter apresentado 

associação significativa com a hipertensão entre os homens, a magnitude da 

associação foi próxima aos valores observados para a CC, e, a falta de significância 

estatística pode ter ocorrido em razão do menor tamanho da amostra de homens.  

Serafim et al. (2010) apontam que a obesidade se destaca, juntamente com a 

ingestão de bebida alcoólica, inatividade física e tabagismo como sendo os fatores 

de risco que contribuem para a hipertensão arterial. Os autores salientam que, o 

excesso de massa corporal é um fator predisponente para a hipertensão, podendo 

ser responsável por 20% a 30% dos casos de HA, de forma que, 75% dos homens e 

65% das mulheres apresentam hipertensão diretamente atribuível a sobrepeso e 

obesidade. Desta forma, o conhecimento do estilo de vida pode influenciar no 

controle de indivíduos hipertensos. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010) a hipertensão 

por si só, afeta mais de 30 milhões de brasileiros (36% dos homens adultos e 30% 

das mulheres) sendo considerado o mais importante fator de risco para o 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares, com destaque para o Acidente 

vascular cerebral (AVC) e o infarto do miocárdio, as duas maiores causas isoladas 

de mortes no país.  
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Segundo Choudhury, Jothimalar e Patra (2012) a hipertensão é uma das 

condições mais comuns que afligem a população do mundo, sendo considerada um 

fator de risco para vários problemas cardiovasculares, vasculares periféricas e renais 

no corpo humano, e por estar associada a morbidade, mortalidade e o custo para a 

sociedade, também é um desafio importante da saúde pública. 

De acordo com dados da Vigitel (2010) no conjunto da população adulta das 

27 cidades brasileiras estudadas, a frequência de diagnostico médico prévio de 

hipertensão arterial foi ligeiramente maior em mulheres (25,5%) do que em homens 

(20,7%). Em ambos os sexos, o diagnóstico de hipertensão arterial se torna mais 

comum com a idade, alcançando cerca de 8% dos indivíduos entre os 18 e os 24 

anos de idade e mais de 50% na faixa etária de 55 anos ou mais de idade.  

Ainda, dados da Vigitel (2011) registraram no Brasil que a prevalência média 

de HAS autorreferida na população acima de 18 anos, é de 22,7%, sendo maior em 

mulheres (25,4%) do que em homens (19,5%). Nesta pesquisa, a frequência de HAS 

tornou-se mais comum com a idade, mais marcadamente para as mulheres, 

alcançando mais de 50% na faixa etária de 55 anos ou mais de idade (BRASIL, 

2012). 

Neste cenário de riscos para o desenvolvimento de DCNT, especialmente as 

cardiovasculares, a obesidade, por ser simultaneamente uma doença e um fator 

preocupante para outras doenças deste grupo, como a hipertensão e o diabetes, 

igualmente com taxas de prevalência em elevação no Brasil, tem se tornado uma 

preocupação de saúde na sociedade atual (COPSTEIN et al., 2014).  

Um levantamento inédito feito pelo Estadão Dados com base em informações 

do DATASUS (2014) revela que o número de brasileiros mortos por complicações 

diretamente relacionadas à obesidade triplicou em um período de dez anos. Em 

2001, 808 óbitos tiveram a doença como uma das causas. Em 2011, último dado 

disponível, o número passou para 2.390, crescimento de 196%. O aumento também 

foi significativo quando considerada a taxa de mortos por 1 milhão de habitantes. No 

mesmo período de dez anos, a taxa dobrou, de 5,4 para 11,9. Estes dados levam 

em consideração as mortes nas quais a obesidade aparece como uma das causas 

no atestado de óbito. Ressalta-se ainda que, como o excesso de peso é fator de 

risco para diversos tipos de doenças, como câncer e diabetes, o número de vítimas 

indiretas da obesidade é ainda maior. 
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A situação é preocupante, pois, de acordo com o Ministério da Saúde, em 

março de 2014, pelo menos 3 mil obesos de várias regiões do Brasil lotaram o 

ginásio da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) para passar por triagem 

em busca de cirurgia bariátrica. Sendo que, a fila de espera tem 2 mil pessoas. 

Entretanto, é perceptível como na maioria dos países do mundo, no Brasil, há 

uma tendência crescente de que as pessoas tornem-se cada vez mais inativas 

fisicamente, especialmente porque os avanços tecnológicos produzem ocupações, 

profissões e modos de vida mais sedentários. Associados a maior disponibilidade de 

alimentos, mais especificamente o consumo de alimentos industrializados com alta 

densidade energética, este estilo de vida que tem contribuído para o crescimento de 

DCNT no País (BRASIL, 2008).  

Assim, visto que, tanto a obesidade como a hipertensão são doenças de 

etiologias multifatoriais, envolvendo aspectos genéticos e ambientais, é 

imprescindível o desenvolvimento de pesquisas com metodologias que visem a 

investigação de ambos os aspectos para que se compreenda à complexidade dos 

fatores de risco que propiciam o condicionamento de patologias irreversíveis à 

saúde humana. 

Desta forma, dentre as medidas para minimizar estes riscos à saúde da 

população, o tratamento não medicamentoso, através de mudanças no estilo de vida 

por meio da atividade física, torna-se parte fundamental no controle da obesidade e 

de outros fatores de risco para doenças cardiovasculares intimamente associados a 

esta (BRASIL, 2013). Com isso, a adoção de um estilo de vida ativo, com hábitos 

mais saudáveis, é considerada prevenção primária para as doenças crônicas e 

contribui para o controle de diversas doenças. 

 

3.3 O gene da ECA e sua associação com a obesidade 

O desenvolvimento da obesidade ocorre de forma multifatorial na grande 

maioria dos casos, pela associação de fatores genéticos e ambientais. Desta forma, 

a herança genética na determinação da obesidade parece ser de natureza 

poligênica, onde as características fenotípicas do indivíduo obeso são resultantes da 

interação de vários genes (ESCRIVÂO, 2012). 

Nesta pesquisa será dado ênfase ao gene da Enzima Conversora de 

Angiotensina (ECA), que é uma das principais proteínas que compõem o SRAA, que 
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por sua vez, é uma complexa via de sinalização envolvida na regulação da pressão 

arterial (LIMA et al., 2007; PARK et al., 2009). 

O gene da ECA está localizado no cromossomo 17 q23 e é composto por 26 

éxons. Uma variante genética comum no gene da ECA foi descrita e consistente na 

ausência (deleção ou alelo “D”) ou presença (inserção ou alelo “I”) de 287 pares de 

base no íntron 16 (RANKINEN et al., 2000). Para compreendermos a atuação do 

gene da ECA no organismo humano é preciso entender os componentes e o 

funcionamento do SRAA, que é caracterizado por um conjunto de peptídeos, 

enzimas e receptores envolvidos, em especial, no controle do volume de líquido 

extracelular e na pressão arterial.   

Rigatto et al. (2004) descrevem que o SRAA influencia a homeostase do sal, 

da água e o tônus vascular. Todos os componentes do SRAA já foram encontrados 

em tecidos como coração, cérebro, rins, glândulas adrenais, vasos sangüíneos e 

órgãos reprodutores, permitindo distinguir um SRAA local e um circulante. De 

maneira resumida, observamos que a renina, uma proteína de origem renal, atua no 

angiotensinogênio, formado no fígado, originando a angiontensina I. Esta, pela ação 

direta da ECA, se transforma em angiontensina II, um potente vasoconstritor direto, 

que de forma indireta interage com a secreção de aldosterona, com o sistema 

nervoso central e sistema nervoso simpático (LIMA et al., 2007).  

Segundo Mattos et al. (2008) a renina, a angiotensina I, a angiotensina II, o 

angiotensinogênio e receptores de angiotensina (tipo 1 e 2), entre outros 

componentes do SRAA, são produzidas no tecido adiposo. Segundo os 

pesquisadores, modelos experimentais de aumento e diminuição da expressão do 

angiotensinogênio em camundongos, apontam o papel causal do sistema renina-

angiotensina, derivado do tecido adiposo, na obesidade e na hipertensão arterial, de 

forma que, os animais com deficiência de angiotensinogênio apresentaram 

diminuição da pressão arterial e da massa de tecido adiposo, enquanto aqueles com 

superexpressão transgênica do angiotensinogênio no tecido adiposo tiveram efeitos 

opostos.  

Entretanto, não há muitos estudos que analisaram a associação do gene da 

ECA com a obesidade. Eisenmann et al. (2009) com o objetivo de determinar se a 

associação entre a adiposidade e pressão arterial varia de acordo com o genótipo da 

ID da ECA em 152 crianças (75 meninas, 77 meninos) com idades 3-12 anos,  

localizados em uma comunidade rural do centro-oeste dos EUA, avaliaram a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_extracelular
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_extracelular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o_arterial
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisenmann%20JC%5Bauth%5D
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composição corporal através da técnica de raios-x de dupla energia (DEXA)  e PA 

de repouso.  Neste estudo, a massa corporal, índice de massa corporal e massa 

livre de gordura foram significativamente maiores nos portadores do alelo D da ECA 

em comparação com o grupo II. A PA não foi significativamente diferente pelos 

genótipos I/D da ECA, e as crianças portadoras do alelo DD da ECA foram mais 

pesados que as do alelo II. Assim, parece que a obesidade pode aumentar a 

expressão de diferenças genotípicas I/D ECA e levar a pressão arterial elevada e, 

talvez, a síndrome metabólica. Todavia, os autores destacam que, mais estudos são 

necessários para investigar a genética da gordura e fenótipos da PA, ressaltando 

que este é o primeiro estudo a examinar a se associação entre a adiposidade e a PA 

é modificado pelo genótipo da ECA em crianças. 

Kim (2009) realizou uma pesquisa com 105 mulheres coreanas, divididas em 

três grupos de genótipo II, ID e DD; grupos de obesa e não obesa; hipertensa e 

normotensa, com a pretensão de investigar a associação de genótipos de ACE ID 

com obesidade e hipertensão. Parâmetros antropométricos, pressão arterial, área de 

gordura abdominal e perfis de lipídios do sangue foram comparados entre os três 

grupos, sendo realizado também uma intervenção de exercícios objetivando 

averiguar a associação dos genótipos após a execução das atividades. Após as 

análises, o colesterol total e os níveis de colesterol de lipoproteína de baixa 

densidade foram maiores no genótipo DD do que em genótipos II ou ID. O grupo de 

hipertensas tinha uma tendência para a frequência do alelo D do que o grupo 

normotensas.  Na comparação das alterações de composição corporal após a 

intervenção de exercício, as mulheres de genótipo II mostraram uma maior redução 

na área de gordura do que as com genótipo DD, destacando que, as de genótipo DD 

mostraram uma maior redução na área gordura abdominal total e subcutânea que os 

genótipos II ou ID. As mulheres de genótipo II mostraram uma maior redução na 

pressão diastólica do que as de genótipo DD. A pressão sistólica não mostrou 

nenhuma mudança significativa entre três genótipos após a intervenção de 

exercício, concluindo que há uma tendência para a associação do polimorfismo ECA 

ID com hipertensão, mas não com a obesidade. 

Mao e Huang (2013) realizam uma meta-análise para avaliar a associação 

entre o polimorfismo ECA I/D do gene de susceptibilidade e sobrepeso e obesidade 

em vários grupos étnicos. A partir dos resultados, observaram que o genótipo DD é 

um fator de risco para a susceptibilidade sobrepeso/obesidade em populações 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4235831/#CR37
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globais, particularmente em africanos, ressaltando que, estudos maiores são 

necessários para confirmar estes achados.  

Neste sentido, outro estudo verificou que há uma tendência para a associação 

do polimorfismo ECA ID com hipertensão, mas não com a obesidade. Ali (2014) 

buscou a possível associação do gene ID da ECA com o gene  eNOS E298D em 

pacientes na Arábia Saudita, dividindo-os em grupos de hipertensos e controles, 

verificando que há aumento da frequência dos genes ECA e eNOS  entre indivíduos 

afetados com hipertensão, particularmente se acompanhada de obesidade e 

diabetes. Destacando a possível associação do gene ID da ECA com hipertensão 

arterial, mas não com o gene eNOS E298D, concluindo que, o gene da ECA pode 

ser um  marcador para a susceptibilidade à hipertensão entre as famílias atingidas.  

Entretanto, são poucos os estudos que demostrem a tendência da associação 

do gene da ECA diretamente com a obesidade. Desta forma, mais pesquisas são 

necessárias para elucidar os resultados destas interações genéticas e a possível 

relação com a obesidade, contribuindo para a prevenção de fatores de riscos que 

possam levar ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, especialmente no 

território brasileiro. 

 

3.3.1 O gene da ECA e sua associação nas alterações na pressão arterial 

A Hipertensão arterial é a expressão clínica de uma desordenada interação 

entre a genética, sistemas fisiológicos e bioquímicos que, nos termos de condições 

habituais mantém a homeostase cardiovascular (MEHRI,  et al., 2012). 

Dentre os genes que atuam para a expressão clínica da Hipertensão arterial 

destaca-se o gene da ECA, o qual contribui de forma significativa para regulação da 

pressão arterial.  

A enzima conversora de angiotensina (ECA) é uma das principais proteínas 

que compõem o SRAA, que compreende uma complexa via de sinalização envolvida 

na regulação da pressão arterial. Este sistema tem sido reconhecido como um 

importante regulador da pressão arterial e da homeostase eletrolítica renal 

(SANJULIANI et al., 2011). Segundo Escrivão (2012) a angiotensina II, principal 

peptídeo do sistema renina-angiotensina, faz a mediação de muitos efeitos deste 

sistema, como o aumento do tônus vascular, a secreção de aldosterona pela 

glândula adrenal e a reabsorção de sódio e água pelos rins, contribuindo para a 

regulação da pressão arterial.  
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Há estudos que indicam a associação do gene da ECA com a Hipertensão 

arterial. Com a pretensão de saber a relação do polimorfismo do gene ECA e o risco 

de desenvolvimento de hipertensão em uma população sul indiana, 182 indivíduos 

de ambos os sexos, de idades de 30 a 70 anos foram divididos em dois grupos: 101 

pacientes hipertensos e 81 saudáveis controles. Constatou-se que, indivíduos com 

genótipos DD foram mais propensos a desenvolver hipertensão (CHOUDHURY, 

JOTHIMALAR e PATRA, 2012). De acordo com os pesquisadores, esta alta 

associação entre o polimorfismo DD e hipertensão pode ser explicado pelo fato de 

que o genótipo DD está associado com níveis elevados de ECA, responsável pela 

conversão de Angiotensina I em Angiotensina II, um potente vasoconstritor, e um 

estimulador de síntese de aldosterona o que provoca aumento da pressão arterial. 

Em outras pesquisas foi perceptível esta associação. Parâmetros 

antropométricos, aferição da PA, perfis de lipídios do sangue e amostras de sangue 

para extração e genotipagem de DNA através da PCR (Reação em Cadeia da 

Polimerase) foram analisados em 333 indivíduos, de ambos os sexos, na Tunísia, 

onde foi realizado uma divisão em grupos de hipertensos e grupo de normotensos, 

destacando que, nos resultados dos estudos, após as comparações dos genótipos 

ID do gene da ECA, o grupo de hipertensos tinha um maior tendência para a 

freqüência do alelo D do que o grupo normotensos. Assim, os autores concluíram 

que, indivíduos com genótipo DD tiveram um risco mais elevado para HAS em 

comparação com aqueles com genótipo II, demonstrando que há evidências da 

participação do gene da ECA com predominância do alelo D, cujos efeitos levam a 

maior produção de Angiotensina II (MEHRI et al., 2012). 

Em um estudo efetuado com 203 pacientes com doença arterial coronariana e 

140 indivíduos saudáveis de ambos os sexos, selecionados de um hospital na 

Turquia, foi verificado que a frequência do genótipo D foi maior entre indivíduos com 

doença arterial coronariana (DAC) quando comparado com o grupo controle, que 

apresentaram a frequência do genótipo II mais frequentemente do que o pacientes 

(GUNEY et al., 2013). Os autores apontam que, tais resultados revelam que o 

genótipo DD pode afetar a severidade do DAC, enquanto eu o alelo II pode ter um 

efeito protetor.  

Vilela-Martin et al.  (2013)  realizaram um estudo com 187 pacientes 

admitidos com crise hipertensiva e 75 indivíduos normotensos oriundos do 

departamento de emergência do hospital universitário da Faculdade de Medicina 
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São José do Rio Preto (FAMERP), São Paulo, comparando o polimorfismo ECA ID, 

sendo possível demostrar que há evidências da participação do gene da ECA com 

predominância do alelo D em indivíduos hipertensos, cujo efeitos levam a maior 

produção de Angiotensina II. Os autores apontam que, estudos com maiores 

tamanhos de amostra são necessários para melhor elucidar essa relação. 

Em uma pesquisa realizada com 301 indivíduos de ambos os sexos no intuito 

de testar a associação do polimorfismo ECA com risco de DCV entre os idosos e 

detectar a possível distribuição desigual de genótipos ECA entre segmentos 

senescentes e mais jovens na população europeia, através de uma extensa 

entrevista incluindo examinação mental, avaliação nutricional, aferição da pressão 

arterial, antropometria, ultra-som de mineral do osso, coleta de amostras de punção 

venosa para parâmetros bioquímicos e análises genéticas, foi possível averiguar que 

as frequências alélicas do gene ECA/D foram maiores no indivíduos de 80 anos do 

que a população adulta em geral (PETRANOVIC et al., 2011). Segundo os autores, 

tais diferenças genéticas, que foram confirmadas com meta-análise incluindo outras 

populações europeias, indicam que o alelo D, além de ser fator de risco de DCV em 

média, com a população de idade, pode ter ainda um vantajoso papel não 

reconhecido no envelhecimento humano bem sucedido. 

Desta forma, alguns estudos indicam a associação do gene da ECA com a 

Hipertensão arterial, sendo destacado que indivíduos portadores do genótipo DD 

apresentam mais predisposição ao desenvolvimento da doença, por apresentarem 

níveis mais elevados da ECA circulante. Entretanto, faz-se necessário o 

desenvolvimento de mais pesquisas para a constatação de tais evidências a nível 

nacional, e em especial em grupos de risco para as DCNT. 

 

3.4 Impacto do Exercício Resistido na obesidade 

A inatividade física, associada a um consumo calórico em excesso traz 

consequências negativas à saúde humana, como a obesidade e doenças 

associadas. Em contrapartida, o exercício físico influencia na qualidade da saúde, 

pois, previne eficazmente a ocorrência de eventos cardíacos, reduz a incidência de 

acidente vascular cerebral, hipertensão, obesidade, diabetes mellitus tipo 2, 

cânceres de cólon e mama, fraturas osteoporóticas, depressão, além de retardarem 

a mortalidade (ACSM, 2009). 
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Pesquisadores, como Neves et al. (2009) salientam que o exercício físico, 

mesmo que espontâneo, pode prevenir o acúmulo de gordura corporal, aumentar a 

flexibilidade, força e potência aeróbica, além de prevenir patologias ósseas, 

vasculares e cardíacas. Rocca et al. (2008) avaliaram os efeitos do exercício físico 

em  22 mulheres obesas, durante 12 semanas, realizado três vezes por semana 

com duração de uma hora, sendo trinta minutos de exercício aeróbio e trinta minutos 

de exercício resistido, a partir do qual, averiguaram que, nos valores de 

antropometria e composição corporal, apenas os valores relacionados à gordura 

visceral (CC, CQ) sofreram redução significativa. Os autores concluíram que, o 

exercício físico mostrou-se uma importante estratégia para reduzir os fatores de 

risco para o desenvolvimento de doenças crônicas em mulheres obesas, porém, as 

12 semanas de treinamento possivelmente não foram suficientes para que fossem 

observadas outras alterações, especialmente relacionadas à composição corporal. 

Neste mesmo período, Filho et al. (2008) com objetivo de comparar a 

influência do treinamento em circuito e caminhada sobre a composição corporal e a 

aptidão física em 21 obesas sedentárias, com idade entre 30-40 anos, sendo  que,  

destas, 11  voluntárias foram selecionadas para o circuito e 10 para caminhada.  

Para tanto, realizaram durante oito semanas, com sessões de uma hora e três vezes 

na semana, sendo possível averiguar que ambos os grupos obtiveram reduções no 

peso corporal, no percentual de gordura e na massa gorda, porém, somente o grupo 

circuito apresentou maior aumento da massa magra. Desta forma, os autores 

concluíram que, através da combinação entre dieta hipocalórica e exercício físico, 

seja circuito ou caminhada, parecem surtir efeito no tratamento da obesidade.  

Outros pesquisadores, Fett, Fett e Marchini (2009) com o objetivo de 

comparar o Exercício Resistido (ER) e jogging (JOGG) na doença cardiovascular 

múltipla, nos fatores de risco metabólicos e aptidão física em 50 mulheres obesas ou 

com sobrepeso, que foram aleatoriamente divididas em dois grupos, sendo que 

destas, apenas 26 completaram o estudo (ER, n=14; IMC=32±7 kg/m2) e JOGG 

(n=12; 37±9 anos; IMC=29±2). O ER consistia em 15 estações de treinamento de 

pesos em circuito para todos os principais grupos musculares com 30 segundos de 

execução (10 a 20 repetições por exercício) e alternados com 30 segundos de 

caminhada ou jogging. O treinamento de jogging foi realizado na pista de atletismo 

com o indivíduo fazendo o exercício continuamente por 45 minutos na intensidade 

programada. Neste estudo, o grupo ER apresentou melhores resultados em relação 
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a perfil lipídico e flexibilidade, e o grupo JOGG em relação a níveis de glicose, razão 

cintura/quadril e PAD. Entretanto, essas diferenças não podem ser atribuídas 

apenas ao tipo de exercício, mas ao efeito intra-grupo também, já que, o alto nível 

de desistência limitou o número final de participantes e os grupos apresentavam 

uma diferença importante entre o IMC e as variáveis bioquímicas. No entanto, os 

pesquisadores sugerem que, o treinamento de pesos em circuito combinados com 

exercícios aeróbicos devem ser considerados para indivíduos obesos. 

Silva et al. (2011) no intuito de avaliar os efeitos de um programa de 

treinamento físico sobre variáveis antropométricas e a PA de  25 indivíduos obesos 

sedentários, sendo 7 homens e 18 mulheres, com média de idade de 53,8 ± 12,5 

anos e IMC médio de 33,1 ± 2,4 kg/m2, a partir do qual, os indivíduos foram 

submetidos a um programa experimental de exercícios físicos por um período de 12 

semanas, desenvolvido em três dias por semana, com tempo de 60 minutos de 

atividade por dia e repouso de 48 horas entre as sessões. No primeiro dia, era 

realizado treinamento com ER (pesos livres), com três séries de 15 a 20 repetições e 

no segundo dia, realizavam uma ginástica aeróbica coreografada e ritmada, e no 

terceiro, uma caminhada orientada. Neste estudo, pôde-se concluir que o programa 

de exercícios físicos, com 12 semanas de treinamento, contribuiu para a redução da 

PA de indivíduos obesos, porém, sem impacto significativo nos valores de peso 

corporal, IMC e RCQ, que pode ser explicado possivelmente devido ao fator 

limitante deste estudo, que segundo os pesquisadores, foi o não controle da 

ingestão alimentar dos voluntários. 

Desta forma, os tipos de exercícios físicos podem variar em um programa de 

intervenção para indivíduos obesos. Segundo Nunes e Sousa (2014) a prescrição de 

exercícios físicos para o emagrecimento se restringia a exercícios aeróbicos, por 

estes terem um gasto calórico maior durante o exercício quando comparado ao 

treinamento resistido (TR), porém, em meados da década de 80, a comunidade 

científica reconheceu o potencial valor do treinamento com pesos sobre a 

capacidade funcional e outros fatores relacionados à saúde, como no metabolismo 

basal e no controle do peso. 

 De acordo com Hannibal et al. (2010) os exercícios com pesos oferecem 

estratégias para o controle do peso corporal aumentando o gasto calórico, a massa 

muscular e a taxa metabólica de repouso, além do maior consumo de oxigênio pós 

exercício (EPOC). Assim, como em qualquer exercício físico, o treinamento resistido, 
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um método de treinamento que resulta na ação voluntária do músculo esquelético 

contra alguma força externa de resistência, promove efeitos e mudanças fisiológicas 

durante e após a sua realização, como mudanças na frequência cardíaca e na 

pressão arterial (WINETT e CARPINELLI, 2001). 

Entretanto, na literatura, são escassos estudos que demostrem o efeito do TR 

em sessões agudas para indivíduos obesos. Tibana et al. (2013) avaliaram as 

respostas de PA na sequência de uma sessão aguda de TR em 18 mulheres de 

meia-idade que foram classificadas com excesso de peso ou obesidade de acordo 

com o IMC, a partir qual verificaram que, ambas PAS e PAD diminuiu no período 

noturno (-4,2 mmHg e -4.1 mmHg, respectivamente) e no período total de 24 h (-3,6 

mmHg e -4.5 mmHg, respectivamente) após a  sessão aguda de ER, quando 

comparado com a sessão controle. Segundo os pesquisadores, estes resultados 

indicam importantes benefícios da sessão aguda do ER no ritmo circadiano da PA, 

especialmente à noite, bem como na parte da manhã, que são períodos críticos 

associados com risco aumentado de eventos cardiovasculares. 

Neste sentido, Fett, Fett e Marchini (2009) e Arruda et al. (2010)  destacam 

que, o treinamento de força pode influenciar positivamente na obesidade em vários 

aspectos, como promover a manutenção e/ou melhora da massa magra, 

aumentando assim o gasto energético em repouso, com perda de massa adiposa, 

além de mudanças favoráveis no perfil lipídico e consequente diminuição de riscos 

cardiovasculares.  

 Assim, o TR promove ganhos diretos e indiretos na saúde, trazendo 

benefícios, além dos supracitados, relacionados ao desempenho na força muscular, 

hipertrofia e resistência (ACSM, 2009). No entanto, a realização bem sucedida do 

TR depende, principalmente, da combinação de variáveis de treinamento, como 

volume, intensidade e ordem (SIMÃO, POLITO e MONTEIRO, 2008).  

Guilherme e Júnior (2006) destacam que, dependendo da intensidade e 

volume de treinamento, o exercício resistido mantém a taxa metabólica aumentada 

por algumas horas após o exercício, podendo chegar até 24 horas, aumentando o 

gasto calórico diário, através do EPOC, causando perturbações homeostáticas, 

hormonais e do lactato sanguíneo, aumentando a taxa metabólica basal e oxidando 

maior quantidade de gordura após o término do exercício, o que contribui para 

manter o balanço energético negativo, favorecendo na redução da massa corporal 

total (NUNES e SOUSA, 2014; MONTENEGRO, 2014). 
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De acordo com Peraça, Fagundes e Liberali (2008) a manutenção da taxa 

metabólica de repouso, através da manutenção da massa muscular e o aumento no 

consumo de energia pós-exercício seriam os principais fatores que levariam a 

contribuir com a redução do peso no TR. No entanto, os autores ressaltam que, os 

exercícios com pesos contribuem para redução do tecido adiposo como todo tipo de 

atividade física, entretanto, para que ocorra a mobilização de gordura corporal, é 

condição indispensável o balanço calórico negativo, cujo principal mecanismo é a 

redução da ingesta alimentar. 

O treinamento resistido em circuito tem sido indicado como um dos métodos 

planejados na prática de exercício físico.  Segundo Pereira-Júnior e Ribeiro (2010) 

os exercícios regulares de musculação planejados, como o treinamento de 

resistência em circuito representam um ótimo meio para obtenção do declínio de 

gordura corporal e aumento da massa óssea, apresentando uma série de benefícios 

para a pessoa obesa, como o aumento de gasto calórico total diário, reduzindo e 

controlando a quantidade de gordura corporal, desde que acompanhada de uma 

dieta adequada; aumento da massa magra e da força muscular; melhoria da 

flexibilidade e da capacidade aeróbica; a diminuição do risco de hipertensão, 

problemas de colesterol, diabetes e de problemas cardíacos. 

Entretanto, Matsuura, Meirelles e Gomes (2006) salientam que, para a 

execução de exercícios de musculação, o volume, caracterizado pelo produto do 

número de séries, repetições e carga, envolvendo as variáveis (intensidade, 

intervalo de recuperação, velocidade de execução, número de séries, e modo - 

circuito ou contínuo), deve ser levado em consideração no exercício, sendo portanto, 

necessário, controlar todas as variáveis para que se possa conhecer a influência de 

cada uma delas sobre o dispêndio energético. Os pesquisadores apontam que as 

inúmeras possibilidades de combinação entre tais variáveis podem favorecer uma 

variabilidade bastante grande no gasto energético de uma sessão de exercício 

contra-resistência. Todavia, o volume total de trabalho parece ser determinante no 

gasto energético da sessão, sendo a variável de maior impacto durante a execução 

da atividade. 

Contudo, pesquisadores como Hannibal et al. (2010) ressaltam que, para 

grupo de indivíduos obesos, exercícios como o treinamento de força, realizado 

concomitantemente com o treinamento aeróbio, proporcionam os melhores efeitos, 

porém, ainda é necessário esclarecer a dose-resposta para as diferentes 
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modalidades de exercício para este grupo, no sentido de otimizar o papel do 

exercício no processo de emagrecimento, pois, tratando-se da obesidade, 

programas de intervenção multidisciplinar parecem ser a forma mais eficiente. 

No entanto, a recomendação de prática de atividade física deve considerar as 

necessidades de saúde e estado clínico do indivíduo, pois, os benefícios de saúde 

advindos da prática regular de atividade física serão diretamente influenciados pela 

quantidade e intensidade com que é praticada (BRASIL, 2011). 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Amostra 

A amostra foi formada por mulheres obesas do município de Petrolina, 

Pernambuco-PE. As participantes foram recrutadas por conveniência.  A Figura 1 

apresenta o fluxograma do estudo em acordo com o CONSORT 2010 (SCHULZ et 

al., 2010) De um total de 53 mulheres que entregaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido assinado (Anexo A) apenas 17 concluíram todas as etapas da 

pesquisa. 
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Figura 1 – Fluxograma do estudo. 

 

 

 

As desistências ocorreram devido a motivos pessoais como, gravidez (n = 4), 

dificuldades com o horário da pesquisa (n = 2), por motivo de trabalho (n = 6), 

problemas familiares, como doença familiar e cuidado com filhos (n = 8). Do total 

inicial, 33 iniciaram a etapa de exercício físico, porém, 13 desistiram no decorrer do 
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estudo (n = 2 gravidez; n = 5 trabalho; n = 6 problemas pessoais). Desta forma, 

concluiu-se a etapa física e genética com uma amostra de 20 voluntárias. Porém, 

destas, três foram perdidas na análise genética, finalizando os dados com 17 

indivíduos. 

As coletas foram realizadas em cinco etapas, sendo: 1) avaliação 

antropométrica; 2) aplicação do questionário socioeconômico, do questionário de 

atividade física (IPAQ) e do questionário de Qualidade de vida (Fantastic 

questionário) 3) realização do Cold Pressor Test; 4) Sessão aguda de musculação; 

5) coleta, extração do DNA e genotipagem.  

Todas as coletas foram realizadas na Universidade do Vale do São Francisco 

– UNIVASF, no Colegiado de Educação Física (Laboratórios de Fisiologia do 

Exercício; Musculação e de Bioquímica), e Colegiado de Ciências Biológicas 

(Laboratório de Genética e Biotecnologia). 

 

 Aspectos Éticos  

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e 

Pesquisas (CEDEP) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) 

para apreciação no dia 23 de abril de 2014, sendo aprovado e registrado sob o nº 

0012/220514 CEDEP/UNIVASF na data de 22 de maio de 2014. As coletas físicas 

foram iniciadas no dia 22 de setembro de 2014 e encerradas dia 26 de maio de 

2015 e a Etapa genética iniciou em 16 de junho de 2015 e foi finalizada em 13 de 

outubro deste mesmo ano. Todos os participantes foram informados dos 

procedimentos a serem adotados na pesquisa, bem como orientados a assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Anexo A) em acordo a 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, a fim de participem na pesquisa 

por livre e espontânea vontade.  

 

4.2 Anamnese 

Os indivíduos responderam a um questionário de nível sócio-econômico 

(Anexo B), qualidade de vida (Fantastic Questionário - Anexo C) e nível de 

atividade física (IPAQ versão curta - Anexo D).  

Para a participação na pesquisa foram adotados os seguintes critérios de 

inclusão: Indivíduos do sexo feminino com IMC acima de 30 kg/m2, com idade entre 

18 e 45 anos e todos deveriam assinar o Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido. Como critérios de exclusão: Indivíduos que não apresentaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido assinado; Indivíduos com alguma patologia 

diagnosticada; Indivíduos que não participaram de todas as etapas da pesquisa. 

 

4.2.1 Avaliação antropométrica 

As medidas antropométricas foram executadas por um único avaliador, sendo 

realizada através dos seguintes procedimentos: 

A massa corporal e a estatura foram medidos com a Balança Mecânica 

Antropométrica Balmak (BK-FA) com régua antropométrica acoplada, com precisão 

de 5 kg e 0,5 cm no estadiometro. Para as medidas, os voluntários usaram roupas 

leves e estavam descalços.  

O Índice de massa corporal (IMC) foi calculado a partir da divisão da massa 

corporal (em quilos) pela estatura (em metros) elevada à segunda potência (kg/m²). 

Os indivíduos foram diagnosticados a partir dos valores de IMC propriamente ditos 

(obesidade acima de 30,00 kg/m²) (WHO, 2000). 

A circunferência da cintura e de quadril foram medidas com uma trena 

antropométrica da marca CESCORF® (Rio Grande do Sul, Brasil) com precisão de 

0,1cm. A medida foi realizada com o voluntário na posição ereta, no ponto médio 

entre a última costela e a crista ilíaca. 

 

4.2.2 Mensuração da Pressão Arterial 

Para a mensuração dos valores de PA nas voluntárias utilizou-se um medidor 

oscilométrico automático (BP 3AC1-1, Microlife®, USA). Previamente à medição, a 

voluntária permaneceu sentada, em repouso, durante 10 minutos. Conforme 

recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010) todas as medidas 

foram realizadas na posição sentada em uma sala silenciosa, com o braço esquerdo 

apoiado a altura do ventrículo esquerdo. A FC também foi averiguada com o 

medidor oscilométrico automático (BP 3AC1-1, Microlife®, USA). 

 

4.2.3 Sessão aguda de Exercício Físico 

As obesas foram avaliadas em 3 sessões agudas de musculação e uma 

sessão controle, com prévia familiarização (Repetições Máximas - RM), feita com 7 

exercícios, em intensidades diferentes (40%, 60% e 80% 1 RM), através de 

montagem alternada por segmento. Os exercícios submetidos foram: Supino na 
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maquina; Cadeira flexora; Voador; Cadeira extensora; Puxador de frente; Leg press 

horizontal 90º; e Remada. Todos realizados em máquinas da marca Evidence 

(Cachoerinha/RS - Brasil) e Physicus (Auriflama/SP - Brasil).  Vale ressaltar que a 

forma e a técnica de execução de cada exercício foram padronizadas e 

continuamente monitoradas na tentativa de garantir a qualidade das informações. 

Além disso, as voluntárias realizaram a intervenção no mesmo horário do dia e 

foram orientadas a não praticarem exercícios físicos durante o período 

experimental. 

Os exercícios de Familiarização e de 1RM foram realizados 3 vezes por  

semana em dias alternados.  As voluntárias realizaram um aquecimento de 15 a 20 

repetições antes da Familiarização, com intervalo de 60 a 90 segundos entre 

exercícios e 2 minutos entre 2 circuitos. Antes do teste de 1RM, realizaram um 

aquecimento, que consistiu de 15 a 20 repetições, com uma carga equivalente a 40 a 

60% da força máxima percebida (KRAEMER e FRY, 1995). O movimento foi realizado 

com o indivíduo podendo ou não vencer a resistência oferecida e, após um intervalo de 

3 a 5 minutos, a carga foi respectivamente, aumentada ou diminuída para permitir a 

realização de uma única repetição (DIAS et al., 2005).  

As sessões de exercício resistido de intensidades diferentes foram realizadas 

sempre no período da tarde (entre as 14 e 15; e entre as 15 e 16) no período de 

intervalo de 7 dias, através de ordem randomizada cruzada (HOCHMAN et al., 2005; 

SCHULZ et al., 2010; SOUZA, 2009). As sessões foram administradas da seguinte 

forma: Sessão de exercício resistido a 40%1RM; Sessão de exercício resistido a 

60%1RM; Sessão de exercício resistido a 80%1RM, conforme demonstrada na Tabela 1 

abaixo e Sessão Controle, sem a realização de exercício, sendo submetidas apenas a 

avaliações de PA e teste estressor, respeitando o período de tempo realizado na 

execução dos exercícios, sendo que, não foram executadas necessariamente nessa 

ordem. 

Tabela 1. Treino em Circuito 

Intensidade 
(%) 

Número de 
circuitos/ 
sessão 

Número de 
repetições 

Tempo 
execução 
cada serie 
(segundos) 

Tempo 
repouso 

entre 
exercícios 
(segundos) 

Tempo 
repouso 

entre 
circuitos 

(segundos) 
40% 3 16 48 64 120 
60% 3 12 36 78 120 
80% 3 8 24 92 120 
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Antes da realização das sessões as voluntárias permaneciam sentadas por 

10 minutos (período pré-intervenção) para a mensuração da PA antes dos 

exercícios. Na sessão de ER a 40%1RM, os participantes realizavam um circuito com 

3 séries de 16 repetições cada, com 7 exercícios, alternados por segmento. O intervalo 

de recuperação entre os exercícios foi de 64 segundos e entre os circuitos de 120 

segundos. Na sessão de ER a 60%1RM, os participantes realizavam um circuito com 3 

séries de 12 repetições cada, com os 7 exercícios, alternados por segmento, com 

intervalo de recuperação entre os exercícios de 78 segundos e entre os circuitos de 

120 segundos.  Na sessão de ER a 80%1RM, os participantes realizavam um 

circuito com 3 séries de 8 repetições cada, com os 7 exercícios, alternados por 

segmento, com intervalo de recuperação entre os exercícios de 92 segundos e 

entre os circuitos de 120 segundos. O volume de cada sessão foi o mesmo, variando-

se apenas a intensidade (40%, 60% e 80%1RM). Logo após a execução de cada 

sessão de intensidades diferentes, as voluntárias permaneciam sentadas numa cadeira 

confortável no Laboratório de musculação durante o mesmo tempo que realizou a 

sessão de exercício, sendo a PA mensurada nos períodos de 2’, 5’, 10’,15’, 20’, 25’, 30’ 

minutos após a execução e logo após eram submetidas ao teste de reatividade 

vascular (Cold Pressor test) no Laboratório de Fisiologia. 

Na sessão controle as voluntárias realizaram todos os procedimentos da coleta 

de dados, porém, ao invés de executarem exercícios, ficaram sentados numa cadeira 

confortável no laboratório de musculação durante o tempo que seria de realização do 

exercício físico (~40min) e logo após eram submetidas ao teste de reatividade vascular. 

As voluntárias foram instruídas a manter os seus hábitos diários normais, 

porém, evitar a prática de qualquer atividade física e ingestão de bebidas que 

contivessem cafeína ou álcool por 24 horas antes e após as sessões de exercício 

resistido. 

 

4.2.4 Cold Pressor Test - Teste Estressor  

O Teste de estresse térmico foi aplicado sempre no mesmo horário de 

coleta. Foi solicitado as voluntárias que mergulhassem a mão esquerda, até o 

punho, em uma vasilha com água gelada (temperatura de 4 a 5º C) por 60 

segundos. A temperatura da agua foi controlada por um termômetro 

infravermelho (Cason® CA380, China). Durante a imersão, a pressão arterial foi 

aferida nos segundos 30 e 60, e considerado os valores mais altos como sendo 
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o pico a ser comparado com o repouso. A PA e a FC em repouso e após 1 

minuto submerso foi aferido por um único avaliador, no braço contrário à 

imersão, por meio do aparelho oscilométrico automático (BP 3AC1-1, Microlife®, 

USA). 

Foram classificadas como hiper-reativas as mulheres que apresentaram 

os valores da PAS igual ou acima de 25mmHg e/ou a PAD igual ou acima de 

20mmHg após os 60 segundos de imersão na água gelada (WOOD et al., 1984). 

 

4.2.5 Coleta de Material e Extração de DNA 

As voluntárias foram submetidas a um método não invasivo de coleta de 

células da mucosa bucal, através de escova citológica ou swab bucal. Antes dessa 

coleta, foram orientadas a realizar uma escovação pelo menos 30 minutos antes da 

coleta.   

Após o recolhimento das células da mucosa bucal, foi realizada a extração 

de DNA usando o protocolo adaptado de Ralser et al. (2006). A mucosa da célula 

bucal foi raspada delicadamente com a escova citológica e na sequência a 

voluntária bochechou 20 ml de agua destilada de forma vigorosa durante 30 

segundos, colocando no mesmo copo descartável o líquido do bochecho. A swab 

usada na raspagem da mucosa foi mergulhada neste líquido para coletar as células 

presas ao algodão. Na sequência ocorreu a sedimentação das células, 

centrifugando a 4000 rpm por 10 minutos; Desprezou-se o sobrenadante e 

ressuspendeu o pellet ou precipitado em 1 ml de Tampão de lise (50 mM TRIS-HCL 

pH 8.8, 10 mM EDTA, 2% SDS); Logo após o material foi incubado por 5 minutos a 

65°C; Adicionou-se 625 µl de 4.5 M de NaCl e misturou; Centrifugou os debris 

celulares a 13000 rpm por 5 minutos para a separação do DNA no sobrenadante; O 

DNA foi recolhido do sobrenadante para um novo tubo e logo após ocorreu a 

precipitação do DNA adicionando-se 650 µl de isoproponol gelado. Observou-se a 

formação da nuvem de DNA e colocou no congelador durante 10 minutos, e 

centrifugou novamente a 13000 rpm por 5 minutos. O álcool foi descartado e o DNA 

foi ressupendido em tampão apropriado (TE) a 50 µL. 

 A qualidade e quantidade do DNA foram analisadas e padronizadas através de gel 

de agarose a 1%, com visualização em transiluminador. 
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4.2.5.1 Identificação dos Genótipos ECA (Enzima Conversora de 

Angiotensina) 

Os genótipos DD, DI ou II foram identificados através da Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR). Os produtos com 490 pb (alelo I) ou os com 190 pb (alelo D) 

foram amplificados utilizando os primers: 5_-CTGCAGACCACTCCCATCCTTTCT-

3_ e 5_-GATGTGGCCATCACATTCGTCAGAT-3, que delimitam o sítio polimórfico, 

numa reação de volume final de 25 µL, no termociclador Amplitherm Thermal 

Cyclers Tx 96 Plus. A tabela 1 abaixo demonstra as concentrações de preparação 

de um mix de reagentes para a amplificação. 

 

Tabela 2. Concentrações utilizadas na preparação do mix para amplificação. 

Reagentes 

Mix ECA 

Volume unitário  

Para 1 Reação 

Volume para 22 

Reações 

DNA 2,0 µL (40 ng) 2 µL 

1,5 µM MgCl2 0,75 µL 16,5 µL 

0,2 µM dNTPs 0,5 µL 11 µL 

0,5 U taq 0,1 µL 2,2 µL 

2,5 µM Buffer 2,5 µL 55 µL 

0,2 µM ECA 1 0,5 µL 11 µL 

0,2 µM ECA 2 0,5 µL 11 µL 

H2O mQ 18,15 µL 399,3 

 

No Termociclador foram utilizadas as seguintes condições: 

HOT-START (Elevação da temperatura inicial) 

1º FASE 

- Temperatura de desnaturação: 94ºC por 5 minutos; 

-Temperatura de desnaturação: 94ºC por 1 minuto; 

2º FASE 

- Temperatura de anelamento: 61ºC por 1 minuto; 

-Temperatura de extensão: 72ºC por 1 minuto;  

Repetição por 35 ciclos, a partir do passo 2; 



41 

 

3ª FASE 

-Temperatura de extensão: 72ºC por 1 minuto; 

- Resfriamento até 4ºC para retirada dos tubos; 

 

O padrão de bandas foi revelado em gel de agarose 1%, com o auxílio de 

DNA Ladder de 1 Kb, com visualização em transiluminador.  

 

4.3 Análise estatística 

Os dados quantitativos foram apresentados como média e desvio padrão. Já 

os dados qualitativos, foram apresentados por frequência e porcentagem. Foi 

realizada uma ANOVA 3-way (Genes x Intervenção x Tempo) com Post-hoc de 

Scheffé e a normalidade dos dados verificada com Shapiro wilk test (todos os 

dados com distribuição normal).  

Foi utilizado o pacote estatístico SPSS versão 17.0. A distribuição alélica do 

polimorfismo do gene ECA, I/D, foi testada para o Equilíbrio de Hardy-Weinberg nas 

características fenotípicas escolhidas através do software OEGE 

(http://www.oege.org/software/)

http://www.oege.org/software/
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5 RESULTADOS 

As características gerais da amostra com a distribuição genotípica, as 

medidas antropométricas, resultados hemodinâmicas no repouso, estão 

apresentados na tabela 3. As voluntárias portadoras do alelo ID apresentaram os 

valores da média do IMC, CC e CQ maiores que as dos alelos II e DD. 

Tabela 3. Média ± DP das características da amostra de acordo com os 

diferentes genótipos da ECA 

 Geral (n=17) II (n=9) ID (n=5) DD (n=3) 

Idade (anos) 33,0±8,9 33,7±9,1 27,8±8,3 40,3±3,2 

Peso (kg) 86,0±11,4 85,9±6,5 86,4±18,9 86,4±15,9 

Est (cm) 156,0±0,1 157,7±4,9 149,8±8,3 162,3±4,0 

IMC (kg/m2) 35,0±5,0 34,6±3,5 38,4±7,3* 36,2±6,5 

CC (cm) 94,9±6,6 95,2±7,6 101,4±14,6* 98,5±12,7 

CQ (cm) 116,4±9,7 115,6±4,6 121,2±14,9* 117,3±13,8 

PAS (mmHg) 121±5,9 121,0±5,4 123,0±3,1 120,8±6,9 

PAD (mmHg) 81±5,7 79,7±6,0 83,0±2,4 81,6±5,5 

FC (bpm) 85±8,9 82,8±8,6 88,2±11,6 88,0±8,9 

DP: Desvio Padrão; Est: Estatura; IMC: Índice de Massa Corporal; CC: Circunferência da 
Cintura; CQ: Circunferência do Quadril; PAS: Pressão Arterial Sistólica; PAD: Pressão 
Arterial Diastólica; FC: Frequência Cardíaca. Fonte: Dados do autor. 

A distribuição dos genótipos está apresentada na Tabela 4, demostrando as 

portadoras do alelo II com 52,9% e as portadoras do ID+DD com 47%.  

Tabela 4. Distribuição dos genótipos dos polimorfismos do gene da  ECA 

  Gene ECA (n=17)   

Genótipo   Indivíduos   Percentual  

II  9  52,9% 

ID 

DD 
 

5 

3 

 29,4% 

17,6% 

Alelos     

D  8  0,32 

I  9  0,68 
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As características das voluntárias de acordo com a escolaridade e a renda 

são apresentadas na tabela 5, revelando que 35,2% das voluntarias possuem nível 

fundamental incompleto e 58,8% apresentam renda familiar de 261,00 até um salario 

mínimo. 

Tabela 5. Características das voluntárias de acordo com a escolaridade e a renda 
familiar 

Escolaridade 

 
 

Sem 
escolaridade 

 
 

Fundamental 
incompleto 

 
 

Médio 
incompleto 

 
 

Médio 
completo 

 
 

Superior 
incompleto 

 
 

Superior 
completo 

 

 
 

17,6% 

 
 

35,2% 

 
 

5,8% 

 
 

29,4% 

 
 

5,8% 

 
 

5,8% 

 
 

Renda 
familiar 

 

 
261,00 a 
780,00 

 
 
 

781,00 a 
1.300,00 

 
 
 

1.301,00 a 
1.820,00 

 
 
 

1.821,00 
a 

2.600,00 
 

  

 58,8% 23,5% 11,7% 5,8%   
 

A classificação das voluntárias de acordo com o nível de atividade física 

(IPAQ-versão curta) e a qualidade de vida (Fantastic) são demostrados na Tabela 6. 

Em relação ao nível atividade de física das obesas foi observado que apenas 17,6% 

das mulheres foram classificadas como ativas e 58,8% irregularmente ativas (29,4% 

irregularmente ativa A - aquele que atinge pelo menos um dos critérios da 

recomendação quanto à freqüência ou quanto à duração da atividade; e 29,4% 

irregularmente ativa B - aquele que não atingiu nenhum dos critérios da 

recomendação quanto à freqüência nem quanto à duração). Da amostra avaliada 

23,5% foram classificadas como sedentárias. Somando-se as mulheres classificadas 

como sedentárias com as irregularmente ativas, temos um percentual de 82,3%, um 

valor bastante considerável, quando analisamos a população do estudo.  

No que se refere ao Estilo de vida (Tabela 6), 47% evidenciaram níveis de 

estilo de vida considerados bons (“Muito bom” - 17,6% e “Bom” - 29,4%), sendo 

52,9% consideradas como “regular”. Desta forma, estes resultados indicam que um 

percentual das mulheres com IMC acima de 30 kg/m2 apresentaram o estilo de vida 

consideráveis. Entretanto, é recomendada uma maior atenção para a saúde destas 
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mulheres, que possuem um importante fator de risco para o desenvolvimento de 

doenças crônicas não-transmissíveis. 

 
Tabela 6. Classificação das Voluntárias de acordo com Nível de Atividade Física 
e o Estilo de vida 

 
Muito Ativo Ativo 

Irregularmente 
Ativo 

Sedentário 
 

       

IPAQ 0% 17,6% 58,8%     23,5%  

   29,4% A  29,4%B   

 

 
Excelente 

 
85-100 

 
Muito Bom 

 
70-74 

 

 
Bom 

 
55-69 

 
Regular 

 
35-54 

 
Necessita 
Melhorar 
    0-34 

       

ESTILO DE 
VIDA 

0% 
 

17,6% 
 

29,4% 
 

52,9% 
 

0% 

      

 

 

 

5.1 Variáveis hemodinâmicas e hiperreatividade vascular 

 

Nas Figuras 2 e 3 são apresentadas as respostas pressóricas das voluntárias 

classificadas como Não Hiperreativas (NHR) portadoras dos genótipos II e ID+DD, 

onde não houve diferença significativa (p>0,05) entre os genótipos para as medidas 

de PAS e PAD em nenhum momento. Houve diferença apenas do momento repouso 

para o CPT nos dois grupos de genótipos. Para o DP houve diferença significativa 

(p<0,05) entre as portadoras dos alelos ID+DD em comparação com as portadoras 

dos alelos II e do momento repouso para o CPT nos dois grupos de genótipos. 

(Figura 4) 
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Figura 2. Resposta da pressão arterial sistólica (PAS) no Repouso, 30 minutos 
após sessões de ER e durante o Cold Pressor Test. *p<0,01 em relação ao Rep. 

 
 

 

 
*p<0,01 em relação ao Rep 

 
 
 

Figura 3. Resposta da pressão arterial diastólica (PAD) no Repouso, 30 minutos 
após sessões de ER e durante o Cold Pressor Test. *p<0,01 em relação ao Rep. 

 

 
 

* 

* 

* 

* 
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Figura 4. Respostas do duplo produto (DP) no Repouso, 30 minuto após sessões 
de ER e durante o Cold Pressor Test *p<0,01 em relação ao Rep; †p<0,01 em 
relação ao Alelo II. 

 
 

As Figuras 5 e 6 apresentam os resultados das respostas pressóricas das 

voluntárias classificadas como Hiperreativas (HR) onde apenas a PAD apresentou 

diferença significativa (p<0,05) entre as portadoras do alelo D quando comparadas 

as mulheres portadoras do alelo II. Quando comparados os momentos repouso e 

CPT em ambos os grupos houve diferença significativa entre os momentos na PAS 

e PAD. 

 

 
 

Figura 5. Resposta da pressão arterial sistólica (PAS) no Repouso, 30 minutos após 
sessões de ER e durante o Cold Pressor Test. *p<0,05 em relação ao Rep. 

*† 

* 

* 

* 
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Figura 6. Resposta da pressão arterial diastólica (PAD) no Repouso, 30 minutos 
após sessões de ER e durante o Cold Pressor Test *p<0,01 em relação ao Rep; 
†p<0,01 em relação ao Alelo II 

 
 

O DP apresentou diferença significativa (p<0,05) entre as portadoras do alelo 

D quando comparadas as mulheres portadoras do alelo II como apresentado na 

Figura 7. Ainda para o DP, quando comparados os momentos repouso e CPT em 

ambos os grupos houve diferença significativa entre os momentos. 

 
 

 
Figura 7. Resposta do duplo produto (DP) no Repouso, 30 minutos após sessões 
de ER e durante o Cold Pressor Test. *p<0,01 em relação ao Rep; †p<0,01 em 
relação ao Alelo II 

 

 

*† 

* 

*† 

* 
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Quando realizada comparação entre mulheres hiperreativas (HR) com 

não hiperreativas (NHR), porém com mesmo genótipo (II), as HR apresentaram 

significativamente (p<0,05) maiores valores de PAS e PAD no CPT quando 

comparadas com a NHR (Figura 8 e 9), o mesmo não ocorrendo no DP (Figura 

10). 

 
Figura 8. Resposta da pressão arterial sistólica (PAS) no Repouso, 30 minutos após sessões de 
ER e durante o Cold Pressor Test para mulheres portadoras de alelo II Hiperreativas (HR) e Não 
Hiperreativas (NHR). *p<0,01 em relação ao Rep; †p<0,01 em relação ao Alelo II (NHR) 

 
 

 
Figura 9. Resposta da pressão arterial diastólica (PAD) no Repouso, 30 minutos após sessões 
de ER e durante o Cold Pressor Test para mulheres portadoras de alelo II Hiperreativas (HR) e 
Não Hiperreativas (NHR). *p<0,01 em relação ao Rep; †p<0,01 em relação ao Alelo II (NHR) 

 
 
 

*†

*

*† 

* 
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Figura 10. Resposta do duplo produto (DP) no Repouso, 30 minutos após sessões de ER e 

durante o Cold Pressor Test para mulheres portadoras de alelo II Hiperreativas (HR) e Não 
Hiperreativas (NHR).  *p<0,01 em relação ao Rep;  
 

 

Quando realizada comparação entre mulheres hiperreativas (HR) com 

não hiperreativas (NHR), porém no genótipo DD+ID, não houve diferença entre 

as HR com NHR (p>0,05) nem para PAS, PAD e DP (Figuras 11, 12 e 13). 

 
 
 

 
 

Figura 11. Resposta da pressão arterial sistólica (PAS) no Repouso, 30 minutos após 
sessões de ER e durante o Cold Pressor Test para mulheres portadoras de alelo DD+ID 
Hiperreativas (HR) e Não Hiperreativas (NHR).*p<0,01 em relação ao Rep. 
 
 

* 

* 

*
† * 
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Figura 12. Resposta da pressão arterial diastólica (PAD) no Repouso, 30 minutos após 
sessões de ER e durante o Cold Pressor Test para mulheres portadoras de alelo DD+ID 
Hiperreativas (HR) e Não Hiperreativas (NHR).*p<0,01 em relação ao Rep. 

 
 
 

 
Figura 13. Resposta do duplo produto (DP) no Repouso, 30 minutos após sessões de ER e 
durante o Cold Pressor Test para mulheres portadoras de alelo DD+ID Hiperreativas (HR) e 
Não Hiperreativas (NHR).*p<0,01 em relação ao Rep. 

 

 

 

 

*
† * 

* 
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5.2 Respostas Pressóricas ao Exercício Resistido  

As tabelas 7 e 8 abaixo demostram as respostas pressóricas e a Tabela 9, a 

FC durante os momentos repouso e após o ER em diferentes intensidades (40%, 

60% e 80%) onde não houve diferenças significativas nas respostas de PAS, PAD e 

FC quando comparadas o momento repouso com os resultados destas variáveis 

após 30 minutos depois de aplicada a sessão aguda de ER nas diferentes 

intensidades. 

 

Tabela 7. Respostas da PAS das voluntárias após treinamento com pesos (n=9) e 
DD+ID (n=8) 

  II DD + ID 

  REP PÓS ER 30' CPT REP PÓS ER 30' CPT 

CONT 121±5 118±3 139±7† 121±7 115±6 142±8*† 

40%1RM 122±5 122±5 144±9*† 116±8 118±8 140±10*† 

60%1RM 119±4 122±5 144±17*† 117±7 114±8 144±11*† 

80%1RM 123±5 122±3 143±9*† 115±7 116±10 140±14*† 
PAS: Pressão Arterial Sistólica; REP: Repouso; ER: Exercício Resistido; CPT: Cold pressor test; 
*p<0,05 em relação ao REP; †p<0,05 em relação ao Pós ER 30'. 

 

 
Tabela 8. Respostas da PAD das voluntárias após treinamento com pesos (n=9) e 
DD+ID (n=8)  

  II DD + ID 

  REP PÓS ER 30' CPT REP PÓS ER 30' CPT 

CONT 80±6 79±6 95±9 82±6 75±8 101±9*† 

40%1RM 81±5 79±7 95±13 76±8 76±8 98±8*† 

60%1RM 82±9 79±9 96±7† 75±7 73±6 102±7*† 

80%1RM 77±11 79±7 98±7*† 76±6 73±7 98±9*† 
PAD: Pressão Arterial Diastólica; REP: Repouso; ER: Exercício Resistido; CPT: Cold 
pressor test; *p<0,05 em relação ao REP; †p<0,05 em relação ao Pós ER 30'. 

 
 
Tabela 9. Respostas da FC das voluntárias após treinamento com pesos (n=9) e 
DD+ID (n=8) 

  II DD + ID 

  REP PÓS ER 30' CPT REP PÓS ER 30' CPT 

CONT 83±9 79±7 77±5 88±9 80±9 86±10 

40%1RM 82±9 90±9 82±7 83±12 92±15 96±15 

60%1RM 86±6 93±8 84±6 80±7 88±12 88±11 

80%1RM 79±8 88±8 83±8 82±9 86±14 89±12 
FC: Frequência cardíaca; REP: Repouso; ER: Exercício Resistido; CPT: Cold pressor test. 
*p<0,05 em relação ao REP; †p<0,05 em relação ao Pós ER 30'.
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6 DISCUSSÃO  

No presente estudo, a frequência dos genótipos do polimorfismo I/D do gene 

da ECA são apresentados na tabela 4, onde um percentual de 17,6% das mulheres 

obesas apresentaram o genótipo DD (n=3) e 29,4% apresentaram os genótipos ID 

(n=5), um total de 47% (ID+DD), com 52,9% (n=9) tendo o genótipo II. A frequência 

alélica ficou assim distribuída: f(D)= 0,32 e f(I)= 0,68 após a realização do teste qui-

quadrado, considerando a significância de 5%, e 1 grau de liberdade, demostrando 

que não foram vistas diferenças significantes entre as frequências observadas e 

esperadas. É importante destacar que a amostra está em equilíbrio de Hardy-

Weinberg (RODRIGUEZ, GAUNT e DAY, 2009) para as frequências genotípicas dos 

genes da ECA (X2 = 3,84; df = 1; P = 0,05).  

Pesquisadores como Kijin (2009) averiguaram que a distribuição do genótipo 

do polimorfismo de ECA/ID em uma amostra de 105 mulheres coreanas, divididas 

em grupo de obesas/não obesa e hipertensas/normotensas foi de 38,1%; 47,6% e 

14,3% para os genótipos II, ID e DD, respectivamente.  A frequência do alelo D foi 

0.381, também em equilíbrio de Hardy-Weinberg. A distribuição destas variações na 

população é de 25% II, 50% ID e 25% DD (WAJCHENBERG et al, 2013). Inácio, 

Goulart Filho e Vieira (2004) verificaram que a frequência alélica na população 

brasileira, em geral, foi de 0,39 e 0,61 para os alelos I e D, respectivamente, porém, 

houve pequena variabilidade genotípica entre as regiões brasileiras, com variações 

principalmente entre os homozigotos II e DD, tendo como frequências genotípicas 

médias II=0.20, ID=0,43 e DD=0,37, exceto para a região Sul, que foi uma variação 

genotípica significativamente diferente das demais, com tendência ao aumento do 

genótipo DD (0,54) e diminuição do heterozigoto (0,24), que segundo os 

pesquisadores, provavelmente pode ser relacionado à diferente composição étnica 

da região. 

Apesar da amostra do nosso estudo ser pequena, pode-se considerar 

significativa a presença do alelo D nas mulheres obesas, tendo em vista que é um 

grupo de mulheres normotensas, e os estudos com o gene da ECA estão 

associados a níveis circulatórios da enzima, com a presença deste tipo de alelo 

sendo considerada maior em indivíduos hipertensos. Desta forma, como o grupo em 

estudo é um grupo de obesas e normotensas, a presença do alelo D, possivelmente, 

parece ser indicativo de possível relação com a obesidade neste grupo. 
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Não há muitos estudos que analisaram a associação do gene da ECA com a 

obesidade. Na literatura, encontramos o trabalho dos pesquisadores, Eisenmann et 

al. (2009) em um estudo realizado com crianças, no qual verificou que portadoras do 

alelo DD da ECA foram mais pesadas que as do alelo II.  Em um estudo realizado 

em adultos, Kim (2009) percebeu que o colesterol total e os níveis de colesterol de 

lipoproteína de baixa densidade foram maiores no grupo de mulheres com genótipo 

DD do que nas mulheres com genótipos II ou ID.  

Mais recentemente, também com esta pretensão, Mao e Huang (2013) 

realizam uma meta-análise para avaliar a associação entre o polimorfismo ECA I/D 

do gene de susceptibilidade e sobrepeso e obesidade em vários grupos étnicos. A 

partir dos resultados, observaram que o genótipo DD é um fator de risco para a 

susceptibilidade sobrepeso/obesidade em populações globais, ressaltando que, 

estudos maiores são necessários para confirmar estes achados.  

Entretanto, é escasso estudo que envolva a associação do gene da ECA com 

obesidade, sendo importante a realização de pesquisas neste sentido para se 

elucidar os possíveis fatores que contribuam para a predisposição a doenças 

advindas ou consequentes da obesidade em grupos considerados de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo este trabalho um dos 

pioneiros a buscar a possível relação do gene da ECA em um grupo de obesas 

nordestinas. 

No presente estudo, buscando-se a associação entre o gene da ECA com a 

hiperreatividade (PAS≥25mmHg ou PAD≥20mmHg ou ambos) quando submetidos 

ao teste estressor “Cold Pressor Test”,  nas mulheres obesas e normotensas, foi 

possível averiguar que no grupo de mulheres consideradas Não Hiperreativas (NHR) 

portadoras dos genótipos II, ID+DD (Figura 2 e 3) não houve diferença significativa 

entre os genótipos para as medidas de PAS e PAD em nenhum momento, havendo 

uma diferença apenas do momento repouso para o CPT nos dois grupos de 

genótipos.  Para o Duplo Produto (DP) houve diferença significativa entre as 

portadoras dos alelos ID+DD em comparação com as portadoras dos alelos II e do 

momento repouso para o CPT nos dois grupos de genótipos (Figura 4). O DP é uma 

medição estimativa de esforço cardíaco e de consumo de oxigênio pelo miocárdio, 

calculado a partir da multiplicação da PAS pela FC, sendo um resultado 

considerável, já que, segundo Miranda et al (2005)  o DP é uma medição importante 

pois, a observação isolada das variáveis, pressão arterial e frequência cardíaca, não 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisenmann%20JC%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4235831/#CR37
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garantem um nível significativo de segurança, porém, a associação entre elas pode 

fornecer dados que se correlacionam com o consumo de oxigênio pelo miocárdio. 

Todavia, nas voluntárias classificadas como Hiperreativas (HR) apenas a PAD 

apresentou diferença significativa entre as portadoras do alelo D quando 

comparadas as mulheres portadoras do alelo II. Não havendo diferenças 

significativas nas respostas da PAS para todos os grupos. No entanto, quando 

comparados os momentos repouso e CPT em ambos os grupos houve diferença 

significativa entre os momentos na PAS e PAD (Figuras 5 e 6). Em relação DP, 

houve uma diferença significativa para mulheres HR portadoras do alelo D quando 

comparadas as mulheres portadoras do alelo II (Figura 7).  

A presente investigação apontou que os indivíduos portadores do alelo D são 

mais hiperreativos quando comparados aos indivíduos portadores do alelo II.  Neste 

sentido, a maioria dos estudos envolvendo pressão arterial parece apontar que 

portadores do alelo D estejam associados com maiores valores de pressão arterial 

quando comparados a indivíduos portadores do alelo II. Pesquisadores como 

Carvalho (2012) também observaram que, indivíduos portadores de alelo D 

apresentaram maiores valores de reatividade vascular do que os de alelo I e 

consequentemente maiores valores de PAS, PAD e FC durante a aplicação do CPT 

em grupos de adolescentes brasileiros. Moraes (2014) percebeu que a realização do 

CPT promoveu aumentos significativos na PA dos indivíduos com excesso de peso 

em relação aos com peso normal, tendo nos carreadores do alelo D da ECA 

chances aumentadas de possuírem valores elevados de PA em repouso. 

Wang et al (2010) com objetivo de examinar a associação entre variantes 

genéticas no sistema renina-angiotensina (os genes AGT e AGTR1)  e as respostas 

da pressão arterial (PA) para o teste de pressão ao frio em chineses, verificaram que 

as variantes genéticas no SRA desempenha um papel importante em respostas de 

PA com o CPT e, por conseguinte na predição da hipertensão futura. Ademais, Mei 

et al. (2009) constataram  que semelhanças ao CPT e respostas pressóricas tinha 

fortes determinantes genéticos em indivíduos de áreas rurais na China. Huang et al. 

(2012) identificaram que variações genéticas no gene ECA foram significativamente 

associados com respostas PAD ao estresse ao frio na população chinesa feminina.  

Assim, como nos nossos resultados, estas descobertas podem conduzir a 

uma melhor compreensão do mecanismo de genética de respostas de PA para o 

CPT, especialmente em grupos considerados de risco. 
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Contudo, nossos resultados demostram que, possivelmente, indivíduos 

carreadores do alelo D do gene da ECA possuem chances maiores de predisposição 

a pressão arterial quando comparados aos indivíduos carreadores do alelo II. Sendo 

o alelo D um indicativo de elevação na pressão arterial nestes indivíduos após o 

teste de hiperreatividade e possivelmente, ser associado a outras doenças crônicas 

não transmissíveis no futuro. Os autores, Guney et al. (2013) averiguaram uma 

freqüência maior do genótipo D entre indivíduos com doença arterial coronariana 

(DAC) quando comparado com grupos de indivíduos sem a doença. Demostrando 

que, este tipo de alelo por ser indicativo para o desenvolvimento de DCNT, 

especialmente as cardiovasculares. 

Estudos têm relatado chances aumentadas do desenvolvimento de 

hipertensão arterial em carreadores do alelo D do gene da ECA, demostrado a 

atuação do gene da ECA para a expressão clínica da Hipertensão arterial, onde 

indivíduos portadores dos genótipos DD apresentam maior predisposição a doença, 

pelo fato de que o genótipo DD está associado com níveis elevados da enzima 

conversora de angiotensina,  responsável pela conversão de Angiotensina I em 

Angiotensina II, um potente vasoconstritor, contribuindo no aumento da pressão 

arterial. Pesquisadores como, Choudhury, Jothimalar e Patra, (2012), constataram 

esta associação em uma população sul indiana. Mehri et al. (2012) também 

verificaram estes achados na Tunísia, onde o grupo de hipertensos tinha maior 

tendência para a freqüência do alelo D do que o grupo normotensos.  No Brasil, em 

um estudo realizado em São Paulo, Vilela-Martin et al.  (2013)  demostraram que há 

evidências da participação do gene da ECA com predominância do alelo D em 

indivíduos hipertensos, quando comparados a grupos de indivíduos normotensos.  

Entretanto, quando realizada comparação entre mulheres hiperreativas (HR) 

com não hiperreativas (NHR), porém com mesmo genótipo (II), as HR apresentaram 

significativamente maiores valores de PAS e PAD no CPT quando comparadas com 

a NHR (Figura 8 e 9), o mesmo não ocorrendo no DP (Figura 10). Porém, quando 

realizada a comparação entre mulheres hiperreativas (HR) com não hiperreativas 

(NHR), no genótipo DD+ID, não houve diferença entre as HR com NHR nem para 

PAS, PAD e DP dentro das portadoras deste tipo de alelo (Figuras 11, 12 e 13). 

 Desta forma, averiguamos que há uma resposta ao CPT nas portadoras do 

alelo II apenas nas que foram classificadas como HR, ao passo que, nas portadoras 

do alelo D, ambas NHR e HR demostram resultados equivalentes dentro do mesmo 
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grupo ao serem submetidas ao CPT.  Assim, percebemos que, quando observamos 

separadamente o grupo de mulheres portadoras do alelo D, considerado de risco, há 

uma elevação significativa nas respostas pressóricas após a realização do CPT para 

todas as voluntárias, quando comparadas as portadoras do alelo II, no qual apenas 

as consideradas HR demostram resposta significativa ao CPT.  

Sendo assim, as diferenças significativas entre o comportamento da pressão 

arterial e os variantes dos genótipos do gene da ECA após a realização do CPT, 

revelam que, indivíduos portadores do alelo D, demostraram uma elevação ao 

estresse vascular, quando comparadas as respostas pressóricas dos indivíduos 

portadores do alelo II, revelando assim um possibilidade da influência genética nas 

respostas da pressão arterial após um estímulo estressor. No entanto, em relação as 

respostas significativas das voluntárias portadoras do alelo II ao CPT, 

especificadamente para as classificadas como HR, supostamente, estes resultados 

evidenciados possam ser explicados quando analisamos as características do grupo 

em estudo, composto por mulheres obesas, já que a obesidade é considerada um 

fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças, como a hipertensão, 

diabetes tipo 2, dislipidemia, entre outras, contribuintes para o desenvolvimento de 

patologias cardiovasculares.  De forma que, o genótipo por si só não responde, 

devendo-se levar em conta as características fenotípicas, sendo necessário, 

portanto, o desenvolvimento de mais estudos, capazes de associar, o gene da ECA 

com outros genes intrínsecos aos indivíduos, especialmente tratando de um grupo 

de risco para o desenvolvimento de DCNT.  

Em relação ao programa de Exercício físico aplicado nas obesas, através de 

uma sessão aguda de exercício resistido em diferentes intensidades, percebemos 

que os nossos resultados não revelaram alterações significativas nas respostas de 

PA nas mulheres obesas (Tabelas 7, 8). No entanto, nossos achados corroboram 

com alguns estudos realizados com diferentes grupos de indivíduos, onde a 

hipotensão pós-exercício resistido não foi verificada após diferentes protocolos 

empregados.  

Veloso et al. (2010) avaliaram homens jovens sedentários e não hipertensos 

que foram submetidos a três protocolos de ER com 1 (P1), 2 (P2) e 3 (P3) minutos 

de intervalos de recuperação (IR) entre as séries, e um protocolo controle (PC). Os 

protocolos de ER consistiram em três séries de oito repetições em seis exercícios, 

com as cargas utilizadas na 1ª, 2ª e 3ª série dos exercícios sendo respectivamente 
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80, 70 e 60% de 1 repetição máxima (1RM). As medidas de PA foram realizadas em 

repouso, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 minutos após a sessão, a partir do qual, não foram 

encontradas diferenças significativas nas respostas da PA sistólica e diastólica entre 

os protocolos com diferentes IR. Desta forma, verificamos que, o tempo de análise 

de respostas de PA apesar de superior ao nosso estudo, também não forma 

averiguadas hipotensão pós ER. 

Em contrapartida, Mota et al. (2013) após investigar a hipotensão pós-

exercício (HPE), durante um período de treinamento de resistência em 64 idosas 

hipertensas em 4 meses, que foram divididas em 2 grupos: um grupo experimental 

(GE), que realizou treinamento de resistência, e um grupo controle (GC) que não 

praticou qualquer exercício, sendo realizados da seguinte forma:  60% de 1RM no 

mês 2; 70% 1RM no mês 3; e 80% 1RM no mês 4, com análise HPE no final de 

cada mês. As medições de PAS e PAD foram calculados a cada 5 minutos, durante 

um período de repouso de 20 minutos antes das sessões e cada 15 minutos durante 

uma hora de recuperação pós-sessão, sendo possível averiguar uma redução na PA 

após o período de treinamento no GE, enquanto o GC não apresentou HPE aguda 

ou variações durante o período de 4 meses, resultado que, segundo os 

pesquisadores, pode ter um efeito protetor sobre o sistema cardiovascular dos 

participantes hipertensos do estudo.  

Ademais, em um estudo realizado em um grupo de 8  idosos com hipertensão 

arterial controlada, Jannig et al (2009) no intuito de analisar a influência da ordem de 

execução de exercícios resistidos na HPE, através 3 protocolos diferentes (P1, P2 e 

P3), sendo aferida a PA após cada protocolo, em intervalos de 10 até 60 minutos 

pós-exercício. No P1 foram realizados inicialmente três exercícios para membros 

superiores e, posteriormente, três exercícios para membros inferiores. No P2 a 

sequencia foi inversa. No P3 os exercícios foram realizados de forma alternada.  Em 

relação ao repouso, as 6 verificações de PA pós-exercício de P1 não apresentaram 

diferenças significativas; no P2 foram significantemente diferentes apenas as 

verificações de 20 e 40 minutos na PAS; no P3 foram observadas diferenças 

significativas em todas as seis verificações da PAS e nas de 10, 20, 30 e 60 minutos 

da PAD. A verificação de 20 minutos na PAD do P3 demonstrou-se 

significantemente diferente das de 20 minutos de P1 e P2. Os pesquisadores 

concluíram que, a ordem de realização ER em idosos com HA bem controlada 

influenciou na duração da resposta hipotensiva, mas não diretamente em sua 
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magnitude. Ressaltando que, tratando-se do ER para a verificação da hipotensão 

pós-exercício ainda não está bem esclarecida, bem como, o tipo de metodologia 

empregada para certificar a diminuição dos níveis pressóricos, sendo um campo 

aberto à investigação em diferentes grupos de indivíduos. 

Queiroz, Kanegusuku e Forjaz (2010) realizaram uma revisão bibliográfica 

sobre os efeitos do TR sobre a PA de idosos, sugerindo que, embora escasso e 

controverso, o ER de forma crônica, pode ter um efeito hipotensor em indivíduos 

idosos normotensos e com o treinamento de baixa intensidade. Os pesquisadores 

destacam que, os mecanismos responsáveis pela resposta da PA após o 

treinamento resistido ainda não foram esclarecidos, tanto em jovens e indivíduos de 

meia-idade, quanto em idosos. 

Referindo-se ao efeito do TF para indivíduos com riscos para doenças 

cardiovasculares, Tibana e Prestes (2013) através de uma Revisão sistemática na 

literatura, com busca restrita no período de 1988 a 2012, objetivando averiguar os 

efeitos crônicos do TF sobre os fatores de risco cardiovascular, força muscular e 

massa livre de gordura em indivíduos com síndrome metabólica (SM), encontraram 

apenas cinco artigos originais em relação ao TF para portadores de SM, os quais 

demonstraram pouca ou nenhuma alteração nos fatores de risco cardiovascular. No 

entanto, os autores salientam que, indivíduos com SM aumentam a força e massa 

livre de gordura ao realizarem o TF, o que pode ser interessante para prevenir 

problemas de saúde associados à sarcopenia, ou seja, a perda de massa e força na 

musculatura esquelética com o envelhecimento.  

Em outro estudo para avaliar as respostas de pressão arterial na sequência 

de uma sessão de exercício resistido agudo em mulheres com sobrepeso e 

obesidade, Tibana et al. (2013) demostraram que, uma única sessão de TF é capaz 

de reduzir a pressão arterial, onde, ambos os valores de PAS e PAD diminuíram no 

período noturno e no período total de 24 h após a sessão de ER agudo quando 

comparado com o controle. Além deste, Tibana et al. (2014) com o objetivo de 

averiguar analisar as respostas de PAS e PAD em 30 mulheres com SM após três 

sessões experimentais, sendo divididas em três grupos de 10 pessoas para cada 

intervenção: 10 exercício de força (EF), 10 exercício combinado (COMB-aeróbio e 

EF) e 10 no controle, sem exercício (CON), com as respostas da PAS e PAD 

medidas antes e a cada 15 min, nos 60 min subsequentes às sessões 

experimentais, perceberam que ambos os modelos de treinamento, COMB e EF, 
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induziram a hipotensão pós-exercício na PAS quando comparado ao grupo CON, o 

que segundo os pesquisadores, este tipos de intervenção podem ser interessantes 

para prevenção e tratamento de possíveis fatores de riscos cardiovasculares em 

indivíduos com síndrome metabólica. 

Todavia, apesar de não encontrarmos resultados significativos nas respostas 

pressóricas em nosso grupo de mulheres obesas, pesquisadores apontaram 

benefícios dos exercícios com pesos para indivíduos obesos (FETT, FETT e 

MARCHINI, 2009; ARRUDA et al., 2010; ROCCA et al., 2008; SILVA BZ et al., 2011) 

e ressaltando conforme Hannibal et al. (2010) a importância da realização 

concomitante com o treinamento aeróbio, através de programas de intervenção 

multidisciplinar, os quais parecem ser a forma mais eficiente para indivíduos obesos. 

Assim, nesta pesquisa, a obesidade possivelmente demostrou relação na 

expressão de diferenças genotípicas I/D ECA e contribuiu na elevação da pressão 

arterial após o teste de hiperreatividade vascular. Contudo, mais pesquisas são 

necessárias para elucidar os resultados de interações genéticas e a possível 

associação com a obesidade e sua realização concomitante com intervenção física e 

hiperratividade vascular em grupos com características de riscos, visto que, ainda 

são escassos estudos que auxiliem na comprovação da relação do polimorfismo do 

gene da ECA e os efeitos da intervenção física com indivíduos obesos, 

especialmente no território brasileiro.  

É valido destacar que, este é o primeiro estudo a examinar se a associação 

entre adiposidade e PA é influenciada pelo gene da ECA em grupos de mulheres 

obesas brasileiras. Ressaltando que, estudos controlados com maiores tamanhos de 

amostra são necessários para melhor elucidar essa relação, sendo uma limitação 

presente em nossa pesquisa, além de não controlarmos a alimentação e as 

múltiplas medidas da PA das voluntárias através de um equipamento como o MAPA 

- Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial.  

. 

 

 

 

 

 

 



60 

 

7 CONCLUSÃO  

As mulheres obesas e normotensas apresentaram uma frequência 

significativa do alelo D, demostrando uma possível relação entre a obesidade e a 

presença do alelo considerado de risco para a Hipertensão arterial. 

As mulheres portadoras do alelo DD+DI demostraram uma hiperreatividade 

maior quando comparadas as portadoras do alelo II, após a aplicação do “Cold 

Pressor Test”.  

As obesas classificadas como Hiperreativas, portadoras do alelo D 

apresentaram diferença significativa para a resposta de PAD quando comparadas as 

portadoras do alelo II. 

Nas obesas portadoras do alelo II, apenas as consideradas HR demostraram 

maiores valores de PAS e PAD após o CPT quando comparadas as NHR, 

possivelmente porque a obesidade é considerada fator de risco para outras 

doenças. 

O treinamento com pesos em sessões agudas, em diferentes intensidades 

nas mulheres obesas não provocou hipotensão pós-exercício.  

Sugere-se estudos com número maior de sujeitos, bem como que 

investiguem a efetividade do exercício resistido nas respostas pressóricas de 

indivíduos obesos.  Além disso, é sugerida a investigação de outros genes para 

melhor explicação a predisposição a obesidade em grupos de indivíduos com fatores 

de riscos para as DCNT.  
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Anexo A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: “Impacto do exercício físico em sessões agudas, em diferentes 

intensidades, divididos pelos genótipos DD, DI e II do gene da ECA em indivíduos 

obesos” 

 

Nome do (a) Pesquisador (a): Cláudia Fernanda Lopes da Silva 

Nome do (a) Orientador (a): Dr. Ferdinando Oliveira Carvalho 

 

1. Natureza da pesquisa: o Sra (Sr.) está sendo convidada (o) a participar desta 

pesquisa que tem como finalidade analisar o impacto do exercício físico em 

sessões agudas, em diferentes intensidades, divididos pelos genótipos DD, DI e 

II do gene da ECA em indivíduos obesos. 

2. Participantes da pesquisa: A população alvo da pesquisa envolverá indivíduos 

com ICM acima de 30 kg/m2. 

3. Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo a Sra (Sr.) permitirá que 

o (a) pesquisador (a): Cláudia Fernanda Lopes da Silva aplique um questionário, 

colete o material celular da mucosa bucal, e realize alguns procedimentos como 

aferição da PA, aplicação de testes físicos e teste estressor A Sra (Sr.) tem 

liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando 

em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para a Sra. (Sr.). Sempre 

que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone 

do (a) pesquisador (a) do projeto e, se necessário através do telefone do Comitê 

de Ética em Pesquisa.  

4. Riscos e desconforto: Os riscos relativos à prática do treinamento com pesos 

não diferem daqueles normalmente associados à prática de exercícios físicos. 

Assim, visando reduzir ainda mais qualquer risco, todos os procedimentos serão 

orientados e supervisionados por profissionais treinados. Os exercícios serão 

realizados em máquinas e todos os participantes serão familiarizados aos 

exercícios propostos, especialmente em relação a técnica de execução dos 

movimentos. Em geral, o risco de lesões é pequeno e está associada à 

realização inadequada das técnicas de movimento, podendo ocorrer dor 
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muscular tardia característica a prática de exercícios físicos por indivíduos 

sedentários. 

5. Forma de assistência: como forma de assistência imediata, caso ocorra alguma 

intercorrência, iremos lhe acompanhar ao atendimento médico hospitalar do SUS 

(exemplo: Emergência do Hospital de Urgências e Traumas em Petrolina). 

6. Garantia de sigilo e privacidade: todas as informações coletadas neste estudo 

são estritamente confidenciais. Somente o (a) pesquisador (a) e seu 

(sua) orientador (a) (e/ou equipe de pesquisa) terão conhecimento de sua 

identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados 

dessa pesquisa na forma de Trabalho de Conclusão de curso de Pós-graduação 

e/ou publicações em congressos e revistas científicas. 

7. Benefícios: Esperamos que este estudo traga informações importantes sobre  a 

Hipertensão arterial e a obesidade de forma que o conhecimento que será 

construído a partir desta pesquisa possa contribuir para a qualidade de vida de 

sua comunidade, onde o pesquisador se compromete a divulgar os resultados 

obtidos, respeitando-se o sigilo das informações coletadas, conforme previsto no 

item anterior.  

8. Formas de ressarcimento e indenização: a Sra. não terá nenhum tipo de 

despesa com as avaliações desta pesquisa, bem como nada será pago por sua 

participação ou indenização. 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se 

seguem: Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a 

execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa 

 

_________________________________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 
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_______________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Orientador 

 

Pesquisador: Cláudia Fernanda Lopes da Silva          Telefone: (87) 9646 8776 

Orientador: Prof. Dr.Ferdinando Oliveira Carvalho   Telefone: (87) 8855 0442 

 

COMITÊ DE ÉTICA E DEONTOLOGIA EM ESTUDOS E PESQUISAS - CEDEP  

Coordenador do CEDEP: Alexandre H. Reis  

Vice-Coordenadora: Márcia Bento Moreira  

Telefone do Comitê: 87 21016896  

E-mail: cedep@univasf.edu.br  

Site: http://www.graduacao.univasf.edu.br/cedep/

http://www.graduacao.univasf.edu.br/cedep/
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Anexo B - Questionário Sócioeconômico-Educacional 
 

NOME: 

D. NASCIMENTO: ___/___/___ 

 

1 SEXO: 

1 MASCULINO 

2 FEMININO 

 

2 QUAL A SUA IDADE? 

1 MENOS DE 10 ANOS 

2 DE 10 A 11 ANOS 

3 DE 12 A 13 ANOS 

4 DE 14 A 15 ANOS 

5 DE 16 A 17 ANOS 

6 MAIS DE 17 ANOS 

 

3 ASSINALE A ALTERNATIVA QUE IDENTIFICA A SUA COR OU RAÇA: 

1 BRANCA 

2 PRETA 

3 PARDA 

4 AMARELA 

5 INDÍGENA 

 

4 QUAL O SEU ESTADO CIVIL? 

1 SOLTEIRO (A) 

2 CASADO (A) 

3 VIÚVO (A) 

4 SEPARAÇÃO LEGAL (JUDICIAL OU DIVÓRCIO) 

5 OUTRO 

 

5 CASO POSSUA FILHOS MENORES DE 6 ANOS, QUANTO SÃO? 

1 NÃO POSSUO FILHOS 

2 UM 

3 DOIS 

4 TRÊS 

5 QUATRO 

6 NÃO POSSUO FILHOS MENORES DE SEIS ANOS 

 

6 QUAL O ESTADO EM QUE NASCEU? 

1 DISTRITO FEDERAL 

2 GOIÁS 

3 MATO GROSSO 

4 SÃO PAULO 
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5 MATO GROSSO DO SUL 

6 OUTRO______________________ 

 

7 EM RELAÇÃO À MORADIA: 

1 MORA EM CASA PRÓPRIA 

2 NÃO TEM CASA PRÓPRIA 

 

8 QUAL O NÍVEL DE INSTRUÇÃO DE SEU PAI? 

1 SEM ESCOLARIDADE 

2 ENSINO FUNDAMENTAL (1º GRAU) INCOMPLETO 

3 ENSINO FUNDAMENTAL (1º GRAU) COMPLETO 

4 ENSINO MÉDIO (2º GRAU) INCOMPLETO 

5 ENSINO MÉDIO (2º GRAU) COMPLETO 

6 SUPERIOR INCOMPLETO 

7 SUPERIOR COMPLETO 

8 MESTRADO OU DOUTORADO 

9 NÃO SEI INFORMAR 

 

9 QUAL O NÍVEL DE INSTRUÇÃO DE SUA MÃE? 

1 SEM ESCOLARIDADE 

2 ENSINO FUNDAMENTAL (1º GRAU) INCOMPLETO 

3 ENSINO FUNDAMENTAL (1º GRAU) COMPLETO 

4 ENSINO MÉDIO (2º GRAU) INCOMPLETO 

5 ENSINO MÉDIO (2º GRAU) COMPLETO 

6 SUPERIOR INCOMPLETO 

7 SUPERIOR COMPLETO 

8 MESTRADO OU DOUTORADO 

9 NÃO SEI INFORMAR 

 

10 QUANTOS CARROS EXISTEM EM SUA RESIDÊNCIA? 

1 NENHUM 

2 UM 

3 DOIS 

4 TRÊS 

5 QUATRO OU MAIS 

11 POSSUI COMPUTADOR EM SUA CASA? 

1 NÃO POSSUO COMPUTADOR 

2 POSSUO APENAS UM SEM ACESSO À INTERNET 

3 POSSUO APENAS UM COM ACESSO À INTERNET 

4 POSSUO MAIS DE UM SEM ACESSO À INTERNET 

5 POSSUO MAIS DE UM COM ACESSO À INTERNET 

 

12 ASSINALE A RENDA FAMILIAR MENSAL DE SUA CASA: 

1 ATÉ 260,00 
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2 DE R$ 261,00 A R$ 780,00 

3 DE R$ 781,00 A R$ 1.300,00 

4 DE R$ 1.301,00 A R$ 1.820,00 

5 DE R$ 1.821,00 A R$ 2.600,00 

6 DE R$ 2.601,00 A R$ 3.900,00 

7 DE R$ 3.901,00 A R$ 5.200,00 

8 DE R$ 5.201,00 A R$ 6.500,00 

9 DE R$ 6.501,00 A R$ 7.800,00 

10 MAIS DE R$ 7.800,00 

 

13 QUANTAS PESSOAS CONTRIBUEM PARA A OBTENÇÃO DESSA RENDA 

FAMILIAR? 

1 UMA 

2 DUAS 

3 TRÊS 

4 QUATRO 

5 CINCO 

6 MAIS DE CINCO 

 

14 QUANTAS PESSOAS SÃO SUSTENTADAS COM A RENDA FAMILIAR? 

1 UMA 

2 DUAS 

3 TRÊS 

4 QUATRO 

5 CINCO 

6 MAIS DE CINCO 

 

15 COM RELAÇÃO A SUA ATIVIDADE REMUNERADA MENSAL: 

1 NÃO POSSUO ATIVIDADE REMUNERADA MENSAL 

2 RECEBO ATÉ R$ 260,00 

3 RECEBO DE R$ 261,00 A R$ 780,00 

4 RECEBO DE R$ 781,00 A R$ 1.300,00 

5 RECEBO DE R$ 1.301,00 A R$ 1.820,00 

6 RECEBO DE R$ 1.821,00 A R$ 2.600,00 

7 RECEBO DE R$ 2.601,00 A R$ 3.900,00 

8 RECEBO DE R$ 3.901,00 A R$ 5.200,00 

9 RECEBO DE R$ 5.201,00 A R$ 6.500,00 

10 RECEBO DE R$ 6.501,00 A R$ 7.800,00 

11 RECEBO MAIS DE R$ 7.800,00 

 

16 QUAL DAS ATIVIDADES ABAIXO OCUPA A MAIOR PARTE DO SEU TEMPO 

LIVRE? 

1 TV 

2 RELIGIÃO 
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3 TEATRO 

4 CINEMA 

5 MÚSICA 

6 BARES E BOATES 

7 LEITURA 

8 INTERNET 

9 ESPORTES 

10 OUTRA 

 

17 POSSES DE ITENS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS 

TELEVISÃO EM CORES (0)  (1)  (2)  (3)  (4 OU +) 

 

RÁDIO (0)  (1)  (2)  (3)  (4 OU +) 

BANHEIRO (0)  (1)  (2)  (3)  (4 OU +) 

AUTOMÓVEL (0)  (1)  (2)  (3)  (4 OU +) 

EMPREGADA MENSALISTA (0)  (1)  (2)  (3)  (4 OU +) 

MÁQUINA DE LAVAR (0)  (1)  (2)  (3)  (4 OU +) 

VIDEOCASSETE e/ou DVD (0)  (1)  (2)  (3)  (4 OU +) 

GELADEIRA (0)  (1)  (2)  (3)  (4 OU +) 

FREEZER (APARELHO INDEPENDENTE OU PARTE DE GELADEIRA DUPLEX) 

(0)  (1)  (2)  (3)  (4 OU +) 
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Anexo C- Questionário de qualidade de vida  

 

FANTASTIC – Marque com um X dentro da alternativa que melhor descreve o seu 

comportamento ou situação no mês passado. 

 

Família e amigos 
Tenho alguém para conversar as coisas que são importantes para mim  
 
(  ) Quase nunca   (   )Raramente   (   )Algumas vezes   (   )Com relativa freqüência    
(   )Quase sempre 
 

Eu dou e recebo afeto 

 (  ) Quase nunca   (   )Raramente   (   )Algumas vezes   (   )Com relativa freqüência    
 (  )Quase sempre 
 

Atividade 
Sou vigorosamente ativo pelo menos durante 30 minutos por dia (corrida, bicicleta, 
etc) 
 
(   )Menos de 1 vez por semana    (   )1-2 vezes por semana (   )3 vezes por semana  
(   ) 4 vezes por semana  (   )5 ou mais vezes por semana 
 
Sou moderadamente ativo (jardinagem, caminhada, trabalho de casa) 
(   )Menos de 1 vez por semana    (   )1-2 vezes por semana (   )3 vezes por semana  
(   ) 4 vezes por semana  (   )5 ou mais vezes por semana 
 

Nutrição 
Eu como uma dieta balanceada (ver explicação)  
 
(   ) Quase nunca  (   )Raramente  (   )Algumas vezes   (   )Com relativa freqüência  
(   )Quase sempre 
 
Eu freqüentemente como em excesso 1) açúcar 2) sal 3) gordura animal 4) 
bobagens e salgadinhos  
(   ) Quatro itens (   )Três itens (   )Dois itens  (   ) Um item  (   ) Nenhum 
 
Eu estou no intervalo de ___ quilos do meu peso considerado saudável  
(   ) Mais de 8 Kg     (   )8 Kg    (   )6 Kg  (   ) 4 Kg   (   )2 Kg 
 
Tabaco e tóxicos 
Eu fumo cigarros  
 
(   ) Mais de 10 por dia  (   )1 a 10 por dia (   ) Nenhum nos últimos 6 
meses  (   )Nenhum no ano passado (   ) Nenhum nos últimos 5 anos 
 
Eu uso drogas como maconha e cocaína  
(   ) Algumas vezes  (   ) Nunca 
 
Eu abuso de remédios ou exagero  
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(   ) Quase diariamente (   ) Com relativa freqüência (   )Ocasionalmente  
(  )Quase nunca  (   ) Nunca 
 
Eu ingiro bebidas que contém cafeína (café, chá ou coca-cola) 
(   )Mais de 10 vezes por dia   (   )7 a 10 vezes por dia   (   )3 a 6 vezes por dia 
(   )   1 a 2 vezes por dia Nunca 
 
Álcool 
A minha ingestão média por semana de álcool é: ___ doses (ver explicação) 
 
(   ) Mais de 20   (   )13 a 20     (   )11 a 12   (   )8 a 10   (   )0 a 7 
 
Eu bebo mais de 4 doses em uma ocasião  
(   ) Quase diariamente  (   )Com relativa freqüência   (   )Ocasionalmente   
(   )  Quase nunca   (   )Nunca 
 
Eu dirijo após beber  
(   ) Algumas vezes   (   )Nunca 
 
Sono, cinto de segurança, stress e sexo seguro 
Eu durmo bem e me sinto descansado  
 
(   ) Quase nunca Raramente   (   )Algumas vezes   (   )Com relativa freqüência  
(   )Quase sempre 
 
Eu uso cinto de segurança  
(   ) Nunca   (   ) Raramente    (   ) Algumas vezes  (   ) A maioria das vezes (   ) 
Sempre 
 
Eu sou capaz de lidar com o stress do meu dia-a-dia  
(   ) Quase nunca  (  ) Raramente  (   )Algumas vezes   (   )Com relativa freqüência 
(   )Quase sempre 
 
Eu relaxo e desfruto do meu tempo de lazer  
(   )Quase nunca  (   ) Raramente   (   ) Algumas vezes (    )Com relativa freqüência  
(   )Quase sempre 
 
Eu pratico sexo seguro (veja explicação) 
(  ) Quase nunca  (   )Raramente   (   )Algumas vezes   (   )Com relativa freqüência 
 (   )Sempre 
 
Tipo de comportamento 
Aparento estar com pressa  
 
(  )Quase sempre   (   )Com relativa freqüência  (   )Algumas vezes   (   )Raramente 
(   )Quase nunca 
 
Eu me sinto com raiva e hostil  
(   )Quase sempre   (   )Com relativa freqüência   (   )Algumas vezes (  )Raramente 
(  )Quase nunca 
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Introspecção 
Penso de forma positiva e otimista  
 
(   )Quase nunca   (  )Raramente  (  ) Algumas vezes  (   )Com relativa freqüência  
(   )Quase sempre 
 
Eu me sinto tenso e desapontado  
(   )Quase sempre   (  )Com relativa freqüência   (   )Algumas vezes   (   )Raramente  
(   )Quase nunca 
 
Eu me sinto triste e deprimido  
(   )Quase sempre   (   )Com relativa freqüência   (   )Algumas vezes   (   ) Raramente 
(   )Quase nunca 
 
Trabalho  
Eu estou satisfeito com meu trabalho ou função 
 
(   ) Quase nunca    (   )Raramente    (   )Algumas vezes  (   )Com relativa freqüência 
(   )Quase sempre 
 
 
Instruções. 
Dieta balanceada (para pessoas com idade de 4 anos ou mais). 
Pessoas diferentes necessitam de diferentes quantidades de comida. A quantidade 
de comida necessária por dia dos 4 grupos de alimentos dependem da idade, 
tamanho corporal, nível de atividade física, sexo e do fato de estar grávida ou 
amamentando. A tabela abaixo apresenta o número de porções mínimo e máximo 
de cada um dos grupos. Por exemplo, crianças podem escolher o número menor de 
porções, enquanto que adolescentes do sexo masculino podem escolher um número 
maior de porções. Para a maioria das pessoas o número intermediário será 
suficiente. 
 
Grãos e cereais: Escolha grãos integrais e produtos enriquecidos com maior 
freqüência 
 
 
Frutas e vegetais: Escolha vegetais verde-escuro e laranjado com maior freqüência 
 
Derivados do leite: Escolha produtos com baixo conteúdo de gordura 
 
Carnes e semelhantes: Escolha carnes magras, aves e peixes assim como 
ervilhas, feijão e lentilha com mais freqüência. 
 
Outros alimentos: Outros alimentos que não estão em nenhum dos grupos 
possuem altos conteúdos de gordura e calorias e devem ser usados com moderação 
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Porções recomendadas por dia 
 
Grãos e cereais: 5-12  
 
Frutas e vegetais: 5-10  
 
Derivados do leite:  
Crianças (4-9 anos): 2-3 
Jovens (10-16 anos): 3-4 
Adultos:  2-4 
Grávidas e amamentando: 3-4 
 
 
Carnes e semelhantes: 2-3 
 
 
Álcool. 1 dose= 1 lata de cerveja (340 ml) ou 1 copo de vinho (142 ml) ou 1 curto (42 
ml). 
 
Sexo seguro. Refere-se ao uso de métodos de prevenção de infecção e concepção. 
 
Sexo: M ( ) F ( ) Peso Corporal: __________(kg) Estatura _________ (m) 
Silhueta: Real  (  )  Ideal   (  ) Sexo oposto (  ) 
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Anexo D- Classificação Questionário Fantastic – Estilo de vida 

 

O resultado da avaliação do estilo de vida é fornecido pela soma da pontuação obtida nas 

respostas, as quais são escalonadas entre cinco níveis. Atribui-se pontuação zero quando a resposta for 

“quase nunca”, um ponto para “raramente”, dois para “algumas vezes”, três para “com relativa 

freqüência” e quatro quando a resposta for “quase sempre”. Quando a pergunta oferecer apenas duas 

repostas, no caso zero ponto para resposta “quase nunca” e quatro pontos para “quase sempre”. 

No momento da tabulação dos dados, você atribui esses valores para as respostas. 

A classificação do estilo de vida é feita considerando a soma geral das respostas, classificando os 

sujeitos em cinco categorias: excelente, muito bom, bom, regular e necessita melhorar (Tabela). 

 

Tabela . Classificação da influência do estilo de vida na saúde. 

Classificação Escore 

Excelente 85 – 100 

Muito bom 70 – 84 

Bom 55 – 69 

Regular 35 – 54 

Necessita melhorar 0 – 34 
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Anexo E – Questionário internacional de atividade física – versão curta 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – 

VERSÃO CURTA 

Nome:_______________________________________________________ 

Data: ______/ _______ / ______ Idade : ______ Sexo: F ( ) M ( ) 

 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem 

como parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está 

sendo feito em diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a 

entender que tão ativos nós somos em relação à pessoas de outros países. As 

perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física na 

ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para 

ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas 

atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por favor, 

responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado pela sua 

participação! 

 

Para responder as questões lembre que: 

- atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço 

físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal 

- atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico 

e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 

 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por 

pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. 

 

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos 

contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar 

para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 

 

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

 

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto 

tempo no total você gastou caminhando por dia? 

 

horas: ______ Minutos: _____ 

 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por 

pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, 

nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos 

leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, 
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aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente 

sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA 

CAMINHADA) 

 

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

 

 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 

minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por 

dia? 

 

horas: ______ Minutos: _____ 

 

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por 

pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica 

aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços 

domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos 

elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou 

batimentos do coração. 

 

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

 

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 

contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 

 

horas: ______ Minutos: _____ 

 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, 

no trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o 

tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa 

visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo 

gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 

 

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 

 

______horas ____minutos 

 

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de 

semana? 

 

______horas ____minutos 
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Anexo F- Classificação do nível de atividade física 

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA IPAQ 

 

1. MUITO ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de: 

a) VIGOROSA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão 

b) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão + MODERADA e/ou 

CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão. 

 

2. ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de: 

a) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão; ou 

b) MODERADA ou CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão; ou 

c) Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 150 minutos/sem (caminhada + 

moderada + vigorosa). 

 

3. IRREGULARMENTE ATIVO: aquele que realiza atividade física, porém 

insuficiente para ser classificado como ativo, pois não cumpre as recomendações 

quanto à freqüência ou duração. Para realizar essa classificação soma-se a 

freqüência e a duração dos diferentes tipos de atividades (caminhada + moderada + 

vigorosa). Este grupo foi dividido em dois sub grupos de acordo com o cumprimento 

ou não de alguns dos critérios de recomendação: 

 

IRREGULARMENTE ATIVO A: aquele que atinge pelo menos um dos critérios da 

recomendação quanto à freqüência ou quanto à duração da atividade: 

a) Freqüência: 5 dias /semana ou 

b) Duração: 150 min / semana 

 

IRREGULARMENTE ATIVO B: aquele que não atingiu nenhum dos critérios da 

recomendação quanto à freqüência nem quanto à duração. 

 

4. SEDENTÁRIO: aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 

10 minutos contínuos durante a se 
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Anexo G: Fichas de Avaliações Físicas 

Processo de familiarização  

-Recepção dos voluntários e explicação sobre o processo de familiarização;  

-Breve explicação e conversa sobre o projeto, sua importância e seu objetivo (explicar as etapas);  
-Explicação e demonstração da técnica, procedimentos e padronização adotada durante a realização dos 
exercícios.  

                                   

 
 
 
 
 
 
 

        
Cold Pressor Test 
PAS repouso: _______ mmHg 
FC:  

PAD repouso: _______ mmHg 
 

PAS Pós CPT: _______ mmHg   
FC: 

PAD Pós CPT: _______ mmHg 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Data /        /    

Nome do avaliador: 

Nome dos ajudantes: 

Nome do voluntário: 

Peso:                                                      Estatura:                                                    IMC:              Kg/m²    

Hipertensa:  (    ) sim      (    ) não          faz uso de medicação?     (     ) sim     (     ) não 

Circunferência  cintura:               cm                                       Circunferência quadril:             cm 

Horário marcado para a familiarização:                          Intervalo entre as sessões 

Nome ou número:  1º p/2º: 2ºp/3º: 3ºp/4º: 

Padronização da posição do corpo–  Exercício: Supino na máquina 

Banco: (N° visível) 

Encosto (N° visível)   

 
Padronização da posição do corpo–  Exercício: Cadeira Flexora 

Regulagem tornozelo 

Regulagem joelho  Encosto (N° visível)  

 
Padronização da posição do corpo–  Exercício: Voador 

Pegada (ponto referencia entre indicador/polegar) 

Banco (furos visíveis)   

Amplitude n° de 1 a 7  Posição pés 
(padrão) 
 

 

 
Padronização da posição do corpo–  Exercício: Cadeira extensora  

Encosto 

Joelho    

Tornozelo  
 

 

Padronização da posição do corpo–  Exercício: Puxador frente 

Mão esquerda: valor em cm 

Mão direita: valor  em cm Apoio coxa (n° visível do circulo)  

Pés em baixo   

 
Padronização da posição do corpo–  Exercício: Leg press horizontal 

Alavanca de regulagem (Nº de furos visíveis): 

Posição dos pés Eixo X Eixo Y: 

*Obs: medição realizada na 
região lateral dos pés 

E: D: 

 
Padronização da posição do corpo–  Exercício: Remada  

Pegada: largura dos ombros 

Distancia ao sentar    
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1º sessão Data da sessão: Data última menstruação:                                       CM Regular? Contraceptivo? 

Fase do CM:   Duração total da sessão: Ritmo Int. exerc: Int. circ: 

Ord Exercícios Carga 
1ºcircuito 
 

1ºcircuit 
Repet. 

1ºcircuit 
T.exec. 
 

 Carga 
2ºcircuito 

2ºcircuit 
Repet. 
 

2ºcircuit 
T.exec. 

1º Supino na maquina        

2º Cadeira flexora        

3º Voador         

4º Cadeira extensora        

5º Puxador frente        

6º Leg press horizontal        

7º Remada         

2º sessão Data da sessão: Data última menstruação:                                       CM Regular? Contraceptivo? 

Fase do CM:   Duração total da sessão: Ritmo Int. exerc: Int. circ: 

Ord Exercícios Carga 
1ºcircuito 
 

1ºcircuit 
Repet. 

1ºcircuit 
T.exec. 
 

 Carga 
2ºcircuito 

2ºcircuit 
Repet. 
 

2ºcircuit 
T.exec. 

1º Supino na maquina        

2º Cadeira flexora        

3º Voador         

4º Cadeira extensora        

5º Puxador frente        

6º Leg press horizontal        

7º Remada         

3º sessão Data da sessão: Data última menstruação:                                       CM Regular? Contraceptivo? 

Fase do CM:   Duração total da sessão: Ritmo Int. exerc: Int. circ: 

Ord Exercícios Carga 
1ºcircuito 
 

1ºcircuit 
Repet. 

1ºcircuit 
T.exec. 
 

 Carga 
2ºcircuito 

2ºcircuit 
Repet. 
 

2ºcircuit 
T.exec. 

1º Supino na maquina        

2º Cadeira flexora        

3º Voador         

4º Cadeira extensora        

5º Puxador frente        

6º Leg press horizontal        

7º Remada         
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AQUECIMENTO                                                                                 Supino na maquina  

(            ) % de 1 RM / Nº de barras ou kg: Nº de rep: Intervalo de recup: 

Tentativas 

 Lento Médio rápido  

1º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade     Int. de rec: 

2º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade    Int. de rec: 

3º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade    Int. de rec: 

 Sim Não 

1 RM encontrado?   

Obs: 

Cadeira flexora 

(            ) % de 1 RM / Nº de barras ou kg: Nº de rep: Intervalo de recup: 

Tentativas 

 Lento Médio rápido  

1º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade     Int. de rec: 

2º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade    Int. de rec: 

3º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade    Int. de rec: 

 Sim Não 

1 RM encontrado?   

Obs: 

Voador  

(            ) % de 1 RM / Nº de barras ou kg: Nº de rep: Intervalo de recup: 

Tentativas 

 Lento Médio rápido  

1º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade     Int. de rec: 

2º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade    Int. de rec: 

3º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade    Int. de rec: 

 Sim Não 

1 RM encontrado?   

Obs: 

Cadeira extensora 

(            ) % de 1 RM / Nº de barras ou kg: Nº de rep: Intervalo de recup: 

Tentativas 

 Lento Médio rápido  

1º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade     Int. de rec: 

2º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade    Int. de rec: 

3º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade    Int. de rec: 

 Sim Não 

1 RM encontrado?   

Obs: 

Puxador frente  

(            ) % de 1 RM / Nº de barras ou kg: Nº de rep: Intervalo de recup: 

Tentativas 

 Lento Médio rápido  

1º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade     Int. de rec: 

2º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade    Int. de rec: 

3º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade    Int. de rec: 

 Sim Não 

1 RM encontrado?   

Obs: 

Leg press horizontal 

(            ) % de 1 RM / Nº de barras ou kg: Nº de rep: Intervalo de recup: 

Tentativas 

 Lento Médio rápido  

1º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade     Int. de rec: 

2º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade    Int. de rec: 

3º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade    Int. de rec: 

 Sim Não 

1 RM encontrado?   

Obs: 

Remada 

(            ) % de 1 RM / Nº de barras ou kg: Nº de rep: Intervalo de recup: 

Tentativas 

 Lento Médio rápido  

1º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade     Int. de rec: 

2º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade    Int. de rec: 

3º tentativa Nº de barras ou kg: Nº de rep: Velocidade    Int. de rec: 

 Sim Não 

1 RM encontrado?   

TESTE DE 1RM (1AMVMD)–                                                              Horário da sessão:                                     Data da sessão: 

SESSÃO:   Nome do voluntário: 

Nome dos ajudantes:  

Questionário                                  Realização de exercícios físicos antes dos testes        (    ) Sim   (    ) não 

 Normal Levemente alterado(a) Alterado(a) 

Alimentação     

Estado de prontidão     
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Sessões de Treino 
 

Nome:                                                      Data: 

 1ºsessão 2ºsessão 3ºsessão 4º sessão 

Aleatorização     

 
 

 
 

Questionário 

 Normal Levemente alterado(a) Alterado(a) 

Alimentação    

Estado de prontidão    

Obs: 

Ralização de exercícios antes dos teste Sim Não 

Obs: 

 
CONTROLE:  Data:                            
 
Pressão Arterial  

 

2 min:   PAS                              PAD_______FC___ 
5  min:  PAS                              PAD_______FC___ 
10  min:PAS                              PAD_______FC___ 
15 min: PAS                            PAD________FC___ 

20  min: PAS                           PAD________FC___ 
25 min: PAS                           PAD________FC___ 
30 min: PAS                           PAD________FC___ 

 
COLD PRESSOR TEST (30 min após sessão) 

 
 

Questionário 

 Normal Levemente alterado(a) Alterado(a) 

Alimentação    

Estado de prontidão    

Obs: 

Ralização de exercícios antes dos teste Sim Não 

Obs: 

 
 
Pressão arterial - Antes sessão:   PAS                              PAD_______  FC________ 
 

1º sessão Data da sessão: Usa contraceptivo: CM Regular? 

Fase do CM: Data da última menstruação: Duração total da sessão: 

Ritmo: Intervalo exercícios: Intervalo circuito: 

Ord Exercícios (           ) %  1RM 
 
Carga 

1ºcircuito 
Repet. 

2ºcircuito 
Repet. 

3ºcircuit 
Repet. 

1ºcircuit 
T.exec. 
 

2ºcircuit 
T.exec. 

3ºcircuit 
T.exec. 

  

1º Supino 
maquina 

         

2º Cadeira flexora          

3º Voador           

4º Cadeira 
extensora 

         

5º Puxador frente          

6º Leg press hor.          

7º Remada           
Pressão Arterial Pós sessão  
2 min:   PAS                              PAD_______FC___ 
5  min:  PAS                              PAD_______FC___ 
10  min:PAS                              PAD_______FC___ 
15 min: PAS                            PAD________FC___ 

20  min: PAS                           PAD________FC___ 
25 min: PAS                           PAD________FC___ 
30 min: PAS                           PAD________FC___ 

 
COLD PRESSOR TEST (30 min após sessão) 

 
 
 

Questionário 

 Normal Levemente alterado(a) Alterado(a) 

Alimentação    

Estado de prontidão    

Obs: 

 Sim Não 

Ralização de exercícios antes dos teste   

Obs: 

 

PAS Pós CPT: _______ mmHg 
FC: 

PAD Pós CPT: _______ mmHg 

PAS Pós CPT: _______ mmHg 
FC: 

PAD Pós CPT: _______ mmHg 
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Pressão Arterial - Antes sessão:   PAS                              PAD_______  FC___ 

 
Pressão Arterial Pós sessão
 
2 min:   PAS                              PAD_______  FC___ 
5  min:  PAS                              PAD_______  FC___ 
10  min:PAS                              PAD_______  FC___ 
 

15 min: PAS                            PAD________FC___ 
20  min: PAS                           PAD________FC___ 
2 5 min: PAS                           PAD________FC___ 
30 min:  PAS                           PAD________FC___ 

COLD PRESSOR TEST (30 min após sessão) 

 
 

Questionário 

 Normal Levemente alterado(a) Alterado(a) 

Alimentação    

Estado de prontidão    

Obs: 

 Sim Não 

Ralização de exercícios antes dos teste   

Obs: 

 
Pressão arterial - Antes sessão:   PAS                              PAD_______  FC___ 
 

3º sessão Data da sessão: Data última menstruação:                                       Fase do CM: 

Duração total da sessão: Ritmo: Intervalo exercícios: Intervalo circuito: 

Ord Exercícios (           ) %  1RM 
 
Carga 

1ºcircuitoR
epet. 

2ºcircuito 
Repet. 

3ºcircuit 
Repet. 

1ºcircuitT
.exec. 
 

2ºcircuit 
T.exec. 

3ºcircuit 
T.exec. 

  

1º Supino 
maquina 

         

2º Cadeira flexora          

3º Voador           

4º Cadeira 
extensora 

         

5º Puxador frente          

6º Leg press hor.          

7º Remada           

 
Pressão Arterial Pós sessão
2 min:   PAS                              PAD_______  FC___ 
5  min:  PAS                              PAD_______  FC___ 
10  min:PAS                              PAD_______  FC___ 
15 min: PAS                            PAD________FC___ 

 
20  min: PAS                           PAD________FC___ 
2 5 min: PAS                           PAD________FC___ 
30 min:  PAS                           PAD________FC___ 

 
 
COLD PRESSOR TEST (30 min após sessão) 

2º sessão Data da sessão: Data última menstruação:                                       Fase do CM: 

Duração total da sessão: Ritmo: Intervalo exercícios: Intervalo circuito: 

Ord Exercícios (          ) %  1RM 
 
Carga 

1ºcircuitoR
epet. 

2ºcircuito 
Repet. 

3ºcircuit 
Repet. 

1ºcircuitT
.exec. 
 

2ºcircuit 
T.exec. 

3ºcircuit 
T.exec. 

  

1º Supino 
maquina 

         

2º Cadeira flexora          

3º Voador           

4º Cadeira 
extensora 

         

5º Puxador frente          

6º Leg press hor.          

7º Remada           

PAS Pós CPT: _______ mmHg 
FC: 

PAD Pós CPT: _______ mmHg 

 
PAS Pós CPT: _______ mmHg 
FC: 

 
PAD Pós CPT: _______ mmHg 
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