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1.RESUMO 

 

Rezende RA. Efeitos de uma sessão de exercício aeróbico nas variáveis 

hemodinâmicas, neurais e inflamatórias de pacientes com doença renal crônica e 

sua relação com o polimorfismo do gene da ECA. 2018. 124 F. Tese (Doutorado em 

ciências) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2018. 

 

A doença renal crônica (DRC) se associa com a hiperatividade dos sistemas nervoso 

simpático e renina-angiotensina-aldosterona, o que leva e aumento da pressão arterial. 

O exercício aeróbico pode ser utilizado para prevenir as doenças cardiovasculares 

associadas à DRC, em especial a hipertensão arterial porque uma única sessão de 

exercício aeróbico promove redução da pressão arterial após a sua execução e esse 

fenômeno é denominado hipotensão pós-exercício. Este efeito do exercício é mediado 

pela redução da atividade nervosa simpática periférica e diminuição da atividade do 

sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entretanto, a presença de polimorfismos do 

gene da enzima conversora de angiotensina I (ECA) pode modificar a resposta aguda ao 

exercício aeróbico. Outro benefício descrito do exercício é seu efeito anti -inflamatório 

observado pela redução de marcadores inflamatórios cuja presença na DRC é marcante. 

Desta forma, este estudo avaliou o efeito de uma sessão de exercício aeróbico na 

pressão arterial, na variabilidade da frequência cardíaca e nos marcadores inflamatórios 

em pacientes com DRC no estágio 3, portadores de polimorfismo do gene da ECA. Para 

isso, 12 pacientes com DRC (estágios 3A e 3B) e 12 indivíduos saudáveis realizaram 

duas sessões experimentais conduzidas em ordem aleatória de exercício aeróbico 

(cicloergômetro, 45 min, 50% VO2pico) e repouso (repouso sentado no cicloergômetro 

por 45 min). Antes e após as sessões foi coletada amostra de sangue para a análise dos 

marcadores inflamatórios, foi registrada a variabilidade da frequência cardíaca e da 

pressão arterial (Finometer) e a pressão arterial. Para a análise estatística dos dados, a 

normalidade da distribuição foi testada pelo teste de Shapiro-Wilk e transformações 

matemáticas foram feitas quando necessário. Os dados foram comparados através do 

teste T de Student para amostras repetidas e não repetidas e pela ANOVA de dois 

fatores, utilizando-se como pós-teste de contraste o teste de Newman-Keuls. O exercício 

promoveu maior redução da PAS no grupo com DRC (-14 ± 7 vs. -4 ± 1 mmHg), na PAD 

o resultado foi semelhante, no qual o grupo com DRC apresentou reduções maiores que 

o grupo controle (-4 ± 4 vs -1 ± 1 mmHg). A FC não apresentou diferença significativa 

nos dois grupos pós exercício (5 ± 3 vs. 9 ± 7 bpm). As variáveis hemodinâmicas não 

foram diferentes entre os portadores das variações DD e II. O exercício promoveu 

modulação autonômica cardíaca semelhante nos dois grupos, na BFR-R e AFR-R os 

resultados foram semelhantes (69 ± 13 vs. 74 ± 16 un) (28 ± 20 vs. 19 ± 12 un). A 
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variância total apresentou aumento pós exercício nos dois grupos (884 ± 837 vs. 3139 ± 

2521 ms²). A modulação vasomotora (BFPAS) aumentou nos dois grupos (14 ± 4 vs. 43 ± 

36) e a sensibilidade barorreflexa reduziu nos dois grupos após o exercício. Os genótipos 

não influenciaram as respostas neurais. Entre os marcadores inflamatórios, o TNF-α pós-

exercício se manteve inalterado nos dois grupos estudados, mantendo apenas a 

diferença encontrada no pré (7,62 ± 1,21 vs. 5,59 ± 0,96). Houve redução da IL-6 nos 

dois grupos, porém a redução foi maior no grupo com DRC, aproximando-se dos níveis 

do grupo controle (1,9 ± 0,4 vs. 1,51 ± 0,45). Houve aumento da IL-10 nos dois grupos 

no período pós exercício, porém sem diferença significativa entre si. Não houve interação 

entre as variantes genotípicas e as respostas dos marcadores inflamatórios ao exercício. 

Concluímos que o exercício aeróbico agudo reduziu os níveis de pressão arterial de 

forma mais efetiva no grupo com DRC, melhorou a modulação autonômica cardíaca, 

reduziu as concentrações de marcadores pró-inflamatórios e aumentou as 

concentrações de marcadores anti-inflamatórios nos pacientes com DRC. Os 

polimorfismos genotípicos não influenciaram as respostas das variáveis estudadas. 

 

 

Palavras-chave: Doença renal crônica, exercício físico aeróbico, pressão arterial, 

variabilidade da frequência cardíaca, marcadores inflamatórios, polimorfismo do gene da 

ECA 
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2. ABSTRACT 

 

Rezende RA. Effects of sigle aerobic exercise session on the hemodynamic, neural 

and inflammatory variables of patients with chronic kidney disease and its relation 

to the ACE gene polymorphism. 2018. 124 F. Thesis (PhD in Sciences) - Medicine 

school, University of São Paulo, São Paulo. 2018. 

Chronic kidney disease (CKD) is associated with hyperactivity of the sympathetic nervous 

system and renin-angiotensin-aldosterone, which leads to increased blood pressure. 

Aerobic exercise can be used to prevent cardiovascular diseases associated with CKD, 

especially arterial hypertension because a single aerobic exercise session promotes 

blood pressure reduction after its execution and this phenomenon is called post-exercise 

hypotension. This effect of exercise is mediated by the reduction of peripheral 

sympathetic nerve activity and decreased activity of the renin-angiotensin-aldosterone 

system. However, the presence of angiotensin I converting enzyme (ACE) gene 

polymorphisms may modify the acute response to aerobic exercise. Another benefit of 

exercise described is its anti-inflammatory effect observed by the reduction of 

inflammatory markers whose presence in CKD is marked. Thus, this study evaluated the 

effect of an aerobic exercise session on blood pressure, heart rate variability and 

inflammatory markers in stage 3 CKD patients with ACE gene polymorphism. To do this, 

12 patients with CKD (stages 3A and 3B) and 12 healthy subjects performed two 

experimental sessions conducted in a random order of aerobic exercise (cycle ergometer, 

45 min, 50% VO2peak) and rest (sitting on cycle ergometer for 45 min). Before and after 

the sessions a blood sample was collected for the analysis of inflammatory markers, the 

variability of heart rate and blood pressure (Finometer) and blood pressure were 

recorded. For the statistical analysis of the data, the normality of the distribution was 

tested by the Shapiro-Wilk test and mathematical transformations were done when 

necessary. The data were compared by Student's t test for repeated and non-repeated 

samples and by two-way ANOVA, using the Newman-Keuls test as contrast test. The 

exercise promoted a greater reduction of SBP in the group with CKD (-14 ± 7 vs. -4 ± 1 

mmHg), in the DBP the result was similar, in which the group with CKD presented 

reductions larger than the control group (-4 ± 4 vs -1 ± 1 mmHg). HR did not present a 

significant difference in the two post exercise groups (5 ± 3 vs. 9 ± 7 bpm). Hemodynamic 

variables were not different between patients with DD and II. The exercise promoted 

similar cardiac autonomic modulation in both groups, in the BFR-R and AFR-R the results 

were similar (69 ± 13 vs. 74 ± 16 un) (28 ± 20 vs. 19 ± 12 un). The total variance presented 

increase after exercise in both groups (884 ± 837 vs. 3139 ± 2521 ms²). Vasomotor 

modulation (BFPAS) increased in both groups (14 ± 4 vs. 43 ± 36) and baroreflex 

sensitivity decreased in both groups after exercise. Genotypes did not influence neural 

responses. Among the inflammatory markers, post-exercise TNF-α remained unchanged 
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in the two groups, maintaining only the difference found in the pre (7.62 ± 1.21 vs. 5.59 ± 

0.96). There was a reduction in IL-6 in both groups, but the reduction was greater in the 

CKD group, approaching the levels of the control group (1.9 ± 0.4 vs. 1.51 ± 0.45). There 

was an increase in IL-10 in the two groups in the post-exercise period, but without 

significant difference between them. There was no interaction between the genotypic 

variants and the responses of the inflammatory markers to exercise. We concluded that 

acute aerobic exercise reduced blood pressure levels more effectively in the CKD group, 

improved cardiac autonomic modulation, reduced proinflammatory markers 

concentrations, and increased concentrations of anti-inflammatory markers in CKD 

patients. Genotypic polymorphisms did not influence the responses of the studied 

variables. 

 

 

Keywords: Chronic kidney disease, aerobic exercise, blood pressure, heart rate 

variability, inflammatory markers, ACE gene polymorphism. 
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3. INTRODUÇÃO 

A Doença Renal Crônica (DRC) é um importante problema de saúde pública 

mundial. Segundo estudos realizados nos Estados Unidos e Canadá, o número de 

pacientes que apresentam risco de DRC ou algum grau de disfunção renal, corresponde 

a aproximadamente 10% da população adulta, totalizando 20 milhões de indivíduos(1). 

No Brasil, o total estimado de pacientes em tratamento dialítico é de cerca de 100.000 

pacientes (2) 

Um dos mecanismos fisiopatológicos implicados na lesão renal é a redução do 

fluxo sanguíneo renal provocada pela hiperatividade simpática e do sistema renina-

angiotensina (SRA) verificada mesmo em repouso (3). Os pacientes com DRC 

frequentemente apresentam comprometimento cardiovascular que lhes abrevia o tempo 

de vida, ocasionando a morte antes que atinjam o estágio terminal da doença (4). A 

prevalência do estado inflamatório elevado é alta em pacientes em pré-dialise, como 

também em pacientes em tratamento dialítico (5). A própria DRC contribui para o 

aparecimento do quadro inflamatório que é um processo fisiológico em resposta a 

diferentes estímulos. 

Sabe-se que o exercício físico aeróbico previne e auxilia no controle das doenças 

cardiovasculares (DCV), sendo parte integrante do tratamento de cardiopatas (6). Desta 

forma, a população com DRC pode auferir benefícios importantes com a prática de 

exercícios físicos regulares no que tange à prevenção cardiovascular (7), bem como, de 

maneira indireta, sobre a função renal (8). 

O treinamento aeróbico, assim como a execução de uma única sessão deste 

exercício (9-14), é capaz de atenuar a hiperatividade simpática em diferentes 
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populações, levando à redução da pressão arterial pós-exercício, fenômeno denominado 

de hipotensão pós-exercício (HPE) (15). De forma semelhante, uma única sessão deste 

exercício pode provocar a redução da ativação do sistema renina- angiotensina (16). 

Porém, as respostas ao exercício físico podem ser influenciadas pela presença de 

polimorfismos genéticos.  

O polimorfismo do gene da ECA é uma das variantes gênicas mais estudas. 

Consiste na inserção (alelo I) ou deleção (alelo D) de um fragmento de 287 pares de 

bases (pb) no íntron 16. Os indivíduos homozigotos para deleção (DD) apresentam maior 

concentração de ECA circulante e nível mais elevado de angiotensina II (vasoconstritor) 

e reduzidos de bradicinina (vasodilatador) circulante, quando comparados a indivíduos 

homozigotos II e heterozigotos ID (17, 18). Nos indivíduos DD há vasoconstrição arterial, 

acompanhada de aumento da atividade simpática, elevação da pressão arterial e 

diminuição do fluxo renal, acelerando a progressão da DRC (19). Além disso, este 

polimorfismo também está associado à diminuição do desempenho aeróbico e à 

atenuação da redução da pressão arterial após uma sessão de exercício. (20). Desta 

forma, é possível supor que pacientes renais crônicos com polimorfismos da ECA 

apresentem comportamentos diferentes da pressão arterial pós-exercício, o que pelo 

nosso conhecimento, ainda não foi investigado. 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito de uma sessão de exercício 

aeróbico na pressão arterial, na modulação autonômica cardíaca e nos marcadores 

inflamatórios pós-exercício, em pacientes com DRC portadores de diferentes 

polimorfismos do gene da ECA. 
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3.1. Doença Renal Crônica 

 

3.1.1. Definição e Critérios de diagnósticos  

Classicamente, a DRC consiste em lesão renal e perda progressiva e irreversível 

da função dos rins, chegando em sua fase mais avançada à síndrome clínica de uremia 

(21). Esta resposta é o resultado final de um número amplo de diferentes doenças 

intersticiais e glomerulares, adquiridas ou congênitas, além de problemas vasculares e 

uropatias obstrutivas (21), que, por mecanismos diferentes, produzem inflamação e 

terminam por destruir o tecido renal(22). 

De acordo com a National Kidney Foundation (23), os critérios de diagnostico para 

a DRC são definidos por anormalidades morfofuncionais, como presença de albuminúria, 

anormalidades no sedimento urinário, anormalidades detectadas pela histologia, 

anormalidades detectadas por imagens, histórico de transplante renal e filtração 

glomerular <60 ml/min/1.73 m2 (TFG estágios 3A–5) (23). 
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3.1.2. Epidemiologia 

 

O número de pacientes com algum grau de déficit de função renal não é 

conhecido, mas pode ser estimado a partir da prevalência de doenças que predispõem 

à insuficiência renal. Assim, estima–se que 25% da população adulta brasileira tenha 

hipertensão arterial, ou seja, cerca de 26 milhões de indivíduos. A prevalência de 

diabetes melitus é estimada em 7,5% da população adulta, ou seja, aproximadamente 

7,7 milhões de indivíduos. Como a hipertensão arterial e a diabetes melitus são as 

principais etiologias da DRC, é possível estimar que 30% destes indivíduos teriam 

potencial para desenvolver DRC (24). 

A prevalência mundial de DRC é de aproximadamente 13% da população mundial 

contando todos estágios da doença(25). 

Nos EUA também houve um contínuo crescimento do número de pacientes com 

DRC tratados. De acordo com os dados de 2008, a incidência de pacientes com DRC 

nos EUA chega a aproximadamente 120 mil pacientes e a prevalência em torno de 678 

mil pacientes(26). Uma recente meta-analise mostrou que a prevalência de casos de 

DRC entre os estágios 3 e 5 estava em 14% da população americana(25). Levando-se 

em conta os dados norte-americanos (27), para cada paciente mantido em programas 

de diálise crônica existiriam cerca de 20 a 25 pacientes com algum grau de disfunção 

renal, ou seja, existiriam cerca de 1,2 a 1,5 milhão de americanos com DRC (pré-diálise) 

em 2004 (27).  
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No Brasil, o total estimado de pacientes em tratamento dialítico é de cerca de 

120.000 pacientes (2). A prevalência desta doença está aumentada com o tempo. O 

número de indivíduos em diálise aumentou cerca de 50% nos últimos anos (2), passando 

de 48 mil pacientes em janeiro/2002 para aproximadamente 87 mil em janeiro/2008. 

Dessa forma, a taxa de prevalência em diálise aumentou de 361 a 470 pacientes por 

milhão de habitantes. No entanto, um dos principais problemas no Brasil reside na falta 

de dados epidemiológicos consistentes para os pacientes em pré-diálise. 

 

3.1.3. Classificação da DRC 

 

Os estágios da DRC são definidos pelo nível de Filtração Glomerular (FG), indo 

do Estágio 1 ao 5, conforme a redução FG e a presença de proteinúria. 

 

 

 

Figura 1. Estadiamento da DRC. Adaptado Gomes et al, 2011(28) 
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A avaliação da taxa de filtração glomerular, que expressa a função renal, baseia-

se nas concentrações de creatinina plasmática e urinária. Assim, pode se obter a taxa 

de filtração através do clearance de creatinina ou de equações que empregam a 

creatinina plasmática. Nas suas fases iniciais a perda da função renal e detectada pelo 

cálculo da taxa de filtração glomerular, uma vez que a doença é assintomática. A falência 

renal é definida pelo início da terapia renal substitutiva(23). 

 

3.1.4. Fatores implicados na lesão renal e na progressão da DRC 

 

Alguns fatores podem causar piora da lesão renal e declínio da função após o 

início da doença, sendo eles a proteinúria, a hipertensão arterial, o controle inadequado 

da glicemia em diabéticos, a anemia, entre outros(23). Neste estudo discutiremos a 

participação da hipertensão arterial e das doenças cardiovasculares, a participação do 

sistema nervoso simpático e do estado inflamatório na progressão da DRC. 

 

3.1.4.1 Hipertensão Arterial e Doenças Cardiovasculares 

 

A pressão arterial refere-se a pressão exercida pelo sangue na parede das 

artérias. Esta pressão é importante para a distribuição sanguínea para todo o corpo(29). 

Quando se há um aumento desses níveis pressóricos se denomina hipertensão arterial. 

A hipertensão arterial é uma doença que se caracteriza pela manutenção de níveis 

elevados de pressão arterial e possui prognostico de graves consequências ao 

organismo (30).  
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Na DRC os mecanismos relacionados ao aumento da PA destacam-se: as 

alterações da modulação autonômica, com redução da sensibilidade barorreflexa(31, 

32), levando à elevação da atividade nervosa simpática; altas concentrações circulantes 

de angiotensina II (33); aumento da liberação de vasopressina, que estimula a 

reabsorção de agua nos néfrons, aumentando o volume sanguíneo e promove aumento 

do cálcio intracelular no musculo liso dos vasos, levando à vasoconstrição; e a redução 

dos fatores redutores da PA, como oxido nítrico e as prostaglandinas, que são potentes 

agentes vasodilatadores (34).   

A hipertensão arterial é comum entre os pacientes com DRC, sendo um dos 

marcadores de várias doenças cardíacas, que são causas de mortalidade neste grupo 

de pacientes (35), além disso pode contribuir para a progressão da DRC. 

A Doença Cardiovascular (DCV) é a principal causa de morbimortalidade na 

população com DRC (4, 36). O espectro das DCV pode envolver alterações da perfusão 

e da função miocárdicas, alterações estruturais, como hipertrofia ou dilatação ventricular 

e aterosclerose, que afeta o sistema vascular periférico e central (4). Na DRC, há 

evidências de que todos estes processos podem ocorrer simultaneamente, contribuindo 

para maior ocorrência de DCV nessa população (6). Assim, a prevalência de DCV nos 

pacientes com DRC é mais elevada que na população geral, inclusive naqueles que se 

encontram na fase pré-dialítica (37). A alta prevalência de DCV nos pacientes com DRC 

se deve à coexistência de comorbidades como diabetes melitus e hipertensão arterial. 

Além disso, observa-se também nessa população uma alta incidência dos outros fatores 

de risco tradicionais para DCV, como dislipidemia, idade avançada e sedentarismo(38). 
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3.1.4.2. Fatores hemodinâmicos 

 

Muitos tipos de lesões vasculares podem levar à isquemia renal característica da 

DRC. As mais comuns são [1] aterosclerose das artérias renais mais calibrosas, com 

constrição esclerótica progressiva dos vasos; [2] hiperplasia fibromuscular de uma ou 

mais das grandes artérias, o que pode causar oclusão dos vasos; e [3] nefroesclerose, 

causada por lesões escleróticas das artérias menores, de arteríolas e glomérulos(29). 

A hiperatividade do Sistema Nervoso Simpático (SNS) desencadeia a isquemia 

renal. Como os vasos renais são ricamente inervados por fibras nervosas simpáticas a 

hiperatividade deste sistema produz constrição das arteríolas renais, diminuindo o fluxo 

sanguíneo renal e a FG (29, 31).  

Além dos efeitos supracitados, a isquemia renal também promove aumento da 

atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, provocando aumento ainda maior 

da vasoconstrição renal. Esta vasoconstrição é provocada, principalmente, pela ação da 

angiotensina II, que age nas arteríolas eferentes aumentando o grau de constrição e, 

consequentemente, elevando a pressão hidrostática glomerular, o que reduz o fluxo 

sanguíneo renal (29).  

Outro efeito da isquemia renal é a diminuição do oxido nítrico (NO) intra-renal, que 

reduz ainda mais o fluxo sanguíneo para os rins (3). A redução do NO na DRC envolve 

a redução da biodisponibilidade do óxido nítrico por meio do estímulo da produção de 

ânion superóxido (3). Neste sentido, sabe-se que a vasodilatação NO-dependente ocorre 

em função da quantidade de NO disponível, o que, por sua vez, depende do aumento de 

sua produção e/ou diminuição de sua degradação. As espécies ativas de oxigênio (ROS), 
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principalmente o ânion superóxido (O2_), reduzem a biodisponibilidade de NO (39), pois 

o NO é degradado pela reação com o O2, produzindo a molécula peroxinítrito, que é 

altamente deletéria ao organismo, reduzindo os efeitos vasodilatador, antiproliferativo, 

anti-inflamatório e antiaterogênico do NO (40).  

Desta forma, a concorrência desses mecanismos fisiopatológicos da doença, tais 

como, desregulação do sistema nervoso simpático, do sistema renina-angiotensina e da 

biodisponibilidade do NO levam à redução do fluxo sanguíneo renal e aumentam a 

pressão arterial, provocando piora na FG e progressão da DRC.  

 

3.1.4.3. Atividade nervosa simpática 

 

Está bem documentado na literatura que pacientes com DRC apresentam altos 

níveis de catecolaminas circulantes e maior sensibilidade a norepinefrina, provocando 

assim hiperatividade do sistema nervoso simpático (SNS) (41). Esta hiperativação 

simpática é reconhecidamente um elemento fisiopatológico precoce da DRC, iniciada de 

diferentes formas de lesão através de sinais aferentes de nervos sensoriais renais (42). 

Este aumento da ativação adrenérgica é detectável já em estágios iniciais da DRC (43), 

e está associado a um aumento de 60% nas taxas de eventos cardiovasculares (44). De 

fato, a hiperatividade simpática foi demonstrada pela microneurografia em renais 

crônicos pré-dialise (31, 45). 

A DRC instalada gera isquemia renal produzindo lesão renal que ativa os 

mecanorreflexos e quimiorreflexos via SNS, liberando assim adenosina, um potente 

ativador de neurônios aferentes (46, 47). 
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3.1.4.4. Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona  

 

O SRA é um dos mais importantes sistemas de controle da homeostase 

cardiovascular. Seu principal papel é a regulação em médio e longo prazo da pressão 

arterial e da homeostasia hidroeletrolítica do organismo (48). O SRA é constituído por 

um complexo sistema hormonal formado por vários peptídeos e enzimas, no qual a 

angiotensina II tem papel de destaque. Evidências acumuladas nas últimas décadas 

mostram que o SRA atua não somente no plasma sanguíneo, mas também em vários 

tecidos, a partir da expressão de RNA mensageiro de componentes do sistema, o que 

regula a síntese local de peptídeos (49-51). Esses conhecimentos levaram a um novo 

paradigma pelo fato do SRA poder atuar localmente sem necessariamente depender da 

ação circulante, renal e hepática de seus hormônios.  

O SRA inicia sua cadeia de ação a partir do angiotensinogênio, que é uma α2 – 

globulina sintetizada no fígado e liberada na circulação por meio de estímulos hormonais 

como glicorticoides e hormônios tireoidiano (52). O angiotensinogênio é clivado pela 

renina, o que gera o decapeptídeo angiotensina I. Na sequência, a enzima conversora 

de angiotensina I (ECA) age como uma ectoenzima (53) e hidrolisa a angiotensina I, 

transformando–a num composto ativo, o octopeptídeo angiotensina II, cuja ação principal 

é promover vasoconstrição. Além disso, a angiotensina II estimula a liberação de 

Aldosterona, que por sua vez, aumenta a reabsorção de sódio e água nos túbulos renais 

e, com isso, eleva a volemia (54).  
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A Angiotensina II circulante atua em seus órgãos alvo a partir da ligação a 

receptores, sendo dois subtipos os mais conhecidos. Agindo nos receptores AT1, a 

angiotensina II causa intensa vasoconstrição (33) e reduz a vasodilatação dependente 

do endotélio por reduzir a biodisponibilidade de NO (55). Ao contrário, agindo nos 

receptores AT2, a angiotensina II provoca vasodilatação (56, 57), desempenhando, 

portanto, uma ação protetora na parede vascular.  

A ECA, além de sua ação de transformar angiotensina I em angiotensina II, age 

no sistema de cascata calicreína–cinina, inativando a bradicinina (18), que ao contrário 

da angiotensina II, é um potente vasodilatador (58).  

A ação intra-renal direta da Ang II é reduzir o fluxo sanguíneo renal através da 

constrição das arteríolas glomerulares, reduzindo a FG. Além disso, ela estimula a 

reabsorção renal de líquidos por alterar a dinâmica dos capilares peritubulares e estimula 

a reabsorção de sódio dentro do túbulo proximal (59). 

 Devido ao envolvimento do SRA-aldosterona na DRC, nos últimos anos os 

estudos têm focado a atenção na utilização de drogas que agem especificamente neste 

sistema, como os inibidores da ECA, para promover renoproteção (60). Entretanto, nem 

todos os indivíduos que recebem este tipo de tratamento obtém respostas satisfatórias. 

Para tentar explicar esta resposta, sugere-se a interação das ações destes 

medicamentos com polimorfismos gênicos do SRA (61).  
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3.1.4.5. Estado inflamatório  

 

 O mecanismo patológico primário que estabelece uma relação entre o estado 

inflamatório com a progressão da DRC é caracterizado inicialmente pela lesão renal 

devido à atividade intra e extracelular de radicais derivados de oxigênio resultante da 

resposta inflamatória. Radicais como superóxido interagem facilmente com os 

componentes moleculares do nefron (62). Estudos descrevem a interação radical-

molécula, incluindo a oxidação de aminoácidos resultando em uma perda importante das 

propriedades funcionais (63, 64), peroxidação lipídica da membrana das células 

resultando em um decréscimo da viabilidade da membrana (63-65). A interação desses 

radicais resulta em danos imediatos no nefron e na produção de radicais secundários 

(66). Por exemplo, superóxido pode ser convertido de peróxido de hidrogénio por meio 

de superóxido-dismutase, que pode ser ainda convertido em hipoclorito, por meio de 

mieloperoxidase, ou um radical hidroxilo, por meio de íon ferroso. O radical superóxido 

também pode interagir com o óxido nítrico para formar peroxinitrito (67). Estes radicais 

secundários têm o mesmo potencial destrutivo como radicais iniciais (67), que conduzem 

a uma cadeia de reação deletéria gerando danos contínuos a produção desses radicais 

(68).  

A resposta inflamatória resultante dos danos ao néfrons mediados por esses 

radicais, que normalmente serve como um protetor e mecanismo reparador, estimula a 

formação radicais livres adicionais (69). Os neutrófilos (e outros fagócitos) recrutados 

para a restauração de néfrons danificados produzem superóxido através do sistema de 

fosfato de dinucleotidio adenina e nicotinamida oxidase (NADPH) associada a sua 
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membrana, em quais os elétrons são transferidos pela NADPH para o interior da célula 

através da membrana e acoplado ao oxigénio molecular, resultando em superóxido (69). 

Superóxido e outros radicais, bem como os seus objetivos modificados, continuam a 

promover lesão específica no rim ou atuar como moléculas mensageiras, isto é, 

sustentando a resposta inflamatória (68). 

Essa resposta imune induzida por radicais incentiva a liberação de sinais pró-

inflamatórios adicionais, que inevitavelmente resulta na formação de radicais adicionais 

e / ou espécies reativas de oxigénio (ROS) e continuando danos aos componentes 

moleculares de néfrons. Com a ação prolongada deste ciclo, isto é, o estresse oxidativo 

recorrente e inflamação crônica, os danos resultam em uma degradação do nefron tão 

extensa que os danos do tecido / órgão torna-se aparente, por exemplo, reduzida FG.  

 O estado inflamatório tem sido associado a vários desfechos cardiovasculares 

além de contribuir para a progressão da DRC (5). O estado inflamatório tem sido 

associado também com a mortalidade na DRC principalmente nos estágios mais 

avançados da doença (5). 

A prevalência do estado inflamatório elevado é alta em pacientes em pré-dialise, 

como também em pacientes em tratamento dialítico (5). A própria DRC contribui para o 

aparecimento do quadro inflamatório que é um processo fisiológico em resposta a 

diferentes estímulos. O estado urêmico crônico está relacionado a produção de citocinas 

pró-inflamatórias como o fator de necrose tumoral (TNF-α), interleucina-6 (IL-6), e traz 

como consequência a elevação de proteínas de fase aguda, como por exemplo, a 

proteína C reativa (PCR) e o fibrinogênio, estando associadas ao hipercatabolismo e 

desnutrição entre outras alterações. 
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As concentrações elevadas de TNF-α e IL-6 estão envolvidas no 

desencadeamento da resistência à insulina, possivelmente pela capacidade da TNF-α 

em reduzir a sinalização da insulina, por meio da redução da fosforilação do substrato 

do receptor de insulina 1 (IRS-1). Além disso, há um aumento da lipólise induzido pelo 

TNF-α, aumentando os ácidos graxos livres circulantes e em conjunto com a diminuição 

de adiponectina, que tem por função o aumento da sensibilidade insulínica (70). 

Estas citocinas também estão envolvidas no processo inflamatório que favorece 

a aterogênese, tendo em vista que participam efetivamente na migração de monócitos e 

sua conversão em macrófagos na parede endotelial por meio da transcrição do fator 

nuclear kappa B (NFkβ), que modula as mudanças inflamatórias na parede vascular (71, 

72). 

 

3.2. Polimorfismo no Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona  

 

Aproximadamente 10 polimorfismos nos genes do SRA já foram identificados e 

estudados (58). Dessas variantes, uma das mais estudadas é o polimorfismo do gene da 

ECA, que tem sido associado ao aumento do risco de hipertensão arterial sistêmica (73), 

uma das principais causas da DRC. Em 1990, Rigat e colaboradores (17) descreveram 

que os polimorfismos no gene da ECA apresentavam implicações na concentração 

sérica da ECA em humanos. Assim, a falta ou deleção (alelo D) do fragmento 287 pb no 

íntron 16 deste gene estava associada a um nível mais elevado de ECA circulante e 

cardíaca, quando comparada com a inserção (alelo I) neste gene (74). Ou seja, os níveis 

da ECA são mais elevados em indivíduos homozigotos para o genótipo DD quando 
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comparados aos indivíduos heterozigotos ID ou homozigoto II (75). Dessa forma, a 

presença do alelo D leva a uma maior concentração de angiotensina II, o que está ligado 

ao crescimento da musculatura lisa vascular em regiões que foram submetidas à 

angioplastia (76), com repercussão no remodelamento cardíaco (75), ao risco de 

desenvolver Doença Arterial Coronariana (DAC) e ao risco cardiovascular geral (77).   

A presença do alelo D também pode estar relacionado à progressão da DRC, 

tendo em vista que maiores concentrações de AngII produzem hipertensão arterial mais 

elevada, e concomitantemente, o aumento da resistência da arteríola glomerular 

eferente, o que desestabiliza a taxa de FG (19), que pode estar ligada à patogênese da 

progressão da DRC. O alelo D está ligado também há uma falha da ação da terapia 

renoprotetora (61), ou seja, a presença do alelo D está relacionada a uma pior resposta 

a tratamentos medicamentosos. O alelo D também pode ser responsável por um 

aumento nos casos de nefropatia diabética (77). Este aumento pode estar ligado ao 

aumento de AngII circulante, promovendo um aumento da vasoconstrição renal já 

aumentada pelo quadro da Diabetes (77). 

 

3.3. Tratamento da DRC. 

 

Atualmente existem tratamentos efetivos que reduzem a velocidade da perda da 

função renal e contribuem para a prevenção primária (28). São clássicos os estudos com 

ratos diabéticos albuminúricos que melhoraram com a inibição da ECA. 

Assim, em pacientes hipertensos com diabetes tipo 2 sem nefropatia um estudo 

revelou que, comparados com outros medicamentos anti-hipertensivos, o tratamento 



36 
 

com inibidor de enzima conversora da angiotensina (iECA), ao longo de um período de 

seguimento de 48 meses, diminuiu em 50% a ocorrência de albuminúria, um marcador 

de DRC (28). Entretanto, na realidade o curso natural da DRC ainda está apoiado na 

prevenção secundária. É de grande importância que a pressão arterial (PA) de pacientes 

com DRC seja controlada de forma rigorosa, pois isso minimizará a progressão da DRC 

e reduzirá o risco de doença cardiovascular (28, 78).  

Atualmente, a hipertensão na DRC pode ser tratada com vários tipos de 

medicamentos e não é raro que dois ou mais agentes anti-hipertensivos sejam 

necessários para se atingir o controle ideal da PA. A classe de medicamentos 

bloqueadores do SRA é considerada especialmente importante da redução da 

velocidade de progressão da DRC, com vários estudos recentes mostrando que os 

inibidores de SRA efetivamente diminuem a progressão da DRC diabética e não 

diabética (28). 

É importante ressaltar que como o declínio da função renal é lento, quanto mais 

precoce for a detecção da DRC, mais eficaz será o tratamento adequado. Uma das 

formas de tratamento a ser introduzidas nos estágios iniciais da DRC é o exercício físico 

que ajudaria, principalmente, no controle das comorbidades presentes em grande parte 

dos pacientes com DRC, como a hipertensão arterial (7). De fato, o exercício físico é 

muito aplicado para a redução dos níveis de pressão arterial e  de glicemia em indivíduos 

hipertensos (79), diabéticos (79) e renais crônicos (79). 
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3.4. Exercício Aeróbico e DRC 

 

O treinamento físico tem se estabelecido como um meio de prolongar a vida dos 

pacientes renais crônicos em função de sua ação na prevenção e no controle das 

doenças associadas à DRC como a hipertensão e a diabetes(79). De fato, a partir de 

1980, as aplicações clínicas do exercício se expandiram a populações com vários tipos 

de doenças crônicas, como a doença renal (80). De maneira geral o sedentarismo é 

muito frequente em pacientes portadores de doenças crônicas, como nos renais. Nesses 

pacientes, o exercício físico tem sido estudado com o objetivo de prevenir, reduzir ou 

retardar da incapacitação desta população (81). Segundo Stump et al (79), a inatividade 

física contribui para o aumento do peso corporal, que por sua vez, desencadeia uma 

serie de comprometimentos dos vasos arteriais, como disfunção endotelial e diminuição 

de óxido nítrico, além de resistência insulínica, aumento das espécies reativas de 

oxigênio, aumento da atividade do Sistema Renina–Angiotensina e aumento da atividade 

simpática, elevando a pressão arterial e por consequência gerando um dano renal.  

A recomendação do exercício para o tratamento não farmacológico de renais 

crônicos se apoia em efeitos já conhecidos, como redução da atividade nervosa 

simpática, diminuição da atividade do SRA, além de aumentar a biodisponibilidade de 

NO (79, 82), melhorando do fluxo sanguíneo renal, que, poderia contribuir para o retardo 

da progressão da doença. 
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3.4.1. Exercício e pressão arterial 

 

Sabe-se que o exercício aeróbico agudo promove a hipotensão pós-exercício 

(HPE) (12, 13), que se caracteriza pela manutenção dos níveis de PA no período de 

recuperação pós-exercício inferiores aos observados no período que antecede o 

exercício(12).  

A HPE, por si só, possui relevância clínica, pois apresenta magnitude significante 

e perdura por grande parte do dia (83). Esta HPE pode variar na sua magnitude e 

duração devido as diferentes características do exercício empregado (duração, 

intensidade, gasto energético e massa muscular envolvida). A magnitude e duração da 

HPE pode sofrer variações devido as diferentes populações estudadas, tendo sido 

observadas em normotensos (9, 11, 84), hipertensos (10, 83, 85) e pacientes com DRC 

(45, 86, 87). 

Na DRC o exercício promove a HPE devido a redução da atividade simpática(45), 

ação de substancias locais como oxido nítrico (12, 88, 89), necessidade de vasodilatação 

da pele para eliminação de calor (12, 88, 89), diminuição da sensibilidade alfa-

adrenérgica (12, 89) e diminuição das concentrações de angiotensina II (16).  

 

3.4.2. Exercício e atividade nervosa  

 

 Como está bem demonstrado na literatura o exercício físico aeróbico reduz a 

atividade simpática. Desta forma o exercício pode ser uma estratégia eficiente na 

diminuição da ativação simpática, porem este efeito foi pouco estudado na DRC. 
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O exercício tem se mostrado um efetivo meio de redução da atividade do SNS 

(85, 88, 90), e uma importante estratégia na diminuição dos efeitos das doenças de base 

e comorbidades como hipertensão e diabetes. Em um estudo recente Aprille et al (45) 

analisaram a atividade nervosa simpática muscular pela técnica de microneurografia em 

pacientes com DRC estagio 2 e 3 após uma sessão aguda de exercício aeróbico à 50% 

do VO2 pico. Os resultados mostram diminuição da atividade nervosa simpática muscular 

pós exercício aeróbio, além de diminuição da pressão arterial evidenciando assim uma 

ação benéfica do exercício na redução da SNS pós exercício em pacientes com DRC. 

Porém não se sabe se esta redução da atividade do SNS está acompanhada da redução 

da atividade do SRA e de atenuação dos marcadores inflamatórios de pacientes com 

DRC. 

 

3.4.3. Exercício Físico e Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona  

 

A redistribuição de sangue durante o exercício se caracteriza por grande aumento 

do fluxo sanguíneo para a musculatura ativa e redução na área esplâncnica (91-95). Esta 

redistribuição de fluxo sanguíneo é induzida em parte por aumento da atividade nervosa 

simpática, o que desencadeia a ativação do sistema SRA durante o exercício (96). Esta 

ativação aumentada do SRA se mantém imediatamente após o término do exercício (96). 

Porém, o estudo de Ciampone et al. (97) mostrou que pós-treinamento aeróbico, 

ratos SHR apresentavam a expressão dos receptores da AngII reduzida e que este efeito 

pode estar envolvido numa melhora no Clearance de Creatinina, atenuação da pressão 

arterial e melhora do fluxo sanguíneo (97). No mesmo estudo verificou-se que a atividade 
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simpática pós-treinamento estava reduzida, o que resultaria, presumivelmente, um 

aumento da dilatação arterial nos vasos renais (97). Entretanto, ainda é pouco conhecido 

o efeito de uma sessão de exercício aeróbico e a ativação do SRA. Assim, especula-se 

que após uma sessão aguda de exercício aeróbico a ativação do SRA possa estar 

diminuída.  

 

3.4.4. Exercício e estado inflamatório  

 

 O exercício regular reduz o risco de doenças crônicas e metabólicas, em parte 

porque exerce efeitos antiinflamatórios. Estes efeitos podem ocorrer mediante redução 

de tecido adiposo visceral, com consequente diminuição na liberação de adipocinas, e 

na indução de um ambiente anti-inflamatório obtido em com cada sessão de exercício 

(98). O exercício físico pode induzir uma resposta inflamatória, através de aumentos nos 

níveis séricos de IL-1, TNF-α e da citocina responsiva IL-6, seguido pela liberação de 

citocinas anti-inflamatórias, como IL-10, e de IL-1ra, sTNF-r2, que são inibidores das 

citocinas pró-inflamatórias (99). 

A IL-6 aumenta de forma exponencial em resposta ao exercício e diminui no 

período pós-exercício. A magnitude na qual ocorre aumentos plasmáticos de IL-6 está 

relacionada com a duração do exercício, já que o RNAm da IL-6 é regulado pela 

contração muscular e, portanto, a taxa de transcrição deste gene é potencializada pelo 

exercício. No entanto, alguns fatores estimulam a liberação de IL-6 entre eles: alterações 

na homeostase do cálcio, baixos níveis de glicogênio muscular e aumento da formação 

de espécies reativas de oxigênio (100). 
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Este mecanismo está associado com a estimulação da via Proteína kinase ativada 

por AMP (AMPK), que é aumentada através da IL-6. Sugere que a ativação da AMPK no 

tecido muscular depende da IL-6. A atividade da AMPK estimula vários mecanismos, que 

aumentam a geração de ATP, incluindo oxidação de ácidos graxos e transporte de 

glicose na musculatura esquelética (101).  

O efeito do exercício físico é considerado como antiinflamatório pelas seguintes 

evidências: inibe a produção de fatores pró- inflamatórios como TNF-α e IL-1B, estimula 

a produção de IL-1ra e IL-10, induz a liberação de receptores solúveis de TNF-α e ainda 

induz a expressão de diversas proteínas com propriedades antiinflamatórias, portanto o 

efeito em longo prazo do exercício pode ser atribuído a resposta antiinflamatória que ele 

proporciona, a qual é mediada pela IL-6 derivada do músculo esquelético (101). 

 

3.4.5. Exercício e polimorfismo gênico do Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona. 

 

Sabe-se que indivíduos com o genótipo homozigótico II ou ID apresentam maior 

desempenho aeróbico e maior eficiência muscular esquelética pré e pós treinamento. 

Outro importante dado é um menor VO2pico nos indivíduos que eram homozigotos DD pré 

e pós-treinamento(102). Além disso, houve queda da pressão arterial após uma sessão 

de exercício, observando-se hipotensão pós-exercício, que foi mais acentuada nos 

indivíduos homozigotos II e heterozigotos ID que nos indivíduos homozigotos DD (103). 

Essa hipotensão menos evidente em indivíduos homozigotos DD pode estar relacionada 

a maior quantidade circulante de AngII (103). 
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Sabe-se que o alelo I está relacionado a melhor vasodilatação endotélio-

dependente (104, 105) e a uma percentagem mais elevada das fibras musculares do tipo 

I (103), sugerindo, portanto, que os portadores do genótipo II apresentariam respostas 

cardiovasculares mais expressivas, como hipotensão pós exercício mais acentuada 

(103).  

 

4. HIPÓTESE 

Hipotetizamos que após uma sessão de exercício aeróbico: 

1- A pressão arterial terá redução maior nos pacientes com DRC  

2- A Variabilidade da FC estará aumentada e a variabilidade da pressão arterial 

diminuída, mais acentuadamente, nos indivíduos com DRC. 

3- Os níveis dos marcadores pró-inflamatórios estarão diminuídos e dos 

marcadores antiinflamatórios aumentados mais acentuadamente nos 

indivíduos com DRC  

4- Os portadores do polimorfismo do gene da ECA DD apresentarão respostas 

hemodinâmicas e neurais atenuadas. 
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5. OBJETIVO 

 

Avaliar, em pacientes com DRC – estágio III (clearance de creatinina entre 30 a 59 

ml/min/1,73m²) e em indivíduos saudáveis, portadores de polimorfismo do gene da ECA, 

o efeito de uma sessão de exercício aeróbico sobre a pressão arterial, o sistema renina-

angiotensina, a modulação simpática cardiovascular e estado inflamatório. 

5.1. Objetivo Específico 

Avaliar em pacientes com DRC – estágio III: 

1- Efeito de uma sessão de exercício aeróbico sobre a frequência cardíaca (FC), pressão 

arterial (PA), variabilidade da frequência cardíaca (VFC), variabilidade da pressão arterial 

(VPA) e marcadores inflamatórios; 

2 – Comparar o comportamento das variáveis acima após a sessão de exercício aeróbico 

entre indivíduos com DRC e saudáveis; 

3- Avaliar o comportamento das variáveis supracitadas após sessão de exercício 

aeróbico entre DRC e saudáveis com diferentes polimorfismos do gene da ECA. 

 

6. MÉTODO 

6.1. Casuística 

Inicialmente foi realizado o cálculo amostral para verificar o tamanho da amostra 

necessária para genotipagem e posterior participação na sessão experimental. Foi 

calculado que 108 pacientes com DRC e 108 indivíduos saudáveis seriam necessário 

para a realização desse trabalho. 
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Foram genotipados 88 indivíduos para posterior seleção para a sessão 

experimental. 

Depois da verificação do polimorfismo presente, foram selecionados indivíduos 

com DRC de ambos os sexos, recrutados no Ambulatório de Nefrologia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e 

indivíduos saudáveis. Depois de passar por uma triagem pré-participação e serem 

informados das avaliações e dos procedimentos, os indivíduos que aceitaram o convite 

para participar do estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  

Como critérios de inclusão no estudo, os indivíduos com DRC apresentaram: 1- 

idade: maior de 30 e menor que 70 anos; 2- Clearance de Creatinina entre 30 a 59 

ml/min/1,73m²; 3- IMC abaixo de 35 Kg/m2; 4- PAS e PAD abaixo de 160 e 105 mmHg, 

respectivamente e 5- Ausência de problemas osteomioarticulares e cardiovasculares que 

impediriam a prática do exercício aeróbico. 

Como critérios de exclusão: 1 - indivíduos que apresentaram nas avaliações 

iniciais arritmias complexas ou isquemia durante o teste de esforço que contraindicam a 

realização da atividade; 2 - betabloqueadores ou inibidores de canais de cálcio não 

diidropiridínicos; 3 - modificação do tratamento medicamentoso durante o período de 

testes. 

Os indivíduos saudáveis apresentaram 1-idade: maior que 30 anos e menor que 

70 anos; 2- Clearance de Creatinina normal (120 ml/min/1,73m2); 3-IMC abaixo de 35 

Kg/m2; 4- PAS e PAD abaixo de 140 e 90 mmHg, respectivamente e 5- Ausência de 

problemas osteomioarticulares e cardiovasculares que impediriam a pratica do exercício 

aeróbico.  
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6.2. Triagem Pré Participação  

6.2.1. Genotipagem 

Os experimentos de genotipagem foram realizados no Laboratório de Bioquímica 

e Biologia Molecular do Exercício da E EFE-USP.  

Extração do DNA:  

A extração do DNA foi realizada mediante a coleta de 8ml de sangue periférico, 

coletado em tubo contendo EDTA. As amostras foram posteriormente transferida para 

um tubo de 50 ml, onde foi adicionado 10 ml de tampão A (1mM NH4HCO3), agitado 

(Vortex), deixado a 4°C durante 10 minutos e posteriormente centrifugado a 3000 RPM 

por 10 minutos a 4°C. O sistema de lavagem consistiu no descarte do sobrenadante, 

seguindo da adição de 20 ml de tampão A e ressuspensão do sedimento leucocitário por 

meio da agitação (Vortex). Esse material foi guardado a 4°C durante 10 minutos e 

centrifugado a 4°C por 10 minutos a 3000 rpm.   

Para a análise, foi descartado mais uma vez o sobrenadante, ressuspendido os 

sedimentos leucocitários em 3 ml de tampão B (10 mM Tris-HCL pH 8.0, 400mM NaCl, 

2mM NaEDTA pH 8,0) + 200 microlitros de SDS 10% + 500 microlitros de tampão C com 

proteinase K {2 microlitros de proteinase K 20 mg/ml diluída em 5 ml de tampão C (50 

microlitros de SDS 10%, 2 microlitros de NaEDTA 0,5 M pH 8,0, 488 ml de água 

destilada). Em seguida, esse material foi deixado a 37° C de 12 a 18 horas.  

Para a precipitação foi adicionado 1 ml de solução D (NaCl 6M), misturado 

vigorosamente durante 1 minuto (Vortex), seguido de centrifugação de 3000 rpm por 20 

minutos a 4°C e o sobrenadante transferido para um tubo de 15 ml. 
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Esse procedimento foi conduzido dentro de um isopor contendo gelo seco. Foi 

então, adicionado 1 volume de etanol a 100% (mantido a -20°C), o DNA foi “pescado”, 

precipitado e transferido para um tubo de 1,5 ml de etanol 70% (mantido a -20°C). 

Posteriormente, foi centrifugado a 13.500 rpm por 15 minutos a 4°C, descartando o 

sobrenadante e deixando secar o tubo em temperatura ambiente. Finalizando, o 

sedimento (DNA) foi ressuspendido em 1ml de TE 1X (10mM Tris-HCL pH 8,0, 1mM 

EDTA pH 8,0). Após completa dissolução, o DNA 50X foi diluído em TX 1X e feita a 

leitura em densidade óptica a 260 nM. 

Determinação do genótipo da ECA:  

Os alelos D e I foram identificados por meio da reação de PCR dos respectivos 

fragmentos provenientes do íntron 16 do gene da ECA e visualizados em eletroforese. 

Após a extração do DNA, uma solução contendo 1 µM de primers, 200 µM 

desoxinucleotídeo trifosfato, 1,3 mM cloreto de magnésio, 50 mM cloreto de potássio, 10 

mM tris – HCL (pH 8,4 a 25°C), 0,1% Triton X-100 e 0,35 unidades de thermus aquaticus 

DNA polimerase. Foi usado um par de primer para amplificar os alelos D e I, resultado 

em 319-pb (pares de bases) e 597-pb amplicons, respectivamente (hace 3s, 

5’GCCCTGCAGGTGTCTGCAGCATGT3’:hace3as,5’GGATGGCTCTCCCCGCCTTGT

CTC3’). A reação de PCR em termociclador consiste na desnaturação a 94°C por 30 

segundos, anelamento a 56°C por 45 minutos e extensão a 72°C por 7 minutos. Após a 

adição de 5 µl de tampão (loading buffer), 7 µl da mistura foi adicionado em gel de 

agarose a 1% contendo 40 mM tris acetato, 2mM EDTA e 1 micrograma de brometo de 

etídeo por mL de solução. O produto da amplificação dos alelos D e I foram identificados 

por de trasluminação ultravioleta (figura 1).  
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Devido ao fato do alelo D em amostra heterozigotas ser preferencialmente 

amplificados, cada amostra inicialmente genotipada com DD foi comumente submetida 

a uma segunda e independente amplificação com um par de primers que reconhece uma 

sequência específica de inserção 

hace5’,5’TGGGACCACAGCGCCCGCCACTAC3’;hace5c,5’TCGCCAGCCCTC  

CCATGCCCATAA 3’), com idênticas condições de PCR, exceto para temperatura de 

anelamento – 67°C.  

Figura 2. Amplificação dos alelos D e I por trasluminação ultravioleta 

6.2.2. Avaliação Clínica 

Todos os indivíduos foram previamente avaliados por um médico do Ambulatório 

de DRC do HCFMUSP, com o auxílio de um pesquisador vinculado ao projeto. Nesta 
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triagem, foram levantados o histórico de saúde e o uso de medicamentos. Os indivíduos 

que preencherem os critérios, foram instruídos a não modificarem a medicação (tipo e 

dose) e também não pararem de usá-la durante todo o estudo.  

6.2.3. Avaliação da Pressão Arterial  

A PA dos indivíduos em uso da medicação regular foi medida em ambos os 

membros superiores, utilizando o método auscultatório, com um esfigmomanômetro de 

coluna de mercúrio e empregando-se as fases I e V dos sons de Korotkoff para a 

identificação dos valores de PAS e PAD, respectivamente. As medidas foram realizadas 

com os indivíduos sentados em repouso por pelo menos 5 minutos. A PA foi medida 

várias vezes até que se obtenha 3 valores consecutivos com diferença inferior a 5 mmHg. 

Esta medida foi realizada nos dois braços e o procedimento foi repetido em duas visitas 

em dias distintos. Para a definição do valor da PA, foi calculada a média das seis medidas 

válidas em cada braço e foram considerados os valores obtidos no braço com maior PA.  

6.2.4. Teste ergoespirométrico 

 

Para a avaliação da condição de saúde cardiovascular, medição do consumo pico 

de oxigênio e cálculo da potência que foi utilizada nas sessões experimentais, os 

voluntários foram submetidos a um teste ergoespirométrico máximo, realizado em 

cicloergômetro (Lode Corival B. V. Medical Thecnology – Netherlands). 

Os indivíduos foram instruídos a fazer uma refeição leve duas horas antes do teste 

e a não ingerir, neste dia, nenhum alimento que contenha cafeína ou outra substância 

que possa alterar a função cardiovascular. Além disso, foram instruídos a não realizar 
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exercícios físicos nas 48 horas que antecederem o teste, e a não ingerirem álcool nas 

24h precedentes.  

O teste foi iniciado com a execução de um eletrocardiograma de repouso 

(Cardioperfect, MD) com o registro simultâneo das 12 derivações padrão (D1, D2, D3, 

aVL, aVF, aVR, V1, V2, V3, V4, V5, V6). Em seguida, o esforço foi realizado seguindo-

se um protocolo escalonado com incremento de 30 Watts a cada 3 min até a exaustão. 

Os critérios adotados para a interrupção do teste foram os seguintes: cansaço físico 

intenso (caracterizado pela impossibilidade do voluntário em manter a velocidade de 60 

rotações por minuto), problemas de saúde que impeçam a continuidade do teste como, 

por exemplo, PAS maior que 260mmHg e/ou PAD maior que 120mmHg ou ainda 

alterações eletrocardiográficas relacionadas a doenças cardiovasculares, seguindo-se 

as recomendações das III Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia Sobre Teste 

Ergométrico (2010). Durante o teste, a FC e a onda eletrocardiográfica foram 

continuamente monitoradas e registradas ao final dos 3 min de repouso sentado e a cada 

3 min durante o teste. A PA foi medida pelo método auscultatório, utilizando-se um 

esfigmomanômetro de coluna de mercúrio, imediatamente antes do registro da FC. O 

consumo de oxigênio foi continuamente medido a cada ciclo respiratório por um 

analisador de gases computadorizado (Medical Graphics Corporation, CPX - ULTIMAtm) 

A análise da condição de saúde dos voluntários foi feita por um médico com base 

em exame clínico e na análise dos eletrocardiogramas de repouso e exercício. Foram 

excluídos, os voluntários que apresentarem alterações clínicas e/ou eletrocardiográficas 

sugestivas de problemas cardiovasculares. 
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A potência aeróbica foi avaliada pelo consumo de pico de oxigênio (VO2pico), 

identificado pelo valor mais alto do consumo de oxigênio atingido durante o teste, em 

média de 30s. Foram excluídos, os indivíduos que praticarem atividade física 

regularmente (mais de 2 vezes por semana) ou que atingirem uma potência aeróbica 

máxima acima de 120% do esperado, que foi calculado através da fórmula proposta por 

Wasserman, onde: VO2pico estimado (ml.kg–1 min–1) = Peso * (50,72 – 0,372 * Idade) 

para homens. 

 

6.3. Intervenções nas Sessões experimentais 

6.3.1. Sessão de Exercício 

Foi realizada uma sessão de 45 minutos de exercício físico no cicloergômetro 

(Corival Cycle) em 50% do VO2 pico, mantendo-se uma velocidade de 60 rpm. Essa 

sessão foi precedida de 7 minutos de repouso sentado no cicloergômetro e 3 minutos de 

aquecimento com a potência equivalente a 50% da que foi utilizada durante o exercício. 

Após o exercício, foi realizada uma recuperação ativa de 2 minutos, sendo que no 

primeiro minuto a potência foi reduzida pela metade e no segundo minuto a potência foi 

zero. O protocolo foi finalizado com 3 minutos de recuperação passiva na posição 

sentada no cicloergômetro. Para o cálculo da potência necessária para se atingir 50% 

VO2 pico de cada voluntário, foi utilizada a regressão linear dos dados de potência e VO2 

obtidos no teste ergoespirométrico máximo realizado anteriormente.   
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6.3.2 Sessão Repouso 

Na sessão repouso, os indivíduos foram posicionados no cicloergômetro e nele 

permaneceram por um período de 45 min. Este período é exatamente o mesmo da 

sessão de exercício aeróbico. 

 

6.4. Medidas nas Sessões experimentais 

6.4.1. Pressão Arterial Auscultatória 

A medida auscultatória da PA foi realizada no braço dominante do indivíduo, 

utilizando-se uma coluna de mercúrio e empregando-se as fases I e V dos sons de 

Korotkoff para a identificação dos valores de PAS e PAD, respectivamente. Esta medida 

foi sempre realizada pelo mesmo observador experiente. A pressão arterial média (PAM) 

foi calculada pela seguinte fórmula: PAM = (PAS–PAD)/3+PAD. Somente executaram as 

sessões experimentais os indivíduos com PAS e PAD menores que 160 e 105 mmHg, 

respectivamente, no início da sessão.  

6.4.2. Pressão Arterial Fotopletismográfica 

Nas sessões experimentais, a medida fotopletismográfica da PA foi realizada 

no dedo médio da mão não dominante do indivíduo, por meio de um monitor automático 

fotopletismográfico (Finapres Medical Systems - Finometer Pro - Holanda), que obtém 

medidas da PA batimento a batimento. Previamente à utilização do equipamento, foi feita 

a calibração do equipamento de acordo com os procedimentos descritos pelo fabricante. 

O traçado da onda da PA foi digitalizado e gravado em microcomputador por meio do 
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programa WINDAQ DI720, com frequência de amostragem de 500 Hz, para posterior 

realização da análise espectral. 

6.4.3. Frequência Cardíaca 

A FC foi continuamente monitorada por um eletrocardiógrafo (TEB - M10 - 

Brasil). O traçado eletrocardiográfico foi digitalizado e gravado em microcomputador por 

meio do programa WINDAQ DI720, com frequência de amostragem de 500 Hz, para 

posterior realização da análise espectral. 

6.4.4. Respiração  

Os movimentos respiratórios foram monitorados por uma cinta respiratória 

piezoelétrica (Pneumotrace II) posicionada no tórax do indivíduo. O sinal obtido com essa 

fita foi amplificado (UFI 1131 CA), digitalizado e gravado em microcomputador por meio 

do programa WINDAQ DI720, com uma frequência de amostragem de 500 Hz, para 

posterior realização da análise espectral. 

6.4.5. Modulação autonômica do sistema cardiovascular 

 As modulações simpáticas e parassimpáticas do sistema cardiovascular foram 

avaliadas pela análise espectral das variabilidades da FC e da PA. Para isso, as ondas 

eletrocardiográficas, da respiração e da PA, que foram gravadas pelo sistema Windaq 

(AKRON, Windaq DI-720 – Ohio, Estados Unidos) foram analisadas pelo programa Heart 

Scope II (A.M.P.S LLC, Versão 1.3.0.3 – New York, USA). Esse programa forneceu os 

valores de intervalo R-R, PAS, PAD e respiração a cada ciclo cardíaco, gerando quatro 

séries temporais. Em seguida, esses sinais foram analisados no domínio da frequência 

pelo método autorregressivo. Para tanto, em seguimentos estacionários de 300 
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batimento das séries temporais, os parâmetros autorregressivos foram estimados pelo 

recurso de Levingson-Durbin e a ordem do modelo foi escolhida pelo critério de Akaike. 

Com esse procedimento, foi possível calcular o poder espectral total e quantificar a 

frequência central e o poder de cada componente relevante do espectro: banda de baixa 

e de alta frequências.  

Para se avaliar a relação da variabilidade da FC com a da respiração foi realizada a 

coerência entre os picos de alta e baixa frequência das variabilidades desses sinais. 

Foram considerados picos de alta frequência, aqueles obtidos entre as frequências de 

0,15 e 0,4Hz e que apresentaram coerência acima de 0,50 com a respiração. Na 

ocorrência de mais de um pico com essas características, os poderes espectrais foram 

somados e o valor final foi definido como o poder da banda de alta frequência (AFR-R). 

Foram considerados picos de baixa frequência, aqueles observados entre 0,04 e 0,15Hz 

e que não apresentaram coerência superior a 0,50 com a respiração. Quando mais de 

um pico apresentou essas condições, os poderes espectrais foram somados para definir 

a banda de baixa frequência (BFR-R). As bandas foram avaliadas em valores absolutos e 

normalizados. O processo de normalização de cada banda foi realizado dividindo-se o 

valor da banda pelo valor total do espectro, do qual foi subtraído o valor da banda de 

muito baixa frequência (MBF, <0,04Hz). O resultado foi, então, multiplicado por 100. Essa 

análise seguiu as recomendações do Task Force sobre o assunto (106).  

O valor normalizado de AFR-R foi considerado como representante da modulação 

parassimpática cardíaca, enquanto o valor normalizado de BFR-R foi interpretado como 

decorrente, principalmente, da modulação simpática para o coração. A razão entre as 

bandas (BF/AFR-R) foi considerada como o balanço simpatovagal cardíaco. A modulação 
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simpática vasomotora foi considerada pela análise dos valores absolutos da variância 

total e da banda de baixa frequência das variabilidades das PAS (BFPAS) e PAD 

(BFPAD)(106).  

A sensibilidade espontânea do barorreflexo (SBR) foi avaliada através do método 

sequencial utilizando-se o software Heart Scope II (A.M.P.S LLC, Versão 1.3.0.3, New 

York, USA). Esse método selecionou sequências de três ou mais batimentos 

consecutivos com mudanças no mesmo sentido da PAS (≥ 1 mmHg) e do intervalo 

cardíaco (≥ 4 ms). Em cada uma dessas sequências, foi calculada a equação de 

regressão linear e somente foram aceitas como relacionadas ao controle barorreflexo, 

as sequências com coeficiente de correlação igual ou maior que 0,8. Para cada 

sequência válida, foi calculada a inclinação da reta de regressão linear e a SBR foi 

calculada pelo valor médio de todas as inclinações válidas. 

 

6.4.6 Dosagem de marcadores inflamatórios 

 

As concentrações plasmáticas de IL-6, IL-10 e TNF-alfa foram medidas pelo método de 

ELISA (Enzime-Linked Immuno-Sobent Assay), utilizando-se, respectivamente, os kits: 

interleukin-6 (human) Elisa Kit (R&D Systems – Minnesota, Estados Unidos); interleukin-

10 (human) Elisa Kit (R&D Systems – Minnesota, Estados Unidos); Human TNF-α 

Immunoassay (R&D Systems – Minnesota, Estados Unidos). Esses ensaios basearam-

se na técnica de "sanduíche" de duplo anticorpo. Para a análise desses marcadores 

inflamatórios, cada um dos poços das placas de micropoços fornecidas com os kits foram 

revestidos com um anticorpo monoclonal de rato específico para esses marcadores. 
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Esses anticorpos se ligaram a qualquer IL-6, IL-10 e TNF-α introduzidos nos poços. 

Assim, as amostras foram incubadas na placa revestida com o anticorpo e a placa foi 

lavada antes da adição de um segundo anticorpo. Os dois anticorpos formaram um 

"sanduíche", ligando-se a diferentes locais sobre as moléculas dos marcadores 

inflamatórios avaliados. As concentrações de IL-6, IL-10 e TNF-α foram determinadas 

através da medição da atividade enzimática do segundo anticorpo. Para isso, após um 

período de tempo suficiente, a reação foi parada com ácido sulfúrico, formando um 

produto de cor rosa distinta, que foi medido a 490 nm. A intensidade da cor determinada 

espectofotometricamente foi diretamente proporcional à quantidade do segundo 

anticorpo ligado, que foi proporcional à concentração de IL-6, IL-10 e TNF-α. Essas 

analises foram realizadas no Laboratório de Biotecnologia da Uninove. 

 

Figura 3. Esquema ilustrativo da sessão experimental 
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7. ANÁLISE DOS DADOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA  

As análises de normalidade da distribuição e homogeneidade de variância foram 

realizadas por meio dos testes de Shapiro-Wilks e Levene, respectivamente.  

As comparações das características dos grupos (DRC e CON) no início do estudo 

foram feitas pelo teste T-Student para amostras independentes nas variáveis contínuas 

e pelo teste de Qui-quadrado nas categóricas. 

Para avaliar o comportamento das variáveis hemodinâmicas na sessão repouso 

foi utilizado uma ANOVA de 2 fatores, tendo como fator independente o grupo (DRC e 

CON) e dependente o momento da coleta (início ou final da intervenção). Quando as 

ANOVAs detectaram diferenças significantes nos valores iniciais entre os grupos, a 

análise foi refeita usando-se uma ANCOVA e considerando-se os valores iniciais como 

covariadas. Em todas as ANOVAs, quando foi verificada interação significante, o teste 

de post-hoc de Newman-Keuls foi usado para localizar a diferença. 

Para avaliar o comportamento das variáveis hemodinâmicas na sessão exercício 

foi utilizado uma ANOVA de 2 fatores, tendo como fator independente o grupo (DRC e 

CON) e dependente o momento da coleta (início ou final da intervenção). Quando as 

ANOVAs detectaram diferenças significantes nos valores iniciais entre os grupos, a 

análise foi refeita usando-se uma ANCOVA e considerando-se os valores iniciais como 

covariadas.  

Para a avaliação das variáveis neurais da sessão controle e exercício foi utilizado 

uma ANOVA de 2 fatores, tendo como fator independente grupo (DRC e CON) e 

dependente o momento da coleta (início ou final da intervenção). 
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Para a avaliação dos marcadores inflamatórios da sessão controle e exercício foi 

utilizado uma ANOVA de 2 fatores, tendo como fator independente grupo (DRC e CON) 

e dependente o momento da coleta (início ou final da intervenção). 

Em todas as ANOVAs, quando foi verificada interação significante, o teste de post-

hoc de Newman-Keuls foi usado para localizar a diferença. 

O valor de P≤0,05 foi considerado como significante em todas as análises. Os dados 

estão apresentados em média ± desvio padrão. 

Além das análises anteriores, para cada variável hemodinâmica e de marcadores 

inflamatórios foi calculado o efeito real do exercício. O cálculo do efeito real do exercício 

avalia a capacidade total que o exercício tem sobre cada variável avaliada descontando 

o comportamento em repouso e é feito através do seguinte calculo: [(pós – pré exercício) 

– (pós – pré repouso)]. Os efeitos reais calculados para cada grupo foram comparados 

pelo teste-t para amostras não dependentes. 
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8.RESULTADOS  

 

O fluxograma da participação dos indivíduos no estudo está apresentado na figura 3. 

Foram contatados 112 pacientes com DRC, > 30 anos, estagio 3 da DRC para 

participarem deste estudo. Desse total, 14 não tiveram interesse, 3 disseram que 

trabalhavam e não podiam participar, 3 moravam afastados do local de coleta e 4 

dependiam de outra pessoa para participar por morar fora da cidade. Assim, 88 

indivíduos aceitaram participar e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Esses indivíduos passaram pelos exames pré-participação e 26 foram 

excluídos por apresentarem os seguintes critérios de exclusão: 14 com PAS e/ou PAD 

acima de 160/105 mmHg; 8 por consumo de betabloqueador; 2 que interromperam o 

teste ergoespirométrico devido a alterações no ECG que contraindicavam a prática de 

exercício físico. Além disso, 2 desistiram de participar por problemas pessoais. 50 

indivíduos com DRC apresentavam genótipo ID (heterozigoto) e não eram elegíveis para 

a participação do estudo. Assim, 12 indivíduos participaram das avaliações do estudo. 

No grupo controle 108 indivíduos aceitaram participar e assinaram o termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Esses indivíduos passaram pelos exames pré-

participação e 33 foram excluídos por apresentarem os seguintes critérios de exclusão: 

10 com PAS e/ou PAD acima de 160/105 mmHg; 15 por consumo de betabloqueador; 1 

que interrompeu o teste ergoespirométrico devido a alterações no ECG que 

contraindicavam a prática de exercício físico. Além disso 7 desistiram de participar por 

problemas pessoais. 

A figura 3 mostra o fluxograma de entrada dos pacientes. 
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Figura 4. Fluxograma de entrada dos participantes da pesquisa 

 

Foram analisados para a genotipagem 108 indivíduos saudáveis e 88 indivíduos com 

DRC. Os dados de genotipagem estão na tabela 1.  

Tabela 1. Número de indivíduos genotipados  

Genótipo Homens Mulheres 

II 22 27 

DD 20 29 

ID 43 55 

Tabela 1. Número de indivíduos por genótipo analisado. 

88 108 

Avaliações prévias, seleção dos pacientes, exames pré-participação 

12 12 

S. Exercício S. Controle S. Exercício S. Controle 

Leitura do termo de consentimento e aceitação a participação  

Exclusão dos pacientes que não 

se encaixaram 
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Após a genotipagem foram contatados para as sessões experimentais. 

A tabela 2 mostra os dados com a característica da amostra estudada. 

 

Tabela 2. Característica da amostra 
Variáveis 

 Grupo 

 DRC Controle 

Idade (anos) 55 ± 6,0 51 ± 5,1 

Peso (kg) 70 ± 9,3 71 ± 11,7 

Estatura (cm) 1,61 ± 0,10 1,70 ± 0,08 

IMC (Kg/m²) 26 ± 4,1 24 ± 3,0 

Carga de exercício (W) 42 ± 10,3 55 ± 13,5# 

VO2 pico (ml/Kg/min) 22,5 ± 3,1 37,7 ± 3,7# 

   

Doença de base (%)    

Hipertensão 80%  - 

Diabetes 80% - 

Rim Policístico 8% - 

   

Medicação    

IECA 80%  - 

ARA 50% - 

BCC 20% - 

Diurético 40% - 

Valores apresentados em média ± desvio padrão 
IECA = inibidor da enzima conversora de angiotensina 

ARA = antagonista do receptor da angiotensina  
BCC = bloqueador de canal de cálcio  
#diferença significativa entre os grupos estudados 
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Todos os indivíduos apresentaram idade, IMC e PA dentro dos critérios de inclusão do 

estudo. Houve diferença para as variáveis carga máxima do exercício e VO2 pico, no 

qual o grupo com DRC apresentaram valores menores quando comparados com o grupo 

controle. 

Nota-se que 80% das doenças de base desses pacientes são a hipertensão arterial e a 

diabetes. Todos os pacientes com DRC estavam utilizando algum medicamento anti-

hipertensivo. O mais utilizado foram os inibidores da enzima conversora de angiotensina 

(IECA). 

O grupo controle não apresentou nenhum tipo de doença e nem a utilização de 

medicamentos para combate a doenças do sistema cardiovascular ou renal. 
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8.1. Respostas hemodinâmicas ao exercício aeróbico agudo 

 

As características hemodinâmicas iniciais estão apresentadas na tabela 3. 

 

Tabela 3. Características hemodinâmicas pré-sessão de exercício aeróbico agudo. 

Características hemodinâmicas 

 DRC CON P 

PAS (mmHg) 136 ± 13 112 ± 9* 0,000 

PAD (mmHg) 83 ± 8 73 ± 4* 0,003 

PAM (mmHg) 93 ± 8 86 ± 5* 0,001 

FC (bpm) 68 ± 6 68 ± 7 0,983 

DP (mmHg*bpm) 9299 ± 1399 7076 ± 1056* 0,007 

Dados = Média ± desvio padrão. PAS – Pressão arterial sistólica; PAD – Pressão arterial diastólica; PAM 

– Pressão arterial média; FC – Frequência cardíaca; DP – Duplo produto. *Diferente do grupo DRC 

(P<0,05). DRC=Doença Renal Crônica; COM=Controle 

 

Como observado na tabela 3 as variáveis do grupo DRC apresentaram valores 

superiores quando comparadas as do grupo controle.  
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O comportamento da pressão arterial sistólica (PAS) é apresentada na figura 5. 
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Figura 5. Comportamento da PAS nas diferentes sessões de intervenção. Grupo controle repouso (CON 

R) bolas negras linha continuas; grupo controle exercício (CON E) bolas negras linha tracejada; grupo 

DRC repouso (DRC R) quadrado cinza linha continua; grupo DRC exercício (DRC E) quadrado cinza linha 

tracejada. *Diferente do pré no mesmo grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo 

(P<0,05). Dados = Média ± desvio padrão. 

 

Para análise do comportamento da PAS foi aplicada análise de covariância ANCOVA 

devido as diferenças iniciais dos grupos estudados. Não houve interação entre o valor 

de f = 4,49 e o valor de p = 0,06. 

No grupo DRC, na sessão repouso, houve aumento na PAS de 3 mmHg no período pós-

intervenção quando comparado com o pré-intervenção. Na sessão exercício a PAS do 

grupo DRC houve redução significativa de 14 mmHg no período pós-exercício quando 

comparada ao pré exercício, denotando assim uma hipotensão pós-exercício (HPE) 

(figura 6). O comportamento foi semelhante no grupo CON, no qual na sessão repouso 
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houve aumento da PAS de 5 mmHg e na sessão exercício uma redução dos valores de 

PAS de 4 mmHg. Houve maior redução da PAS no grupo DRC quando comparado com 

o grupo CON.  
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Figura 6. Delta das respostas da PAS nas diferentes sessões de intervenção *Diferente do pré no mesmo 

grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo (P<0,05). Dados = Média ± desvio padrão.  
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O comportamento da pressão arterial diastólica PAD é apresentado na figura 7. 
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Figura 7. Comportamento da PAD nas diferentes sessões de intervenção. Grupo controle repouso (CON 

R) bolas negras linha continuas; grupo controle exercício (CON E) bolas negras linha tracejada; grupo 

DRC repouso (DRC R) quadrado cinza linha continua; grupo DRC exercício (DRC E) quadrado cinza linha 

tracejada. *Diferente pré no mesmo grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo 

(P<0,05). Dados = Média ± desvio padrão. 

 

Para análise do comportamento da PAD foi aplicada análise de covariância ANCOVA 

devido as diferenças iniciais dos grupos estudados. Não houve interação entre o valor 

de f = 4,71 e o valor de p = 0,056. 

O grupo DRC apresentou um aumento da PAD de 4 mmHg no pós-intervenção quando 

comparado com o pré-intervenção na sessão repouso. Na sessão exercício a PAD do 

grupo DRC teve uma redução de 4 mmHg no período pós exercício quando comparada 

ao pré-exercício. O comportamento foi semelhante no grupo controle, no qual na sessão 
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repouso houve aumento da PAD de 4 mmHg e na sessão exercício redução dos valores 

de PAD de 1 mmHg. 
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Figura 8. Delta das respostas da PAD nas diferentes sessões de intervenção. *Diferente do pré no mesmo 

grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo (P<0,05). Dados = Média ± desvio padrão.  
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O comportamento da pressão arterial diastólica PAM é apresentado na figura 9. 
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Figura 9. Comportamento da PAM nas diferentes sessões de intervenção. Grupo controle repouso (CON 

R) bolas negras linha continuas; grupo controle exercício (CON E) bolas negras linha tracejada;  grupo 

DRC repouso (DRC R) quadrado cinza linha continua; grupo DRC exercício (DRC E) quadrado cinza linha 

tracejada. *Diferente pré no mesmo grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo 

(P<0,05). Dados = Média ± desvio padrão. 

 

Para análise do comportamento da PAM foi aplicada análise de covariância ANCOVA 

devido as diferenças iniciais dos grupos estudados. Não houve interação entre o valor 

de f = 5,64 e o valor de p = 0,061. 

O grupo DRC apresentou aumento da PAM pós-intervenção de 6 mmHg quando 

comparado com período pré-intervenção na sessão repouso. Na sessão exercício a PAM 

o grupo DRC teve redução de 7 mmHg no pós-exercício quando comparada ao pré- 

exercício. O comportamento foi semelhante no grupo CON, no qual na sessão repouso 

houve um pequeno aumento da PAM de 4 mmHg e na sessão exercício uma redução 

dos valores de PAM de 2 mmHg. 
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Figura 10.Delta das respostas da PAM nas diferentes sessões de intervenção. *Diferente do pré no mesmo 

grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo (P<0,05). Dados = Média ± desvio padrão.  
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O comportamento da frequência cardíaca (FC) é apresentado na figura 11. 
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Figura 11. Comportamento da FC nas diferentes sessões de intervenção. Grupo controle repouso (CON 

R) bolas negras linha continuas; grupo controle exercício (CON E) bolas negras linha tracejada; grupo 

DRC repouso (DRC R) quadrado cinza linha continua; grupo DRC exercício (DRC E) quadrado cinza linha 

tracejada. *Diferente do pré no mesmo grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo 

(P<0,05). Dados = Média ± desvio padrão. 

 

A FC não apresentou diferença inicial entre os grupos estudados. No grupo DRC não 

houve diferença na FC entre o pré e o pós-intervenção da sessão repouso. Na sessão 

exercício houve aumento no período pós-intervenção quando comparado com o pré-

sessão. O comportamento foi semelhante no grupo CON.  
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Figura 12. Delta das respostas da FC nas diferentes sessões de intervenção. *Diferente do pré no mesmo 

grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo (P<0,05). Dados = Média ± desvio padrão.  
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O comportamento do Duplo Produto (DP) está apresentado na figura 13. 
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Figura 13. Comportamento da DP nas diferentes sessões de intervenção. Grupo controle repouso (CON 

R) bolas negras linha continuas; grupo controle exercício (CON E) bolas negras linha tracejada; grupo 

DRC repouso (DRC R) quadrado cinza linha continua; grupo DRC exercício (DRC E) quadrado cinza linha 

tracejada.  *Diferente do pré no mesmo grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo 

(P<0,05). Dados = Média ± desvio padrão. 

 

Para análise do comportamento do DP foi aplicada análise de covariância ANCOVA 

devido as diferenças iniciais dos grupos estudados. Não houve interação entre o valor 

de f = 4,38 e o valor de p = 0,07. 

O grupo DRC apresentou aumento do DP pós-intervenção de quando comparado com o 

pré-intervenção na sessão repouso. Na sessão exercício houve uma redução no DP do 

grupo DRC no pós-exercício quando comparada ao pré-exercício. Já no grupo CON 
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houve aumento do DP nos dois dias de intervenção, sendo maior aumento na sessão 

exercício.  
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Figura 14. Delta das respostas do DP nas diferentes sessões de intervenção. *Diferente do pré no mesmo 

grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo (P<0,05). Dados = Média ± desvio padrão.  

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

O efeito real do exercício obtido pelo cálculo: [(pós – pré exercício) – (pós – pré repouso)] 

é apresentado na tabela 4. 

Tabela 4. Efeito real do exercício nas variáveis hemodinâmicas. 

Efeito real do exercício 

 DRC CON P 

PAS (mmHg) -17 ± 7 -9 ± 3# 0,001 

PAD (mmHg) -8 ± 4 -5 ± 2 0,1 

PAM (mmHg) -13 ± 2 -6 ± 2# 0,000 

FC (bpm) 5 ± 3 9 ± 7 0,1 

DP (mmHg*bpm) -628 ± 572 355 ± 697# 0,003 

Dados = Média ± desvio padrão. PAS – Pressão arterial sistólica; PAD – Pressão arterial diastólica; PAM 

– Pressão arterial média; FC – Frequência cardíaca; DP – Duplo produto. #Diferente do grupo DRC 

(P<0,05). 

O efeito real do exercício na PAS foi de redução de 17 mmHg no grupo DRC e de redução 

de 9 mmHg no grupo CON, sendo essa redução acentuada no grupo DRC quando 

comparada com o grupo controle. Houve diferença significante entre os grupos. Na PAD 

o efeito real foi de redução de 8 mmHg no grupo DRC e de 5 no grupo controle sem 

diferença significativa entre os grupos. Na PAM o efeito real foi de redução de 13 mmHg 

no grupo DRC e redução de 6 mmHg no grupo controle, sendo essa redução mais 

acentuada no grupo DRC. Houve diferença significante entre os grupos. Na FC o efeito 

real foi de aumento de 5 bpm no grupo DRC e aumento de 9 bpm no grupo controle. No 
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DP o efeito real promoveu redução de 626 mmHg*bpm no grupo com DRC e aumento 

de 355 mmHg*bpm no grupo controle, apresentando assim uma diferença significante 

entre os grupos estudados. 

 

As respostas dos diferentes genótipos nos dois grupos na sessão repouso estão 

expostas na tabela 5. 

Tabela 5. Respostas dos genótipos DD e II nas variáveis hemodinâmicas na sessão 

repouso. 

Respostas dos genótipos DD e II nas variáveis hemodinâmicas na sessão repouso 

 DRC DD DRC DD DRC II DRC II COM DD COM DD COM II COM II 

 pré pós pré pós pré pós pré pós 

PAS (mmHg) 143± 14 146± 14 129± 8 132± 6 114± 13# 118± 14# 109±3# 113± 4# 

PAD (mmHg) 85± 8 88± 6 80± 6 84± 4 73± 4 77± 4 72± 4 76± 4 

PAM (mmHg) 103± 12 107± 10 96± 6 101± 5 86± 7 91± 7 84± 2 89± 4 

FC (bpm) 63± 7 64± 8 71± 5 71± 6 66± 6  65± 4 70± 8 71± 8 

         

Dados = Média ± desvio padrão. PAS – Pressão arterial sistólica; PAD – Pressão arterial diastólica; PAM 

– Pressão arterial média; FC – Frequência cardíaca. #Diferente do grupo DRC; *Diferente entre o grupo 

(P<0,05). 
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Não houve diferença significante nas variáveis hemodinâmicas do grupo com DRC e 

genótipos DD e II, bem como não houve diferença significante nas variáveis 

hemodinâmicas do grupo controle e genótipos DD e II na sessão repouso. 

 

As respostas dos diferentes genótipos nos dois grupos na sessão repouso estão 

expostas na tabela 6. 

Tabela 6. Respostas dos genótipos DD e II nas variáveis hemodinâmicas na sessão 

exercício 

Respostas dos genótipos DD e II nas variáveis hemodinâmicas na sessão exercício 

 DRC DD DRC DD DRC II DRC II COM DD COM DD COM II COM II 

 pré pós pré pós pré pós pré pós 

PAS (mmHg) 143± 15 125± 14* 128± 8 116± 4* 113± 13# 109± 13*# 107±3# 105± 3*# 

PAD (mmHg) 86± 5 82± 4 83± 3 80± 3 72± 3# 72± 3# 73± 2# 73± 3# 

PAM (mmHg) 104± 9 95± 8* 98± 4 92± 3* 86± 6# 84± 6# 85± 2# 83± 4# 

FC (bpm) 63± 8 69± 11 68± 4 73± 6 65± 6  75± 10 71± 10 78± 11 

         

Dados = Média ± desvio padrão. PAS – Pressão arterial sistólica; PAD – Pressão arterial diastólica; PAM 

– Pressão arterial média; FC – Frequência cardíaca. #Diferente do grupo DRC; *Diferente entre o grupo 

(P<0,05). 

 



76 
 

Não houve diferença significante nas variáveis hemodinâmicas do grupo com DRC e 

genótipos DD e II, bem como não houve diferença significante nas variáveis 

hemodinâmicas do grupo controle e genótipos DD e II na sessão exercício. 

 

Tabela 7. Efeito real do exercício nas variáveis hemodinâmicas nos diferentes genótipos 

dos grupos estudados. 

Efeito real do exercício 

 DRC DD DRC II COM DD COM II  

PAS (mmHg) -21 ± 8 -14 ± 3 -9 ± 3# -7 ± 3#  

PAD (mmHg) -7 ± 2 -7 ± 5 -5 ± 1 -5 ± 3  

PAM (mmHg) -12 ± 3 -11 ± 3 -6 ± 1# -5 ± 3#  

FC (bpm) 5 ± 3 4 ± 4 10 ± 9 6 ± 3  

DP (mmHg*bpm) -737 ± 777 -518 ± 323 514 ± 870# 195 ± 521#  

Dados = Média ± desvio padrão. PAS – Pressão arterial sistólica; PAD – Pressão arterial diastólica; PAM 

– Pressão arterial média; FC – Frequência cardíaca; DP – Duplo produto. #Diferente do grupo DRC; 

*Diferente entre o grupo (P<0,05). 

 

O efeito real do exercício não apresentou diferenças significativas entre grupo DRC com 

genótipo DD e grupo DRC com genótipo II. O resultado foi semelhante no grupo controle. 

Porém, houve diferença significativa entre o grupo DRC e grupo controle com genótipos 

DD e II. 
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Sumarizando os resultados das variáveis hemodinâmicas encontramos que uma sessão 

de exercício agudo promoveu maior redução da PAS, PAD, PAM e DP no grupo DRC. O 

efeito real do exercício foi maior na PAS, PAM e DP no grupo DRC quando comparado 

ao grupo controle. 

 

8.2. Respostas neurais ao exercício aeróbico agudo 

Os resultados das respostas neurais obtidos na sessão repouso estão contidos na 

tabela 8. 

Tabela 8. Respostas neurais na sessão repouso 

Variáveis neurais na sessão repouso 

 DRC CON  

 Pré Pós Pré Pós  

VTR-R(ms²) 724 ± 383 745 ± 400 2451 ± 2754 2015 ± 2521#  

BFR-R (un) 30,6 ± 9,8 29,1 ± 11,5 50,5 ± 21,7 64,2 ± 16#  

AFR-R (un) 59,2 ± 12,5 56,9 ± 16,5 42,7 ± 17,2 30,6 ± 17,4#  

BF/AFR-R (un) 0,61 ± 0,31 0,95 ± 0,98 1,09 ± 0,66 2,29 ± 2,08  

BFPAS mmHg² 6,21 ± 3,83 8,24 ± 4,82 16,00 ± 13,25 22,00 ± 25,07#  

SBR (ms/mmHg) 4,82 ± 1,17 5,01 ± 1,41 7,96 ± 3,46 7,79 ± 3,04#  

Dados = Média ± desvio padrão. R-R – Intervalo R-R; VT – Variância total; BF – Banda de baixa frequência; 

AF – Banda de alta frequência; PAS – Pressão arterial sistólica; SBR – Sensibilidade barorreflexa. 

*Diferente do pré no mesmo grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo.  
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Como se observa na tabela 8 os valores de variância total foram diferentes entre os 

grupos no início e após a intervenção, sendo maior no grupo controle. 

Na banda de baixa frequência (BFR-R) houve diferença entre os grupos no período pré-

intervenção e após a intervenção os valores não se modificaram, mantendo a diferença 

inicial. Na banda de alta frequência (AFR-R) houve diferença no pré-intervenção entre os 

diferentes grupos estudados. Após a intervenção houve manutenção dos valores iniciais 

nos dois grupos analisados, mantendo-se assim a diferença inicial. A análise do balanço 

simpatovagal não mostrou diferença significante entre os grupos no período pré-sessão 

controle e após a intervenção não houve alteração significativa do balanço simpatovagal 

nos dois grupos. 

Na banda de baixa frequência da PAS (BFPAS) houve uma diferença entre grupos no pré-

intervenção, no qual a variabilidade da pressão se encontrava menor no grupo DRC 

quando comparado com o grupo controle. Após a intervenção a modulação se manteve 

semelhante nos dois grupos. 

Na sensibilidade barorreflexa não houve diferença inicial entre os dois grupos no pré-

intervenção. Após a intervenção os dois grupos mantiveram sua sensibilidade sem 

diferença significativa entre o pré e entre os grupos. 
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Os resultados das respostas neurais da sessão exercício estão contidos na tabela 9. 

Tabela 9. Respostas neurais na sessão exercício 

Variáveis neurais na sessão exercício 

 DRC CON  

 Pré Pós Pré Pós  

VTR-R(ms²) 792 ± 435 884 ± 837 2229 ± 1656 3139 ± 2521*#  

BFR-R (un) 34 ± 13 69 ± 13* 50 ± 20# 74 ± 16  

AFR-R (un) 51 ± 20 28 ± 20 43 ± 20 19 ± 12  

BF/AFR-R (un) 1,46 ± 1,82 13,77 ± 10,95* 6,00 ± 14,23 11,00 ± 17,62*  

BFPAS mmHg² 4,74 ± 1,88 14,86 ± 4,46 30,00 ± 24,55 43,00 ± 36,15*#  

SBR (ms/mmHg) 5,13 ± 1,06 4,91 ± 1,19 7,19 ± 2,42# 6,76 ± 3,36  

Dados = Média ± desvio padrão. R-R – Intervalo R-R; VT – Variância total; BF – Banda de baixa frequência; 

AF – Banda de alta frequência; PAS – Pressão arterial sistólica; SBR – Sensibilidade barorreflexa. 

*Diferente do pré no mesmo grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo. 

 

Como se observa na tabela 9 os valores de variância total aumentaram pós-sessão de 

exercício nos dois grupos analisados. Nota-se que este aumento é menos expressivo no 

grupo DRC quando comparado ao grupo controle.  

Na banda de baixa frequência (BFR-R) os valores iniciais eram estatisticamente diferentes 

entre os grupos estudados, porém após a intervenção ambos os grupos aumentaram a 

modulação. Este aumento na modulação foi maior no grupo DRC quando comparado 
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com o grupo controle. Na banda de alta frequência (AFR-R) não houve diferença no pré-

sessão de exercício. Após o exercício houve uma diminuição semelhante nos dois 

grupos analisados. Na análise do balanço simpatovagal não houve diferença entre os 

grupos na pré-sessão de exercício. Após o exercício houve aumento significativo do 

balanço nos dois grupos, porém não houve diferença significativa entre os grupos. 

Na baixa frequência da PAS (BFPAS) houve uma diferença entre grupos na pré-sessão 

exercício, no qual a variabilidade da pressão se encontrava menor no grupo DRC quando 

comparado com o grupo controle. Após o exercício a modulação aumentou nos dois 

grupos, sendo que este aumento foi maior no grupo controle. 

Na sensibilidade barorreflexa houve diferença inicial entre os dois grupos no pré-sessão 

de exercício. Após a sessão de exercício os dois grupos diminuíram sua sensibilidade, 

porém sem diferença significativa com se apresentava no pré-exercício.  

Sumarizando os resultados das variáveis neurais encontramos que o exercício agudo 

promoveu aumento da variância total, aumento da modulação de banda de baixa 

frequência, aumento do balanço simpatovagal, aumento da variabilidade da pressão 

arterial no grupo DRC. 
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Os resultados das respostas neurais e dos diferentes polimorfismos da sessão repouso 

estão contidos na tabela 10. 

Tabela 10. Respostas neurais e dos diferentes polimorfismos da sessão repouso 

Respostas neurais e dos diferentes polimorfismos da sessão repouso 

 DRC DD DRC DD DRC II DRC II COM DD COM DD COM II COM II 

 pré pós pré pós pré pós pré pós 

VTR-R(ms²) 593±213 573±138 828±478 967±527 1866±1394# 1913±1453# 3035±3778# 2136±1992# 

BFR-R (un) 28,9±11 22,4±10 32,9±9 34,4±10 45,8±20# 68,8±18# 55,1±24# 59,6±22# 

AFR-R (un) 63,9±16 55,4±23 55,5±8 58,0±11 45,5±13# 27,4±14# 39,9±21# 34,4±22# 

BF/AFR-R (un) 0,6±0,4 1,3±1,4 0,5±0,2 0,6±0,2 1,2±0,8 3,4±2,2 0,9±0,3 0,8±0,3 

BFPAS(mmHg²) 4,3±4,5 6,6±5,3 7,7±2,7 9,5±4,4 11±14# 21±32# 19±1#1 21±17# 

SBR(ms/mmHg) 4,3±1,5 4,3±1,8 4,8±0,9 4,7±1,6 7,1±4,2# 8,2±2,5# 6,0±4,3# 6,1±3,8# 

Dados = Média ± desvio padrão. R-R – Intervalo R-R; VT – Variância total; BF – Banda de baixa frequência; AF – Banda de alta 

frequência; PAS – Pressão arterial sistólica; SBR – Sensibilidade barorreflexa. *Diferente do pré no mesmo grupo (P<0,05); #Diferente 

do CON na mesma fase do estudo; &Diferente entre os genótipos DD e II no mesmo grupo. 

 

Não houve diferença significante nas variáveis neurais do grupo com DRC e genótipos 

DD e II, bem como não houve diferença significante nas variáveis hemodinâmicas do 

grupo controle e genótipos DD e II na sessão repouso. 

 

 



82 
 

Os resultados das respostas neurais e dos diferentes polimorfismos da sessão 

exercício estão contidos na tabela 11. 

Tabela 11. Respostas neurais e dos diferentes polimorfismos da sessão exercício 

 

Dados = Média ± desvio padrão. R-R – Intervalo R-R; VT – Variância total; BF – Banda de baixa frequência; AF – Banda de alta 

frequência; PAS – Pressão arterial sistólica; SBR – Sensibilidade barorreflexa. *Diferente do pré no mesmo grupo (P<0,05); #Diferente 

do CON na mesma fase do estudo; &Diferente entre os genótipos DD e II no mesmo grupo. 

 

Não houve diferença significante nas variáveis neurais do grupo com DRC e genótipos 

DD e II, bem como não houve diferença significante nas variáveis neurais do grupo 

controle e genótipos DD e II na sessão exercício. 

 

 

Respostas neurais e dos diferentes polimorfismos da sessão exercício 

 DRC DD DRC DD DRC II DRC II COM DD COM DD COM II COM II 

 pré pós pré pós pré pós pré pós 

VTR-R(ms²) 1513±983 1781±991 531±442 631±215 2123±961# 2908±2142# 2335±2285# 3369±3095# 

BFR-R (un) 35,3±11 69±9* 35±16 71,5±17* 49,1±13# 83,2±17* 51,1±27# 65±10* 

AFR-R (un) 61,5±11 35,9±21* 44,3±26 21,1±18 44,2±17 14,2±16* 42,2±25 23,1±5,4 

BF/AFR-R (un) 0,8±0,5 8,3±6,5* 2±2,5 18,1±12* 2,1±2,2 18,1±23* 1,6±1,2 3,6±1,5 

BFPAS(mmHg²) 3,7±2 16,5±4,6* 5,3±1,6 15,2±5,1* 27,8±25 50,4±45* 32,9±26 31,5±6,4 

SBR(ms/mmHg) 5,3±1 4,8±1,5 4,5±1,3 4,3±1,4 7±3 6,5±2,3 8,7±3,3 8,2±4,3 
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O efeito real do exercício nos diferentes polimorfismos está apresentado na tabela 12. 

Tabela 12. Efeito real do exercício nas variáveis neurais nos diferentes genótipos dos 

grupos estudados. 

Efeito real do exercício 

 DRC DD DRC II COM DD COM II  

VTR-R(ms²)      

BFR-R (un) 38 ± 18 34 ± 15 11 ± 17# 9 ± 16#  

AFR-R (un) -18 ± 27 -25 ± 14 -11 ± 14 -16 ± 22  

BF/AFR-R (un) 5,3 ± 6 16,0 ± 10 13,8 ± 23 2,11 ± 2,14  

BFPAS(mmHg²) 7,6 ± 9,1 8,0 ± 8,0  12,5 ± 34 -5,0 ± 20,7  

SBR(ms/mmHg) -0,39 ± 0,6 -0,38 ± 0,7 0,11 ± 1,9# 1,3 ± 2#  

Dados = Média ± desvio padrão. R-R – Intervalo R-R; VT – Variância total; BF – Banda de baixa frequência; 

AF – Banda de alta frequência; PAS – Pressão arterial sistólica; SBR – Sensibilidade barorreflexa. 

*Diferente do pré no mesmo grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo; &Diferente 

entre os genótipos DD e II no mesmo grupo. 

 

Não houve diferença significante no efeito real do exercício nas variáveis neurais do 

grupo com DRC e genótipos DD e II, bem como não houve diferença significante nas 

variáveis neurais do grupo controle e genótipos DD e II na sessão exercício. 
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8.3. Respostas dos marcadores inflamatórios ao exercício aeróbico  

 

Os resultados de TNF-α figura 15. 
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Figura 15. Comportamento do TNF-α nas diferentes sessões de intervenção. Grupo controle repouso 

(CON R) bolas negras linha continuas; grupo controle exercício (CON E) bolas negras linha tracejada; 

grupo DRC repouso (DRC R) quadrado cinza linha continua; grupo DRC exercício (DRC E) quadrado cinza 

linha tracejada.   *Diferente do pré no mesmo grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do 

estudo (P<0,05). Dados = Média ± desvio padrão. 

 

A concentração sérica do TNF-α elevou-se significativamente no pré-intervenção da 

sessão repouso do grupo DRC quando comparado com o grupo controle, se mantendo 

assim pós a intervenção na sessão controle. O comportamento foi semelhante na sessão 

exercício, na qual o TNF-α apresentou elevação significativa no pré-intervenção da 
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sessão exercício do grupo DRC quando comparado com o grupo controle, se mantendo 

assim pós o exercício. O exercício não afetou a concentração do TNF-α nos dois grupos. 
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Figura 16. Delta das respostas da TNF-α nas diferentes sessões de intervenção. *Diferente do pré no 

mesmo grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo (P<0,05). Dados = Média ± desvio 

padrão. 

 

O grupo DRC apresentou delta de TNF-α de 0,14 pg/mL na sessão controle. Na sessão 

exercício o delta foi de 0,15 pg/mL. O comportamento foi semelhante no grupo CON, no 

qual na sessão controle apresentou um delta de -0,33 e na sessão exercício um delta de 

-0,4 pg/mL (figura 16). 
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Os resultados de IL-6 estão na figura 17. 

 

0 1 2 3

0

1

2

3

4
CON R

DRC R

DRC E

CON E

*

IL
-6

 (
p

g
/m

L
)

 

Figura 17. Comportamento da IL-6 nas diferentes sessões de intervenção. Grupo controle repouso (CON 

R) bolas negras linha continuas; grupo controle exercício (CON E) bolas negras linha tracejada; grupo 

DRC repouso (DRC R) quadrado cinza linha continua; grupo DRC exercício (DRC E) quadrado cinza linha 

tracejada.   *Diferente do pré no mesmo grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo 

(P<0,05). Dados = Média ± desvio padrão. 

 

A IL-6 apresentou uma elevação significativa no pré-intervenção da sessão repouso do 

grupo DRC quando comparada com o grupo controle, se mantendo assim após a 

intervenção na sessão controle. O comportamento foi semelhante na sessão exercício, 

na qual a IL-6 apresentou elevação significativa no período pré-intervenção da sessão 

exercício do grupo DRC quando comparado com o grupo controle, porém no pós-

exercício a IL-6 reduziu no grupo DRC trazendo os valores para níveis semelhantes aos 

do grupo controle. 
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Figura 18. Delta das respostas da IL-6 nas diferentes sessões de intervenção. *Diferente do pré no mesmo 

grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo (P<0,05). Dados = Média ± desvio padrão.  

 

O grupo DRC apresentou delta de IL-6 na sessão controle de 0,3 pg/mL na sessão 

controle do grupo DRC. Na sessão exercício o delta foi de -0,2 pg/mL. O comportamento 

foi diferente no grupo CON, no qual na sessão controle apresentou delta de 0,10 pg/mL 

e na sessão exercício um delta de 0,15 pg/mL (figura 18). 
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Os resultados de IL-10 estão na Figura 19. 
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Figura 19. Comportamento da IL-6 nas diferentes sessões de intervenção. Grupo controle repouso (CON 

R) bolas negras linha continuas; grupo controle exercício (CON E) bolas negras linha tracejada; grupo 

DRC repouso (DRC R) quadrado cinza linha continua; grupo DRC exercício (DRC E) quadrado cinza linha 

tracejada.   *Diferente do pré no mesmo grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo 

(P<0,05). Dados = Média ± desvio padrão. 

 

A IL-10 não apresentou elevação significativa no período pré-intervenção da sessão 

repouso do grupo DRC quando comparado com o grupo controle, mantendo-se após a 

intervenção na sessão repouso. O comportamento foi semelhante na sessão exercício, 

na qual a IL-10 não apresentou elevação significativa no pré-intervenção da sessão 

exercício do grupo DRC quando comparado com o grupo controle, porém no pós-

exercício a IL-10 aumentou significativamente no grupo DRC e no grupo CON, sendo 

esse aumento semelhante nos dois grupos. 
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Figura 20. Delta das respostas da IL-6 nas diferentes sessões de intervenção. *Diferente do pré no mesmo 

grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo (P<0,05). Dados = Média ± desvio padrão.  

 

O grupo DRC apresentou um delta de IL-10 de 1,8 pg/mL na sessão controle. Na sessão 

exercício o delta foi de 5,6 pg/mL. O comportamento foi semelhante no grupo CON, que 

na sessão controle apresentou delta de 0,44 pg/mL e na sessão exercício delta de 3,1 

pg/mL. Houve aumento pós-exercício em ambos os grupos (figura 20). 
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Tabela 13. Efeito real do exercício nos marcadores inflamatórios. 

Efeito real do exercício 

 DRC CON P 

TNF-α (pg/mL) 0,01 ± 1,38 0,29 ± 2,71 0,77 

IL-6 (pg/mL) -0,84 ± 0,83 0,05 ± 0,81# 0,03# 

IL-10 (pg/mL) 3,74 ± 3,38 2,68 ± 1,68 0,43 

Dados = Média ± desvio padrão. TNF-α – Fator de necrose tumoral alfa; IL-6 – Interleucina seis; IL10 – 

Interleucina 10. #Diferente do grupo DRC (P<0,05). 

 

Na tabela 13 é apresentado o efeito real do exercício aeróbico. O TNF-α não apresentou 

qualquer alteração com o exercício físico nos dois grupos. Este comportamento é 

diferente na IL-6. No grupo DRC a IL-6 apresentou uma redução significativa quando 

comparada ao grupo controle, que apresentou aumento dos seus níveis. O exercício 

promoveu aumento dos níveis de IL-10 nos dois grupos de forma equivalente. 

Sumarizando os resultados dos marcadores inflamatórios encontramos que o exercício 

agudo promoveu redução nas concentrações de IL-6, sendo esta redução maior no grupo 

DRC. O exercício promoveu também um aumento nas concentrações de IL-10 em ambos 

os grupos estudados. 
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As concentrações dos marcadores inflamatórios dos diferentes polimorfismos estão na 

sessão repouso estão tabela 14. 

Tabela 14. Concentrações dos marcadores inflamatórios nos diferentes polimorfismos 

na sessão repouso. 

Concentrações dos marcadores inflamatórios nos diferentes polimorfismos na sessão repouso 

 DRC DD DRC DD DRC II DRC II COM DD COM DD COM II COM II 

 pré pós pré pós pré pós pré pós 

TNF-α 8,05± 0,9 8,11 ±1,3 7,54±1,7 7,76±1,1 5,17±0,5# 5,53±0,5# 6,57±1,7# 5,63±0,7# 

IL-6 2,44±1,0 2,99±0,8 2,13±0,4 2,29±0,6 1,56±0,3# 1,54±0,3# 1,42±0,1# 1,64±0,4# 

IL-10 30,0±2,0 30,0±3,3 31,3±2,7 34,1±5,0 31,1±4,2 30,6±5,0 31,4±1,9 32,7±4,5 

Dados = Média ± desvio padrão. TNF-α – Fator de necrose tumoral alfa; IL-6 – Interleucina seis; IL10 – 

Interleucina 10 *Diferente do pré no mesmo grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo; 

&Diferente entre os genótipos DD e II no mesmo grupo. 

 

Não houve diferença significante nas concentrações dos marcadores inflamatórios do 

grupo com DRC e genótipos DD e II, bem como não houve diferença significante nas 

concentrações dos marcadores inflamatórios do grupo controle e genótipos DD e II na 

sessão repouso. 
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As concentrações dos marcadores inflamatórios dos diferentes polimorfismos estão na 

sessão repouso estão tabela 15. 

Tabela 15. Concentrações dos marcadores inflamatórios nos diferentes polimorfismos 

na sessão exercício. 

Concentrações dos marcadores inflamatórios nos diferentes polimorfismos 

 DRC DD DRC DD DRC II DRC II COM DD COM DD COM II COM II 

 pré pós pré pós pré pós pré pós 

TNF-α 7,72±1,0 8,17±0,7 7,17±1,4 7,02±1,2 5,77±0,3# 5,20±0,5# 5,52±1,4# 5,90±1,1# 

IL-6 2,15±0,2 1,78±0,4 2,10±0,4 1,95±0,4 1,39±0,3# 1,77±0,2# 1,34±0,4# 1,26±0,4# 

IL-10 32,6±61 36,9±8,8 35,0±6,3 41,5±6,7 30,3±4,5 32,4±5,5 33,3±7,2 37,5±8,2 

Dados = Média ± desvio padrão. TNF-α – Fator de necrose tumoral alfa; IL-6 – Interleucina seis; IL10 – 

Interleucina 10 *Diferente do pré no mesmo grupo (P<0,05); #Diferente do CON na mesma fase do estudo; 

&Diferente entre os genótipos DD e II no mesmo grupo. 

 

Não houve diferença significante nas concentrações dos marcadores inflamatórios do 

grupo com DRC e genótipos DD e II, bem como não houve diferença significante nas 

concentrações dos marcadores inflamatórios do grupo controle e genótipos DD e II na 

sessão exercício. 
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Tabela 16. Efeito real do exercício nas concentrações dos marcadores inflamatórios. 

 

Efeito real do exercício 

 DRC DD DRC II COM DD COM II  

TNF-α 0,39±0,7 -037±1,7 -0,74±1,2 1,32±3,4  

IL-6 -0,91±1,0 -0,32±1,1 0,40±0,4# -0,03±0,9#  

IL-10 3,48±3,1 3,80±3,6 2,46±1,0 2,91±2,6  

Dados = Média ± desvio padrão. TNF-α – Fator de necrose tumoral alfa; IL-6 – Interleucina seis; IL10 – 

Interleucina 10. #Diferente do grupo DRC (P<0,05); &Diferente entre os genótipos DD e II no mesmo grupo. 

 

Não houve diferença significante no efeito real das concentrações dos marcadores 

inflamatórios do grupo com DRC e genótipos DD e II, bem como não houve diferença 

significante concentrações dos marcadores inflamatórios do grupo controle e genótipos 

DD e II na sessão repouso. 
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9. DISCUSSÃO 

Os principais resultados do presente estudo mostraram que uma sessão aguda de 

exercício físico aeróbico promoveu nos pacientes com DRC: 

1 – Maior magnitude da hipotensão pós-exercício (HPE); 

2 – Aumento da variância total, aumento da modulação de baixa frequência, redução da 

modulação de alta frequência, aumento da modulação simpática da PAS; 

3 – Diminuição mais acentuada nas concentrações de IL-6 e aumento nas concentrações 

de IL-10; 

4 – Genótipos DD apresentaram HPE de maior magnitude, porém não houve interação 

com as citocinas 

Como esperado, os pacientes com DRC apresentaram níveis mais baixos de 

consumo de oxigênio e de carga de treinamento (107). Isto se dá primeiramente por uma 

diminuição da capacidade física observada mesmo em fases mais precoces da doença 

renal crônica, como diminuição de força de resistência e capacidade aeróbica(108-110). 

A hipertensão arterial ocorre na grande maioria dos pacientes com DRC, sendo 

causa e consequência do dano renal e contribui de forma decisiva na progressão da 

doença. Muitos estudos mostraram os mecanismos hipertensores relacionados à DRC. 

Os principais são a hiperatividade simpática, que é detectada em fases precoces da 

doença e se acentua com sua progressão; a hiperatividade do SRAA, que caminha ao 

lado da ativação simpática, se manifesta por altas concentrações de angiotensina II e 

cujo bloqueio do sistema é indicação para retardar a progressão; a retenção de sódio e 

água provocando a expansão volêmica, sobrecarga cardíaca; desbalanço entre 

vasoconstritores e vasodilatadores, como endotelina, óxido nítrico, entre outros(111).  

Recentemente, avolumam-se evidências da importância do papel do SNS com a 

indicação da denervação renal bilateral para o tratamento da hipertensão resistente, 

cujos resultados são muito impactantes, especialmente na DRC(112).  

Neste estudo, embora sob tratamento, os pacientes com DRC apresentaram 

níveis mais altos de pressão arterial basal e responderam à sessão de exercício aeróbico 
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com queda da PAS, PAD e da PAM, caracterizando o fenômeno da hipotensão pós-

exercício. A hipotensão pós-exercício aeróbico (HPE) está estabelecida na literatura e 

tem importante relevância clínica(13). Este fenômeno já foi observado em normotensos 

(9, 11, 84, 113-116), hipertensos (85, 90, 117, 118) e doentes renais crônicos (45). 

Apesar da magnitude relevante na queda da pressão arterial observada em 

hipertensos, poucos estudos se debruçaram a avaliar os efeitos da HPE na DRC (45, 63, 

86, 87). Em estudo anterior do nosso laboratório, em pacientes com DRC estágios 2-4, 

foi demonstrado que a HPE estava relacionada à diminuição da atividade simpática (45, 

86, 87). 

A HPE também foi descrita após treinamento físico. Boyce et al (119) observaram 

redução da PA em pacientes com DRC ao final de um período de treinamento de 4 

meses, numa intensidade inicial de 50% da FC. Resultado semelhante foi obtido com 

pacientes com DRC leve com redução de 6 mmHg da PAS após 12 semanas de 

treinamento aeróbico aquático com intensidade de 50% do VO2pico. (120) 

A redução de PAS ocorreu nos pacientes com DRC muito provavelmente pela 

redução da atividade nervosa simpática, como já foi descrito através do registro 

intraneural (45). Outros mecanismos também podem ter contribuído, como a ação de 

substancias locais como oxido nítrico (12, 88, 89), necessidade de vasodilatação da pele 

para eliminação de calor (12, 88, 89), diminuição da sensibilidade alfa-adrenérgica (12, 

89),além da diminuição das concentrações de angiotensina II.  

Estudos anteriores mostraram que os diferentes polimorfismos do gene da ECA 

tem efeito direto na PAS (18, 19, 121). Quando olhamos os resultados da PAS em nosso 

estudo, observamos que os pacientes com DRC com genótipo DD foram os que 

apresentaram maiores níveis de PAS em repouso. Sabe-se que indivíduos com genótipo 

DD apresentam níveis de PAS mais elevados, devido a uma maior disponibilidade de 

angiotensina II no sistema, acarretando assim maior vasoconstrição, sendo que este 

aumento é ainda mais expressivo nos indivíduos com DRC. (19).  

Em nosso estudo as reduções nos níveis de PAS pós-exercício foram maiores nos 

pacientes com DRC com genótipo DD. Estudos que buscaram entender como se dá esse 

fenômeno, encontraram que reduções nos níveis da PAS nos diferentes genótipos 

provocadas pelo exercício podem acontecer por redução dos níveis de angiotensina II e 
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aumento da angiotensina 1-7, que promovem vasodilatação, facilitando assim a HPE 

(16). A maior HPE em indivíduos com genótipo DD pode se dar pelo fato do exercício 

promover uma maior ação no receptor AT2 promovendo assim maior vasodilatação e 

consequentemente maior HPE. 

O comportamento da PAD foi semelhante ao da PAS. Assim, pós-exercício físico 

aeróbico houve redução da PAD em ambos os grupos estudados, sendo que a maior 

redução foi nos pacientes com DRC, como já havíamos observado anteriormente em 

nosso laboratório (45). 

É importante ressaltar que houve aumento na PAD no período de repouso e que 

este fenômenos já foi relatado em diversos estudos nos quais os indivíduos são mantidos 

em repouso na posição sentada por um longo tempo (114, 122, 123). A manutenção da 

posição sentada impõe ao organismo prejuízo no retorno venoso, diminuindo a pré-

carga. Esta redução desativa o reflexo cardiopulmonar, promovendo aumento na PAD 

(124, 125). Portanto é possível explicar o aumento da PAD pós sessão repouso por este 

mecanismo. 

Os diferentes polimorfismos parecem não alterar as respostas da PAD ao 

exercício. As reduções são bem semelhantes nos pacientes com DRC com genótipo DD 

e com genótipo II.  

Resumindo, no presente estudo, observamos queda significativa da pressão 

arterial em indivíduos com DRC e esta redução foi mais proeminente em pacientes com 

DRC com genótipo DD quando se considerou o efeito real do exercício. 

Não houve diferença no comportamento da FC basal tanto na sessão repouso 

quanto na sessão exercício em ambos os grupos estudados. 

 Após a sessão de exercício houve aumento significante da FC, porém, não foi 

diferente entre os grupos. Este dado já tinha sido descrito em outro estudo de nosso 

laboratório, no qual a FC pós sessão de exercício se manteve alta (45). Taverver et al 

(7) também observaram aumento na FC em pacientes com DRC pré-dialise após uma 

sessão de exercício de 30 minutos corroborando com os nossos achados. 

Não foram observadas diferenças no comportamento da FC com o exercício entre 

os portadores dos polimorfismos DD e II, nem mesmo quando se considerou o efeito real 

do exercício. 
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Houve diferença no duplo produto (DP) no repouso entre grupos estudados. Esta 

diferença mostra que o esforço cardíaco do grupo com DRC é maior do que o grupo 

controle, porque os indivíduos do grupo com DRC apresentavam PAS mais alta. Sabe-

se que DP mais alto está relacionado a maior risco cardiovascular (126).  

Pós-exercício houve redução do DP nos pacientes com DRC. Essa redução se 

deu principalmente pela queda da PAS e aumento, ainda que leve, da FC. O efeito real 

do exercício no DP foi ainda maior no grupo com DRC. Este é um achado de relevância 

clínica porque mostra que o exercício pode reduzir o esforço cardíaco nos pacientes com 

DRC que, como se sabe, apresentam comprometimentos cardiovasculares, que estão 

associados ao aumento da mortalidade nesses indivíduos (4, 36).  

 Neste estudo, avaliamos também a modulação autonômica cardíaca para 

melhor compreensão dos mecanismos envolvidos nas respostas ao exercício aeróbico 

em renais crônicos pré-dialíticos. Como mostramos anteriormente, nessa fase da DRC 

há hiperatividade simpática, que diminui com o exercício aeróbico. (19,15) 

 Dentre as metodologias para avaliação da atividade do SNS está a modulação 

autonômica cardíaca pela análise espectral. Esta ferramenta permite a análise do 

tráfego nervoso simpático e vagal humano de forma não invasiva. Utilizam-se séries 

temporais de pressão arterial sistólica em repouso e intervalo de pulso para analisar a 

variabilidade de pressão e FC(127). Não há na literatura muitos estudos que tenham 

avaliado a modulação autonômica de pacientes com DRC pelo método, porém, foi 

demonstrado que pacientes em diálise apresentam prejuízo na modulação autonômica 

cardíaca(128). 

Em condições basais a modulação autonômica dos pacientes com DRC foi 

semelhante à observada em outras patologias. Inicialmente os valores de variância 

total se apresentaram menores no grupo com DRC. Este resultado é esperado e se 

deve à maior ativação do sistema nervoso simpático em pacientes com DRC (31, 45, 

129).  

 Ao contrário de Lal et al (38), no nosso trabalho, os pacientes com DRC 

apresentaram em repouso valores menores de baixa frequência e valores maiores de 

alta frequência quando comparados aos controles. Uma explicação possível para este 
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fenômeno é a hiperativação do sistema nervoso simpático que gera uma ação em curva 

tipo U invertido tirando a possibilidade de avaliação do sistema de forma adequada. 

Quando olhamos o parâmetro no domínio do tempo vemos uma menor ativação do 

sistema parassimpático nos pacientes renais quando comparado ao grupo controle. 

 A sensibilidade barorreflexa em repouso também se mostrou mais baixa no grupo 

com DRC. Este resultado já é bem documentado na literatura (129). 

 De acordo com o Task Force de avaliação da VFC(106), o aumento da modulação 

de baixa frequência, a diminuição da modulação de alta frequência e o aumento da razão 

simpatovagal, associados à diminuição da sensibilidade barorreflexa contribuem para um 

controle pior da pressão arterial (32). Esse padrão de disfunção autonômica tem sido 

amplamente demonstrado em pacientes com difícil controle da pressão arterial como 

costuma ser observado em pacientes com DRC (130-133) e está associado à progressão 

da doença, aumentando o risco de mortalidade. Em nosso estudo os pacientes com DRC 

apresentavam todas as variáveis acima alteradas, denotando assim um quadro de 

disfunção autonômica. 

 Pós-exercício houve aumento da variância total nos dois grupos estudados sendo 

maior no grupo controle. O aumento pouco expressivo da variância nos pacientes com 

DRC se dá por uma ação mais proeminente do sistema nervoso simpático, ao contrário 

dos saudáveis que tem um sistema parassimpático mais ativo (42). Porém, é importante 

ressaltar que o exercício promoveu aumento da ação parassimpática nos pacientes com 

DRC o que é importante para a regulação autonômica nesse grupo. Além disso o 

exercício promoveu aumento da modulação autonômica de baixa frequência e diminuiu 

a modulação de alta frequência de forma mais proeminente nos renais crônicos. Isto se 

dá por uma melhora na modulação cardíaca provocada pelo exercício. Este resultado é 

corroborado por De Paula et al (134) que descreveram a melhora da modulação cardíaca 

em pacientes com disfunção autonômica após sessão aguda de exercício. 

Porém, o exercício não melhorou a sensibilidade barorreflexa que diminuiu após 

o exercício nos dois grupos estudados, desaparecendo a diferença que existia entre eles 

no repouso. Esta redução da sensibilidade barorreflexa já foi documentada em outras 

populações (135-137).  
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Os efeitos antiinflamatórios do exercício físico foram demonstrados em muitas 

patologias, justificando a prescrição de treinamento para hipertensos, diabéticos, 

cardiopatas, entre outras doenças crônicas(138). (Pedersen). Esses benefícios têm sido 

apontados em renais crônicos também. (Viana). Como se sabe, a inflamação está 

presente desde as fases iniciais da DRC, culminando no estado urêmico, quando o 

ambiente inflamatório atinge o seu ápice. A avaliação dos efeitos antiinflamatórios do 

exercício se dá pela detecção dos níveis das citocinas pró e antiinflamatórias. 

Os pacientes com DRC apresentaram em repouso valores mais elevados do TNF-

α e este achado foi semelhante descrito na literatura. 

 Os mecanismos envolvidos com o TNF-α foram estudados em outras patologias 

onde a inflamação está presente. Assim, a produção TNF-α pode reduzir a 

autofosforilação do receptor de insulina IRS-1, ou induzir modificação do IRS-1 por 

fosforilação em serina, inibindo a sinalização do receptor de insulina (139), se associando 

assim ao desencadeamento da redução da sensibilidade insulínica (70). Pacientes com 

resistência à insulina liberam quantidades exacerbadas de TNF-α, que é responsável por 

ativar o NF-kB, e acelerar o processo de aterogenese por induzir a expressão de VCAM-

1, ICAM-1, MCP-1, e Selectina nos vasos sanguíneos, com prejuízo à vasodilatação 

levando a disfunção endotelial (71, 72).  

 No período após o exercício as concentrações de TNF-α não se modificaram, 

permanecendo maiores nos pacientes com DRC, como descrito por Viana et al (140).  

Os valores basais de IL-6 dosados em repouso, foram maiores nos pacientes com 

DRC. No período após o exercício houve redução nos níveis de IL-6 em ambos os 

grupos, sendo essa redução maior no grupo com DRC, aproximando as concentrações 

de IL-6 às do grupo controle. Este achado evidencia o efeito antiinflamatório do exercício 

aeróbico nessa população. O efeito real do exercício mostrou que a redução foi mais 

acentuada no grupo com DRC, promovendo a redução da IL-6 um marcador considerado 

pró-inflamatório. 

Estudos têm mostrado que níveis basais elevados de IL-6 promovem um aumento 

da produção de PCR, que está relacionada à diminuição da atividade da eNOS, que 

produz diminuição da disponibilidade de NO (vasodilatador) e aumento da concentração 

de ET-1 (vasoconstritor). Dessa forma, há prejuízo da vasodilatação endotélio-
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dependente, que provoca maior estresse de cisalhamento e, consequentemente, 

maiores danos aos vasos sanguíneos, favorecendo assim o processo de aterosclerose 

e formação de trombos(141, 142). 

Os efeitos do exercício nas concentrações de IL-6 ainda são controversos. 

Estudos mostraram que após uma sessão de exercício a IL-6 teve suas concentrações 

reduzidas (99, 100). Essa diminuição também foi demonstrada com treinamento físico 

aeróbico. Donges et al (143) descreveram reduções nas concentrações de IL-6 pós 

treinamento aeróbico. 

Porém, um estudo encontrou aumento nas concentrações de IL-6 pós-sessão de 

exercício aeróbico na esteira, por 30 minutos, entre 12 – 14 na escala de percepção de 

esforço. Esta diferença pode ser explicada por alterações nos determinantes do exercício 

como a duração, modalidade e a intensidade, que interferem diretamente nos níveis 

plasmáticos de IL-6 (140). A redução dos niveis sericos de IL-6 podem estar ligados a 

uma diminuição dos radicais livres, reduzindo as ROS. Estes achados podem estar 

ligados à uma possivel redução dos desfechos cardiovasculares que contribuem para a 

progressão da doença, trazendo assim beneficos diretos para pacientes com DRC. 

As concentrações de IL-10 em repouso não apresentaram diferença significativa 

entre os dois grupos estudados. Porém, pós-exercício a IL-10 aumentou apenas no 

grupo com DRC. Este aumento denota um efeito antiinflamatório do exercício nesses 

pacientes. O efeito real do exercício ratificou esse achado. 

Está bem descrito na literatura que individuos com niveis mais elevados de de 

citocinas pró-inflamatórias apresentam niveis mais baixos de citocinas antiiflamatórias 

como a IL-10. 

Este aumento gerado pelo exercício físico é causado muito provavelmente em 

resposta à um aumento inicial da citocinas pró-inflamatórias como a IL-6, seguido pela 

liberação de citocinas antiinflamatórias, como IL-10, e de IL-1ra, sTNF-r2 que são 

inibidores das citocinas pró-inflamatórias (99). 

Pacientes com DRC apresentam um estado inflamatório aumentado que está 

ligado a hipertensão arterial, que causa dano vascular e perda progressiva das funções 

protetoras do endotélio, aumentando, deste modo, o estresse oxidativo e a 

inflamação(141). O processo inflamatório vascular crônico está relacionado 



101 
 

fundamentalmente com a capacidade do endotélio de secretar citocinas pró-

inflamatórias, fatores e moléculas de adesão (144). Algumas citocinas, como a IL-6, 

estimulam as moléculas de adesão, aumentando o risco vascular(145), e, 

consequentemente, o risco de eventos cardiovasculares(146, 147). Porém, o exercício 

promove a atenuação desse quadro inflamatório exacerbado devido ao aumento da 

citocinas antiinflamatórias e a redução das citocinas pró-inflamatórias(99, 100), e, desta 

forma, diminuindo o risco de possíveis eventos cardiovasculares que podem levar a 

morte ou acelerar a progressão da doença. 

 

10. CONCLUSÃO 

Concluímos que uma sessão de exercício aeróbico agudo promoveu nos 

pacientes com DRC redução da pressão arterial, melhora da modulação autonômica 

cardíaca, além de reduzir as concentrações IL-6 e aumentar as concentrações de IL-10. 

Quando observamos os pacientes com polimorfismo do gene da ECA, houve diferença 

clínica na PAS nos indivíduos com a variação genotípica DD, os quais obtiveram maiores 

reduções. 

Portanto, o exercício físico a 50% do VO2pico foi efetivo na melhora dos parâmetros 

hemodinâmicos, neurais e inflamatórios, demonstrando que pode ser benéfico na 

redução dos fatores associados à progressão da doença e morbimortalidade desses 

pacientes. 

O exercício físico aeróbio já é parte integrante da prescrição no tratamento das 

doenças crônicas não transmissíveis porque se mostrou efetivo no controle dessas 

patologias, além de prevenir complicações. De fato, o sedentarismo é um dos fatores de 

risco de maior impacto no mau prognóstico de pacientes com doenças crônicas, como 

são os renais crônicos. É importante salientar que o exercício físico promove mais 

benefícios que riscos a esses pacientes.  

Embora existam mais trabalhos na literatura evidenciando os benefícios do 

exercício físico em pacientes com DRC dialítica, como reduções de níveis pressóricos, 

melhora da força muscular, da capacidade física e da vitalidade, melhora da depressão 

(148, 149), é nos pacientes nas fases mais precoces da doença que o exercício pode ser 
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uma ferramenta fundamental para interferir na progressão da doença. Como ficou 

demonstrado neste estudo, uma única sessão de exercício aeróbico de intensidade 

moderada promoveu diminuição da pressão arterial, melhora da modulação autonômica 

por diminuição do drive simpático e aumento da citocina antiinflamatória e diminuição da 

inflamatória.  

Estes resultados contribuem para dar maior corpo às evidências de que o 

exercício físico deve ser estimulado nessa população. Se não for efetivo na redução da 

progressão por promover desaceleração da fibrose renal per se, está demonstrado que 

diminui a ocorrência dos eventos cardiovasculares que são a principal causa de morte 

desses pacientes, muitas vezes antes que cheguem ao estágio terminal da doença. 
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12. AXENOS 

1 – Termo de consentimento  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

1. DADOS DO INDIVÍDUO 

Nome completo  

 

Sexo  Masculino 

  Feminino 

 

RG  

Data de nascimento  

Endereço completo  

CEP  

Fone  

e-mail  
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2. RESPONSÁVEL LEGAL 

Nome completo  

Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.)  

 

Sexo  Masculino 

  Feminino 

 

RG  

Data de nascimento  

Endereço completo  

CEP  

Fone  

e-mail  

 

 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 

1. Título do Projeto de Pesquisa 

Efeito de uma sessão de exercício aeróbico no fluxo sanguíneo renal e periférico em pacientes com 

doença renal crônica e sua relação com o polimorfismo da gene da ECA. 

 

2. Pesquisador Responsável 

Profa. Dra. Tais Tinucci 

 

3. Cargo/Função 

Professora Doutora 

 

4. Avaliação do risco da pesquisa: 
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X RISCO MÍNIMO  RISCO BAIXO  RISCO MÉDIO  RISCO MAIOR 

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo) 

 

5. Duração da Pesquisa 

4 anos 

 

 

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A 

PESQUISA, DE FORMA CLARA E SIMPLES, CONSIGNANDO: 

1. Justificativa e os objetivos da pesquisa; Este estudo tem por objetivo avaliar o efeito de apenas uma 

sessão de exercício físico em bicicleta sobre o fluxo sanguíneo dos rins e da periferia do corpo em 

pacientes com doença renal crônica, que não necessitam de tratamento substitutivo. A importância de 

se conhecer como o exercício pode ajudar no fluxo sanguíneo nesses pacientes é principalmente devido 

ao fato da melhora da capacidade física e funcional desses pacientes, já que o exercício é bastante 

usado no tratamento de doenças cardiovasculares. 
2. procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos que são 

experimentais;  

3. desconfortos e riscos esperados; 

4. benefícios que poderão ser obtidos; e 

5. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o  indivíduo. 

 

 

 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA: 

1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, 

inclusive para dirimir eventuais dúvidas; 

2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem que isto 

traga prejuízo à continuidade da assistência; 

3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade; e 

4. disponibilidade de assistência no HU ou HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes da pesquisa. 

 

 

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 

ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E 

REAÇÕES ADVERSAS. 
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VI. - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 

 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto 

em participar do presente Projeto de Pesquisa. 

 

 

São Paulo, _____/_____/_____ 

 

assinatura do sujeito da pesquisa  assinatura do pesquisador 

ou responsável legal  (carimbo ou nome legível) 
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