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RESUMO 

 

A hipertensão arterial (HA) atualmente responde por pelo menos 50% das mortes 
por doença cardiovascular e atinge mais de 60% dos idosos. Medidas como a 
implementação de derivados das sementes e da casca da uva que estimulam a 
vasodilatação e melhora das enzimas antioxidantes, e o exercício aeróbio levando a 
um incremento do volume sistólico e uma redução da resistência vascular periférica. 
Acredita-se que o consumo de suco de uva integral associado à prática de exercício 
aeróbio irá potencializar o efeito na pressão arterial, no perfil lipídico e na 
composição corporal no idoso hipertenso.  Assim, esta pesquisa buscou avaliar o 
efeito de três meses do consumo regular de 200ml de suco de uva integral diário 
associado à prática de exercício físico em idosos com HA na pressão arterial, 
composição corporal, perfil lipídico e capacidade funcional. Trata-se de um estudo 
experimental de caráter clínico randomizado, quantitativo, através de intervenção 
durante 12 semanas, desenvolvida em idosos com diagnóstico de hipertensão, 
acima de 60 anos e residentes na cidade de Valença do Piauí - PI. A pesquisa teve 
a participação de 45 idosos, randomizados em grupo controle (GC, n= 10), grupo 
exercício (GE, n= 10), grupo suco (GS, n= 12) e grupo suco e exercício (GSE, n= 
13). Utilizou-se de medidas antropométricas, bioimpedância tetrapolar para 
avaliação da composição corporal, verificação de pressão arterial semanal, coleta de 
sangue para quantificação de perfil bioquímico, triglicerídeos e glicemia de jejum, 
além da aplicação do questionário IPAQ e da bateria de testes da AHHPERD para 
avaliar nível de atividade física e capacidade funcional (CF). Redução significativa foi 
verificada no GE, GS e GSE para PAS (-25,1±5,6mmHg,  -10,1±5,1mmHg e -
10,0±4,9mmHg; p<0,05), respectivamente. Para PAD apenas os grupos GS e GSE 
apresentaram reduções significativas (-10,1±3,5mmHg e -7,6±3,4mmHg; p<0,05). A 
FC apresentou reduções significativas no GE e GS (-4,6±1,8bpm e -5,2±1,6 bpm).  
Ainda foi verificada redução da circunferência da cintura no GE e GSE (- 
4,20±1,43cm e -5,76±1,25cm; p<0,01) e aumento de peso e IMC no GS 
(1,21±0,30kg e 0,51±0,12kg/m²; p<0,01). Bem como redução de massa gorda no GE 
e GSE (-3,12±0,72kg e -3,06±0,64kg; p<0,01) e aumento no GS (1,79±0,66kg; 
p<0,01), aumento no GE e GSE de MLG (2,48±0,85kg e 3,39±0,74kg; p<0,01) e MM 
(2,51±1,10kg e 3,71±0,97kg; p<0,05, p<0,01), ainda aumento de água corporal no 
GE e GSE (3,04±0,69kg e 4,28±0,60kg; p<0,01) e redução no GS (-1,29±0,63kg; 
p<0,05). Quando avaliada PA semanal, redução significativa ocorreu para PAS e 
PAD no GSE da semana 1 para as demais. No GE apenas PAS reduziu ao longo 
das semanas. Conclui-se que 12 semanas de consumo de suco de uva associado à 
prática de exercício aeróbio proporcionaram reduções na PA de idosos hipertensos, 
além de estabilização da PAD ao longo das semanas. 
 

Palavras-chave: Uvas. Exercício aeróbio. Hipertensão arterial. Idoso. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Hypertension currently accounts for at least 50% of deaths from cardiovascular 
disease and affects more than 60% of the elderly. Measures such as the 
implementation of seeds and grape bark derivatives that stimulate vasodilation and 
improvement of antioxidant enzymes, and aerobic exercise leading to an increase in 
systolic volume and a reduction in peripheral vascular resistance. It is believed that 
the consumption of whole grape juice associated with the practice of aerobic exercise 
will potentiate the effect on blood pressure, lipid profile and body composition in the 
elderly hypertensive. Thus, this study aimed to evaluate the effect of three months of 
the regular consumption of 200ml of daily grape juice associated to exercise in 
elderly people with arterial hypertension in blood pressure, body composition, lipid 
profile and functional capacity. This is an experimental, randomized, quantitative 
study using a 12-week intervention developed in elderly patients diagnosed with 
hypertension, over 60 years old and living in the city of Valença do Piauí-PI. The 
study had the participation of 45 elderly people, in the control group (CG, n = 10), 
exercise group (SG, n = 10), juice group 13). The use of anthropometric 
measurements, tetrapolar bioimpedance to assess body composition, weekly blood 
pressure check, blood collection for quantification of biochemical profile, triglycerides 
and fasting glycemia, and the application of the IPAQ questionnaire and AHHPERD 
test battery were used. Assess physical activity level and functional capacity (FC). 
Significant reduction was observed in SG, GS and GSE for SBP (-25.1 ± 5.6mmHg, -
10.1 ± 5.1mmHg and -10.0 ± 4.9mmHg, p <0.05), respectively. For PAD only the GS 
and GSE groups presented significant reductions (-10.1 ± 3.5 mmHg and -7.6 ± 3.4 
mmHg, p <0.05). HR showed significant reductions in SG and GS (-4.6 ± 1.8 bpm 
and -5.2 ± 1.6 bpm). Waist circumference reduction in the SG and GSE (-4.20 ± 
1.43cm and -5.76 ± 1.25cm, p <0.01) and weight gain and BMI in the GS (1.21 ± 0.30 
kg and 0.51 ± 0.12 kg / m², p <0.01). As well as reduction of fat mass in GE and GSE 
(-3.12 ± 0.72 kg and -3.06 ± 0.64 kg, p <0.01) and increase in GS (1.79 ± 0.66 kg, p 
< 0.01), increase in SG and GSE of MLG (2.48 ± 0.85 kg and 3.39 ± 0.74 kg, p 
<0.01) and MM (2.51 ± 1.10 kg and 3.71 ± 0.97 kg, p <0.05, p <0.01), still increased 
body water in EG and GSE (3.04 ± 0.69 kg and 4.28 ± 0.60 kg, p <0.01) and 
reduction in GS (-1.29 ± 0.63 kg, p <0.05). When weekly BP was evaluated, 
significant reduction occurred for SBP and DBP in GSE at week 1 for the others. In 
GE only PAS reduced over the weeks. It was concluded that 12 weeks of grape juice 
consumption associated with the practice of aerobic exercise provided reductions in 
the BP of hypertensive elderly, in addition to stabilization of PAD over the weeks. 

 

Key-words: Grape. Aerobic exercise. Arterial hypertension. Elderly. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O perfil demográfico brasileiro tem se transformado em um contingente cada 

vez mais significativo de pessoas com mais de 60 anos, trazendo consigo problemas 

de saúde que desafiam os sistemas de saúde e de previdência social (MIRANDA; 

MENDES; DA SILVA, 2016). Os idosos estão expostos a fatores de risco oriundos 

da forte urbanização acelerada, acompanhada de mudanças dos padrões de 

consumo e estilo de vida, além da falta de exercício neste grupo populacional. Em 

conjunto, está o consumo excessivo de alimentos industrializados, estresse social, 

além do uso de bebidas alcoólicas e tabagismo, o que leva a predisposição a 

doenças cardiovasculares (PIUVEZAM et al., 2015).  

Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares a hipertensão arterial (HA) é o de maior prevalência, faz parte do 

grupo de fatores de risco modificáveis, e assim revela-se como um importante 

problema de saúde pública por sua alta prevalência como causa de 

morbimortalidade em idosos (ESPERANDIO et al., 2013). A HA é responsável por 

pelo menos 50% das mortes por doença cardiovascular e atinge mais de 60% dos 

idosos (MALACHIAS et al., 2016). 

O Ministério da Saúde relata que desenvolver um sistema de prevenção e 

tratamento da HA consiste em manter o peso corporal adequado, reduzir o consumo 

de sódio dos alimentos, abolir o uso de bebidas alcoólicas, incluir alimentos 

funcionais à alimentação, abandono do tabagismo e prática de exercício físico 

regular (BRASIL, 2006).  

De acordo com a Portaria n 398, de 30 de abril de 1999, da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), alimentos funcionais são definidos como todo 

aquele alimento ou ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, quando 

consumido fazendo parte de uma dieta, produz efeitos metabólicos e/ou fisiológicos 

benéficos à saúde, devendo ser seguro para consumo sem supervisão médica 

(BRASIL, 1999; CARVALHO et al., 2013). Alguns alimentos são relatados pela 

American Dietetic Association (ADA) por possuírem efeitos na prevenção de 

doenças cardiovasculares, entre eles estão os alimentos com compostos biotivos 

como as catequinas, isoflavonas, licopeno e resveratrol (HASLER et al., 2004). 

Os polifenóis, grupo base do resveratrol, possuem duas categorias: os não-

flavonóides, que incluem o resveratrol; e os flavonoides, tais como a quercetina e a 
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catequina os quais são derivados geralmente das sementes e da casca da uva 

(BONNEFONT-ROUSSELOT, 2016). O resveratrol é um polifenol não flavonóide, 

composto de um derivado estilbeno, produzido de uma fitoalexina nas plantas, 

notavelmente presente nas uvas e vinho tinto (BONNEFONT-ROUSSELOT, 2016). 

Este tem apresentado possuir respostas a estresse oxidativo, infecções microbianas, 

radiação, e tem mostrado efeito cardioprotetor por sua habilidade em reduzir o 

colesterol total e o LDL-c, inibir a agregação plaquetária, estimular a vasodilatação e 

enzimas antioxidantes, entre outras (SÉFORA-SOUSA; DE ANGELIS-PEREIRA, 

2013; PEREIRA-JÚNIOR et al., 2013).  

Além dos alimentos funcionais, o exercício físico aeróbio tem sido 

considerado uma medida terapêutica e preventiva das doenças cardiovasculares e 

seus fatores de risco, principalmente da HA, por melhorar o desempenho funcional 

em idosos (CHAGAS et al., 2015; LEIBOWITZ et al., 2014). Destes, o treinamento 

aeróbio, ou seja, com produção de energia pelo sistema oxidativo, produz alterações 

fisiológicas favoráveis, não existindo obstrução mecânica do fluxo sanguíneo, com 

incremento do volume sistólico e uma redução da resistência vascular periférica 

(CORNELISSEN; SMART, 2013; NOGUEIRA et al., 2012). A American College of 

Sports Medicine (ACSM) orienta trinta minutos de atividade física com intensidade 

moderada pelo menos cinco dias por semana, totalizando cento e cinquenta minutos 

por semana de treinamento de resistência aeróbia, para se obter respostas positivas 

na redução da pressão arterial (PA) (PESCATELLO et al., 2015).  

Fazendo uma busca na literatura não foi encontrado nenhum estudo que 

aborda a temática completa. Embora a literatura reporte que o suco de uva, utilizado 

como alimento funcional, é eficiente em reduzir a PA em 40 pacientes hipertensos, 

os quais receberam 5,5ml/kg de peso/dia de suco de uva Concord ou uma bebida 

placebo durante 8 semanas com medidas na 0, 4 e 8 semanas, houve redução no 

grupo que consumiu o suco de uva Concord na PA diminuiu em média 7,2 mm Hg (p 

= 0,005) e a PA diastólica reduziu em média em 6,2 mm Hg (p = 0,001) no o final de 

8 semanas. No mesmo sentido, Park et al. (2009) avaliou através de estudo duplo-

cego controlado por placebo o efeito do suco de uva Concord na PA e outros 

marcadores de estresse oxidativo de 40 homens hipertensos adultos, um grupo foi 

instruído a consumo de 5,5ml/kg de peso/dia de suco de uva e outro grupo 

consumiram suco placebo, observando um potencial antioxidante aumentado de 

1.31 ± 0.01 (pós-implementação) versus 1.33 ± 0.01 (pré-suplementação) (p <0,1) e 
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redução de 26% no DNA linfocitário no grupo do suco de uva, enquanto nenhuma 

diferença foi encontrada no grupo controle. E ainda Dohadwala et al. (2010) em seu 

estudo cruzado duplo-cego investigou se o suco de uva 100% Concord reduz PA em 

pacientes com pré-hipertensão e hipertensos grau I, 64 pacientes saudáveis que não 

tomavam nenhum medicamento anti-hipertensivo foram divididos em grupo suco de 

uva e grupo placebo fizeram a ingestão durante 8 semanas em que não apresentou 

efeito primário de 24 h na PAS, enquanto na PAD ou estresse induzido foram 

observadas mudanças significativas, na avaliação secundária houve redução na 

PAS, além disso no início do estudo, a pressão noturna foi menor à noite do que 

durante o dia, e aumentou 1,4 pontos percentuais após o suco de uva e diminuiu 2,3 

pontos percentuais após o placebo (p= 0,005). 

Com o mesmo objetivo só que em ratos Mosele et al. (2012) estudaram os 

efeitos do pré-tratamento do suco de uva roxo em proteínas sinalizadoras envolvidas 

na remodelação cardíaca em ratos com HA pulmonar induzida pela monocrotalina, 

tratados por 6 semanas com água ou suco de uva roxo por gavagem (10 mL·kg(-1)) 

e na terceira semana eles receberam uma dose única de MCT (60 mg/kg ip), 

apresentando redução no pré-tratamento com suco de uva roxo na a resistência 

vascular pulmonar e melhora nos parâmetros hemodinâmicos na hipertensão 

induzida por monocrotalina, ambos os grupos exibiram níveis aumentados de H2O2, 

que foram reduzidos à linha de base em no grupo com suco de uva. 

Novamente com humanos Draijer et al. (2015) em seu estudo duplo-cego 

controlado por placebo, observou o efeito de dois extratos de uva sobre a PA e a 

função vascular em 60 indivíduos sem tratamento e hipertensos após 4 semanas de 

intervenção, usou-se os extratos (uva-vinho tinto e uva sozinho) com altas 

concentrações de antocianinas e flavonóis, mas a uva sozinha era relativamente 

pobre em catequinas e procianidinas, mostraram que a PA sistólica / diastólica 

ambulatorial de 24 horas foi significativamente menor na intervenção do extrato de 

vinho (135,9 ± 1,3 / 84,7 ± 0,8 mmHg) comparado ao placebo (138,9 ± 1,3 / 86,6 ± 

1,2 mmHg), predominantemente durante o dia. As concentrações plasmáticas do 

vasoconstritor endotelina-1 diminuíram em 10%, mas outras medidas da função 

vascular não foram afetadas.  

Apenas dois estudos investigaram o efeito da associação de suco de uva e 

exercício para redução de estresse oxidativo e inflamatório, em que um investigou o 

suco integral de uva roxa no desempenho de corredores recreativos em 28 
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voluntários de ambos os sexos randomizados para um grupo que recebeu suco de 

uva (10 mL/kg/min por 28 dias) ou um grupo que recebeu isocalórico com bebida 

controle isoglicêmica e isovolumétrica, avaliados com teste de esforço de exaustão, 

teste do limiar anaeróbico e teste de capacidade aeróbica, juntamente com 

avaliações de marcadores de estresse oxidativo, inflamação, resposta imune e lesão 

muscular, realizada no início e 48 horas após o protocolo de suplementação, 

observando que o grupo que consumiu o suco de uva mostrou um aumento 

significativo (15,3%) no tempo de corrida até a exaustão (p = 0,002), aumentos 

significativos na capacidade antioxidante total (38,7%; p = 0,009), e os níveis de 

proteína reativa permaneceram inalterados, e ainda de forma contraste, não houve 

mudanças significativas para qualquer destas variáveis no grupo controle 

(TOSCANO et al., 2015). 

Enquanto outro estudo avaliou também o efeito protetor do suco de uva roxo 

orgânico no estresse oxidativo produzido por um exercício exaustivo em ratos, os 

quais foram tratados com suco de uva orgânico (Vitis labrusca) e subsequentemente 

submetido a um exercício exaustivo. Parâmetros do estresse oxidativo, como o 

ácido tiobarbitúrico reativo, oxidação de diacetato de diclorofluoresceína e níveis de 

sulfidrilas não proteicos no cérebro, músculo esquelético e sangue foram avaliados, 

encontrando após a intervenção aumento nos níveis de ácido tiobarbitúrico reativo e 

a oxidação de diacetato de diclorofluoresceína, e diminuíram os níveis de sulfidrilas 

não proteicos no tecido de ratos, indicando que a ingestão de suco de uva orgânico 

foi capaz de proteger contra o dano oxidativo causado por um exercício exaustivo 

em diferentes tecidos de ratos (DALLA CORTE et al., 2013). 

 Tendo em vista todos os fatores dietéticos e fisiológicos que envolvem o idoso 

hipertenso, bem como a eficácia de estudos que mostram o efeito do consumo de 

suco de uva na melhoria da PA e estudos que mostram os benefícios da prática de 

exercício aeróbio na PA do idoso, a hipótese da presente pesquisa se pauta na 

premissa de que o consumo de suco de uva integral associado à prática de exercício 

aeróbio irá potencializar o efeito na PA, no perfil lipídico e na composição corporal 

no idoso hipertenso.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Avaliar o efeito de três meses do consumo regular de 200ml de suco de uva 

integral diário associado à prática de exercício físico em idosos com hipertensão 

arterial residentes na cidade de Valença do Piauí - PI. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Comparar a influencia do consumo de suco de uva integral e exercício físico 

na composição corporal e PA antes e após 12 semanas da ingestão do suco de uva 

integral e atividade física em idosos hipertensos; 

- Analisar os valores dos parâmetros metabólicos (colesterol total, HDL- 

colesterol, LDL- colesterol, VLDL- colesterol, glicemia de jejum e triglicerídeos) antes 

e após 12 semanas da ingestão de suco de uva integral e atividade física em idosos 

hipertensos;  

- Observar a presença de variação de capacidade funcional antes e após 12 

semanas da ingestão de suco de uva integral e atividade física em idosos 

hipertensos. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 INTERDISCIPLINARIDADE DO ENVELHECIMENTO E HIPERTENSÃO 

ARTERIAL NO INTERIOR DO PIAUÍ. 

 

 O Piauí conta com uma população estimada em 2016 de 3.212.180 mil 

habitantes, destes 6,9% são pessoas com 60 anos ou mais de idade com limitação 

funcional para realizar Atividades de Vida Diária (IBGE, 2016a). E ainda segundo a 

Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico (VIGITEL) na capital do Piauí 23,2% da população adulta tem HA, sendo 

a população feminina a mais afetada com 24,8% e a masculina com 21,2% 

(BRASIL, 2017). A cidade de Valença do Piauí é a 25ª cidade mais populosa do 

estado. 

A população estimada pelo IBGE (2016b) para a cidade de Valença do Piauí 

é de 20.579 mil habitantes. Possui uma área territorial de 1.334,629km², densidade 

demográfica de 15,23 hab/km². Atualmente a população idosa da cidade de Valença 

do Piauí consta de 3.041 idosos residentes, acima de 60 anos, atendidos em 35 

estabelecimentos de saúde disponíveis pelo SUS (IBGE, 2016b). 

A cidade de Valença do Piauí foi, em sua origem, uma aldeia de índios 

Aroazes que recebeu posteriormente o nome de Catinguinha. No início do século 

XVIII, alguns Jesuítas se estabeleceram nas proximidades da nascente do rio 

Tabua, com o fim de catequizar os gentios; levantaram, com o auxílio dos indígenas, 

algumas choupanas e iniciaram a construção de um gingantesco templo de pedras, 

do qual há ainda indícios. Em 1740, o Bispo do Maranhão D. Frei Manoel da Cruz, 

sabedor de que aquela povoação vinha de desenvolvendo-se consideravelmente, 

criou nela uma freguesia sob o cargo de Nossa Senhora da Conceição, tendo como 

sede o local denominado Aroazes, hoje povoado com este nome (IBGE, 2016b). 

Algumas alterações toponímicas municipais foram realizadas, onde foi 

alterada Berlengas para Valença, pelo decreto-lei estadual nº. 754, de 30/12/1943. 

Berlengas para Valença do Piauí alterado pela lei estadual nº. 128, de 26/07/1948 

(IBGE, 2016b). 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Valença do Piauí (SMS-

Valença do Piauí), a área correspondente a UBS Dr. Francisco de Castro, Bairro 

Amando Lima, atende atualmente 622 famílias, possui prevalência de doenças 
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crônicas como: HA, seguida de diabetes, infecções das vias aéreas superiores, 

verminoses, anemia e sobrepeso. Atualmente conta com 316 hipertensos atendidos 

no programa Hiperdia da UBS Dr. Francisco de Castro. 

Desta forma, faz-se necessário falar sobre gerontologia. Esta é o estudo e a 

prática de elementos que envolvam estilo de vida, cuidados com a saúde e o meio 

ambiente que levam a melhor qualidade de vida e longevidade em um determinado 

indivíduo ou na população como um todo. Constitui de estratégias que inclui dieta e 

atividade física, além de cuidados adversos (COHEN, 2008). 

Para a gerontologia, a equipe de saúde deve trabalhar de forma 

interdisciplinar e pode ser constituída por todos os profissionais que lidam com 

pacientes hipertensos: médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, 

nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, professores de 

educação física, musicoterapeutas, farmacêuticos, educadores, comunicadores, 

funcionários administrativos e agentes comunitários de saúde (MALACHIAS et al., 

2016; BRASIL, 2014a).  

Interdisciplinaridade consiste no encontro de diferentes disciplinas, produzido 

pela interseção de diferentes saberes/disciplinas sendo usada na teoria e prática, 

geralmente através de intervenções. Para a prática da interdisciplinaridade, vale 

refletir sobre a “integralidade” uma das diretrizes do SUS, organizado por 

descentralização, atendimento integral e participação da comunidade, realizados 

pela prática interdisciplinar (BISPO; TAVARES; TOMAZ, 2014). 

A exemplo, um estudo de Lauzire et al. (2013) examinou o efeito de um 

programa educativo interdisciplinar em pessoas com HA e observou reduções 

significativas na pressão arterial sistólica (PAS). Outro estudo acompanhou adultos 

portadores de HA e diabetes participantes de atividades de educação em saúde de 

forma interdisciplinar, com orientações para mudanças no estilo de vida com 

alimentação saudável e práticas de atividade física, observando melhoria na 

satisfação do usuário e melhorias no estilo de vida (BARBOSA, 2016). 

Desta forma, entende-se que na população de idosos portadores de HA a 

realização de intervenções de forma interdisciplinar traz resultados mais 

significativos quando comparados apenas a intervenções medicamentosas e 

disciplinares. Pode-se intervir nas diversas áreas das ciências da saúde e sociais no 

paciente hipertenso, visando modificações de estilo de vida, com vistas a 

modificações alimentares, estilo de vida e diminuição dos fatores de risco. 
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3.2 ENVELHECIMENTO 

 

3.2.1 Conceitos e classificação 

 

A política nacional do idoso (PNI), Lei n 8. 842, de 4 de janeiro de 1994 e o 

estatuto do Idoso, Lei nº. 10.741, de 1 de outubro de 2003 (BRASIL, 2012), define o 

termo “idoso” a pessoas com 60 anos ou mais. Já a WHO (2002) define o idoso a 

partir da idade cronológica, portanto, idosa é aquela pessoa com 60 anos ou mais, 

em países em desenvolvimento e com 65 anos ou mais em países desenvolvidos.  

O envelhecimento biológico está associado ao acúmulo de uma grande 

variedade de danos moleculares e celulares. Leva a perda gradual nas reservas 

fisiológicas, maior risco de contrair diversas doenças e declínio da capacidade 

intrínseca do indivíduo, consequentemente resultando em falecimento (WHO, 2015). 

Outra definição é a de Envelhecimento Saudável, este é definido pela WHO 

(2015), como o processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade 

funcional que permite o bem-estar em idade avançada. Podem ser ainda 

diferenciados dois conceitos definidos pela WHO: 

 
O primeiro é a capacidade intrínseca, que se refere ao composto de todas 
as capacidades físicas e mentais que um indivíduo pode apoiar-se em 
qualquer ponto no tempo. Entretanto, a capacidade intrínseca é apenas um 
dos fatores que irão determinar o que uma pessoa mais velha pode fazer. 
Além deste, existe a capacidade funcional, definida pelo relatório como 
atributos relacionados à saúde que permitem que as pessoas sejam ou 
façam o que com motivo valorizam (WHO, 2015). 

 
 O envelhecimento populacional é compreendido como uma alternativa para 

manter os idosos socialmente e economicamente integrados e independentes, 

garantindo políticas públicas e ações de prevenção e cuidado direcionados às suas 

necessidades no âmbito de proteção social (MIRANDA; MENDES; DA SILVA, 2016). 

Atualmente, o envelhecimento está associado a um bom nível de saúde, 

quando não exista doença. O envelhecimento populacional traz consigo maior 

número de problemas de saúde, acarretando os sistemas de saúde e previdência 

social. Com isso, ocorreram avanços na saúde e tecnologia que permitiram maior 

acesso da população aos serviços públicos ou privados, garantindo melhor 

qualidade de vida aos idosos (WHO, 2002; MIRANDA; MENDES; DA SILVA, 2016). 
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3.2.2 Epidemiologia e demografia do envelhecimento 

 

A população mundial vem envelhecendo em proporções em dobro em função 

da queda da taxa de fecundidade em diversas regiões do mundo e do aumento da 

expectativa de vida (IBGE, 2016a). Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) apontam uma tendência de envelhecimento demográfico, que 

corresponde ao aumento de 9,8% para 14,3% da participação percentual de idosos 

na população. No Brasil, a proporção de idosos é de 11,7%, bem próxima ao 

indicador mundial (12,3%) em 2015 (IBGE, 2016a). Estima-se que em 2025, esse 

número chegará a 32 milhões, e em 2050, esse número será igual ou superior ao de 

crianças e jovens de até 15 anos, fato marcante em todo o mundo (BRASIL, 2012). 

Em 2010 a estimativa de vida dobrou, chegando a 74 anos, com uma 

representação de 10,8% da população brasileira com 60 anos ou mais. 

Acompanhando também este crescimento, está o crescimento do índice de 

envelhecimento e a redução da razão de dependência. Com esse crescimento da 

população idosa em relação a população jovem, estima-se uma inversão de 153 

idosos para cada 100 jovens menores de 15 anos.  Porém, o crescimento da 

população gera alterações na sociedade, ao setor econômico, ao mercado de 

trabalho, aos sistemas e serviços de saúde e relações familiares (MIRANDA; 

MENDES; DA SILVA, 2016).  

 

3.2.3 Alterações fisiológicas no envelhecimento 

 

O envelhecimento inicia na concepção e termina na senescência, o período 

de vida após os 30 anos e envolve transformações no corpo todo. Ocorrem perdas 

de catabolismo, diminuição da eficiência de células, influenciados por eventos da 

vida, enfermidades, genética e fatores socioeconômicos e de estilo de vida (DAL 

BOSCO, 2006). 

Durante o processo de envelhecimento ocorrem algumas modificações na 

composição corporal como a diminuição de água corporal, especialmente do 

componente intracelular; massa óssea, massa muscular (MM); redução progressiva 

da altura; e redistribuição da gordura corporal, principalmente do componente 

subcutâneo diminui que de forma mais expressiva com o avanço da idade, 
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comparada à gordura da região visceral (FALSARELLA et al., 2014; BRASIL, 

2014c).  

Fatores de estilo de vida como adequação e regularidade do sono, frequência 

e consumo de refeições bem balanceadas, suficiência de atividade física, hábito de 

fumar, extensão de álcool e peso corporal são fatores que refletem na idade 

fisiológica, podendo levar a doenças e incapacidade, não sendo sempre 

consequências inevitáveis do envelhecimento (DAL BOSCO, 2006). 

Além disso, o processo de envelhecimento leva ao desenvolvimento de 

aumento da espessura e rigidez da artéria endotelial, mediada por alterações 

funcionais do endotélio e em parte por mudanças estruturais na parede arterial como 

consequência da fragmentação e perda de fibras de elastina, acúmulo de fibras de 

colágeno, além da formação de produtos finais de glicação avançada (AGE) que 

geram um desequilíbrio na produção e eliminação de radicais livres (GLIEMANN; 

NYBERG; HELLSTEN, 2016). 

 

3.2.3.1 Alterações na composição corporal 

 

A idade cronológica difere da idade biológica por ser influenciada por diversos 

aspectos, como a atividade física e fatores de estilo de vida. A atividade física induz 

sinais químicos e mecânicos que promove a saúde cardiovascular através de 

inúmeras vias bioquímicas (GLIEMANN; NYBERG; HELLSTEN, 2016). Uma das 

principais alterações encontradas durante o envelhecimento consiste na diminuição 

da MM, detectável após os 45 anos; e massa óssea contribuindo para desfechos 

desfavoráveis à mobilidade, levando a quadros de quedas e fraturas levando a 

dependência no idoso (FALSARELLA et al., 2014; LEVESQUE et al., 2016). 

Um dos maiores marcadores de alterações corporais no idoso é a 

circunferência da cintura (CC), este parâmetro remete o desenvolvimento de perfil 

sarcopênico (perda de MM e força muscular) relacionados a funcionalidade, 

comorbidades e mortalidade (LEVESQUE et al., 2016). O envelhecimento está 

associado ao aumento da massa gorda e mudanças no seu padrão de distribuição, 

com aumento de 20% a 30% na gordura corporal total, com grande números de 

idosos obesos (JARDIM et al., 2017). 

A estatura começa a diminuir cerca de 1cm por década, pela perda da 

curvatura dos arcos dos pés, aumento das curvas da coluna e alterações dos discos 
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intervertebrais. O teor de água diminui, pela diminuição da água intracelular, sendo 

acompanhada de diminuição de potássio intracelular. Ocorre também diminuição da 

atividade das glândulas sebáceas e sudoríparas, resultando em pele seca e áspera 

(COHEN, 2008). 

 O envelhecimento está associado ainda a níveis aumentados de óxido nítrico 

que atravessa as membranas celulares, levando a nitrosilação de proteínas, 

bloqueando a atividade de enzimas antioxidantes como a superóxido dismutase, 

reduzindo ainda a biodisponibilidade de óxido nítrico.  Este processo pode ser 

explicado por um desequilíbrio entre antioxidantes relacionado à idade, levando a 

uma alteração desfavorável no estado redox, aumentando a espessura e rigidez dos 

vasos sanguíneos (GLIEMANN; NYBERG; HELLSTEN, 2016). 

 

3.2.4 Alterações no trato digestório 

 

Durante o envelhecimento aparecem alterações no trato digestório que são 

consideráveis ao estado nutricional do indivíduo. Ocorrem diminuição da sensação 

de paladar, olfato, visão, audição e tato, diminuição na secreção salivar, perda 

parcial ou total dos dentes, diminuição da secreção gástrica, de pepsina e da bile, 

diminuição do movimento gastrointestinal e diminuição da taxa metabólica basal e 

da tolerância à glicose, estas apresentam em frequência e graus diferentes de 

acordo com o indivíduo (DÂMASO, 2012; BRASIL, 2014c). 

Alterações na capacidade mastigatória do idoso ocorrem em decorrência de 

cáries e doenças periodontais, próteses totais ou parciais inadaptadas ou má 

conservação, além da ausência dos dentes. Fatores primordiais no processo 

digestivo, levando a perda no consumo de nutrientes e maior grau de imunidade e 

carências nutricionais (DAL BOSCO, 2006). 

As alterações decorrentes do trato digestório podem afetar o apetite e 

propiciar a diminuição do consumo de alimentos, como carnes, frutas, legumes e 

verduras cruas, o que pode ocasionar ingestão inadequada de fibras, vitaminas e 

minerais. Além dos aspectos sociais e psicológicos que podem interferir na compra e 

preparo dos alimentos, levando ao maior número de idosos incapacitados (BRASIL, 

2014c). 
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3.2.5 Necessidades nutricionais no envelhecimento 

 

Durante o envelhecimento fatores físicos, fisiológicos e psicológicos tornam-

se mais suscetíveis ao aparecimento de alterações e consequentemente possuem 

necessidades nutricionais particulares ao processo de envelhecimento. Observa-se 

uma diminuição das necessidades energéticas entre 10 a 15% após os 50 anos de 

idade, além da queda do nível de atividade física, provocando uma diminuição ainda 

maior (DÂMASO, 2012). 

 O Ministério da Saúde recomenda os Dez Passos para a Alimentação 

Saudável de Idosos que propõe: incentivo ao consumo de alimentos ricos em fibras, 

tais como frutas, hortaliças e cereais integrais, evitando a constipação intestinal; 

alimentos ricos em cálcio, como leite e derivados, para manutenção da massa 

óssea; ingestão hídrica, beber de 6 a 8 copos de água por dia, para manter boa 

hidratação; evitar o consumo de sal, açúcar, doces, alimentos gordurosos, alimentos 

e temperos industrializados; evitar ingestão de bebidas adoçadas e refrigerantes 

(BRASIL, 2014c). 

A recomendação adotada é uma redução de carboidratos e gorduras da dieta, 

uma vez que a quantidade de proteínas, vitaminas e minerais permanecem a 

mesma de indivíduos adultos. Devendo para isso ser realizado um planejamento 

nutricional adequado em proteínas, cálcio, ferro e vitaminas para que haja 

segurança nutricional (DÂMASO, 2012). 

 

3.2.6 Efeitos secundários dos medicamentos 

 

Após o elevado consumo de álcool em idosos, a segunda classe de 

substâncias mais suscetíveis ao abuso por parte dos idosos são os medicamentos 

psicotrópicos. O resultado gera banalização e overdoses de drogas farmacêuticas, 

normalmente levando a dependência, uso excessivo e automedicação (MENECIER; 

MENECIER-OSSIA, 2017). 

Existe grande frequência de efeitos adversos de medicamentos na população 

idosa, em consequência de alterações de suas funções vitais, estado nutricional, 

metabólico e digestivo, com alto consumo de medicamentos, podendo interferir na 

absorção de fármacos ou nutrientes. Estudos apontam que 23% da população 
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brasileira consomem 60% da produção nacional de medicamentos, com maior 

porcentagem na população idosa (DA SILVA; SCHMIDT; DA SILVA, 2012). 

Segundo o critério utilizado pelo Centro Ibero-Americano para a Terceira 

Idade, é considerada polifarmácia quando o paciente consome 5 ou mais 

medicamentos, os quais geralmente levam a interações medicamentosas (DA 

SILVA; SCHMITH; DA SILVA, 2012; ESCASANY; SAN-JOSÉ, 2017). Os 

analgésicos, medicamentos cardiovasculares, antidiabéticos orais, antidepressivos e 

outros medicamentos psicotrópicos (barbitúricos de ação curta, antipsicóticos), 

relaxantes musculares, antiarrítmicos e os antibióticos são os mais comumente 

inclusos no auto consumo por idosos e com grande probabilidade de intoxicação 

(DA SILVA; SCHMITH; DA SILVA, 2012). 

 

3.3  HIPERTENSÃO ARTERIAL NO ENVELHECIMENTO 

 

3.3.1 Definições e diagnóstico 

 

A Sociedade Brasileira de Hipertensão define HA sistêmica como uma 

condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de PA, 

associada frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos alvo 

(coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com 

consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais 

(JARDIM et al., 2017; BRASIL, 2014a). Associa ainda a distúrbios metabólicos, 

alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença 

de outros fatores de risco (FR), como dislipidemia, obesidade abdominal, 

intolerância à glicose e diabetes melito (MALACHIAS et al., 2016). 

A HA é classificada como a principal causa de morbidade e mortalidade nos 

países industrializados, responsáveis em 2012 por 17,5 milhões de mortes de 

pessoas com idade inferior a 70 anos em todo o mundo, e responsável por 46% de 

todas as mortes por DCNT (ARCHILLA et al., 2017). 

O diagnóstico é realizado pela detecção de níveis elevados e sustentados de 

PA pela medida casual, por médicos de qualquer especialidade e demais 

profissionais da saúde. A linha demarcatória que define HA considera valores de PA 

sistólica ≥ 140 mmHg e∕ou de PA diastólica ≥ 90 mmHg em medidas de consultório. 
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O diagnóstico deverá ser sempre validado por medidas repetidas, em condições 

ideais, em, pelo menos, três ocasiões (ARCHILLA et al., 2017; BRASIL, 2014a). 

Desde a primeira avaliação, as medidas devem ser obtidas em ambos os 

braços, pelo menos três medidas com intervalo de um minuto entre elas, 

classificação de acordo com as medidas (Tabela 01). 

 

Tabela 01. Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual no 
consultório (> 18 anos). 

Classificação Pressão sistólica (mmHg) Pressão diastólica (mmHg) 

Ótima < 120 <80 

Normal ou pré-hipertensão < 130 <85 

Limítrofe 130-139 85-89 
Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109 

Hipertensão estágio 3 >180 >110 
Hipertensão sistólica isolada >140 <90 

Quando as pressões sistólica e diastólica situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser 
utilizada para classificação da pressão arterial. 

Fonte: BRASIL, 2014a. 

 

3.3.2 Epidemiologia e demografia da hipertensão arterial 

 

No Brasil, HA atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais de 60% 

dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença 

cardiovascular (DCV). As DCV são responsáveis por alta frequência de internações, 

ocasionando custos médicos e socioeconômicos elevados (MALACHIAS et al., 

2016). 

A HA é um dos principais marcadores de DCV, tem alta prevalência e baixas 

taxas de controle, possui fatores de risco modificáveis e é considerado um dos 

maiores problemas de saúde pública. O risco é aumentado com a elevação da PA a 

partir de 115/75mmHg de forma linear, contínua e independente (BRASIL, 2014a). 

 Dados apresentados na VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial mostram 

estudos com redução da prevalência de HA nas últimas três décadas de 36,1% para 

31%, porém ainda com predomínio no sexo masculino (40,1%) comparado ao sexo 

feminino (32,2%). A prevalência de HA autoreferida entre indivíduos com 18 a 29 

anos, o índice foi 2,8%; de 30 a 59 anos, 20,6%; de 60 a 64 anos, 44,4%; de 65 a 74 

anos, 52,7%; e ≥ 75 anos, 55% (MALACHIAS et al., 2016). 
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3.3.3 Fatores de risco 

 

A idade tem relação direta e linear com a PA com prevalência superior a 60% 

após os 65 anos, com elevação no gênero masculino até os 50 anos, invertendo-se 

a partir da 5ª década, duplicação prevalente em indivíduos de cor não-branca 

(MALACHIAS et al., 2016; BRASIL, 2014a).  Além destes, o excesso de peso e 

obesidade contribui para o aumento de 2,4kg/m² no índice de massa corporal desde 

idades jovens, correlacionada com a ingestão excessiva de sódio e álcool (BRASIL, 

2014a). 

Há uma associação direta e linear entre envelhecimento e prevalência de HA, 

relacionada ao aumento da expectativa de vida da população brasileira, atualmente 

74,9 anos e aumento na população de idosos ≥ 60 anos na última década de 6,7% 

para 10,8%, com maior quantidade de idosos hipertensos (MALACHIAS et al., 

2016). A inatividade física aumenta o risco assim como os demais fatores, 

principalmente em indivíduos pré-hipertensos, bem como o nível socioeconômico e 

de escolaridade, fatores genéticos e fatores ambientais (BRASIL, 2014a).  

Além do consumo crônico e elevado de bebidas alcoólicas aumenta a PA de 

forma consistente, e a alta prevalência de tabagismo presente nesta população 

(MALACHIAS et al., 2016). Dados do Ministério da Saúde relatam que a incidência 

de HA é maior entre mulheres que fumam mais de 15 cigarros por dia, e diminui a 

função ventricular esquerda em pessoas assintomáticas, além de aumentar 

20mmHg na pressão sistólica no primeiro uso do cigarro (BRASIL, 2014b). 

 

3.3.4 Prevenção e controle da hipertensão arterial 

 

3.3.4.1 Medidas não-medicamentosas 

 

A Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH) relata que no Brasil, cerca de 

75% da assistência à saúde da população é feita pela rede pública do SUS, 

enquanto o Sistema de Saúde Complementar assiste cerca de 46,5 milhões. A 

prevenção primária e a detecção precoce são as formas mais efetivas de evitar as 

doenças e devem ser metas prioritárias dos profissionais de saúde. Entre as 

principais recomendações não medicamentosas estão à alimentação saudável, 
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atividade física, restrição de sódio e álcool, e o combate ao tabagismo (BRASIL, 

2014a). 

Mudanças no estilo de vida são uma das principais formas de prevenção da 

HA e redução da mortalidade cardiovascular, devem ser adotados hábitos saudáveis 

desde a infância e adolescência, respeitando as características regionais, culturais, 

sociais e econômicas, como a alimentação saudável, consumo controlado de sódio e 

álcool, ingestão de potássio, combate ao sedentarismo e tabagismo (BRASIL, 

2014a). 

 

3.3.4.2 Medidas medicamentosas 

 

Estratégias medicamentosas são bem toleradas e possuem efeitos positivos 

na prevenção em jovens de alto risco. Para indivíduos sem comportamento de risco, 

recomenda-se tratamento medicamentoso apenas em condições de risco 

cardiovascular global alto ou muito alto. Com vista a redução da morbidade e 

mortalidade cardiovascular, o uso de medicamentos na HA devem não só reduzir a 

PA, mas também os eventos cardiovasculares. Com duração média de três a quatro 

anos, o uso de diuréticos, betabloqueadores, inibidores da enzima conversora da 

angiotensina (IECA) e com antagonistas dos canais de cálcio, muitas vezes 

associados de anti-hipertensivos demonstram redução de mortalidade (BRASIL, 

2014a). 

A maioria dos estudos mostram efeitos positivos do tratamento realizado com 

o uso de diuréticos (clortalidona, hidroclorotiazida e indapamida), inibidores 

andrenérgicos, agonistas alfa-2 centrais, bloqueadores beta-adrenérgicos, 

alfabloqueadores (bloqueadores alfa-1 adrenérgicos), vasodilatadores diretos, 

inibidores da enzima conversora de angiotensina, entre outros (MALACHIAS et al., 

2016). 

Em idosos, quando o tratamento medicamentoso for necessário, a dose inicial 

deve ser mais baixa, e o incremento de doses ou a associação de novos 

medicamentos devem ser feitos com mais cuidado, devendo avaliara presença de 

outros fatores de risco, lesões de órgão-alvo e doença cardiovascular associada 

para escolher o anti-hipertensivo inicial (BRASIL, 2014a). 
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3.4 ALIMENTOS FUNCIONAIS NA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

Alimentos funcionais são alimentos que possuem substâncias com distintas 

funções biológicas, denominadas componentes bioativos, que são capazes de 

modular a fisiologia do organismo, garantindo a manutenção da saúde. Podem ser 

designados por meio de uma ampla terminologia: nutracêuticos, nutragênicos, 

medical foof, nutritional food, pharmafood, therapeutic food, fitness food, biocêuticos, 

entre outros (DÂMASO, 2012). 

O Ministério da Saúde publicou em sua portaria 398 de 1999, definindo a 

legislação para alimentos funcionais, como sendo: 

Todos alimentos consumidos como parte da dieta usual, que produzem 
efeitos metabólicos ou fisiológicos e/ou capacidade de reduzirem o risco de 
doenças crônico-degenerativas, além de suas funções nutricionais básicas. 
Tais propriedades têm que ser comprovadas junto às autoridades 
competentes, quando do registro do alimento ou do novo rótulo (BRASIL, 
2014a; DÂMASO, 2012).  

 
Como alegação de propriedade de saúde, define sendo “aquela que afirma, 

sugere ou implica a existência de relação entre o alimento ou ingrediente com 

doença ou condição relacionada à saúde” (DÂMASO, 2012). 

 

3.4.1 Compostos fenólicos 

 

Compreendem o grupo de moléculas simples até moléculas com alto grau de 

polimerização, presente na alimentação em variedades de vegetais e produtos 

industrializados, como chocolates, chás, uvas e seus derivados. São classificados 

como fenóis simples ou polifenóis, com base no número de unidades de fenol na 

molécula (LIMA, 2010). 

  Os polifenóis são os metabólitos secundários mais abundantes presentes no 

reino vegetal, representam um grande grupo de moléculas, incluindo duas famílias 

de grandes benefícios a saúde: os flavonoides e os não-flavonóides. A ingestão 

dietética é altamente variável, aproximadamente entre 21,2 a 23mg/dia, sendo a 

quercetina (15,4mg/dia) o principal polifenol suplementado (RASINES-PEREA; 

TEISSEDRE, 2017). Por apresentarem efeitos positivos na redução do índice de 

DCNT, como DCV e alguns tipos de câncer, estes atualmente fazem parte da classe 

de fitoterápicos (LIMA, 2010). Também podem modular a função cerebral com 
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efeitos neuroprotetores na Doença de Alzheimer (LEE; TOROSYAN; SILVERMAN, 

2017). Fazem parte do grupo de polifenóis:  

  

3.4.1.1 Flavonóides 

 

Possuem uma estrutura base formada de dois anéis aromáticos ligados por 

um anel pirano e podem ser encontrados no estado livre ou associado com outras 

moléculas (LIMA, 2010). Pertencem a esse grupo os derivados de ácidos benzoico, 

ciânico e flavonoides (flavanóis, flavonóis e antocianinas) que se diferem pelo grau 

de oxidação do anel pirano (LIMA, 2010). 

 

3.4.1.2 Flavonóis 

 

Faz parte do grupo dos flavonóides, atuam como principais compostos dos 

sucos de uva, estão neste grupo a quercetina, rutina, miricetina e caempferol, todos 

presentes na uva. Atuam principalmente no sabor amargo e adstringente 

característico do suco de uva e a coloração (LIMA, 2010; KOKKOU et al., 2016). 

Podem ser encontrados ainda em vegetais, frutas, chocolate escuro, chá, café, vinho 

e suco de uva (KOKKOU et al., 2016). 

Os flavonoides do chocolate inibem a agregação plaquetária, no chá verde 

possuem catequinas que inibem a formação do fator ativador de plaquetas. Além 

disso, nas uvas seus flavonoides inibem a função plaquetária e exercem ação 

anticoagulante (KOKKOU et al., 2016). 

 

3.4.1.3 Flavanóis 

 

Fazem parte deste grupo a catequina, epicatequina e epigalocatequina, 

encontradas nas sementes e cachos da uva, caracterizando adstringência e amargor 

do suco de uva. Variam de acordo com o grau de polimerização, frações 

oligoméricas e poliméricas contribuem para uma maior adstringência, menor 

amargor e aumento considerável da permanência gustativa (LIMA, 2010). 
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3.4.1.4 Antocianinas 

 

Diferem entre si quanto ao número de hidroxilas e grau de metilação, 

presentes no anel β, sua composição pode ser usada para diferenciar e classificar 

as variedades da uva. As antocianinas glicosiladas são responsáveis pela coloração, 

possuem atividade antioxidante, encontram-se principalmente na casca da uva, 

atraindo insetos polinizadores e proteção de radiações UV (LIMA, 2010). 

 

3.4.1.5 Estilbenos 

 

 O principal composto deste grupo é o resveratrol, um não flavonoide 

presente na uva. Quimicamente denominado, Trans-3,5,4’-trihidroxiestilbeno está 

relacionado a funções como antienvelhecimento, efeito positivo na Doença de 

Alzheimer (LEE; TOROSYAN; SILVERMAN, 2017; ZHANG et al., 2016), prevenção 

em DCV (MATOS et al., 2012; ALBERTONI; SCHOR, 2015), neurodegenerativas 

(PORQUET et al., 2013; LI et al., 2012), cancerígenas (VALLIANOU et al., 2015; 

CARTER; D’ORAZIO; PEARSON, 2014) e aumento da longevidade (ROLIM; 

PERREIRA; ESKELSEN, 2013), possui ainda propriedades anti-inflamatórias, 

antioxidantes e antimicrobianas (RUIVO et al., 2015; CHEN et al., 2016; LANÇON; 

FRAZZI; LATRUFFE, 2016). 

 

3.5 BENEFÍCIOS DO RESVERATROL NA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

O resveratrol (trans-3,5,4’-trihidroxiestilbeno) tem sido bastante utilizado como 

agente promotor de saúde no mundo ocidental. Ocorre em duas formas isoméricas, 

uma forma cis e uma trans, onde a forma trans é a forma mais comumente utilizada 

em estudos (GAMBINI et al., 2013) (Figura 01). As duas formas isoméricas tem 

propriedades biológicas um pouco diferentes, com a forma trans com propriedades 

cardioprotetoras e antioxidantes mais fortes. As doses utilizadas variam entre 30mg 

e 1g por dia em humanos, correspondendo a 0,3 a 25mg/kg/dia, e em roedores as 

doses mais utilizadas são em torno de 150mg (GLIEMANN; NYBERG; HELLSTEN, 

2016).  
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Figura 01. Estrutura química do trans-resveratrol e cis-resveratrol. 

 

Fonte: Gambine et al. (2013). 
 

A origem da busca pelos benefícios do resveratrol se deu pela descoberta e 

compreensão do chamado “paradoxo francês”, em que os franceses possuem as 

mesmas taxas de colesterol dos americanos, porém a taxa de mortalidade por 

doenças cardiovasculares correspondem a um terço da mesma observada nos 

Estados Unidos. Alguns estudiosos acreditam que isso se deve de fato ao hábito 

francês de desfrutar algumas taças de vinho em suas refeições (BIAGI; BERTELLI, 

2015). 

O resveratrol foi proposto para reduzir a PA e função vascular, aumentando a 

produção de oxido nítrico em parte pela proteína quinase ativada (AMP) mediada 

por oxido nítrico endotelial fosforilado e até regulação da expressão (GLIEMANN; 

NYBERG; HELLSTEN, 2016). 

 

3.5.1 Biossíntese 

 

A biossíntese inicia através do processo de biotransformação da fenilalanina 

por condensação de 1 cumaril-CoA e 3 malonil-CoA, catalisados por uma enzima 

resveratrol sintase (Figura 02). Estas são codificadas em 8 genes de acordo com a 

sensibilidade aos sinais externos causados por células. A síntese de resveratrol 

diminui com a maturação das uvas, induzindo a expressão da estilbeno sintetase, 

aumentando o risco de infecção nos frutos (GAMBINI et al., 2013). 

A estilbeno sintetase é a principal enzima na biossíntese de resveratrol, esta é 

ativada em resposta a fatores exógenos, tais como, radiação ultravioleta, agentes 

químicos e estresse oxidativo. Essa enzima catalisa a reação entre a molécula p-

cumaril-coenzima A e três moléculas de malonil-coenzima A, levando à síntese do 

resveratrol na área afetada (MACHADO; GUEDES, 2015).  
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Figura 02. Esquema da biossíntese de resveratrol. 

 

Fonte: Gambini et al. (2013). 

 

3.5.2 Biodisponibilidade, ingestão, absorção, excreção e toxidade 

 

Estudos in vitro mostram uma elevada eficácia do resveratrol nas células, 

porém sua distribuição nos tecidos é muito baixa, podendo não ter ações desejadas. 

Os principais locais de biodisponibilidade do resveratrol é o fígado e a microflora 

intestinal. A absorção irá variar dependendo da forma como é consumido e os 

alimentos ingeridos, com capacidade de ser absorvido no intestino delgado e os 

compostos insolúveis são simplesmente eliminados nas fezes. Em humanos, a 

absorção do resveratrol é bastante eficaz, mas a biodisponibilidade em tecido é 

muito baixa (GAMBINI et al., 2013). 

A desacetilase sirtuina-1 (SIRT1), uma forma oxidada de nicotinamida 

adenina dinucleotídeo (NAD+) é um membro da família Sirtuin que foi sugerida ser 

uma das vias mais importantes de efeitos benéficos do resveratrol na vasculatura, 

protegendo contra a senescência induzida por ERO’s aumentando o conteúdo e 

atividade da proteína óxido nítrico sintase endotelial, previne danos ao DNA e 

estresse oxidativo, atua no metabolismo e duração da regulação, protege obesidade 

induzida pela dieta, distúrbios metabólicos e lesão oxidativa (GLIEMANN; NYBERG; 

HELLSTEN, 2016; ZHANG et al., 2016; XIA et al., 2016; GAMBINI et al., 2013). O 
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resveratrol é um ativador de SIRT1, através desta ativação o resveratrol 

desempenha funções na atividade antioxidante, efeitos cardioprotetores e 

anticancerígenos (ZHANG et al., 2016). 

Grande parte das reações metabólicas do organismo humano é realizada em 

meio aeróbio, o que irremediavelmente leva à geração de inúmeras espécies 

reativas de oxigênio (EROs). Normalmente, o organismo controla a concentração 

deste tipo de espécies, principalmente por meio da produção de enzimas que 

catalisam reações de inativação de radicais (SÉFORA-SOUSA; DE ANGELIS-

PEREIRA, 2013). O efeito antioxidante do resveratrol ocorre através da activação de 

SIRT1, AMP e ER, levando a uma regulação da expressão de várias enzimas 

antioxidantes, proteínas de citoproteção, tecidos e células endoteliais (GLIEMANN; 

NYBERG; HELLSTEN, 2016; GAMBINI et al., 2013). 

Além da via SIRT1, o resveratrol exerce seu efeito também através da 

proteína quinase ativada (AMP) e receptor de estrogênio (ER) regulados por vias e 

melhorias na defesa antioxidante. O resveratrol liga-se aos receptores de estrogênio, 

mesmo com uma afinidade inferior e induz a expressão de genes antioxidantes. 

Dessa forma, baixas concentrações de resveratrol pode ativar oxido nítrico endotelial 

através de estrogênio sobre o endotélio (GLIEMANN; NYBERG; HELLSTEN, 2016). 

De interesse na saúde cardiovascular do envelhecimento, o de maior 

destaque é o efeito do resveratrol na biodisponibilidade sobre o oxido nítrico. Essa 

biodisponibilidade depende de: expressão de oxido nítrico endotelial; estado de 

ativação do oxido nítrico endotelial; grau de desacoplamento de oxido nítrico 

endotelial, entre outros. O resveratrol aumenta o RNAm, oxido nitrito endotelial, 

níveis de proteína tanto por mecanismos em células endoteliais, pela ativação de 

SIRT1, fatores de transcrição e ER (CHESEREK et al., 2016; GAMBINI et al., 2013). 

  

3.6 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA UVA  

 

As videiras deram início na Groelândia, na era Terciária, no período 

Paleocênico ocorrido cerca de 6000 a.C, possibilitando uma enorme variedade de 

espécies adaptadas às mais diversas situações de clima e solo, pragas e doenças. 

No Brasil, a introdução do cultivo da uva ocorreu em 1535 sendo propagadas em 

muitas regiões do país, mas somente no final do século XIX a vitivinicultura ganhou 
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impulso e se tornou atividade de importância socioeconômica no país (MOREIRA, 

2014). 

Atualmente a vitivinicultura brasileira concentra-se em regiões de diversidade 

geográficas e climáticas, proporcionando variedades de uvas e seus derivados 

produzidos nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, 

Pernambuco, Bahia e Mato Grosso (LIMA, 2010).  

Os maiores polos produtores de uva no Brasil, são: a região do Vale do São 

Francisco, com destaque na produção da uva Syrah, Moscatos, Chenin Blanc, Itália, 

etc.; a divisa com o Uruguai, com produção da uva Tannat; a região de Campos de 

Cima da Serra na produção de uvas brancas como a Sauvignon Blanc, Viognier e 

Chardonnay; a Serra do Sudeste e Campanha Gaúcha aparecem com a produção 

da Cabernet Sauvignon, Niágara e Isabel; a Serra do Sudeste, com as uvas 

Charddonnay e Merlot; a região da Farroupilha com grandes produções da espécie 

Moscato; e o Vale dos Vinhedos, desponta a Merlot como uva ícone dessa parte da 

serra (ROSA, 2016). 

 

3.6.1 Uva do vale do submédio São Francisco 

 

Um dos principais fatores determinantes para o cultivo da uva são as 

condições edafoclimáticas (elevada temperatura, disponibilidade de água para 

irrigação e luminosidade abundante), condições encontradas na região do Submédio 

São Francisco. Esta região entre os estados de Pernambuco (Petrolina, Santa Maria 

da Boa Vista e Lagoa Grande) e Bahia (Casa Nova), situada entre os paralelos 8° e 

9° do hemisfério sul, com altitude média de 350m, é a única a ter duas a três safras 

anuais de frutas e vinhos em condições de clima semiárido tropical em período não 

convencional (LIMA, 2010; PEREIRA et al., 2007; MOREIRA, 2014). 

De acordo com o IBGEc (2016), os maiores polos produtores de uva no Brasil 

obedecem a seguinte ordem: em primeiro lugar Rio Grande do Sul com uma 

produção de 415.693 toneladas, seguido por Pernambuco com 237.367 toneladas e 

São Paulo com 145.251 toneladas. O nordeste totaliza uma média de produção de 

33.485 quilogramas de uva por hectare.  

Na região tropical do semiárido nordestino a produção de suco de uva 

concentra-se nas espécies Isabel Precoce (Vitis labrusca), as uvas híbridas BRS 
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Cora e BRS Violeta, e as uvas viníferas Syrah, Tempranillo e Alicante Bouschet 

(DOS SANTOS LIMA et al., 2014). 

 

3.6.2 Uvas produtoras de suco 

 

 A região do submédio São Francisco é caracterizada por apresentar dias e 

noites quentes, associado ao manejo da irrigação favorecendo a produção de 15% 

de vinhos finos. 

O suco de uva é elaborado principalmente com uvas do grupo das 

americanas/híbridas tintas. As uvas da espécie Niágara Branca têm sido usadas, 

para elaborar suco de uva branco. Entre as cultivares da produção de suco de uva 

tinto, destacam-se a Concord, Isabel e Bordô, todas da espécie Vitis labrusca 

(RIZZON; MENEGUZZO, 2007; DOS SANTOS LIMA et al., 2014). Além das 

espécies BRS Rúbea, BRS Cora e BRS Violeta, os clones Isabel Precoce e Concord 

Clone 30 (RIZZON; MENEGUZZO, 2007).  

As variedades de uva do tipo Concord mantêm o sabor característico da uva 

in natura, sendo as mais utilizadas para a fabricação do suco (DOS SANTOS LIMA 

et al., 2014; STALMACH et al., 2011). A espécie Isabel origina suco de menor 

intensidade aromática e de cor, em relação à Concord (RIZZON; MENEGUZZO, 

2007; DOS SANTOS LIMA et al., 2014). 

 O consumo de suco de uva do tipo Concord tem mostrado reduzir o estado 

inflamatório induzido pelo tabagismo, os flavonoides presentes na uva causam 

relaxamento do endotélio, aumentando a produção de óxido nítrico diminuindo o 

processo inflamatório (KOKKOU et al., 2016). 

 

3.6.3 Características organolépticas e nutricionais do suco de uva 

 

Em relação à sua composição nutricional, cerca de 85% do suco de uva é 

composto por água. Os macronutrientes de maior destaque nessa bebida são os 

carboidratos, representados especialmente pela glicose e frutose. Um fator 

determinante do acúmulo de açúcar nas bagas de uva é o total de horas de 

insolação ao qual a planta foi submetida durante o período vegetativo. No suco de 

uva predominam os ácidos tartárico e málico, enquanto que os ácidos succínico e 

cítrico estão presentes em menores proporções (DOS SANTOS LIMA et al., 2014). 
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 A uva possui uma variedade de componentes químicos, como: minerais 

(ferro, magnésio, potássio, sódio e cálcio), proteínas, glicose, frutose, compostos 

fenólicos e ácidos fenólicos (ácido benzoico e cinâmico). Na casca da uva e nas 

sementes são suas maiores fontes nutricionais, nelas são encontrados flavonóis, 

como a quercetina; antocianinas, como a cianidina; estilbenos, com destaque ao 

resveratrol e os ácidos fenólicos, como o ácido tartárico (RIZZON; MIELE, 2012; 

PEREIRA JÚNIOR et al., 2013; DOS SANTOS LIMA et al., 2014). 

 Em geral, o suco de uva pode ser elaborado com uva de qualquer espécie, 

desde que alcance maturação adequada, bom estado sanitário, adequada relação 

açúcar/acidez, aroma e sabor, além de bom nível de maturação e sanidade 

(RIZZON; MENEGUZZO, 2007; RIZZON; MIELE, 2012). 

 A qualidade final da uva depende de fatores como a utilização ou não de 

agrotóxicos, ou seja, cultivo orgânico, este apresenta maior quantidade de polifenóis 

em sua composição quando comparado às cultivadas convencional (PEREIRA 

JÚNIOR et al., 2013).  

Entretanto, os benefícios para a saúde inerentes ao consumo do suco de uva 

são consistentemente explicados por seu conteúdo de compostos fenólicos. Estes 

compostos são reconhecidos pela expressiva ação antioxidante que possuem, 

sendo capazes de prevenir a oxidação de substratos biológicos, que pode ser a 

gênese de diversas doenças crônico-degenerativas (DOS SANTOS LIMA et al., 

2015). São ainda responsáveis pela coloração dos vinhos tintos e sucos de uva, ao 

sabor amargo e adstringente, aroma, além de constituir o principal reservatório de 

antioxidantes (DOS SANTOS LIMA et al., 2014). 

Os ácidos orgânicos ocorrem como resultados de processos metabólicos 

bioquímicos, hidrólises e crescimento de bactérias, sendo encontrados em diversos 

alimentos, inclusive no suco de uva. As concentrações variam dependendo do 

cultivo, grau de maturação, disponibilidade de água, temperatura e exposição ao sol. 

Os ácidos tartárico, málico e cítrico são provenientes da uva e dos processos de 

fermentação, contribuem com a cor, aroma, gosto, estabilidade microbiológica e 

química (LIMA, 2010). 

 

 

 

 



39 
 

3.7 EXERCÍCIO FÍSICO NO ENVELHECIMENTO 

 

A atividade física está relacionada a vários benefícios à saúde, como: 

 
Melhoria da capacidade cardiovascular e respiratória, da resistência física e 
muscular, da densidade óssea e da mobilidade articular, da pressão arterial 
em hipertensos, do nível de colesterol, da tolerância à glicose e da ação da 
insulina, do sistema imunológico, da diminuição do risco de cânceres de 
cólon e de mama nas mulheres, entre outros benefícios, não menos 
importantes, como a prevenção de osteoporose e diminuição de lombalgias, 
aumento da autoestima, diminuição da depressão, alívio do estresse, 
aumento do bem-estar e redução do isolamento social (BRASIL, 2014c). 

 

A atividade física é definida como “movimento corporal que produz gastos de 

energia acima dos níveis de repouso”, ou seja, são relativos aos movimentos 

corporais no sentido de gasto de energia. Enquanto que o exercício físico pode ser 

entendido como “toda atividade física planejada, estruturada e repetitiva que tem por 

objetivo a melhoria e a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física”, 

possui a característica de melhorar o desempenho (BRASIL, 2014b; BRASIL, 

2014c). 

A prática de atividades físicas adequadas associada a alimentação saudável 

podem prevenir doenças e o declínio funcional, aumentar a longevidade e a 

qualidade de vida do indivíduo, sendo fatores modificáveis e que podem ser 

trabalhados de forma interdisciplinar, visando um envelhecimento ativo e saudável 

(PEREIRA et al., 2017; MCARDLE; KATCH; KATCH, 2016). 

A recomendação para idosos é a realização de atividade/exercício físico no 

lazer, no tempo livre, nas tarefas domésticas que componham ao menos 150 

minutos de atividade aeróbia de intensidade moderada, ou pelo menos 75 minutos 

de atividade aeróbia intensa por semana. Além disso, os idosos devem levar em 

conta atividades que melhorem o equilíbrio e previnam quedas, pelo menos três 

vezes por semana (BRASIL, 2014b). 

 

3.7.1 Fisiologia do exercício no envelhecimento 

 

O exercício exerce um estresse fisiológico sobre o corpo, exigindo uma 

resposta coordenada cardiovascular, pulmonar e nervosa para aumentar o fluxo de 

sangue e fornecimento de oxigênio ao músculo esquelético de trabalho. Em 

repouso, o músculo recebe aproximadamente 20% do total de sangue, mas durante 
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o exercício, isso pode aumentar para mais de 80%. Desta forma, os sistemas podem 

levar a diminuições significativas no pico de débito cardíaco e capacidade aeróbia. O 

coração aumenta o débito cardíaco em resposta ao aumento das demandas 

metabólicas e dependem essencialmente da regulação de parâmetros fisiológicos 

como frequência cardíaca e volume sistólico, que aumenta cerca de 40-50% da 

capacidade máxima (ROH et al., 2016; MCARDLE; KATCH; KATCH, 2016). 

Em idosos sedentários ocorre aumento de oxigênio em consequência de 

insuficiência de fluxo sanguíneo, por alterações na vasculatura, reduções do 

músculo esquelético e alterações no equilíbrio de vasodilatadores/vasoconstritores 

(GLIEMANN; NYBERG; HELLSTEN, 2016). Embora a contratilidade miocárdica 

reforçada seja o principal aumento do volume sistólico em corações jovens, o 

exercício aumenta volume sistólico em idosos, porém ocorrem alterações mínimas 

na contratilidade dos volumes diastólicos (ROH et al., 2016). 

Ocorre diminuição da biodisponibilidade de óxido nítrico associada à idade 

avançada tanto em animais como em humanos pelo excesso de bioatividade de 

ERO’s em relação a defesa antioxidante, conduzindo a disfunção endotelial que 

pode ser atenuado e até mesmo revertido com a atividade física (GLIEMANN; 

NYBERG; HELLSTEN, 2016) mais um de seus efeitos positivos. 

As principais fontes de energia para o exercício são os carboidratos e os 

lipídios, as proteínas são usadas em quantidades insignificantes, sendo poupadas 

para os processos de construção e reparo, no caso da hipertrofia. Dentre os fosfatos 

de alta energia nas células, o principal é o ATP (adenosina trifosfato), também é 

uma das maiores fontes de energia, necessárias para a manutenção do 

metabolismo celular. Além disso, armazena uma quantidade limitada de ATP que 

durante a atividade física aumenta a demanda de energia na MM, levando a 

ressíntese de ATP durante ou após o exercício (ROH et al., 2016; MCARDLE; 

KATCH; KATCH, 2016; COHEN, 2008). 

As vias metabólicas podem ser de dois tipos: anaeróbia (dependente de 

glicose) e aeróbia (depende de oxigênio), ambas utilizam ATP. Quando na execução 

de exercício físico, ocorre predominância de determinada via metabólica 

dependendo principalmente da intensidade, da duração e do nível atual de aptidão 

física do indivíduo (MCARDLE; KATCH; KATCH, 2016; COHEN, 2008). 
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3.7.1.1 Exercício aeróbio no envelhecimento 

 

Um estudo de Henderson et al. (2016) comparou o efeito de treinamento 

aeróbio e treinamento resistido sobre a velocidade de marcha em idosos e observou 

que ambos os treinamentos melhoram a marcha em idosos, porém o treino aeróbio 

melhorou em velocidade mais rápida, diminuindo o risco de quedas em idosos.  

Caracteriza-se exercício aeróbio pela contração repetitiva de grandes grupos 

musculares, com maior fluxo sanguíneo dependente de oxigênio, como ocorre na 

caminhada, corrida, ciclismo, subir escadas, entre outros. Ocorre aumento da 

capacidade aeróbia (VO2) variando de 7% a 35% (AZADPOUR; TARTIBIAN; 

KOSAR, 2017; MCARDLE; KATCH; KATCH, 2016). Estudos apontam que o 

aumento da capacidade aeróbia se dá pelo aumento da citocromo-oxidase e da 

atividades de enzimas do ciclo de Krebs, aumentando ainda densidade capilar, 

levando a redução da resistência vascular periférica, com respostas mais 

acentuadas no idoso quando comparado ao jovem (MCARDLE; KATCH; KATCH, 

2016). 

A produção aeróbia de ATP ocorre na presença de oxigênio e compreende a 

interação de duas vias metabólicas: o ciclo de Krebs (ciclo do ácido cítrico ou 

tricarboxílico) e a cadeira respiratória (sistema de transporte de elétrons). O ácido 

pirúvico é transportado para o interior das mitocôndrias e sofre descarboxilação 

oxidativa para formar acetil-CoA (acetilcoenzima-A), esta penetra no Ciclo de Krebs 

e leva NADH. A fosforilação oxidativa (produção aeróbia de ATP) ocorre em três 

estágios: formação de acetil-CoA, oxidação de acetil-CoA no ciclio de Krebs e 

fosforilação oxidativa na cadeia respiratória (MCARDLE; KATCH; KATCH, 2016; 

ROH et al., 2016). 

A intensidade do exercício pode ser controlada objetivamente pela ventilação, 

sendo a atividade considerada predominantemente aeróbia quando o indivíduo 

permanecer discretamente ofegante, conseguindo falar frases completas sem 

interrupções. Embora haja possibilidade de erros com a utilização de fórmulas que 

consideram a idade, na impossibilidade de utilização da ergometria pode-se usar a 

fórmula FC máxima = 220 - idade, exceto em indivíduos em uso de 

betabloqueadores e/ou inibidores de canais de cálcio não-diidropiridínicos (BRASIL, 

2014a). 
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3.7.2 Exercício físico na hipertensão arterial 

 

A SBH relata que os exercícios aeróbios (isotônicos), promovem reduções de 

PA, estando indicados para a prevenção e o tratamento da HA (BRASIL, 2014a). 

Durante a atividade física, a PAS é aumentada como resultado do aumento do 

débito cardíaco, consequentemente, após a sessão de exercício, a PA regressa a 

níveis ainda mais baixos do que antes do exercício (GLIEMANN; NYBERG; 

HELLSTEN, 2016; PESCATELLO et al., 2015; COHEN, 2008).  

Estudos apontam uma redução em torno de 5 a 7mmHg na PA de hipertensos 

submetidos a exercícios aeróbios (PESCATELLO et al., 2015). No início da 

atividade, quando se sai dos níveis de repouso, há uma maior elevação da PA 

sistólica para adequação ao exercício. Após a adequação, a PA sistólica aumenta 

gradativamente à intensidade do esforço, refletindo o aumento do débito cardíaco, 

não ultrapassando em geral, 220mmHg (COHEN, 2008). Este efeito ocorre pelo 

rearranjo de barroreceptores, vasodilatadores circulantes e efeito simpático podendo 

persistir por até 24 horas (GLIEMANN; NYBERG; HELLSTEN, 2016). 

Outro estudo, agora de Park e Park (2017) observou que 24 semanas de 

exercício aeróbio do tipo caminhada em mulheres idosas com sobrepeso e 

obesidade, com duração de 40-80min em 5 dias na semana, encontrou melhoras na 

PAS e sem alterações na PAD. Resultados semelhantes ao estudo de Azadpour; 

Tartibian e Kosar (2017) que encontrou redução de 4,6% na PAS e 2,4% na PA 

diastólica após 10 semanas de exercício aeróbio com intensidade moderada em 

mulheres pós-menopausa obesas com pré-hipertensão. 

 

3.7.2.1 Pressão arterial e exercício aeróbio 

 

A melhor indicação do exercício aeróbio (EA) para o hipertenso, deve-se ao 

seu efeito hipotensor devido a redução da ação simpática que na execução do 

treinamento leva a redução da resistência vascular periférica, além de uma maior 

facilidade de eliminação de sódio pelos rins, diminuindo a volemia. São indicados 

exercícios que trabalhem maior predominância de pernas que de braços, como 

exercícios de caminhadas e bicicletas. As pernas por terem maior quantidade de MM 

que os braços possuem maior rede vascular sofrendo vasodilatação e menor 

constrição, consequentemente, a PA apresentam menores acréscimos 
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(AZADPOUR; TARTIBIAN, KOSAR, 2017; PARK; PARK, 2017; MCARDLE; KATCH; 

KATCH, 2016). 

A sugestão da intensidade de exercícios isotônicos segundo a frequência 

cardíaca pela Sociedade Brasileira de Hipertensão (BRASIL, 2014a), classifica-se 

em: 

Atividades leves - Mantém-se com até 70% da FC máxima ou de pico, 

recomendando-se a faixa entre 60% e 70%, quando se objetiva o treinamento 

efetivo eminentemente aeróbio.  

Atividades moderadas - Mantém-se entre 70% e 80% da FC máxima ou de pico, 

sendo considerada a faixa ideal para o treinamento que visa a prevenção e o 

tratamento da HA.  

Atividades vigorosas - Mantém-se acima de 80% da FC máxima ou de pico, 

propondo-se a faixa entre 80% e 90% quando se objetiva o treinamento com 

expressivo componente aeróbio, desenvolvido já com considerável participação do 

metabolismo anaeróbio.  

Em relação aos exercícios resistidos, recomenda-se que sejam realizados 

entre 2 e 3 vezes por semana, por meio de 1 a 3 séries de 8 a 15 repetições, 

conduzidas até a fadiga moderada (parar quando a velocidade de movimento 

diminuir). 

 

3.7.2.2 Resistência aeróbica 

 

Consiste na capacidade de realizar esforço utilizando principalmente o 

metabolismo aeróbio. Quanto maior a intensidade do esforço, maior a utilização do 

metabolismo anaeróbio (limiar anaeróbio). Dentre as atividades aeróbias, as 

principais são: natação, andar de bicicleta, caminhada, corrida, dança, entre outros 

(BRASIL, 2014b). 

Os maiores benefícios do EA incluem o fortalecimento do músculo cardíaco, 

aumento da câmara do ventrículo esquerdo; diminuição da frequência cardíaca de 

repouso; aumento do número e tamanho das mitocôndrias (responsáveis pelo 

metabolismo aeróbio); e melhora na vascularização dos músculos no esforço, pelo 

aumento dos capilares (BRASIL, 2014b). 
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3.7.2.3 Força 

 

 Envolve a capacidade de realizar um esforço, normalmente avaliada com uma 

carga externa, ocorre quando um grupo muscular consegue exercer contra uma 

resistência. Importante na saúde dos idosos para melhoria da capacidade de 

autonomia, uma vez que esse grupo apresenta redução da MM causada por 

diminuição do nível de testosterona (MCARDLE; KATCH; KATCH, 2016; BRASIL, 

2014b). 

 

3.7.2.4 Flexibilidade e coordenação motora 

 

 A flexibilidade pode ser entendida como a capacidade de realizar movimentos 

articulares com amplitude, sua diminuição pode levar a dores na coluna, diminuir a 

autonomia no idoso. Enquanto que a coordenação motora é a capacidade de 

realizar movimentos com habilidade satisfatória, com controle neural. Com a prática 

de atividade física o risco de queda é reduzido em até 30%. Pode ser avaliado a 

partir de testes de flexibilidade e capacidade funcional (MCARDLE; KATCH; KATCH, 

2016; BRASIL, 2014b). 

 

3.7.2.5  Capacidade Funcional 

 

 Entende-se por capacidade funcional a capacidade de manter as habilidades 

físicas e mentais para uma vida independente e autônoma. Sua avaliação se torna 

relevante em adultos após os 50 anos, visto o declínio em relação a aptidão 

funcional observado a partir dessa idade, como perda de força muscular, níveis de 

condicionamento aeróbio, agilidade, equilíbrio, entre outros fatores. O crescimento 

do número das doenças crônico-degenerativas tendem a comprometer a qualidade 

de vida dos idosos, afetando a funcionalidade, o desempenho de atividades 

cotidianas, denominado de incapacidade funcional (PEREIRA et al., 2017; NEVES et 

al., 2015). 

No estudo de Pereira et al (2017) por exemplo, foi observado um maior grau 

de dependência ao vestir-se, banhar e continência. Além destes, a independência 

está ligada a coordenação, destreza, equilíbrio, amplitude de movimento e força 

muscular. 
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Existem alguns testes de capacidade funcional, como o proposto pelo 

AAHPERD, é um conjunto de testes bastante usados em idosos, e o Senior Fitness 

Test que consiste de cinco testes motores. Os parâmetros avaliados neste conjunto 

de testes têm estreita relação com a independência funcional do indivíduo, sendo 

que havendo um melhor desempenho haverá maior autonomia. As variáveis 

avaliadas de forma indireta são: agilidade e equilíbrio dinâmico, coordenação, 

flexibilidade, resistência de força e a resistência aeróbia geral (NEVES et al., 2015). 

 

3.7.3 Exercício de caminhada na hipertensão arterial 

 

Na prescrição do exercício para o idoso deve ser levada em consideração as 

limitações e as expectativas em relação ao exercício. Deve ser prescrito baseado em 

dados obtidos por meio de anamnese, antecedentes e exame físico. Deve-se ater 

aos exercícios de baixa intensidade e curta duração, para evitar riscos de lesões e 

desistência, podendo ser realizado individual ou em grupo, esta última é melhor por 

oferecer atividade social e equilíbrio emocional (MCARDLE; KATCH; KATCH, 2016). 

É considerado EA a caminhada, dança, hidroginástica, bicicleta e, nos 

indivíduos mais bem condicionados, uma corrida suave ou natação (COHEN, 2008). 

A caminhada está entre uma modalidade de EA mais popular e com inúmeros 

benefícios à saúde de adultos e idosos. Reduz peso corporal, IMC, CC e massa 

gorda (MABIRE et al., 2017). Ainda há aumento da disposição, alegria, manutenção 

da aptidão física, melhoria na PA, artrose e artrite, fortalecimento muscular, 

diminuição de dores nas pernas e sociabilização. Melhora força de membros 

inferiores e capacidade aeróbia de forma mais eficaz que a hidroginástica 

(OLIVEIRA et al., 2015). Pode ainda ser realizada em grupo, melhorando os 

aspectos sociais do idoso, devendo levar em conta seus limites físicos individuais 

(CUNHA et al., 2010). 

No estudo de Cunha et al. (2010), encontrou efeitos positivos em um 

programa de caminhada sobre os níveis de autonomia funcional de idosas através 

de comparação entre grupo intervenção e grupo controle com teste de capacidade 

funcional.  

 A prescrição do treinamento aeróbio no idoso deve levar em conta a 

intensidade, entre 40 a 80% da frequência cardíaca máxima ou esforço percebido de 

3 a 6 na Escala de Borg, tendo como metas valores de 50 a 60% da frequência 
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cardíaca máxima e 3 a 4 na Escala de Borg; duração, de 30 a 60 minutos por aula, 

com repouso de 6 horas a 24 horas entre as sessões de treinamento; frequência, de 

3 a 5 aulas por semana (OLIVEIRA et al., 2015). 

A sessão de exercício deve ser iniciada por uma fase de aquecimento, com 

uma duração mínima de 10 minutos, para que a musculatura possa relaxar antes 

dos exercícios. Os exercícios de alongamento devem ser gerais, porém com ênfase 

nos grupos musculares que vão ter maior solicitação (MCARDLE; KATCH; KATCH, 

2016). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO  

 

Caracteriza-se por uma pesquisa experimental quantitativa, através de uma 

observação sistemática, baseada em um ensaio clínico randomizado controlado, 

com caráter interdisciplinar.  

O ensaio clínico randomizado é realizado quando o objetivo da pesquisa é 

comparar o efeito e o valor de uma intervenção com controles, utilizando para isto o 

método de randomização com distribuição aleatória em grupos de caso e controle 

(JADAD; ENKIN; JADAD, 2007). 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

 A cidade de Valença do Piauí está situada na região Centro-Norte do Piauí, 

com acesso através da BR 316. Atualmente conta com 2.968 idosos acima de 60 

anos, atendidos por 7 Estratégias de Saúde da Família (ESF) e 1 Hospital. A 

pesquisa foi realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Francisco de Castro, 

Bairro Amando Lima (Figura 03). 

 

Figura 03. Cidade de Valença-PI e localização da UBS Dr. Francisco de Castro.

 
Fonte: O autor, 2017. 
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 A UBS Dr. Francisco de Castro é atendida pela equipe de ESF e Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), abrangendo áreas da zona urbana, vinculadas à 

Secretaria Municipal de Saúde de Valença-PI (Figura 04). 

 

Figura 04. UBS Dr. Francisco de Castro Veloso, Bairro Amando Lima. Valença, 
Piauí, 2017. 

 
Fonte: O autor, 2017. 

  

As atividades regulares da ESF e do NASF na UBS Dr. Francisco de Castro 

são de frequência diária, a públicos de todas as faixas etárias, com ações voltadas 

às necessidades da comunidade em forma de atendimentos ambulatoriais, 

palestras, educação permanente, ginástica laboral, entre outras. 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população consta de 390 idosos, residentes na zona de abrangência da 

UBS Dr. Francisco de Castro na cidade de Valença- PI, de ambos os sexos, com 

idade superior a 60 anos. Inicialmente foi realizada uma reunião com aos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), Enfermeira, Auxiliar de Enfermagem e Médico da 

UBS Dr. Francisco de Castro para explanação da pesquisa, bem como para coleta 

da estimativa da população em que os ACS apresentaram as fichas de controle do 

Programa Hiperdia com dados de nome, data de nascimento, diagnóstico para 

diabetes e ativos a UBS, estando 71 idosos aptos ao enquadramento na pesquisa, 
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estes foram convidados a passar por avaliação médica e de enfermagem como 

controle do Programa Hiperdia.   

Baseado nos idosos que se enquadram na pesquisa chegou à amostra 

mínima de 60 idosos, levando em consideração o cálculo de amostragem para 

população finita, erro amostral de 5%, nível de confiança 95% e poder do estudo 

50%. O cálculo da randomização foi realizado por proporção entre sexos para formar 

conglomerados, caracterizando uma amostragem estratificada.  

 

Figura 05. Fluxograma do estudo, Valença do Piauí, Piauí, 2018. 

Fonte: o autor, 2018. 
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Com o intuito de verificar a elegibilidade de controle da HA, os idosos foram 

convidados através dos ACS para avaliação do Programa Hiperdia como é realizado 

de costume na UBS, estando 70 idosos elegíveis para pesquisa. Após a 

elegibilidade, os idosos foram convidados pelos ACS para participar de uma reunião 

na UBS Dr. Francisco de Castro com a pesquisadora principal e demais 

pesquisadores, onde foi realizada uma explanação da pesquisa, bem como foi 

explicado os critérios de exclusão, levando a exclusão de 8 idosos da pesquisa e foi 

agendada a data de avaliação inicial da intervenção, a assinatura do TCLE e a 

randomização para a semana seguinte. Desta forma, participaram do estudos 62 

idosos, divididos de forma randomizada através de sorteio por ACS em: Grupo 

Controle (GC, n= 15), Grupo Exercício (GE, n= 15), Grupo Suco (GS, n= 16) e Grupo 

Suco e Exercício (GSE, n= 16), porém houve 10 (16,1%) desistentências ao longo 

da intervenção. Ao final do estudo 52 idosos realizaram avaliação final, sendo 32 do 

sexo feminino (61,5%) e 20 do sexo masculino (38,5%), mas com o objetivo de 

homogeneizar o estudo, foi realizado exclusão de outliers, e analisado ao final da 

intervenção os resultados de 45 participantes, sendo: GC= 10 participantes; GE= 10 

participantes; GS= 12 participantes; e GSE= 13 participantes, com características 

similares entre si. Para melhorar a qualidade da pesquisa, foram ainda utilizadas as 

recomendações do Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT), a qual 

melhora o entendimento de um ensaio clínico randomizado (SHULZ; ALTMAN; 

MOHER, 2010) apresentado através de fluxograma do estudo (Figura 05). 

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram incluídos na amostra todos os idosos com idades entre 60-80 anos 

residentes nas áreas de abrangência da UBS Dr. Francisco de Castro, com 

diagnóstico para HA sistêmica, socialmente ativos, sem ter o hábito de consumir 

regularmente vinho tinto ou suco de uva tinto em pelo menos seis meses, assim 

como suplementos alimentares, vitamínicos ou os que apresentassem as 

substâncias biotivas presentes na uva (polifenóis), que aceitaram participar da 

pesquisa a partir da aceitação e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice A).  
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Foram excluídos do estudo, os que modificaram a rotina de alimentação ou de 

exercício físico, bem como, os que não consumiram a quantidade de suco de uva 

fornecida. 

 

4.5 PESQUISADORES E MONITORES DA PESQUISA 

 

 Fizeram parte deste estudo: 01 nutricionista (pesquisadora principal) e 01 

monitora graduanda em Nutrição; 01 educador físico (pesquisador orientador); 02 

fisioterapeutas (pesquisadores secundários) e 03 monitores graduandos em 

Fisioterapia; 01 enfermeira (pesquisador secundário) e 02 monitoras graduandas em 

Enfermagem. Tais pesquisadores fizeram parte da coleta de dados, previamente 

orientados do estudo e treinados para cada tipo de experimento realizado. 

 

4.6 DESENHO EXPERIMENTAL 

 

 A pesquisa constou de quatros momentos com avaliações, randomização, 

intervenção e monitoramento (Figura 06). 

 

Figura 06. Desenho experimental do estudo. 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

Para a coleta de dados, os idosos foram convidados a participar da pesquisa, 

através de reunião com exposição da pesquisa e seus objetivos, bem como 
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passaram por uma triagem e estratificação de risco para doença cardiovascular e as 

primeiras avaliações foram realizadas como forma de avaliar os critérios de inclusão 

para a execução da intervenção. Apenas os idosos aptos à realização da 

intervenção assinaram o TCLE na randomização dos grupos. 

Os indicadores antropométricos, composição corporal, PA, bioquímicos, nível 

de atividade física e força, capacidade funcional foram avaliados uma semana antes 

do início da ingestão do suco de uva e início do exercício aeróbio para todos os 

grupos e após 12 semanas foi novamente coletado, em uma semana subsequente à 

intervenção. 

 

4.6.1 Triagem e Estratificação de Risco  

 

 Para triagem e rastreamento de fatores que impedissem a execução da 

intervenção de exercício físico, ou que necessitassem de liberação pelo médico para 

execução, os participantes passaram na semana pré-intervenção, por aplicação do 

Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q) (Anexo 01). Avaliados de 

acordo com os critérios da ACMS (1998).  

Além disso, foi aplicado o escore de risco de Framingham considerando as 

variáveis idade, sexo, colesterol total, HDL, PAS, uso de medicação, tabagismo e 

diabetes. O cálculo foi realizado com o auxílio do aplicativo “Calculadora de Risco 

Cardiovascular” desenvolvido pelo Telessaúde RS/UFRGS em parceria com a 

Secretaria Estadual de Saúde (SES/RS) e o Ministério da Saúde (MS) para Android 

e iOS, para os idosos até 75 anos. Para os idosos entre 75 e 80 anos foi utilizado as 

mesmas variáveis, mas classificado conforme somatória total dos escores e 

analisado pelos critérios de Rastreamento para Doença Cardiovascular (BRASIL, 

2010). Os questionários foram aplicados pelos profissionais ou monitores da 

pesquisa. 

 

4.6.2 Nível socioeconômico e educacional  

 

Foi aplicado apenas uma vez, no início da pesquisa, com indicadores 

referentes à faixa etária, sexo, nível socioeconômico e educacional, através de 

formulário estruturado (Apêndice 02) e analisado conforme critério da Associação 

Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado (ABIPEME).  
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4.6.3 Indicadores antropométricos 

 

 Foram determinadas as seguintes variáveis antropométricas: massa corporal, 

estatura, circunferência da cintura (CC), circunferência do quadril (CQ) e 

circunferência do braço (CB).  

A massa corporal e a estatura foram verificadas de acordo com os 

procedimentos descritos por Petroski (2011). O índice de massa corporal (IMC) foi 

calculado através da razão entre a massa corporal (Kg) e o quadrado da estatura 

(m)². O IMC (kg/m²) classificado segundo os pontos de corte propostos por Lipschitz 

(1994) para idosos. A CC foi avaliada baseada nos critérios da WHO (2000) de risco 

para doenças metabólicas. A CB foi calculada do percentil de adequação e 

classificada de acordo com Blackburn e Thornton (1979). A relação entre o 

perímetro da cintura e do quadril (RCQ) foi classificada segundo Lohman et al. 

(1988).  

 

4.6.4 Composição corporal 

 

A composição corporal antes e após intervenção foi avaliada através do 

exame de bioimpedância (BIA) elétrica vertical tetrapolar segmentar com o aparelho 

de marca Tanita BC 601 InnerScan, este possui oito eletrodos, dois em cada pé e 

dois em cada mão e realiza medições de bioimpedância de forma segmentada de 

braços, pernas e tronco. A BIA mede a composição corporal enviando um sinal 

seguro de baixa frequência por todo o corpo, desde a base da balança. Este sinal 

circula livremente entre o líquido do tecido muscular, mas depara-se com a 

resistência do tecido gordo. Esta resistência, denominada bioimpedância, mede-se 

com exatidão e os seus resultados contrastam-se em função do sexo, altura e peso 

da pessoa para calcular de maneira individual a leitura da gordura e da composição 

corporal, através de ficha padronizada (Anexo 02). 

O teste foi realizado no período compreendido entre 07:00 e 09:00 horas da 

manhã, em dias diferentes a cada 2 grupos (segunda- GC e GS; e quarta- GE e 

GSE), porém no mesmo ocorria a realização da coleta de sangue para análise 

bioquímica. Para realização do exame os participantes foram inicialmente 

informados das recomendações para a realização do exame, seguindo as 

orientações do analisador:  
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Preparação para realização da Bioimpedância 

o Faça jejum de alimentos e bebidas nas 4 horas que antecedem o horário do 

exame; 

o Suspender 24h antes a ingestão de bebidas alcoólicas e alimentos com 

cafeína (refrigerantes, café, chocolates, chá verde); 

o No dia anterior ao exame não realize atividade física intensa; 

o Esvaziar a bexiga antes do teste; 

o Durante o exame não utilizar meias, brincos, relógios ou nada de bijuterias; 

o Tomar um copo de agua uma hora antes do exame; 

o Não estar em período menstrual (mulheres); 

o Não estar febril no dia do teste. 

 

Este exame é contra indicado para portadores de marca-passo, peças 

metálicas (placas, pinos, etc.). 

O analisador Tanita BC 601 InnerScan possui certificação NF398 pelo 

Associação Francesa para Normalização (AFNOR), com garantia de precisão e alto 

nível de controle de qualidade. Para classificação dos valores, foi utilizada os valores 

de classificação do software Gmon Health Professional, versão 3.27 (Tabela 02), o 

software avalia a partir de valores em porcentagem o valor de referência para o peso 

individual. Este procedimento foi realizado pela pesquisadora principal. 

 

Tabela 02. Valores de referência do Software Gmon Health Professional. 

Classificação de massa magra 

Classificação Muito Baixo Baixo Boa  Aumentada 

Mulher (60-79 anos) < 54% 54-60% 60-72% >72% 

Homem (60-79 anos) <66% 66-71% 71-83% >83% 

Classificação de massa gorda 

Classificação Baixo Boa Aumentada  Alta 

Mulher (60-79 anos) < 24% 24-36% 36-42% >42% 

Homem (60-79 anos) <13% 13-25% 25-30% >30% 

(Continua) 
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Tabela 02. Valores de referência do Software Gmon Health Professional. 
(Continuação) 

Classificação da água corporal total 

Classificação Baixo Boa Alto - 

Mulher (>18 anos) <45% 45-60% >60% - 

Homem (>18 anos) <50% 50-65% >65% - 

Fonte: Software GMON v 3.27. 

 
4.6.5 Pressão arterial 

 

Como recomendado pela VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (SBC, 

2010), foi explicado o procedimento ao paciente e deixado o mesmo em repouso por 

pelo menos 5 minutos, com instruções como: 

- Não conversar durante a medida,  

- Ficar na posição sentada, pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso 

recostado na cadeira e relaxado.  

- Braço na altura do coração, livre de roupas, apoiado, com a palma da mão 

voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido.  

- A medida foi realizada sob a circunferência no meio do braço, e foi ligado o 

aparelho para inflar. Assim, foi realizada três medidas de PA de cada momento 

(antes e após intervenção), com intervalo de um minuto entre elas, e calculada a 

média das 3 pressões medidas. Ainda foi avaliada semanalmente no GE e GSE na 

3ª sessão de caminhada com medidas de PA antes em repouso de 5 minutos e logo 

em seguida a caminhada, sem repouso. 

O aparelho utilizado foi o de marca Omron HEM-7113, validado de acordo 

com o Protocolo Internacional da Sociedade Europeia de Hipertensão 

(TOPOUCHIAN et al., 2006). Classificada de acordo com a VII Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial (MALACHIAS et al., 2016) (Tabela 03). 

 

Tabela 03. Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual no consultório 
a partir de 18 anos de idade. 

Classificação Pressão sistólica (mmHg) Pressão diastólica (mmHg) 

Normal < 120 <80 

Pré-hipertensão 121 - 139 81 – 89 

Hipertensão estágio 1 140 -159 90 - 99 

Hipertensão estágio 2 160 - 179 100 -109 

Hipertensão estágio 3 >180 >110 
Fonte: MALACHIAS et al., 2016. 
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4.6.6 Nível de atividade física e capacidade funcional 

 

O nível de atividade física foi mensurando utilizando o Questionário IPAQ 

versão longa (Anexo 03), e classificado pelos parâmetros de Mazo e Benedetti 

(2010), apenas para caracterizar os participantes. 

A avaliação da aptidão funcional foi avaliada por meio da bateria de testes 

físicos para idosos desenvolvidos pela American Alliance for Health, Physica 

Education, Recreation and Dance- AAHPERD e utilizado os valores normativos de 

Índice de Aptidão Funcional Geral (IAFG) classificados por Mazo et al. (2010) 

(Tabela 04) para homens, e Zago e Gobbi (2003) para mulheres (Tabela 05). A 

AAHPERD é composta por cinco testes físicos: o teste de alcançar sentado (FLEX), 

que avalia a flexibilidade; o de coordenação motora óculo-manual (COO), que avalia 

a coordenação; o de agilidade/equilíbrio dinâmico (AGIL), que avalia a agilidade e o 

equilíbrio dinâmico; o de resistência de força (RESIFOR), que avalia a força dos 

membros superiores; e o de capacidade aeróbia (CA), que avalia a capacidade 

cardiorrespiratória e habilidade de andar (MAZO et al., 2010). 

 

Tabela 04. Classificação IAGF de homens ativos com idade entre 60 a 69 anos. 

Testes motores 
(Escores-percentis) 

Classificação IAFG  

0 – 19  Muito fraco 0 – 99  

20 – 39  Fraco 100 – 199  

40 – 59  Regular 200 – 299  

60 – 79  Bom 300 – 399  

80 – 100  Muito bom 400 – 500  

Fonte: Mazo et al., 2010. 

 

Tabela 05. Classificação IAFG para mulheres ativas entre 60 a 69 anos. 

Testes motores 
(Escores- percentis) 

Classificação IAFG 

0 – 19 Muito fraco 0 – 99 

20 – 39 Fraco 100 – 199 

40 – 59 Regular 200 – 299 

60 – 79 Bom 300 – 399 

80 – 100 Muito bom 400 – 500 

Fonte: Zago e Gobbi, 2003. 
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4.6.7 Análise bioquímica 

 

Os exames bioquímicos foram coletados amostras de sangue venoso, 

estando os idosos voluntários em jejum de no mínimo 12 horas, todos os idosos 

foram preparados e deixados 15 minutos sentados antes como preconiza as 

diretrizes para coleta de análise do perfil lipídico. Foi realizada a coleta de exames 

de colesterol total e fração, glicemia de jejum e triglicerídeos através desta técnica 

(SBC, 2013). A coleta realizou-se no mesmo dia do exame de BIA no turno da 

manhã. Para os testes de glicose, colesterol e triglicerídeos, a quantidade de soro 

necessária para realização dos testes foi de 10 μl de cada amostra. Todos foram 

colhidos e conservados em temperatura ambiente para ser analisados. A correlação 

entre tempo de coleta e análise do material foi de 3 a 5 horas. 

As dosagens de colesterol total, triglicerídeos e glicose foram determinadas 

pelo método enzimático colorimétrico. O HDL-colesterol foi estimado através do valor 

de referência para idade e fatores de risco (tabagismo, diabetes e obesidade), 

conforme normatização da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina 

Laboratorial (SBAC, 2016). O método de cálculo de Friedewald (1972) ou método 

direto foi empregado para as determinações de LDL-colesterol e VLDL. A coleta foi 

realizada e analisada pelos valores de referência do Laboratório de Análises Clínicas 

Especializadas (LACLE) em Valença-PI. 

4.6.8 Controle da medicação anti-hipertensiva 

 

 Foi registrado em dois momentos (antes e após intervenção) e quando 

necessário (quando houve alteração durante a intervenção) o controle da medicação 

foi avaliado através do prontuário do participante disponível na UBS Dr. Francisco de 

Castro Veloso, com dados sobre tipo de medicação, dosagem e quantidade, para 

avaliação da variação/alteração da medicação durante o experimento. 

 

4.6.9 Consumo alimentar 

 

 Os participantes realizaram avaliações do consumo alimentar antes e durante 

a intervenção em dias não conhecidos pelos participantes através da aplicação do 

Recordatório de 24 horas (R24h) (Anexo 04), o mesmo não foi reavaliado ao final da 
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intervenção, pois o objetivo era avaliar caso houvesse alteração no consumo 

alimentar. Assim foi avaliada a ingestão por um período de três dias, sendo dois 

durante a semana e um durante o final de semana, para que a avaliação da ingestão 

que normalmente ocorre nesse período constasse na avaliação.  

Este R24h visou observar o consumo dos idosos, assim como detectar o 

consumo de vinho tinto, suco de uva, suplementos alimentares, vitamínicos ou 

substancias com resveratrol, com o consumo acima de 200mg deste em algum dos 

recordatórios ou com modificações significativas (p<0,05), o participante foi excluído 

da pesquisa. Foram consideradas as médias dos dados obtidos e analisados quanto 

a ingestão de nutrientes utilizando o método indireto através do software de nutrição 

Dietpro 5i® para quantificação de macronutrientes e micronutrientes presentes na 

alimentação. 

 

4.7 PROTOCOLO DE CONSUMO DE SUCO DE UVA 

 O suco de uva tinto utilizado foi do tipo integral; sem adição de açúcares, 

água e conservante; não alcoólico; não fermentado e pasteurizado. Oriundo da 

região do Vale do São Francisco, na cidade de Casa Nova- BA, produzido e 

engarrafado por Grand Valle Industrial Ltda, com registro no Ministério da Agricultura 

sob o N  32515 00001-9. Produzidos entre os meses de março a maio de 2017, com 

uvas do tipo BRS Isabel Precoce e BRS Violeta (Figura 05). 

 Os participantes fizeram a ingestão de 200ml da bebida no lanche da tarde, 

mensurado através de copo graduado (Figura 06), e observado o consumo regular 

através de Recordatório de 24 horas (R24h) aplicado antes e durante intervenção. 

 
Figura 07. Suco de uva integral, Grand Valle Industrial Ltda 2017.

 
Fonte: o autor, 2017. 
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Figura 08. Copo graduado para consumo de suco de uva integral. 

 
Fonte: o autor, 2017. 
 

4.8 PROTOCOLO DE ATIVIDADE AERÓBIA 

 

 O programa de intervenção foi realizado com o exercício aeróbio do tipo 

caminhada, em frequência semanal de três vezes na semana e duração de 50min, 

pela manhã, das 07:00 às 08:00 horas, com intensidade moderada através da 

escala de percepção de Borg, aplicada ao final de cada sessão, considerando um 

exercício auto selecionado para intensidade (Figura 09). Os participantes fizeram 

reposição de sessão em outros horários em caso de ausência em seu horário pré-

definido. 

 

Figura 09. Escala de Percepção de Esforça (EPE) criada por Borg em 1982. 

 
Fonte: BORG, 1982. 
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Esta é uma escala subjetiva de 6 a 20 para controle do cansaço acumulado, 

ou percepção do esforço. Para idosos recomenda-se adotar níveis entre 12-14 da 

escala (TRIBESS; VIRTUOSO JÚNIOR, 2005; SILVA et al., 2011). 

A Escala de Borg foi classificada pelo relato dos participantes, aos quais 

foram apresentado previamente a utilização da escala e explicado a percepção de 

cada valor.  

 As sessões de caminhada (36 sessões) foram acompanhadas de 

profissionais da fisioterapia (monitores) e distribuídas da seguinte forma: 

aquecimento, com duração de 5 a 10 minutos de exercícios articulares dos membros 

superiores, pescoço, tronco e membros inferiores; exercício, 50 minutos de 

caminhada; relaxamento, duração de 3 a 5 minutos de alongamentos em pé/sentado 

de pescoço, membros superiores, tronco e membros inferiores. Foram excluídos da 

pesquisa os participantes com mais de 10% (4 faltas) de ausência à sessões de 

caminhada não repostas. 

 A atividade foi realizada no Ginásio Poliesportivo do Bairro Amando Lima, 

com ambiente controlado quanto à superfície (plana e não escorregadia). O tempo 

de caminhada ocorreu conforme recomendado pelas diretrizes da ACSM 

(PESCATELLO et al., 2015) e da VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 

(MALACHIAS et al., 2016).  

 

4.9 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa esteve de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde/Ministério da Saúde, que se refere a pesquisas em seres humanos, sendo 

tomadas condutas éticas desde a seleção da amostra até a apresentação dos 

resultados da pesquisa. O projeto possui aprovação sob n  0008/240811 pelo 

Comitê de Ética e Estudos em Humanos e Animais da Universidade Federal do Vale 

do São Francisco- CEEHA-UNIVASF (PE), e todos os participantes assinaram ou 

colocaram a impressão digital no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (Apêndice 01), para poderem participar da pesquisa.  
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4.10 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Realizou-se análise exploratória para avaliar possíveis outliers, excluindo 

alguns participantes que estavam com valores distorcidos nas avaliações de curtose 

e assimetria, fora da curva de histograma, diminuindo os prejuízos na interpretação 

dos resultados. Depois foi verificada a normalidade da distribuição dos dados pelo 

Shapiro-Wilk test. As variáveis categóricas independentes foram analisadas por 

frequência absoluta e relativa para caracterização dos participantes.  

As variáveis numéricas foram analisadas por estatística descritiva com média 

e desvio padrão através da comparação entre os grupos e o tempo, bem como a 

variação da PA semanal durante o exercício aeróbio, também foi avaliada com 

Análise de Variância (ANOVA) two-way mista, reportando o valor “F” e graus de 

liberdade para avaliar o efeito do tempo (pré e pós). O valor “p” de significância foi 

utilizado para verificar a interação tempo*grupo (controle, exercício, suco, e 

suco/exercício). Partial eta squared (ηp
2) foi utilizado para determinar o tamanho do 

efeito, o post hoc de Bonferroni foi empregado para identificação dos pares de 

diferença entre os valores de intervenção (pré e pós) de cada grupo e variável, 

sendo reportado o valor “p” para significância. O post hoc de Scheffe para 

identificação dos pares de diferença entre os valores da PA de repouso de cada 

semana. 

Levene’s test foi realizado para verificar a homogeneidade entre os grupos. 

Mauchly’s test foi utilizado para verificar a esfericidade dos dados, a qual, em caso 

de violação, os graus de liberdade foram corrigidos pelo épsilon de Greenhouse-

Geisser. Qui-quadrado test (X²) foi aplicado na frequência relativa de medicação 

para avaliar modificação após intervenção. Foi ainda realizado o teste t para 

amostras pareadas com o intuito de verificar a modificação no consumo alimentar. 

Foi adotado um p<0,05 (5%) para todos os testes e o software utilizado para 

análise dos dados foi o SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences) para 

Windows (SPSS, Inc., Chicago, IL). 
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5 RESULTADOS 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados em quatro partes: parte 1: 

Características físico-químicas do suco de uva integral utilizado na intervenção; 

parte 2: Caracterização dos sujeitos; parte 3: Efeitos da intervenção; e parte 4: 

Variação da pressão arterial semanal. Assim, será possível elencar e discutir o efeito 

do consumo de suco de uva, o efeito do exercício aeróbio, bem como a associação 

do consumo de suco de uva e exercício aeróbio em idosos hipertensos, tendo em 

vista as características dos sujeitos e a variação da PA. 

5.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DO SUCO DE UVA INTEGRAL 

UTILIZADO NA INTERVENÇÃO.  

 O suco de uva foi avaliado sob as características físico-químicas pela 

Embrapa Uva e Vinho/ Semiário, Petrolina, PE, e apresentadas na Tabela 06, em 

média e desvio padrão de 3 amostras colhidas. O suco foi utilizado na intervenção, 

sendo produzido e engarrafado por Grand Valle Industrial Ltda, entre os meses de 

março a maio de 2017, com uvas do tipo BRS Isabel Precoce e BRS Violeta.  

Tabela 06. Características físico-químicas do suco de uva integral, produzidos entre os 
meses de março a maio de 2017. Grand Valle Industrial Ltda- BA. 

pH 3,67±0,11 
Densidade (g.L-1) 1,07±0,00 

Acidez total (meq.L-1) 6,85±0,31 
Sólidos solúveis (ºbx) 19,67±0,05 
Teor alcoólico (GL) 0,74±0,07 

Antocianinas (mg.L-1) 143,94±2,40 
Fonte: o autor, 2018. 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS  

 

 Com o objetivo de analisar apenas o efeito do suco de uva e o exercício 

aeróbio, foi solicitado a não modificação do consumo alimentar por parte dos 

participantes, assim como foi avaliado antes da intervenção o não consumo de vinho 

tinto, suco de uva, suplementos alimentares ou substancias com resveratrol. A 

avaliação dos recordatórios alimentares avaliada e quantificado pelo software 

DietPro versão 5.i em médias de 3 dias, após isto foi realizado e analisado os 

valores médios pré e pós intervenção por teste t pareado não encontrando valor 

significativo (Tabela 07). 
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Tabela 07. Consumo alimentar pré e pós intervenção. Valença do Piauí, 2018.  

Variáveis Pré Pós t p 

Carboidrato (g) 198,65 (±65,79) 193,81 (±61,19) 0,703 0,486 

Lipídios (g) 38,92 (±21,07) 33,36 (±13,62) 1,842 0,072 

Proteína (g) 103,11 (±51,54) 93,32 (±38,79) 1,519 0,136 

Sódio (mg) 1042,09 (±563,17) 982,98 (±412,20) 2,158 0,064 

Cálcio (mg) 418,70 (±164,76) 391,71 (±156,79) 2,301 0,076 

Colesterol (mg) 242,19 (±152,74) 213,16 (±127,02) 1,123 0,268 
Fonte: dados do autor, 2018. 

Tabela 08. Análise descritiva das variáveis socioeconômicas e demográficas em números 
absolutos e porcentagens nos seus respectivos grupos. Valença do Piauí, 2018. 

Variáveis 
GC  

(n=10) 
GE  

(n=10) 
GS  

(n=12) 
GSE  

(n=13) 
Total  

(n= 45) 

Sexo         
 Masculino 40,0% (04) 30,0% (03) 41,7% (05) 46,2% (06) 40,0% (18) 

Feminino 60,0% (06) 70,0% (07) 58,3% (07) 53,8% (07) 60,0% (27) 

Faixa etária   
  

  
 de 60 a 65 anos 10,0% (01) 30,0% (03) 66,7% (08) 38,5% (05) 37,8% (17) 

de 66 a 75 anos 40,0% (04) 50,0% (05) 33,3% (04) 53,8% (07) 44,4% (20) 

de 76 a 85 anos 50,0% (05) 20,0% (02) 0,0% (00) 7,7% (01) 17,8% (08) 

Tabagista   
  

  
 Sim 0,0% (00) 0,0% (00) 16,7% (02) 7,7% (01) 6,7% (03) 

Não 100,0% (10) 100,0% (10) 83,3% (10) 92,3% (12) 93,3% (42) 

Cor e Raça   
  

  
 Branca 40,0% (04) 40,0% (04) 16,7% (02) 69,2% (09) 42,2% (19) 

Preta 20,0% (02) 20,0% (02) 25,0% (03) 15,4% (02) 20,0% (09) 

Parda 20,0% (02) 10,0% (01) 58,3% (07) 15,4% (02) 26,7% (12) 

Amarela 20,0% (02) 30,0% (03) 0,0% (00) 0,0% (00) 11,1% (05) 

Estado Civil   
  

  
 Solteiro (a) 0,0% (00) 10,0% (01) 8,3% (01) 15,4% (02) 8,9% (04) 

Casado (a) 80,0% (08) 80,0% (08) 91,7% (11) 61,5% (08) 77,8% (35) 

Viúvo (a) 20,0% (02) 0,0% (00) 0,0% (00) 15,4% (02) 8,9% (04) 

Separação legal 0,0% (00) 10,0% (01) 0,0% (00) 7,7% (01) 4,4% (02) 

Quantidade de filhos   
  

  
 Não possui 0,0% (00) 10,0% (01) 8,3% (01) 7,7% (01) 6,7% (03) 

Um 0,0% (00) 10,0% (01) 8,3% (01) 7,7% (01) 6,7% (03) 

Dois 0,0% (00) 0,0% (00) 0,0% (00) 15,4% (02) 4,4% (02) 

Três 0,0% (00) 20,0% (02) 8,3% (01) 23,1% (03) 13,3% (06) 

Quatro 0,0% (00) 20,0% (02) 41,7% (05) 30,8% (04) 24,4% (11) 

Mais que quatro 100,0% (10) 40,0% (04) 33,3% (04) 15,4% (02) 44,4% (20) 

Tipo de moradia   
  

  
 Mora em casa própria 100,0% (10) 70,0% (07) 100,0% (12) 92,3% (12) 91,1% (41) 

Não tem casa própria 0,0% (00) 30,0% (03) 0,0% (00) 7,7% (01) 8,9% (04) 

(Continua) 
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Tabela 08. Análise descritiva das variáveis socioeconômicas e demográficas em números 
absolutos e porcentagens nos seus respectivos grupos. Valença, 2018. 

(Continuação) 

Variáveis 
GC  

(n=10) 
GE  

(n=10) 
GS  

(n=12) 
GSE  

(n=13) 
Total  

(n= 45) 

Nível de instrução   
  

  
 Sem escolaridade 30,0% (03) 30,0% (03) 16,7% (02) 0,0% (00) 17,8% (08) 

EFI 50,0% (05) 60,0% (06) 58,3% (07) 46,2% (06) 53,3% (24) 

EFC 10,0% (01) 10,0% (01) 16,7% (02) 15,4% (02) 13,3% (06) 

EMI 0,0% (00) 0,0% (00) 0,0% (00) 0,0% (00) 0,0% (00) 

EMC 10,0% (01) 0,0% (00) 8,3% (01) 38,4% (05) 15,6% (07) 

Renda mensal da casa   
  

  
 Um salário 30,0% (03) 20,0% (02) 41,7% (05) 23,1% (03) 28,9% (13) 

Dois salários 70,0% (07) 80,0% (08) 50,0% (06) 61,5% (08) 64,4% (29) 

Mais de dois salários 0,0% (00) 0,0% (00) 8,3% (01) 15,4% (02) 6,7% (03) 

ATL   
  

  
 TV 80,0% (08) 50,0% (05) 50,0% (06) 61,5% (08) 60,0% (27) 

Religião 0,0% (00) 10,0% (01) 0,0% (00) 15,4% (02) 6,7% (03) 

Música 0,0% (00) 10,0% (01) 33,3% (04) 7,7% (01) 13,3% (06) 

Outra 20,0% (02) 30,0% (03) 16,7% (02) 15,4% (02) 20,0% (09) 
Fonte: Dados do autor, 2018. GC: grupo controle; GE: grupo exercício; GS: grupo suco; GSE: grupo 
suco e exercício; EFI: ensino fundamental incompleto; EFC: ensino fundamental completo; EMI: 
ensino médio incompleto; EMC: ensino médio completo; ATL: atividades de tempo livre; TV: televisão. 
A renda foi considerada sob o valor de R$ 937,00 do salário mínimo atual em 2017 vigente no país. 

A Tabela 08 descreve o perfil socioeconômico e educacional dos idosos 

hipertensos de todos os grupos participantes. Do total de participantes e em cada 

grupo, observa-se que a maioria é do sexo feminino (60,0%). Não são tabagistas 

(93,3%), porém muitos relataram já terem realizado o consumo de fumo. Do total e 

em todos os grupos prevaleceram idosos casados (77,8%), justificando ainda 

possuírem mais de quatro filhos (68,8%). Do total 53,3% possuem ensino 

fundamental incompleto, mas observou-se taxa de 38,4% com ensino médio 

completo no GSE, onde existiam 2 idosos aposentados que trabalharam de agente 

de saúde no bairro e 1 que era professor. Em meio a esta realidade mais de 90,0% 

recebem no máximo 2 salários mínimos. Nas ATL a maioria prefere assistir TV 

(60,0%), porém a porcentagem de 20,0% relata realizar outra ATL, como principais o 

ato de dormir e costurar. Destacam-se ainda os homens GE e GS como grupos que 

realizam atividades do campo como forma de garantia de safra anual. Enquanto que 

as mulheres de todos os grupos realizam tarefas de casa, porém que não exijam 

muito esforço.  
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Tabela 09. Distribuição de bens eletrodomésticos e de utilidades. Valença do Piauí, 

2018. 

Itens/Quantidade 
Nenhum Um item Dois itens Três itens 

n % n % n % n % 

TV 01 1,2 17 20,0 24 28,2 03 3,5 

Rádio 06 7,1 34 40,0 05 5,9 00 0,0 

Banheiro 01 1,2 32 37,6 12 14,1 00 0,0 

Automóvel 32 37,6 13 15,3 00 0,0 00 0,0 

Máquina de lavar 09 10,6 36 42,4 00 0,0 00 0,0 

DVD 12 26,7 33 73,3 00 0,0 00 0,0 

Geladeira 00 0,0 45 100,0 00 0,0 00 0,0 

Freezer 35 41,2 10 11,8 00 0,0 00 0,0 

 

Fonte: o autor, 2018. 

A tabela 09 complementa a tabela 08 sobre as características 

socioeconômicas dos sujeitos. Observa-se que todos os sujeitos possuem pelo 

menos uma geladeira (100,0%), um DVD (73,1%) e apenas um sujeito não possui 

televisão em cores (1,2%), desta forma sendo classificados como classe C pelos 

critérios da Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado (ABIPEME).  
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5.3 EFEITOS DA INTERVENÇÃO 

Tabela 10. Efeitos do consumo de suco de uva integral associado ao exercício físico em idosos na variação da pressão arterial 
e frequência cardíaca. Valença do Piauí, 2018. 

Variável Tempo 
GC  

(n=10) 
GE 

(n=10) 
GS 

(n=12) 
GSE 

(n=13) 

Main effect 

Tempo*Grupo Tempo 

PAS 
(mmHg) 

Pré 153,50 ± 9,23 159,90 ± 9,23 148,66 ± 8,42 145,53 ± 8,09 F (3,41) = 5,368 F (1,41)= 12,577 

Pós 160,60 ± 6,62 134,80 ± 6,62 138,50 ± 6,04 135,46 ± 5,80 p= 0,003 p=0,001 

  Δ 7,10 ± 5,68  - 25,10 ± 5,68  - 10,16 ± 5,18  - 10,07 ± 4,98 ƞp
2= 0,282 ƞp

2= 0,235 

  
p 0,219 0,000 0,057 0,050     

Diferença: F (3,41)= 0,998; p = 0,404; ƞp
2= 0,068 

PAD 
(mmHg) 

Pré 80,90 ± 5,20 83,70 ± 5,20 87,33 ± 4,74 81,38 ± 4,56 F (3,41) = 2,964 F (1,41)= 5,536 

Pós 85,60 ± 4,36 79,40 ± 4,36 77,16 ± 3,98 73,79 ± 3,83 p= 0,043 p=0,024 

  Δ 4,70 ± 3,91  - 4,30 ± 3,91  - 10,16 ± 3,56  - 7,69 ± 3,42 ƞp
2= 0,178 ηp

2= 0,119 

  
p 0,236 0,278 0,007 0,030 

 
  

Diferença: F (3,41)= 0,395; p = 0,757; ƞp
2= 0,028 

FC (bpm) 
Pré 74,50 ± 3,09 69,30 ± 3,09 70,25 ± 2,82 73,38 ± 2,71 F (3,41)= 2,925 F (1,41)= 10,355 

Pós 76,10 ± 2,56 64,70 ± 2,56 65,00 ± 2,34 70,38 ± 2,25 p= 0,045 p= 0,003 

  Δ 1,60 ± 1,84  - 4,60 ± 1,84  - 5,25 ± 1,68  - 3,00 ± 1,61 ηp
2= 0,176 ηp

2= 0,202 

  
p 0,390 0,017 0,003 0,071     

Diferença: F (3,41)= 2,198; p = 0,103; ƞp
2= 0,139 

Fonte: Dados do autor, 2018. GC: grupo controle; GE: grupo exercício; GS: grupo suco; GSE: grupo suco e exercício; PAS: pressão arterial 

sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; FC: frequência cardíaca. F: valor crítico; p: significância e ηp
2
: tamanho do efeito. 
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Tabela 11. Efeitos do consumo de suco de uva integral associado ao exercício físico em idosos no perfil antropométrico. 
Valença do Piauí, 2018. 

Variável Tempo 
GC 

(n=10) 
GE 

(n=10) 
GS 

(n=12) 
GSE 

(n=13) 

Main effect 

Tempo*Grupo Tempo 

Peso (kg) 
Pré 62,35 ± 3,24 61,77 ± 3,24 62,00 ± 2,96 67,90 ± 2,84 F (3,41) = 6,292  F (1,41)= 1,249 

Pós 62,16 ± 3,27 61,13 ± 3,27 63,21 ± 2,98 68,22 ± 2,87 p= 0,001  p=0,270 

  Δ - 0,19 ± 0,33 - 0,64 ± 0,33  1,21 ± 0,30 0,32 ± 0,29 ƞp
2= 0,315 ƞp

2= 0,030 

  
p 0,573 0,063 0,000 0,277     

Diferença: F (3,41)= 1,044; p= 0,383; ƞp
2= 0,091 

IMC (kg.m²) 
Pré 26,62 ± 1,19 25,80 ± 1,19 24,73 ± 1,09 26,62 ± 1,05 F (3,41) = 6,078 F (1,41)= 1,612 

Pós 26,56 ± 1,21 25,55 ± 1,21 25,24 ± 1,10 26,75 ± 1,06 p= 0,002 p=0,211 

  Δ  - 0,06 ± 0,13  - 0,24 ± 0,13 0,51 ± 0,12 0,12 ± 0,12 ƞp
2= 0,308 ηp

2= 0,038 

  
p 0,645 0,088 0,000 0,300 

 
  

Diferença: F (3,41)= 0,528; p = 0,666; ƞp
2= 0,037 

CB (cm) 
Pré 31,70 ± 0,85 31,00 ± 0,85 29,58 ± 0,77 31,07 ± 0,74 F (3,41)= 1,674 F (1,41)= 19,362 

Pós 31,00 ± 0,79 29,8 ± 0,79 28,83 ± 0,72 28,92 ± 0,69 p= 0,186 p= 0,000 

  Δ  - 0,70 ± 0,57  - 1,20 ± 0,57  - 0,75 ± 0,52  - 2,15 ± 0,50 ηp
2= 0,109 ηp

2= 0,321 

  
p 0,231 0,043 0,161 0,000     

Diferença: F (3,41)= 1,457; p = 0,240; ƞp
2= 0,096 

(Continua) 
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Tabela 11. Efeitos do consumo de suco de uva integral associado ao exercício físico em idosos no perfil antropométrico. 
Valença do Piauí, 2018. 

(Continuação) 

Variável Tempo 
GC 

(n=10) 
GE 

(n=10) 
GS 

(n=12) 
GSE 

(n=13) 

Main effect 

Tempo*Grupo Tempo 

CC (cm) 
Pré 97,30 ± 2,96 94,70 ± 2,96 93,00 ± 2,70 96,53 ± 2,60 F (3,41)= 3,574 F (1,41)= 18,060 

Pró 97,20 ± 2,76 90,60 ± 2,76 91,41 ± 2,52 90,76 ± 2,42 p= 0,022 p= 0,000 

  Δ  - 0,10 ± 1,43  - 4,10 ± 1,43  - 1,58 ± 1,30  - 5,76 ± 1,25 ηp
2= 0,207 ηp

2= 0,306 

  
p 0,945 0,007 0,233 0,000 

 
  

Diferença: F (3,41)= 0,705; p = 0,555; ƞp
2= 0,049 

CQ (cm) 
Pré 97,80 ± 2,33 98,50 ± 2,33 98,58 ± 2,12 101,23 ± 2,04 F (3,41)= 1,305 F (1,41)= 0,015 

Pós 99,00 ± 2,09 98,70 ± 2,09 98,33 ± 1,91 99,84 ± 1,83 p= 0,286 p= 0,903 

  Δ 1,20 ± 1,00 0,20 ± 1,00 - 0,25 ± 0,91  - 1,38 ± 0,88 ηp
2= 0,087 ηp

2= 0,000 

  
p 0,238 0,843 0,786 0,123 

 
  

Diferença: F (3,41)= 0,281; p = 0,834; ƞp
2= 0,020 

RCQ (cm) 
Pré 0,99 ± 0,02 0,96 ± 0,02 0,94 ± 0,01 0,95 ± 0,01 F (3,41)= 1,162 F (1,41)= 14,818 

Pós 0,98 ± 0,01 0,91 ± 0,02 0,93 ± 0,01 0,91 ± 0,01 p= 0,239 p= 0,000 

  Δ  - 0,01 ± 0,01  - 0,04 ± 0,01  - 0,01 ± 0,01  - 0,04 ± 0,01 ƞp
2= 0,097 ƞp

2= 0,265 

  
p 0,406 0,007 0,366 0,003     

Diferença: F (3,41)= 1,938; p = 0,139; ƞp
2= 0,124 

Fonte: Dados do autor, 2018. GC: grupo controle; GE: grupo exercício; GS: grupo suco; GSE: grupo suco e exercício; IMC: índice de massa 

corporal; CB: circunferência do braço; CC: circunferência da cintura; CQ: circunferência do quadril; RCQ: relação cintura/quadril. F: valor 

crítico; p: significância e ηp
2
: tamanho do efeito.  
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Tabela 12. Efeitos do consumo de suco de uva integral associado ao exercício físico em idosos na composição corporal. 
Valença do Piauí, 2018. 

Variável Tempo 
GC  

(n=10) 
GE 

(n=10) 
GS 

(n=12) 
GSE 

(n=13) 

Main effect 

Tempo*Grupo Tempo 

MG (kg) 
Pré 21,73 ± 2,61 20,29 ± 2,61 20,25 ± 2,38 23,77 ± 2,29 F (3,41) = 12,123 F (1,41)= 12,988 

Pós 21,14 ± 2,61 17,17 ± 2,61 22,04 ± 2,38 20,70 ± 2,29 p= 0,000 p=0,001 

  Δ  - 0,59 ± 0,72  - 3,12 ± 0,72 1,79 ± 0,66  - 3,06 ± 0,64 ƞp
2= 0,470 ƞp

2= 0,241 

  
p 0,423 0,000 0,010 0,000     

Diferença: F (3,41)= 0,367; p = 0,777; ƞp
2= 0,026 

MLG (kg) 
Pré 40,62 ± 4,25 41,48 ± 4,25 41,75 ± 3,88 45,36 ± 1,98 F (3,41) = 5,475 F (1,41)= 12,346 

Pós 41,02 ± 4,29 43,96 ± 4,29 41,17 ± 3,92 48,99 ± 2,32 p= 0,003 p=0,001 

  Δ 0,40 ± 0,85 2,48 ± 0,85  - 0,57 ± 0,78 3,39 ± 0,74 ƞp
2= 0,286 ηp

2= 0,231 

  
p 0,642 0,006 0,465 0,000 

 
  

Diferença: F (3,41)= 0,330; p = 0,803; ƞp
2= 0,024 

MM (kg) 
Pré 36,01 ± 3,64 37,26 ± 3,64 37,46 ± 3,32 37,17 ± 3,19 F (3,41)= 5,977 F (1,41)= 4,233 

Pós 35,83 ± 3,79 39,77 ± 3,79 35,75 ± 3,46 40,89 ± 3,32 p= 0,002 p= 0,046 

  Δ  - 0,18 ± 1,10 2,51 ± 1,10  - 1,71 ± 1,01 3,71 ± 0,97 ηp
2= 0,304 ηp

2= 0,094 

  
p 0,872 0,029 0,097 0,000     

Diferença: F (3,41)= 0,185; p = 0,906; ƞp
2= 0,013 

(Continua) 
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T
M

B
 (

k
c
a

l)
  

 

Pré 1186,30 ± 66,01 1240,20 ± 66,01 1319,75 ± 60,26 1319,76 ± 57,90 F (3,41)= 1,391 F (1,41)= 0,267 

Pós 1082,40 ± 83,75 1246,50 ± 83,75 1283,58 ± 76,46 1389,00 ± 73,46 p= 0,259 p= 0,608 

Δ  - 103,90 ± 65,79 6,30 ± 65,79  - 36,16 ± 60,06 69,23 ± 57,70 ηp
2= 0,092 ηp

2= 0,006 

p 0,122 0,924 0,550 0,237 

 
  

Diferença: F (3,41)= 2,137; p = 0,110; ƞp
2= 0,135 

Á
g

u
a

 C
o

rp
o

ra
l 

(k
g

) 
 

Pré 27,81 ± 1,68 29,56 ± 1,68 32,24 ± 1,53 32,83 ± 1,47 F (3,41)= 16,502 F (1,41)= 21,295 

Pós 27,86 ± 2,13 32,60 ± 2,13 30,95 ± 1,94 37,11 ± 1,87 p= 0,000 p= 0,000 

Δ 0,05 ± 0,69 3,04 ± 0,69  - 1,29 ± 0,63 4,28 ± 0,60 ƞp
2= 0,547 ƞp

2= 0,342 

p 0,943 0,000 0,048 0,000     

Diferença: F (3,41)= 2,725; p = 0,056; ƞp
2= 0,166 

Fonte: Dados do autor, 2018. GC: grupo controle; GE: grupo exercício; GS: grupo suco; GSE: grupo suco e exercício; MG: massa gorda; 

MLG: massa livre de gordura; MM: massa muscular; TMB: taxa metabólica basal. F: valor crítico; p: significância e ηp
2
: tamanho do efeito.  

 

 

 

 

Tabela 12. Efeitos do consumo de suco de uva integral associado ao exercício físico em idosos na composição corporal. 
Valença do Piauí, 2018. 

(Continuação) 

Variável 

T
e

m
p

o
 

GC  
(n=10) 

GE 
(n=10) 

GS 
(n=12) 

GSE 
(n=13) 

Main effect 

Tempo*Grupo Tempo 
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Tabela 13. Efeitos do consumo de suco de uva integral associado ao exercício físico em idosos no perfil bioquímico. Valença 
do Piauí, 2018. 

Variável 

T
e

m
p

o
 

GC  
(n=10) 

GE 
(n=10) 

GS 
(n=12) 

GSE 
(n=13) 

Main effect 

Tempo*Grupo Tempo 

Colesterol 
total  

(mg/dl) 
  

Pré 211,90 ± 11,48 228,70 ± 11,48 209,33 ± 10,48 232,38 ± 10,07 F (3,41) = 0,519 F (1,41)= 0,647 

Pós 195,00 ± 13,14 222,80 ± 13,14 205,83 ± 12,00 237,92 ± 11,53 p= 0,672 p=0,426 

Δ  -16,90 ± 13,60  - 5,90 ± 13,60  - 3,50 ± 12,41 5,53 ± 0,64 ƞp
2= 0,037 ƞp

2= 0,016 

  
p 0,221 0,667 0,779 0,645     

Diferença: F (3,41)= 2,457; p = 0,077; ƞp
2= 0,152 

LDL-c 
(mg/dl) 

Pré 124,25 ± 11,45 148,50 ± 11,45 123,98 ± 10,46 138,03 ± 10,05 F (3,41) = 0,797 F (1,41)= 0,306 

Pós 116,88 ± 13,83 142,42 ± 13,83 135,88 ± 12,63 155,07 ± 12,13 p= 0,503 p=0,583 

  Δ  - 7,37 ± 14,76  - 6,08 ± 14,76 11,90 ± 13,48 17,04 ± 12,95 ƞp
2= 0,055 ηp

2= 0,007 

  
p 0,620 0,683 0,382 0,195 

 
  

Diferença: F (3,41)= 1,611; p = 0,201; ƞp
2= 0,105 

HDL-c 
(mg/dl) 

Pré 49,30 ± 1,84 47,60 ± 1,84 49,50 ± 1,68 48,30 ± 1,62 F (3,41)= 0,625 F (1,41)= 1,295 

Pós 48,20 ± 1,92 47,00 ± 1,92 49,60 ± 1,75 48,23 ± 1,68 p= 0,603 p= 0,262 

  Δ  - 1,10 ± 0,74  - 0,60 ± 0,74 0,16 ± 0,68  - 0,07 ± 0,65 ηp
2= 0,044 ηp

2= 0,031 

  
p 0,148 0,426 0,808 0,907     

Diferença: F (3,41)= 0,290; p = 0,832; ƞp
2= 0,021 

(Continua) 
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Tabela 13. Efeitos do consumo de suco de uva integral associado ao exercício físico em idosos no perfil bioquímico. Valença do 
Piauí, 2018. 

(Continuação) 

Variável 

T
e

m
p

o
 

GC  
(n=10) 

GE 
(n=10) 

GS 
(n=12) 

GSE 
(n=13) 

Main effect 

Tempo*Grupo Tempo 

VLDL-c 
(mg/dl) 

Pré 38,40 ± 5,44 32,56 ± 5,44 35,85 ± 4,97 46,04 ± 4,77 F (3,41)= 1,045 F (1,41)= 12,715 

Pró 29,92 ± 4,47 30,38 ± 4,47 30,45 ± 4,08 34,92 ± 3,92 p= 0,383 p= 0,001 

  Δ  - 8,48 ± 4,01  - 2,18 ± 4,01  - 5,40 ± 3,66  - 11,12 ± 3,52 ηp
2= 0,071 ηp

2= 0,237 

  
p 0,041 0,590 0,148 0,003 

 
  

Diferença: F (3,41)= 0,903; p = 0,448; ƞp
2= 0,062 

Triglicerídeo 
(mg/dl) 

Pré 189,50 ± 26,38 147,50 ± 26,38 179,25 ± 24,08 230,61 ± 23,13 F (3,41)= 1,108 F (1,41)= 16,169 

Pós 156,60 ± 22,12 131,10 ± 22,12 152,25 ± 20,19 174,61 ± 19,40 p= 0,357 p= 0,000 

  Δ  - 32,90 ± 17,33  - 16,40 ± 17,33  - 27,00 ± 15,82  - 56,00 ± 15,20 ηp
2= 0,075 ηp

2= 0,283 

  
p 0,065 0,350 0,096 0,001 

 
  

Diferença: F (3,41)= 1,504; p = 0,228; ƞp
2= 0,099 

Glicemia de 
jejum (mg/dl) 

Pré 114,00 ± 12,30 93,00 ± 12,30 117,91 ± 11,22 94,30 ± 10,78 F (3,41)= 0,226 F (1,41)= 0,523 

Pós 115,40 ± 15,34 93,40 ± 15,34 124,00 ± 14,00 94,84 ± 13,45 p= 0,878 p= 0,474 

  Δ 1,40 ± 6,13 0,40 ± 6,13 6,08 ± 5,60 0,53 ± 5,38 ƞp
2= 0,016 ƞp

2= 0,013 

  
p 0,821 0,948 0,284 0,921     

Diferença: F (3,41)= 1,228; p = 0,312; ƞp
2= 0,082 

Fonte: Dados do autor, 2018. GC: grupo controle; GE: grupo exercício; GS: grupo suco; GSE: grupo suco e exercício; LDL-c: Low Density 

Lipoprotein; HDL-c: High Density Lipoprotein; VLDL-c: very low density lipoprotein. F: valor crítico; p: significância e ƞp
2
: tamanho do efeito. 
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Para as características fisiológicas, foi possível identificar efeito da 

intervenção na PA e frequência cardíaca de todos os grupos (Tabela 10). O GS 

reduziu PAS (p= 0,057), PAD (p= 0,007) e FC (p= 0,003). Da mesma forma o GSE 

reduziu PAS (p= 0,050) e PAD (p= 0,030). Já o GE reduziu apenas PAS (p= 0,000) e 

FC (p= 0,017), não reduzindo PAD significativamente. Desta forma, aponta-se um 

efeito potencializado da intervenção de suco de uva e exercício na PAD. Mesmo 

com a interação tempo*grupo na PAS, PAD e FC, mas a ANOVA não detectou 

diferença entre os grupos. Destaca-se ainda o GC, onde o mesmo não sofreu 

alteração significativa na PA e FC. 

Em relação às características antropométricas, pode-se analisar conforme 

Tabela 11 que a intervenção proporcionou no GE e o GSE uma redução de CC (p= 

0,007; p= 0,000) respectivamente, enquanto que, no GS houve um resultado inverso 

ao esperado, no qual houve aumento do peso (p=0,000) e consequentemente o IMC 

(p= 0,000). Não houve efeito do tempo para a CQ. Cabe ressaltar que pode ter 

houve interação tempo*grupo para peso, IMC e CC, mas a ANOVA não detectou 

diferença entre grupos. Destaca-se ainda que o GC não sofreu alteração em 

nenhuma característica antropométrica. 

Na composição corporal (Tabela 12) o GE e GSE aumentaram MM (p=0,029; 

p= 0,000), MLG (p= 0,002; p= 0,000), água corporal (p= 0,000; p= 0,000) e reduziu 

MG (p= 0,000; p= 0,000), respectivamente. Sendo observado o oposto para o GS 

que aumentou MG (p= 0,010) e água corporal (p= 0,048). Não houve efeito do 

tempo para a variável TMB. Houve interação tempo*grupo para MG, MLG, MM e 

água, porém a ANOVA detectou diferença significativa apenas na água entre o GC e 

GSE (p= 0,042). O GC não obteve modificações significativas. 

Nas variáveis bioquímicas, presentes na tabela 13, não houve interação, 

efeito e nem diferenças significativas. No entanto, quando avaliado os valores de Δ 

pode-se observar redução em quase todas as variáveis no GE e GSE, enquanto no 

GS teve aumento no valor de Δ do colesterol total e LDL-c. 
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Tabela 14. Efeitos do consumo de suco de uva integral associado à exercício físico em idosos na capacidade funcional. 
Valença do Piauí, 2018.  

Variável Tempo GC  GE GS GSE 
Main effect 

Tempo*Grupo Tempo 

CF 

Pré 100,14 (±15,34) 110,40 (±15,34) 138,88 (±14,00) 134,79 (±13,45) F (3,41) = 5,475 F (1,41)= 12,346 

Pós 110,50 (±16,59) 163,19 (±16,59) 152,63 (±15,15) 149,85 (±14,55) p= 0,003 p=0,001 

Δ 10,36 (±13,17) 52,79 (±13,17) 13,75 (±12,02) 15,06 (±11,55) ηp
2= 0,286 ηp

2= 0,231 

p 0,436 0,000 0,259 0,200 
  

 

Diferença: F (3,41)= 1,707; p = 0,180; ƞp
2= 0,111 

Agil 

Pré 1,26 (±3,04) 6,28 (±3,04) 2,45 (±2,78) 8,50 (±2,67) 
F (3,41) = 

0,650 F (1, 41) = 0,385 

Pós 1,81 (±2,48) 5,77 (±2,48) 6,92 (±2,27) 7,82 (±2,18) p= 0,588 p= 0,538 

Δ 0,55 (±3,25) 0,50 (±3,25) 4,47 (±2,97) 0,68 (±2,85) ηp
2= 0,045 ηp

2= 0,009 

p 0,867 0,878 0,140 0,811   
  
  

Diferença: F (3,41)= 1,689; p= 0,184; np2= 0,110 

Coo 

Pré 37,37 (±10,46) 26,07 (±10,46) 57,95 (±9,54) 53,69 (±9,17) F (3,41)= 2,623 F (1, 41)= 7,587 

Pós 38,05 (±9,80) 57,49 (±9,80) 65,13 (±8,95) 59,25 (±8,60) p= 0,063 p= 0,009 

Δ 0,68 (±8,57) 31,42 (±8,57) 7,18 (±7,83) 5,56 (±7,52) ηp
2= 0,161 ηp

2= 0,156 

p 0,937 0,001 0,364 0,464   
  
  

Diferença: F (3,41)= 1,707; p= 0,180; np2= 0,111 

Flex 

Pré 49,11 (±8,02) 58,63 (±8,02) 63,09 (±7,32) 59,07 (±7,03) F (3,41)= 0,584 F (1,41)= 0,026 

Pós 56,56 (±7,83) 55,15 (±7,83) 66,64 (±7,14) 54,02 (±6,86) p= 0,629 p= 0,874 

Δ 7,45 (±8,11) 3,48 (±8,11) 3,55 (±7,40) 5,05 (±7,11) ηp
2= 0,041 ηp

2= 0,001 

p 0,364 0,670 0,634 0,482   
  
  

Diferença: F (3,41)= 0,627; p= 0,602; np2= 0,044 

(Continua) 
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Tabela 14. Efeitos do consumo de suco de uva integral associado à exercício físico em idosos no desempenho físico. Valença 
do Piauí, 2018.  

  (Continuação) 

Variável 
  

GE GS GSE 
Main Effect 

Tempo GC Tempo*Grupo Tempo 

Resifor 

Pré 9,04 (±5,07) 13,16 (±5,07) 8,86 (±4,62) 8,12 (±4,44) F (3,41)= 3,501 F (1,41)= 7,303 

Pós 10,14 (±5,95) 29,54 (±5,95) 7,40 (±5,43) 14,26 (±5,22) p= 0,024 p= 0,010 

Δ 1,10 (±4,32) 16,38 (±4,32) 1,45 (±3,94) 6,14 (±3,79) ηp
2= 0,204 ηp

2= 0,151 

p 0,800 0,000 0,714 0,113   
  
  

Diferença: F (3,41)= 1,435; p= 0,246; np2= 0,095 

CA 

Pré 2,26 (±2,21) 6,27 (±2,21) 6,52 (±2,02) 5,40 (±1,94) F (3,41)= 2,857 F (1,41)= 11,831 

Pós 3,94 (±3,12) 15,24 (±3,12) 6,53 (±2,84) 14,49 (±2,72) p= 0,049 p= 0,001 

Δ 1,68 (±3,02) 8,97 (±3,02) 0,01 (±2,76) 9,09 (±2,65) ηp
2= 0,173 ηp

2= 0,224 

p 0,582 0,005 0,998 0,001     

Diferença: F (3,41)= 2,561; p= 0,068; np2= 0,158 

Fonte: Dados do autor, 2018. GC: grupo controle; GE: grupo exercício; GS: grupo suco; GSE: grupo suco e exercício; CF: capacidade 

funcional; Agil: teste de agilidade/equilíbrio dinâmico; Coo: teste de coordenação motora óculo-manual; Flex: teste de alcançar sentado; 

Resifor: teste de resistência de força; CA: teste de capacidade aeróbia.  F: valor crítico; p: significância e ƞp
2
: tamanho do efeito.  
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Gráfico 01. Características da capacidade funcional em idosos hipertensos. 

 

 
 

Fonte: Dados do autor, 2018. GC: grupo controle; GE: grupo exercício; GS: grupo suco; GSE: 

grupo suco e exercício. Variação absoluta e relativa para valores pré e pós intervenção. 

 

Na avaliação da CF presente na Tabela 14, houve efeito significativo da 

intervenção apenas no GE para CF (p= 0,000). A CF apresentou interação 

tempo*grupo, porém não foi detectada pela ANOVA a diferença entre grupos. 

O Gráfico 01 apresenta a evolução de tempo, já justificada na Tabela 14, em 

que no GE no momento pré existiam 0 participante em capacidade regular, e 

no momento pós houve 40% (n= 4); no GS obteve capacidade fraco de 66,7% 

(n= 8) para 83,3% (n= 10), por evolução de muito fraco; e no GSE obteve 

evolução de capacidade regular de 7,7% (n= 1) para 23,1% (n= 3).  

 

Quadro 01. Características do NAF em idosos hipertensos. Valença, 
2018. 

 

 GC (n=10) GE (n=10) GS (n=12) GSE (n=13) Total (n= 45) 

Classificação NAF      

Baixo 50% (5) 10% (1) 25% (3) 23,1% (3) 26,6% (12) 

Moderado 10% (1) 70% (7) 25% (3) 61,5% (8) 42,2% (19) 

Alto  40% (4) 20% (2) 50% (6) 15,4% (2) 31,2% (14) 

Fonte: Dados do autor, 2018. GC: grupo controle; GE: grupo exercício; GS: grupo suco; GSE: 
grupo suco e exercício; NAF: nível de atividade física. 
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 Observa-se através do Quadro 01 o NAF dos participantes da pesquisa, 

com prevalência de idosos em nível moderado de atividade física antes da 

intervenção, principalmente no GSE (61,5%). 

 

Quadro 02. Características e modificação da medicação em idosos hipertensos. Valença, 2018. 

CLASSIFICAÇÃO 
Medicação Inicial 

GC (n=10) GE (n=10) GS (n=12) GSE (n= 13) X² p 

ARA_II 80% (8) 50% (5) 58,3% (7) 30,8% (4) 5,68 0,128 

IECA 20% (2) 30% (3) 8,3% (1) 53,8% (7) 6,80 0,079 

Diurético 90% (9) 50% (5) 75% (9) 84,6% (11) 5,24 0,155 

Beta_bloqueador 0 30% (3) 8,3% (1) 7,7% (1) 5,11 0,164 

Antidibético 40% (4) 0 16,6% (2) 7,7% (1) 7,01 0,071 

Modificou 
Medicação 

0 10% (1) 8,3% (1) 23,0% (3)   
  

Fonte: Dados do autor, 2018. GC: grupo controle; GE: grupo exercício; GS: grupo suco; GSE: 

grupo suco e exercício; ARA II: Antagonistas do receptor da angiotensina II; IECA: Inibidores 

da enzima conversora da angiotensina. Variação absoluta e relativa para valores pré e pós 

intervenção. 

Em relação ao Quadro 02, são apresentadas todas as medicações que 

estavam sendo utilizadas no início do estudo por cada grupo participante. 

Houve modificação da medicação em 1 participante do GE, em que foi 

acrescido um ARA II; 1 participante do GS, em que foi reduzido a concentração 

de um fármaco IECA; e 3 participantes do GSE em que foram reduzidas 

concentrações de fármaco em 2 e retirada o uso de IECA em 1 participante. 

 

5.4 VARIAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL SEMANAL 

 

Quando avaliada a variação da PA semanalmente por média e intra-

individual por grupo que realizou exercício físico, observa-se modificações 

significativas no GSE em que a PAS (Figura 10.A) alterou entre o repouso da 

semana 1 e as demais semanas (sem4: p=0,000; sem8: p= 0,005; sem12: 

0,002) respectivamente, mas também o GE teve alteração significativa na 

semana 4 para semana 8 (p= 0,052).  

Da mesma forma, na PAD (Figura 10.B) o GSE obteve modificações 

significativas entre o repouso da semana 1 e o repouso das demais semanas 

(sem4: p= 0,010; sem8: p= 0,033; sem12: p= 0,001) respectivamente, e entre o 
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repouso da semana 8 para semana 12 (p= 0,004), enquanto que para o GE 

não houve efeito do exercício na PAD. 

 

Figura 10. Resposta da PAS (A) e PAD (B) de repouso semanal antes do exercício 
aeróbio no período de 12 semanas dividido por grupo (GE = 10; GSE = 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados do autor, 2018. * p < 0,01 em relação à Repouso Semana 1; † p < 0,05em 
relação a Repouso Semana 4; ‡ p < 0,01 em relação a Repouso Semana 8. GE: grupo 
exercício; GSE: grupo suco e exercício; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial 
diastólica. 

 

A Figura 11 apresenta a resposta do duplo produto (DP) nos momentos 

pré e pós-intervenção (A), o delta variação (B) e o comportamento individual 

(C) nos diferentes grupos. 

Na Figura 11A, não houve diferença entre grupos [F(3,41) = 2,494; p = 

0,073; ηp
2 = 0,154], no entanto houve efeito principal de tempo [F(1,41) = 

18,778; p = 0,000; ηp
2 = 0,314] e interação momento x grupo [F(3,41) = 7,489; p 

= 0,000; ηp
2 = 0,354], em que se verificou diferença do momento pós para o 

momento pré-intervenção do GE, GS e GSE. O GC não apresentou diferença 

estatística para o momento pré. A Figura 11B apresenta a variação (Δ) entre os 

momentos pré e pós-intervenção, em que foi verificada diferença entre os 
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grupos [F(3,41) = 7,489; p = 0,000]. A figura 11C apresenta a resposta 

individual dos voluntários do estudo nos diferentes grupos, em que 80% dos 

integrantes do GC apresentaram aumento do DP, 80%, 83% e 84% do GE, GS 

e GSE, respectivamente, apresentaram reduções dos valores dessa variável. 

 

Figura 11. Resposta do DP nos momentos pré e pós-intervenção (A), o delta 

variação (B) e o comportamento individual (C) nos diferentes grupos. 

 

Fonte: dados do autor, 2018. * p < 0,05 em relação ao Pré para GE, GS e GSE; † p < 0,01 

em relação ao GE, GS e GSE. DP: Duplo produto. 
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6 DISCUSSÃO 

 O estudo teve como objetivo principal avaliar o efeito do consumo de 

suco de uva integral diário associado à prática de exercício físico em idosos 

hipertensos. Com base na literatura até o presente momento, este parece ser o 

primeiro estudo associando consumo de suco de uva e exercício físico e seus 

efeitos em variáveis fisiológicas, metabólicas e composição corporal. Ainda 

parece ser o primeiro a avaliar tais efeitos do suco integral sem conservantes 

em humanos. 

Os principais achados foram: a) a PAD reduziu nos grupos que 

consumiram o suco de uva (GS e GSE), não reduzindo no grupo que realizou 

apenas exercício (GE); b) o GSE alterou PAS entre o repouso da semana 1 e 

as demais semanas, enquanto GE teve alteração apenas da semana 4 para 

semana 8; c) o GSE obteve modificações na PAD entre o repouso da semana 

1 e o repouso das demais semanas e entre o repouso da semana 8 para 

semana 12, enquanto que para o GE não houve efeito do exercício na PAD; d) 

o duplo produto reduziu no GE, GS e GSE na pós-intervenção quando 

comparado à pré-intervenção; e) na variação (Δ = pós – pré) houve diferença 

do GC para o GE, GS e GSE; f) o peso e IMC foi aumentado no GS, sem 

alteração nos demais grupos; g) a MM e MLG foi aumentada nos grupos que 

realizaram exercício (GE e GSE), e reduziu MG, enquanto o GS obteve 

resultados reversos. 

O estudo apresenta uma realidade não diferente da realidade mundial, 

onde os participantes apresentam-se em sua maioria de idosos do sexo 

feminino, casados, com mais de quatro filhos. Recebem até dois salários 

mínimos e possuem ensino fundamental incompleto, destacando alguns idosos 

que concluíram o ensino médio. O estudo de Pereira; Spyrides; Andrade (2016) 

possui características sociais e demográficas bastante semelhantes ao 

presente estudo, onde os autores realizaram um diagnóstico do estado 

nutricional e identificaram fatores associados ao perfil nutricional na população 

idosa brasileira, desta forma a amostra consistiu principalmente de idosos do 

sexo feminino, da cor branca, com faixa etária predominante entre 60 a 69 

anos, renda mensal per capita entre 1 e 5 salários mínimos e com ensino 

fundamental e médio.  
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Em relação à escolaridade, segundo o Censo (2000), na última década 

houve um aumento significativo no percentual de idosos alfabetizados no país 

mas, apesar dos avanços, ainda existem mais de 5 milhões de idosos 

analfabetos, ou que não concluíram o ensino fundamental (ANDRADE; 

NOVELLI, 2015). 

Ainda caracterizando os sujeitos, a maioria dos idosos da presente 

pesquisa não eram tabagistas, porém relatavam já terem realizado o uso de 

fumo. E ainda em tempo livre, sua atividade preferida era a televisão. Um 

estudo com adultos entre 18 a 30 anos, investigou a associação entre padrões 

de 25 anos de visualização de televisão e atividade relacionados com o perfil 

de cognição da meia idade. O estudo prospectivo mostrou que aqueles com 

alta visualização de TV e baixa atividade física durante 25 anos eram 2 vezes 

mais propensos a ter um desempenho cognitivo fraco quando comparado aos 

participantes com baixa visualização de TV e alta atividade física, tais 

resultados foram ajustados para tabagismo, consumo de álcool, IMC e 

hipertensão, demonstrando que esses comportamentos de risco além do 

sedentarismo podem ser alvos críticos para o envelhecimento cognitivo e 

outras doenças antes da meia idade (HOANG et al., 2016).  

Uma homogeneidade presente entre os sujeitos desta pesquisa permitiu 

avaliar as condições socioeconômicas da população, esta sendo classificada 

em classe C pelos critérios da ABIPEME. A convivência com o bairro da 

pesquisa permitiu observar que o mesmo está localizado numa das regiões 

divididas entre zona urbana e rural da cidade de Valença, justificando o níveis 

socioeconômicos classificados entre classe média e baixa. Uma pesquisa da 

Agência Brasil (2015), aponta que todos os estados do Norte e Nordeste têm 

rendimento nominal familiar per capita abaixo dos R$ 1 mil (AGÊNCIA BRASIL, 

2015). Além disso, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

referente a 2015 no Piauí obteve rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita da população residente de R$ 729,00 (CIDADE VERDE, 2016). 

Pereira; Spyrides; Andrade (2016) fala que as condições 

socioeconômicas e educacionais interferem de forma significativa na qualidade 

de vida e saúde na população idosa. A elevação da renda, da escolaridade, 

das condições de moradia, a relação familiar e maior acesso aos bens e 

serviços de saúde interferem na qualidade de vida do idoso. Desta forma, 
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buscar meios de interação do idoso na sociedade através de exercícios e 

qualidade na saúde do idoso, irá garantir um maior aporte a qualidade de vida. 

Um dos resultados mais importantes da presente pesquisa foi para PA e 

FC. O presente estudo indica que o suco de uva proporciona reduções na PAS 

e FC, mas principalmente na PAD. No mesmo sentido, o estudo de Archilla et 

al. (2017) com sedentários pertencentes a um grupo de hipertensos que 

realizaram uma intervenção com programa lúdico de atividade física, mostrou 

diminuições significativas na FC, na PAS e na PAD. Outro ainda, realizado em 

idosas com sobrepeso e obesidade, apresentou melhorias na PAS, porém sem 

alterações na PAD (PARK; PARK, 2017). Isso é justificado pelo fato de após 

um período de exercício regular, a função vascular e a PA é significativamente 

reduzida garantindo um grande impacto no risco cardiovascular (GLIEMANN; 

NYBERG; HELLSTEN, 2016). 

De modo concomitante aos resultados da pesquisa, Palmisciano Bedê et 

al. (2015) em seu estudo, mostrou que o consumo diário de suco de uva 

minimiza os efeitos da dieta rica em gordura sobre a PAS em ratos. Promove 

redução da PA em repouso e também é capaz de melhorar a hipotensão pós-

exercício em indivíduos com HA (NETO et al., 2017). Até mesmo o extrato de 

sementes de uva leva a resultados semelhantes, onde sujeitos com maior PA 

apresentou maior redução, tanto na PAS como na PAD, e ainda, a PAD foi 

mais significativa após 6 semanas de intervenção (PARK et al., 2016). 

De forma semelhante, o estudo de Dal Bosco (2006) já falado 

anteriormente, encontrou redução significativa na PAS (p= 0,02), mas 

principalmente na PAD (p= 0,001). Isso ocorre devido à ação do resveratrol em 

aumentar a produção de oxido nítrico em parte pela proteína quinase ativada 

(AMP) mediada por oxido nítrico endotelial fosforilado e até regulação da 

expressão reduzindo a PA e função vascular (GLIEMANN; NYBERG; 

HELLSTEN, 2016). 

De forma a elencar os demais objetivos da pesquisa e a melhoria ao 

paciente idoso hipertenso, a pesquisa observou que o exercício proposto na 

intervenção permitiu modificações nas medidas antropométricas de cintura. Já 

o consumo de suco de uva pode ter contribuído com o aumentou de peso e 

IMC nos grupos que realizaram o consumo do suco de uva. 
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O suco de uva utilizado na pesquisa possui 130 kcal e 18g de 

carboidrato em 200ml. É produzido com as uvas do tipo BRS Isabel Precoce e 

BRS Violeta, possui características físico-químicas semelhantes em pH, 

densidade e sólidos totais às encontradas em outra avaliação dos suco de uva 

elaborados no Nordeste do Brasil, e ainda apresentou, menor acidez total e 

menor quantidade de antocianinas quando comparado ao estudo de Silva et al. 

(2011), os autores apontam que a quantidade de antocianinas dependem de 

vários fatores como a espécie, maturação e condições climáticas das uvas. Já 

no trabalho de Carpen e Torezan (2012) que avaliaram as características de 

suco de uva produzido na cidade de Caçador – SC, apresentou características 

semelhantes ao presente estudo em pH e sólidos solúveis, mas apresentou 

valores reduzidos de acidez e antocianinas quando comparado ao presente 

estudo, levando a uma avaliação segura do suco utilizado na presente 

pesquisa, além de elevar a qualidade do suco de uva Nordestino.  

Os idosos das intervenções com suco de uva ingeriam 200ml no lanche 

da tarde e não modificaram o consumo alimentar habitualmente, com isso 

tiveram um aumento significativo no peso durante a intervenção com suco. 

Vale ressaltar que os idosos da pesquisa possuem hábitos alimentares 

rotineiros e que não foi objetivo do estudo a modificação do consumo alimentar.  

Tais resultados são similares ao encontrado por Dal Bosco (2006) que 

verificou a relação existente entre a ingestão de suco de uva e a variação dos 

níveis de colesterol e PA em idosos, para a prevenção de doenças 

cardiovasculares. Os idosos que ingeriram o suco de uva tiveram um aumento 

significativo no peso (p= 0,02) em relação aos que não ingeriram. No mesmo 

sentido, um estudo controle com ratos submetidos à dieta normal, dieta rica em 

gordura mais suco de uva convencional ou suco de uva orgânico durante 12 

semanas observou ganho de peso em todos os grupos, porém os grupos que 

tiveram consumo de suco de uva tanto convencional quanto orgânico 

apresentaram menor ganho de peso em relação ao grupo que consumiu dieta 

rica em gordura sem suco (CARDOZO et al., 2013). O estudo de Dal Bosco 

(2006) não relata o aumento no IMC, mas este é um forte marcador de 

condições mórbidas e outras condições crônicas, o idoso sobrepesado e obeso 

está fortemente associado a um progressivo aumento no risco de HA, 
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dislipidemia, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares (FALSARELLA et al., 

2014). 

No mesmo sentido, existem fortes evidências de que o exercício aeróbio 

está no grupo de tratamentos não farmacológicos como uma estratégia 

fundamental trazendo modificações nas medidas antropométricas de forma 

geral ao paciente idoso (ABDELAAL; MOHAMAD, 2015). O estudo de Gomes, 

Breda e Canciglieri (2017), por exemplo, analisou os efeitos do treinamento 

concorrente, resistido e aeróbio nas medidas antropométricas e composição 

corporal de mulheres ativas de variadas idades, apresentando reduções no 

peso corporal e na circunferência da cintura. Outro estudo, agora com 

uma intervenção de treinamento aeróbico de alta intensidade de três 

meses envolvendo mulheres saudáveis, não obesas, pré-menopausa e pós-

menopausa inicial verificaram o efeito do treinamento na redução do peso 

corporal (p<0,01) e circunferência da cintura (p<0,01) melhorando a 

composição, ainda aumentando massa corporal magra (p<0,001) e diminuindo 

massa gorda (p<0,001) de forma semelhante em ambos os grupos (JENSEN et 

al., 2017). 

Para as medidas da composição corporal, no presente estudo observou-

se maior efeito do exercício aeróbio quando comparado ao suco de uva sobre 

estas variáveis. Houve redução da MG, aumento da MLG e aumento da MM 

nos grupos que realizaram exercício, enquanto houve aumento da MG no 

grupo que apenas consumiu o suco de uva. Uma recente pesquisa em nove 

bases de dados conduzida para ensaios randomizados controlados mostrou o 

efeito da caminhada em idosos obesos com redução da MG, aumento da MLG 

com mudanças gerais no peso corporal (MABIRE et al., 2017). O estudo de 

Thomas et al. (2017), examinou o efeito de 12 meses de exercícios aeróbios e 

de resistência versus cuidados habituais em alterações na composição corporal 

de sobreviventes de câncer de mama pós-menopausa. O grupo que realizava 

exercícios tiveram aumento significativo (p= 0,03) na MM e diminuição na 

porcentagem de gordura (p= 0,03) em relação ao grupo de cuidados habituais.  

Quando realizado busca na literatura sobre a influência do consumo de 

suco de uva na composição corporal, não foi encontrado nenhum estudo 

recente. Apenas um ensaio clínico prospectivo randomizado de Flechtner-Mors 

et al. (2004) com uma intervenção de 3 meses e regimes dietéticos isocalóricos 
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de 1500kcal com um grupo usando 10% de energia de vinho branco e outro 

grupo usando 10% de energia a partir de suco de uva, realizado em obesos. 

No estudo houve redução de peso corporal e MG em ambos grupos, porém o 

grupo do suco de uva apresentou menor redução nas variáveis quando 

comparado ao grupo do vinho branco. 

No que diz respeito ao perfil bioquímico, não houve resultados 

satisfatórios. Os dados corroboram com os achados de Dal Bosco (2006) e 

Zibaeenezhadet al. (2012), ambos relacionados à ingestão de suco de uva, em 

seus estudos não houve variações significativas de colesterol total, LDL e 

triglicerídeo, mas em ambos o consumo de suco proporcionou melhoria no 

HDL. O estudo relata uma possível diferença nas placas de ateromas, mesmo 

estas não sendo medidas (DAL BOSCO, 2006). Park et al. (2016), também não 

encontrou diferenças significativas com o consumo de extrato de sementes de 

uva nos lipídios plasmáticos, glicose de jejum e LDL.  

Em relação ao exercício aeróbio, como não foi exigido a intensidade da 

caminhada, o mesmo não provocou mudanças significativas no perfil 

bioquímico. Vários estudos como o de Arija et al. (2017), avaliou o efeito de um 

programa de caminhada supervisionada em adultos, encontrando após 9 

meses, redução do colesterol total e LDL. Da mesma forma, Hagner-

Derengwska et al. (2015), avaliou a influencia de um programa de caminhada 

em dez semanas para mulheres obesas e pós-menopáusicas, em que o 

colesterol total, LDL e triglicerídeos caíram e o nível de HDL aumentou. Veloso 

et al. (2018), foi mais especifico ainda e avaliou em ratos os efeitos do 

exercício moderado, com redução do tecido adiposo visceral e VLDL , 

triglicerídeos, colesterol total e níveis de glicose no sangue. 

Estudo como o de Pereira et al. (2017), relata que a capacidade 

funcional no idoso sofre um declínio progressivo na aptidão funcional, como 

perda de força muscular, níveis de condicionamento aeróbio, agilidade, 

equilíbrio, dependência ao vestir-se, banhar e continência urinária, entre outros 

fatores. Além disso, a perda de independência ocorre à medida que as pessoas 

envelhecem devido a restrições de mobilidade, fragilidade e diminuição da 

aptidão funcional e habilidades cognitivas (TOMÁS et al., 2018). 

Uma revisão sistemática e meta-análise apenas com estudos na língua 

inglesa e publicados em periódicos revisados por pares, encontrou melhoria de 
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capacidade aeróbia (0,92) e desfechos cardiovasculares (0,23) com 

treinamento de caminhada na capacidade funcional de idosos (BULLO et al., 

2018). Tais resultados vão de encontro aos resultados do presente estudo em 

que o GE apresentou uma elevação da capacidade funcional, e ainda a 

resistência de força no GE e a capacidade aeróbia no GE e GSE foi 

aumentadas após a intervenção. 

Durante a intervenção ainda foi avaliada as medicações utilizadas, bem 

como as modificações durante e ao final da intervenção, de forma a observar 

prevalência de antagonistas do receptor de angiotensina II (ARA II) e de 

diuréticos nos idosos, o que já era de se esperar pelos sujeitos possuírem o 

diagnóstico de HA. Porém o que se destaca nessa avaliação é o acréscimo de 

um ARA II em um sujeito que realizou exercício, e a redução de concentração e 

até mesmo retirada de um inibidor da enzima conversora de angiotensina 

(IECA) em sujeitos que estavam em consumo de suco de uva, podendo levar a 

crer que o suco de uva tem efeito no controle PA e até mesmo redução do uso 

de medicamentos. 

Quando pesquisado sobre o efeito do suco de uva ou de seus 

compostos na variação de fármacos, não foi encontrado nenhum estudo. 

Draijer et al. (2015) em seu estudo de cruzamento controlado com placebo 

duplo-cego, usando dois extratos de uva, observou que as concentrações 

plasmáticas do vasoconstritor endotelina-1 diminuíram 10% após quatro 

semanas de intervenção, mas outras medidas de função vascular não foram 

afetadas. Nematbakhsh et al. (2013) foi mais específico e determinou o efeito 

do extrato da uva não madura e infusão de várias concentrações de 

angiotensina II sobre a PA em ratos, observando o nível de nitrito aumentou, 

mas nenhuma diferença significativa foi detectada para diferentes 

concentrações de angiotensina II. 

Para finalizar e especificar o estudo, foi avaliada a variação da PA 

semanalmente na intervenção com o exercício aeróbio, em que alguns sujeitos 

também faziam consumo de suco de uva na intervenção. Esses resultados 

apontam para um efeito importante do exercício aeróbio e da suplementação 

de suco de uva, uma vez que Cook et al. (1995) constaram que uma redução 

de 2 mmHg da PAD pode resultar em uma diminuição de 17% na prevalência 

de HA sistêmica, bem como um menor risco equivalente a 6% para doença 
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arterial coronariana e uma redução de 15% no risco de acidente vascular 

cerebral e ataques isquêmicos transitórios. 

Quando avaliado a PA semanal, o grupo que consumiu o suco de uva e 

realizou o exercício (GSE) apresentou reduções na PAS e PAD quando 

comparado o repouso da semana 1 com o repouso das demais semanas. No 

GE houve redução da PAS do repouso da semana 4 para semana 8, não 

havendo alteração da PAD. O GSE ainda apresentou redução da PAD do 

repouso da semana 8 para a semana 12.  

Um estudo parecido paralelo de centro único, randomizado duplo-cego 

com suco de uva, observou reduções na PAS e PAD após 6 semanas, ainda 

retornando a linha de base no período de descontinuação da intervenção após 

4 semanas (PARK et al., 2016). Outro estudo, agora um ensaio randomizado, 

duplamente cego por 12 semanas, avaliou o consumo de um suco rico em 

polifenóis com base em uvas vermelhas, cerejas, chokeberries (Arônia Berry) e 

mirtilos; um suco semelhante, mas enriquecido com extratos ricos em polifenóis 

de resíduo de groselha ou um suco placebo. Neste foi observado que a PAS 

reduziu significativamente ao longo do tempo (6 e 12 semanas, 

respectivamente) nos grupos de suco combinado de polifenóis em comparação 

com o grupo placebo, e ainda mais pronunciado nos indivíduos hipertensos 

quando analisados separadamente (TJELLE et al., 2015).  

Por outro lado, Archilla et al. (2017), encontraram resultados 

semelhantes com uma intervenção de exercícios lúdico em idosos, com 

reduções da PAS e PAD após 4 semanas. Park e Park (2017) também 

encontraram reduções na PAS e sem alterações na PAD em intervenção com 

caminhada durante 24 semanas. Roh et al. (2016) reforça o achado de Archilla 

et al. (2017), em que ocorre aumento do volume sistólico em idosos pela 

contratilidade miocárdica reforçada, porém ocorre contratilidade mínima nos 

volumes diastólicos. Estes valores de pressão reduzem após o exercício 

aeróbio por ação do rearranjo de barroreceptores, vasodilatadores circulantes e 

efeito simpático podendo persistir por até 24 horas (GLIEMANN; NYBERG; 

HELLSTEN, 2016). 

Com relação ao duplo produto, a literatura já tem documentado o efeito 

positivo do exercício na redução do duplo produto após um período de 

treinamento (MOREIRA et al., 2016), no entanto, esse parece ser o primeiro 
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estudo a encontrar reduções importantes do duplo produto após a ingestão de 

suco de uva. Bradamente et al. (2000) investigaram o efeito do resveratrol, 

importante componente das uvas, no miocárdio e encontraram que o mesmo 

contribui na redução do duplo produto, contribuindo na cardioproteção. Em 

outro estudo, o resveratrol proporcionou cardioproteção, evidenciado pela 

recuperação ventricular melhorada pós-operatória e redução do tamanho do 

infarto do miocárdio e apoptose de cardiomiócitos, em corações isolados de 

ratos perfundidos com resveratrol (HATTORI et al., 2002). Esses achados 

corroboram com o resultado do presente estudo em que o GS e o GSE 

apresentou uma redução do duplo produto quando comparado a um aumento 

no GC, sendo os dois primeiros estatisticamente diferentes em relação ao GC. 

Após analisados e discutidos os dados, pode-se destacar aqui algumas 

limitações da pesquisa. Apesar de ser objetivo do estudo randomizado 

comparar o efeito e o valor de uma intervenção com controles, o estudo não 

teve intervenção no consumo alimentar, o que poderia ter levado a resultados 

mais significativos no perfil antropométrico, bioquímico e composição corporal. 

E o mesmo não foi avaliado ao final da intervenção, apenas antes e durante 

devido ao objetivo da exclusão de participante que houvesse modificado o 

consumo alimentar. 

Outra limitação a ser considerada está no estudo não ter sido cego e a 

pesquisadora esteve presente em todas as fases do mesmo, podendo ter 

provocado um viés de expectativa, tendendo a interpretar os resultados da 

intervenção da melhor forma ou pior. 

Por fim, embora não se possam desprezar as limitações existentes, os 

resultados da presente pesquisa são bastante promissores, sobretudo quando 

o objetivo é o efeito do suco de uva e do exercício aeróbio no perfil 

antropométrico, bioquímico, PA e capacidade funcional, com a possibilidade de 

implementação da suplementação de suco de uva e inclusão ou não do 

exercício ao idoso hipertenso. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Os resultados da pesquisa revelam que o consumo diário de suco de 

uva associado à prática de exercício aeróbio leva a modificações ao paciente 

hipertenso de forma satisfatória na PA, bem como modificações 

antropométricas, levando ao alcance do objetivo geral deste estudo. 

Quando avaliado especificamente a PA e frequência cardíaca tanto pré e 

pós intervenção, como quando avaliado a pressão semanalmente e o duplo 

produto da intervenção do suco de uva associado à prática de exercício 

aeróbio proporcionou reduções significativas da PAD quando comparado com a 

intervenção utilizando apenas exercício aeróbio, no qual apresentou alterações 

apenas na PAS e FC, não apresentando na PAD. Ainda, constatou-se uma 

redução importante do duplo produto tanto no GE quanto nos grupos com 

consumo de suco de uva.  

Identificou-se resultados na antropometria e composição corporal em 

que o consumo de suco de uva levou ao aumento do peso e IMC. No entanto, 

o exercício aeróbio permitiu modificações na circunferência da cintura. Houve 

ainda redução da massa gorda, aumento da massa livre de gordura e aumento 

da MM pelo efeito do exercício aeróbio, enquanto houve aumento da massa 

gorda como efeito do suco de uva. No desempenho ativo, a caminhada 

melhorou a capacidade funcional, resistência de força e capacidade aeróbia. 

Objetivou-se ainda analisar efeito bioquímico, mas não houve modificações nos 

resultados.  

O alcance destes objetivos específicos mostram efeito positivo do 

consumo diário de 200ml de suco de uva integral associado à prática de 

exercício aeróbio, como a caminhada, na estabilização da PA em idosos 

hipertensos. É sugerido estudos que visem a observação em outras doses, 

bem como em outras faixas etárias, de forma a propor uma validade externa de 

suplementação deste alimento funcional no campo nutricional, bem como 

também um incremento científico da prática da caminhada no suporte ao 

paciente idoso e hipertenso, com vistas à maior adesão de hábitos saudáveis e 

à minimização de doenças degenerativas.  
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ANEXO A -. PHYSICAL ACTIVITY READINESS QUESTIONNARIE 

 

PAR Q 
Physical Activity Readiness Questionnarie 

 
         Este questionário tem objetivo de identificar a necessidade de avaliação clínica 
antes do início da atividade física. Caso você marque mais de um sim, é aconselhável 
a realização da avaliação clínica. Contudo, qualquer pessoa pode participar de uma 
atividade física de esforço moderado, respeitando as restrições médicas. 
 
Por favor, assinale “sim” ou “não” as seguintes perguntas: 
1) Alguma vez seu médico disse que você possui algum problema de coração e 

recomendou que você só praticasse atividade física sob prescrição médica?  

       sim   não 
2) Você sente dor no peito causada pela prática de atividade física? 

       sim       não 

3) Você sentiu dor no peito no último mês?    sim       não 
4) Você tende a perder a consciência ou cair como resultado do treinamento? 

       sim   não 
5) Você tem algum problema ósseo ou muscular que poderia ser agravado com a 

prática de atividades físicas?  

       sim       não 
6) Seu médico já recomendou o uso de medicamentos para controle de sua pressão 

arterial ou condição cardiovascular?  

       sim       não 
7) Você tem consciência, através de sua própria experiência e/ou de aconselhamento       

médico, de alguma outra razão física que impeça a realização de atividades físicas ?  

       sim       não 
 

 
       Gostaria de comentar algum outro problema de saúde seja de ordem física ou 
psicológica que impeça a sua participação na atividade proposta? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Declaração de Responsabilidade 
 

         Assumo a veracidade das informações prestadas no questionário “PAR Q” e 
afirmo estar liberado pelo meu médico para participação na atividade citada acima. 
 
Nome do participante:___________________________________________________ 
 

 
Data, ____ de _______ de ______.        _____________________________________  

Assinatura 
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ANEXO B -. FICHA PADRONIZADA DE BIOIMPEDANCIA TANITA BC 601. 
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ANEXO C -. QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – 

IPAQ 

 

Forma longa, semana usual /normal, adaptado por Benedetti et al. 2004  

 

As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física em 

uma semana normal/habitual.  

Para responder às 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.  

 Atividades físicas leves são aquelas em que o esforço físico é normal, fazendo 

com que a respiração seja normal.  

DAS QUESTÕES 1B a 4C O QUADRO ABAIXO DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL 

PARA PREENCHIMENTO  

Dia da 
semana 

Tempo horas/Min. Dias da 
semana 

Tempo horas/Min. 

 Manhã Tarde Noite  Manhã Tarde Noite 

2ª feira    6ª feira    

3ª feira    Sábado    

4ª feira    Domingo    

5ª feira    XXXXXXX    
 

DOMÍNIO 1 – ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO:  

Este domínio inclui as atividades que você faz no seu trabalho remunerado ou 

voluntário, e as atividades na universidade, faculdade ou escola (trabalho intelectual). 

Não incluir as tarefas domésticas, cuidar do jardim e da casa ou tomar conta da sua 

família. Estas serão incluídas no Domínio 3.  

1a. Atualmente você tem ocupação remunerada ou faz trabalho voluntário fora de sua 

casa?  

( ) Sim ( ) Não – Caso você responda não, Vá para o Domínio 2: Transporte  

As próximas questões relacionam-se com toda a atividade física que você faz 

em uma semana normal/habitual, como parte do seu trabalho remunerado ou 

voluntário. Não inclua o transporte para o trabalho. Pense apenas naquelas atividades 

que durem pelo menos 10 minutos contínuos dentro de seu trabalho:  

1b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você 

realiza atividades VIGOROSAS como: trabalho de construção pesada, levantar e 

transportar objetos pesados, cortar lenha, serrar madeira, cortar grama, pintar casa, 
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cavar valas ou buracos, subir escadas como parte do seu trabalho remunerado ou 

voluntário, por pelo menos 10 MINUTOS CONTÍNUOS? 

 _____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para a questão 1c.  

1c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você 

realiza atividades MODERADAS, como: levantar e transportar pequenos objetos, lavar 

roupas com as mãos, limpar vidros, varrer ou limpar o chão, carregar crianças no colo, 

como parte do seu trabalho remunerado ou voluntário, por pelo menos 10 

MINUTOS CONTÍNUOS? 

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para a questão 1d.  

1d. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você 

CAMINHA, NO SEU TRABALHO remunerado ou voluntário por pelo menos 10 

MINUTOS CONTÍNUOS? Por favor, não inclua o caminhar como forma de transporte 

para ir ou voltar do trabalho ou do local que você é voluntário.  

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para a Domínio 2 - 

Transporte.  

 

DOMÍNIO 2 – ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE: 

Estas questões se referem à forma normal como você se desloca de um lugar 

para outro, incluindo seu grupo de convivência para idosos, igreja, supermercado, 

trabalho, cinema, lojas e outros.  

2a. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você 

ANDA DE ÔNIBUS E CARRO/MOTO?  

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para questão 2b.  

Agora pense somente em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a 

outro em uma semana normal. 

2b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você 

ANDA DE BICICLETA para ir de um lugar para outro por pelo menos 10 minutos 

contínuos? (Não inclua o pedalar por lazer ou exercício)  

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para a questão 2c.  

2c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você 

CAMINHA para ir de um lugar para outro, como: ir ao grupo de convivência para 

idosos, igreja, supermercado, médico, banco, visita a amigo, vizinho e parentes por 

pelo menos 10 minutos contínuos?  

(NÃO INCLUA as Caminhadas por Lazer ou Exercício Físico)  

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para o Domínio 3.  
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DOMÍNIO 3 – ATIVIDADE FÍSICA EM CASA OU APARTAMENTO (TRABALHO, 

TAREFAS DOMÉSTICAS E CUIDAR DA FAMÍLIA): 

 Esta parte inclui as atividades físicas que você faz em uma semana 

normal/habitual dentro e ao redor da sua casa ou apartamento. Por exemplo: 

trabalho doméstico, cuidar do jardim, cuidar do quintal, trabalho de manutenção da 

casa e para cuidar da sua família. Novamente pense somente naquelas atividades 

físicas com duração por pelo menos 10 minutos contínuos.  

3a. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você 

faz Atividades Físicas VIGOROSAS AO REDOR DE SUA CASA OU 

APARTAMENTO (QUINTAL OU JARDIM) como: carpir, cortar lenha, serrar madeira, 

pintar casa, levantar e transportar objetos pesados, cortar grama, por pelo menos 10 

MINUTOS CONTÍNUOS? 

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para a questão 3b.  

3b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você 

faz atividades MODERADAS AO REDOR de sua casa ou apartamento (jardim ou 

quintal) como: levantar e carregar pequenos objetos, limpar a garagem, serviço de 

jardinagem em geral, por pelo menos 10 minutos contínuos?  

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para questão 3c.  

3c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você 

faz atividades LEVES DENTRO da sua casa ou apartamento como: carregar pesos 

leves, limpar vidros e/ou janelas, lavar roupas a mão, limpar banheiro e o chão, por 

pelo menos 10 minutos contínuos?  

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para o Domínio 4.  

 

DOMÍNIO 4 – ATIVIDADES FÍSICAS DE RECREAÇÃO, ESPORTE, EXERCÍCIO E 

DE LAZER: 

Este domínio se refere às atividades físicas que você faz em uma semana 

normal/ habitual unicamente por recreação, esporte, exercício ou lazer. Novamente 

pense somente nas atividades físicas que você faz por pelo menos 10 minutos 

contínuos. Por favor não inclua atividades que você já tenha citado.  

4a. Sem contar qualquer caminhada que você tenha citado anteriormente, quantos 

dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal, você CAMINHA 

(exercício físico) no seu tempo livre por PELO MENOS 10 MINUTOS CONTÍNUOS?  

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para questão 4c.  

4b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal, você 

faz atividades VIGOROSAS no seu tempo livre como: correr, nadar rápido, 
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musculação, canoagem, remo, enfim, esportes em geral por pelo menos 10 minutos 

contínuos?  

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para questão 4d.  

4c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal, você 

faz atividades MODERADAS no seu tempo livre como: pedalar em ritmo moderado, 

jogar voleibol recreativo, fazer hidroginástica, ginástica para a terceira idade, dançar... 

pelo menos 10 minutos contínuos?  

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para o Domínio 5.  

 

DOMÍNIO 5 – TEMPO GASTO SENTADO  

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado em 

diferentes locais como exemplo: em casa, no grupo de convivência para idosos, no 

consultório médico e outros. Isso inclui o tempo sentado, enquanto descansa, assiste 

a televisão, faz trabalhos manuais, visita amigos e parentes, faz leituras, telefonemas 

e realiza as refeições. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte 

em ônibus, carro, trem e metrô.  

5a. Quanto tempo, no total, você gasta sentado durante UM DIA de semana normal? 

UM DIA ______horas ____minutos 

Dias da semana 

Um dia 

Tempo horas/Min. 

Manhã Tarde Noite 

    

5b. Quanto tempo, no total, você gasta sentado durante UM DIA de final de semana 

normal? 

UM DIA ______ horas ____minutos 

Dias da semana 

Um dia 

Tempo horas/Min. 

Manhã Tarde Noite 
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ANEXO D - RECORDATÓRIO DE 24 HORAS 

Durante todo o dia, anote: hora e descreva detalhadamente o alimento e 

também a quantidade consumida deste alimento (conforme o exemplo abaixo). Anotar 

logo após o consumo. Não altere sua rotina alimentar. 

 

Hora Alimento Quantidade 

07:45 Bolacha água e sal 4 unidades 

 Margarina com sal light 1 colher de sobremesa rasa 

 Café em pó solúvel 1/3 copo americano 

 Leite integral 2/3 copo requeijão 

 Banana nanica 1 unidade (de 1 palma) 

 

Hora Alimento Quantidade 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS- PPGCSB 

 

APÊNDICE A -. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: “EFEITO DO CONSUMO REGULAR DE SUCO DE UVA 

INTEGRAL ASSOCIADO À PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO EM IDOSOS 

HIPERTENSOS” 

Nome da Pesquisadora: Juliane Barroso Leal 

Nome do Orientador: Ferdinando Oliveira Carvalho 

 

 1. Natureza da pesquisa: o Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar desta 

pesquisa que tem como finalidade verificar o efeito do consumo regular de suco de 

uva integral associado à prática de exercício físico em idosos hipertensos. 

2. Participantes da pesquisa: Serão um total de 60 idosos, com idade entre 60-70 

anos, residentes na área da abrangência da UBS Dr. Francisco de Castro, que 

apresentem hipertensão arterial. 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a Sra (Sr) permitirá que a 

pesquisadora, realize avaliações de perfil socioeconômico, educacional, alimentar, 

antropométrico, bioquímico, nível de atividade física e sua capacidade funcional. O Sr. 

(a) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando 

em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para a Sr. (a). Sempre que 

quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone da 

pesquisadora do projeto e, se necessário através do telefone do Comitê de Ética em 

Pesquisa.  

4. Sobre a pesquisa e intervenção: Haverá um momento pré-intervenção onde  

serão aplicadas um questionário para perfil socioeconômico e educacional; consumo 

alimentar; será realizado avaliação antropométrica, exames bioquímicos, avaliação do 

nível de atividade física e capacidade funcional. Depois disto, dará início a  

intervenção durante o período de 3 meses, o Sr.(a) será orientado a fazer a ingestão 

do suco de uva e prática de caminhada, de acordo com a divisão por sorteio de 4 

grupos para a pesquisa. 

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as normas legais 

e éticas, porém como em toda pesquisa possui o risco de desenvolver danos mentais, 

desconfortos musculares, porém estes serão tratados de imediato. Prevalecem os 

benefícios da pesquisa, em que estudos mostram os benefícios do suco de uva e do 

exercício para a hipertensão arterial e prevenção das doenças cardiovasculares. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade.  

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente a pesquisadora, orientador, e a equipe de pesquisa terão 
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conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao 

publicar os resultados dessa pesquisa.  

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa o Sr.(a) não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre o efeito 

da ingestão do suco de uva integral e o exercício físico, de forma que o conhecimento 

será construído a partir desta pesquisa e então, possa prevenir e tratar pessoas com 

hipertensão arterial, em risco ou com diagnóstico de doença cardiovascular. Os 

pesquisadores ainda se comprometem a divulgar os resultados obtidos, respeitando-

se o sigilo das informações coletadas, conforme previsto no item anterior.  

8. Pagamento: o Sr.(a) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação.  

 

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 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

_______________________________ 

Juliane Barroso Leal 

(Pesquisadora) 

 

_______________________________ 

Ferdinando Oliveira Carvalho 

(Orientador) 

 

Pesquisadora: JULIANE BARROSO LEAL (89) 999860376  

Orientador: FERDINANDO OLIVEIRA CARVALHO  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS- 

PPGCSB 

 

APENDICE B -. PRANCHETA DE AVALIAÇÃO 

 

FORMULÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO-EDUCACIONAL 
 

PATOLOGIA PREGRESSA:  

1 SEXO: 
1 Masculino 
2 Feminino 

2 QUAL A SUA IDADE? 

1 de 60 a 65 anos 
2 de 65 a 75 anos 
3 de 75 a 85 anos 
4 mais de 85 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, QUANTOS SÃO? 
1 Não possuo filhos 
2 Um 
3 Dois 
4 Três 
5 Quatro 
6 Mais de quatro 

6 EM RELAÇÃO À MORADIA: 

1 Mora em casa própria 
2 Não tem casa própria 
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7 QUAL O SEU NÍVEL DE INSTRUÇÃO? 
1 Sem escolaridade 
2 Ensino fundamental (1  grau) incompleto 
3 Ensino fundamental (1  grau) completo 
4 Ensino médio (2  grau) incompleto 
5 Ensino médio (2  grau) completo 
6 Superior incompleto 
7 Não sei informar 

8 ASSINALE A RENDA FAMILIAR MENSAL DE SUA CASA: 
1 Menos de 1 salário 
2 Um salário 
3 Dois salários 
4 Mais de dois salários 

9 QUANTAS PESSOAS CONTRIBUEM PARA A OBTENÇÃO DESSA RENDA 
FAMILIAR? 
1 Uma 
2 Duas 
3 Três 
4 Mais de três 

10 QUANTAS PESSOAS SÃO SUSTENTADAS COM A RENDA FAMILIAR? 
1 Uma 
2 Duas 
3 Três 
4 Mais de três 

11 QUAL DAS ATIVIDADES ABAIXO OCUPA A MAIOR PARTE DO SEU TEMPO 
LIVRE? 
1 TV 
2 Religião 
3 Música 
6 Bares  
7 Esportes 
8 Outra 

12 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 +) 
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 (0)  (1)  (2)  (3)  (4 ou +) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS- 

PPGCSB 

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

Início da Pesquisa ____/____/____ Final da Pesquisa ____/____/____ 

Peso  Peso  

Altura  Altura  

IMC  IMC  

CB  CB  

CC  CC  

CQ  CQ  

RCQ  RCQ  
 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA 

Colesterol total  Colesterol total  

LDL colesterol  LDL colesterol  

HDL colesterol  HDL colesterol  

Triglicerídeos  Triglicerídeos  

Glicemia de jejum  Glicemia de jejum  

 

FORMULÁRIO DE CAPACIDADE FUNCIONAL E FORÇA 

NAF (IPAQ)  NAF (IPAQ)  

IAFG (AAHPERD)  IAFG (AAHPERD)  

Preensão Manual 
1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ 

Preensão Manual 
1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ 

 

FORMULÁRIO DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 

PAS 1ª_____  2ª _____ 3ª _____ 
PAD 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ 
FC    1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ 

PAS 1ª_____  2ª _____ 3ª _____ 
PAD 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ 
FC    1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ 
 

PAS 1ª_____  2ª _____ 3ª _____ 
PAD 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ 
FC    1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ 
 

PAS 1ª_____  2ª _____ 3ª _____ 
PAD 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ 
FC    1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ 
 

PAS 1ª_____  2ª _____ 3ª _____ 
PAD 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ 
FC    1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ 
 

PAS 1ª_____  2ª _____ 3ª _____ 
PAD 1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ 
FC    1ª _____ 2ª _____ 3ª _____ 
 

Escore Framingham  Escore Framingham  
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PROTOCOLO AAHPERD DE OSNESS et al., (1990)  

 

Teste Tempo (seg.) 

Teste de agilidade e equilíbrio dinâmico (AGIL)  

Teste de coordenação (COO)   

Teste de flexibilidade (FLEX)   

Teste de força e endurance de membros superiores (RESISFOR)   

Teste de resistência aeróbia geral e habilidade de andar (RAG)   

Total (IAFG):   

 

Classificação IAGF de homens ativos com idade entre 60 a 69 anos. 

Testes motores 
(Escores-percentis) 

Classificação IAFG  

0 – 19  Muito fraco 0 – 99  

20 – 39  Fraco 100 – 199  

40 – 59  Regular 200 – 299  

60 – 79  Bom 300 – 399  

80 – 100  Muito bom 400 – 500  

Fonte: Mazo et al., 2010. 

 

Classificação IAFG para mulheres ativas entre 60 a 69 anos. 

Testes motores 
(Escores- percentis) 

Classificação IAFG 

0 – 19 Muito fraco 0 – 99 

20 – 39 Fraco 100 – 199 

40 – 59 Regular 200 – 299 

60 – 79 Bom 300 – 399 

80 – 100 Muito bom 400 – 500 

Fonte: Zago e Gobbi, 2003. 
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CONTROLE DE MEDICAÇÃO (CARTÃO HIPERDIA) 

 

Data  Medicamento Quantidade 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


