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RESUMO 

Introdução: O exercício físico é comprovadamente responsável pela melhora de 

diversos indicadores de saúde. No Brasil uma grande parcela da população, 45,9%, é 

sedentária, o que justifica a criação de políticas públicas de promoção à pratica 

sistematizada de exercício físico supervisionado como o PROEF (Programa de 

Orientação ao Exercício Físico). O ACSM recomenda um mínimo de 3 vezes por 

semana de exercício físico para a melhora dos parâmetros de saúde, no entanto alguns 

estudos indicam uma melhora em alguns parâmetros da aptidão física com a aplicação 

de um programa de exercícios com frequência de 2 vezes por semana. Este estudo 

propõe-se a avaliar os efeitos de um programa público de exercício físico 

supervisionado nas respostas crônicas hemodinâmicas e cardiovasculares em mulheres 

de meia idade. Método: 8 participantes do sexo feminino com idade de 59±7,2 anos, 

Pressão Arterial Sistólica (PAS) média em repouso 127±18 mmHg, Pressão Arterial 

Diastólica (PAD) média em repouso 70±9 mmHg, participantes do PROEF, programa 

público de exercício físico supervisionado, realizado 2 vezes por semana por 16 

semanas. Foram avaliadas variáveis hemodinâmicas e cardiovasculares de repouso. 

Utilizou-se a fotopletismografia para avaliar o comportamento da pressão arterial em 

repouso e registro beat-to-beat (Finometer® Finapres Medical System, BV Holanda). 

Resultados: Após 16 semanas observou-se que os indivíduos com frequência ≥80% do 

total de sessões obtiveram diferenças significativas (p<0,01), nas variáveis 

hemodinâmicas e cardiovasculares de repouso com redução da PAS, PAD, Frequência 

Cardíaca (FC), Resistência Periférica Total (RPT) e Pressão Arterial Média (PAM) e 

aumento no Débito Cardíaco (DC) e Volume Sistólico (VS). Conclusão: O exercício 

físico supervisionado, aplicado 2 vezes por semana, é capaz de reduzir a pressão arterial 

e aumentar o débito cardíaco e o volume sistólico. 

Palavras-chave: Duas vezes; Exercício supervisionado; Frequência; Pressão arterial; 

Variáveis hemodinâmicas. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Physical Exercise is largely known as responsible for health parameters increment. In 

Brazil a large population’s percentage, 45,9%, is sedentary which is subject for 

government politics for promoting assisted Physical Exercise Programs such as PROEF. 

Even though ACSM exercise guidelines recommends individuals should reach a 

minimum of 3 times per week for health parameters improvement some articles points 

that it’s possible to reach some improvements in fitness parameters by exercising 2 

times a week. 

This paper analyzed the hemodynamics and cardiovascular resting parameters of 8 

female individuals aged 60±7,2 years, Mean Rest Systolic Blood Pressure (SBP) 

127±18 mmHg, Mean Rest Diastolic Blood Pressure (DBP) 70±9 mmHg, participating 

in PROEF, a public program of assisted exercise, before and after participating 2 times 

a week for 16 weeks. 

The individuals went through a previous anamnesis and had their rest blood pressure 

evaluated by using a beat-to-beat register with Finometer® (Finapres Medical System, 

BV Holanda). 

After 16 weeks was observed that the individuals with frequency correspondent ≥80% 

of the total sessions obtained significant difference, p<0,01, on their rest hemodynamic 

and cardiovascular parameters reducing SAP, DAP, HR, TPR and MAP and increasing 

CO and SV. 

It is suggested that assisted exercises 2 times a week is able to reduce blood pressure 

and increase cardiac output and systolic volume.   

Key-words: Assisted exercise; Blood pressure; Frequency; Hemodynamic parameters; 

Two times. 
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INTRODUÇÃO 

O exercício físico regular promove diferentes benefícios em parâmetros biológicos da 

saúde. No Brasil, 45,9% da população é sedentária, o que representa 67 milhões de 

pessoas (Ministério do Esporte, 2016). Mundialmente, o sedentarismo afeta 23% de 

indivíduos acima de 18 anos e causa 3,2 milhões de mortes por ano e também é 

observado que 1/3 dos adultos não atingem as recomendações de atividade física. 

(Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025). Com o crescente 

aumento do sedentarismo no mundo, a WHO lançou a proposta da “Global action plan 

for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013–2020” objetivando 

reduzir em 10% a prevalência de inatividade física até o ano de 2025.  

Dados preocupantes acerca do sedentarismo estimularam estratégias para implantação 

de programas de atividade física e nutrição para população. No Brasil, destaca-se o 

PROEF (Programa de Orientação ao Exercício Físico) desenvolvido no município da 

Serra/ES, atende 39 unidades de saúde com 23 profissionais de Educação Física desde 

2001. Tem por objetivo o incentivo e a aproximação da população à prática de atividade 

física de forma regular e supervisionada (SERRA, Secretaria de Comunicação, 2017). 

 Nesses serviços públicos, as intervenções consistem em garantir participação regular no 

programa de exercícios físicos, a fim de incrementar indicadores de saúde biológica, de 

maneira preventiva, bem como reabilitadora frente às doenças e agravos não 

transmissíveis (REZENDE, 1996). Diretrizes do ACSM recomendam que indivíduos 

adultos realizem ao menos 150 min em 5 dias por semana de exercício aeróbio de 

intensidade moderada ou 75 min em 3 dias por semana de exercício aeróbio de alta 

intensidade, objetivando reduzir os riscos de desenvolver doenças crônicas não 

transmissíveis. 

He et al. (1999) relata em sua revisão de estudos epidemiológicos, que relaciona pressão 

arterial elevada e riscos das doenças cardiovasculares e renal, que reduções discretas 

nos valores de pressão arterial diminuem a incidência de mortes por doença 

cardiovascular, e de acordo com Cook et al. (1995) uma redução de 2mmHg na Pressão 

Arterial Diastólica (PAD), na população em geral, reduz em 17% o risco de hipertensão 

e comorbidades à ela associadas como: doença coronariana (6%) e acidente vascular 

cerebral (15%).  
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Embora as recomendações do ACSM sejam de no mínimo 3 vezes por semana de 

atividade física, outros estudos, como o de  Matsudo et al.(2004), que observou melhora 

da força e flexibilidade e de Sato et al.(2010) que indicou melhoras nas variáveis 

flexibilidade e equilíbrio, encontraram impactos positivos na aptidão física dos sujeitos 

investigados com aplicação de um treinamento com frequência de 2 vezes por semana.. 

Nesse contexto, hipotetiza-se que um programa de exercício físico supervisionado, 

realizado duas vezes por semana seja eficaz na melhora das variáveis hemodinâmicas e 

cardiovasculares em mulheres de meia idade. 

OBJETIVO GERAL 

Avaliar os efeitos de um programa público de exercício físico supervisionado nas 

respostas crônicas hemodinâmicas e cardiovasculares de repouso em mulheres de meia 

idade. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Avaliar as respostas crônicas nas variáveis hemodinâmicas de repouso, Pressão Arterial 

Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica (PAD), Frequência Cardíaca (FC), Débito 

Cardíaco (DC), Volume Sistólico (VS), Resistência Periférica Total (RPT) e Pressão 

Arterial Média (PAM), em mulheres de meia idade. 

MÉTODO 

Estudo experimental e longitudinal. 

O presente estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos, da 

Universidade Federal do Espírito Santo, sob parecer número 2.182.161, seguindo o 

protocolo de Helsinki. 

Oito mulheres com média de idade 59±7,2 anos, 66,4±11,9 kg e 155,5±6,7 cm 

vinculadas ao PROEF (Programa de Orientação ao Exercício Físico), participaram do 

estudo com duração de 16 semanas. Todas as mulheres eram matriculadas no PROEF 

há pelo menos 3 meses e ficaram sem se exercitar de forma supervisionada por 30 dias 

consecutivos. Foram selecionadas mulheres de forma voluntária e por conveniência, que 

participavam duas vezes por semana das atividades de exercício do PROEF. Para isso 

foram estabelecidos critérios de inclusão: mulheres com idades entre 50 e 70 anos. 
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critérios de exclusão: mulheres com limitações osteomioarticulares e com doenças 

cardiometabólicas descompensadas. (e.g. PA ≥ 160/105mmHg, limitações cognitivas, 

arritmias ventriculares e fibrilação atrial diagnosticadas, FC de repouso > 120 bpm, 

insuficiência cardíaca instável, glicemia de jejum acima de 300 mg/dl).  

Pré - Procedimentos 

No primeiro dia, as voluntárias foram selecionadas e informadas dos detalhes do estudo 

e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 1), esse procedimento 

aconteceu no centro comunitário do bairro. Estima-se uma frequência de participação 

mínima de pelo menos 80% dentro de 16 semanas que foi controlado via assinatura em 

caderno a cada participação das aulas. 

Procedimentos 

Antes de iniciar os protocolos de exercício físico, as voluntárias foram submetidas à 

anamnese (Anexo 2) e antropometria com medidas de circunferência abdominal (CA), 

circunferência de cintura (CC), circunferência de quadril (CQ), dobra cutânea (triciptal), 

realizaram aferição da PA com aparelho oscilométrico (OMROM HEM7200) e registro 

beat-to-beat da PA com Finometer® (Finapres Medical System, BV Holanda). Os testes 

foram realizados no período da manhã e aconteceram no Laboratório de Fisiologia do 

Exercício (LAFEX) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). 

Antropometria 

O peso corporal e a estatura foram medidos por meio de balança antropométrica digital 

com estadiômetro de precisão de um milímetro (Marte Científica, L200, São Paulo) e 

com capacidade máxima de 201kg e sensibilidade de 50 gramas. Sendo possível 

calcular o Índice de Massa Corporal (IMC). As medidas antropométricas foram 

realizadas por um mesmo avaliador que utilizou um plicômetro científico com 

sensibilidade 0,1mm e amplitude de leitura de 85mm (Mitutoyo/Cescorf, RS), incluindo 

1 dobra cutânea (triciptal), além da utilização de uma trena antropométrica para 

perimetria com 2 m de aço flexível com resolução em mm (Sanny SN4010, SP). 

Pressão arterial no repouso 

Após 10 min de repouso, seguindo os protocolos das diretrizes brasileiras de 

hipertensão arterial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016), foi 
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realizada a mensuração da pressão arterial foi realizada com o aparelho oscilométrico 

(OMROM HEM7200) e logo após com o monitor Finometer® (Finapres Medical 

System, BV Holanda) antes e após o programa de treinamento. Foi realizada 

monitorização contínua eletrocardiográfica digital e hemodinâmica cardiovascular não 

invasiva, por fotopletismografia infravermelha digital durante 10 minutos com o 

indivíduo sentado. O aparelho foi calibrado de acordo com as recomendações do 

fabricante. Para a aquisição das curvas de pressão, foi colocado o cuff na falange medial 

dedo médio da mão do braço não dominante e foram considerados a idade, o peso 

corporal, a estatura e o gênero do participante. Para as análises dos dados foram 

consideradas variáveis hemodinâmicas apresentadas no programa (Sotware 

BeatScope®): Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica (PAD), 

Frequência Cardíaca (FC), Débito Cardíaco (DC), Resistência Vascular Periférica 

(RVP), e Volume Sistólico (VS). 

Protocolos de Exercícios 

As sessões de exercício físico foram realizadas duas vezes por semana (terça e quinta) 

em um centro comunitário próximo à Unidade Básica de Saúde (UBS) do município da 

Serra/ES. Nas terças feiras as mulheres realizavam 10 minutos de caminhada para 

aquecimento e logo após, exercício em forma de circuito na quadra poliesportiva. O 

circuito foi dividido em seis diferentes tipos de exercícios (Rosca bíceps, agilidade nos 

bambolês, flexão de quadril em pé com caneleira, agachamento com bastão de madeira, 

abdominal no colchonete e corrida com elástico) com 1 min. de esforço para cada 

exercício e 1 min. de recuperação e preparação para o próximo exercício. Após 

terminarem a primeira volta, as mulheres foram orientadas a beber uma pequena 

quantidade de água. Ao retornarem para as estações de exercício, modificaram-se 

alguns exercícios (elevação frontal, extensão de quadril em pé com caneleira, Avanço 

com bastão, abdominal com pés elevados a 90º e corrida com elástico), na segunda 

volta, após 1 min. de recuperação passiva, as mulheres realizavam os exercícios com 2 

min. de esforço e 1 min. de intervalo passivo entre os exercícios.  Após o término da 

segunda volta, as mulheres caminhavam pela quadra por 2 minutos para recuperação 

ativa e a sessão era finalizada com 5 min. de alongamentos estáticos ativos. A duração 

total de cada sessão foi de ~ 40 a 45 min. (10 min. de aquecimento, 25 a 30 min. de 

circuito e 5 a 10 min. de desaquecimento. Nas quintas feiras as mulheres realizavam 
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aulas de alongamento estático ativo e em duplas de forma supervisionada, totalizando 

45 a 50 min cada sessão. 

 

Análise dos Dados e Procedimentos Estatísticos 

Primeiramente foi testada a normalidade dos dados a partir do teste de Kruskal Wallis e 

então um teste t pareado, valendo-se de Software SigmaStat 3.5, na comparação das 

médias das duas intervenções adotando-se um nível de significância p<0,05, adequados 

à amostra analisada. 

Para o tratamento dos valores das variáveis hemodinâmicas e cardiovasculares o 

software do equipamento Finometer forneceu os dados medidos por segundo durante 

dois minutos, ou seja, 120 pontos, que então foram analisados segundo a média dos 

valores obtidos. 

RESULTADOS 

Na Tabela 1 estão dispostos os dados que caracterizam as participantes antes da 

intervenção, Janeiro de 2017, e após a aplicação do programa de exercício físico duas 

vezes por semana por 16 semanas, Junho de 2017. Não houveram diferenças estatísticas 

no peso, estatura, IMC, circunferência abdominal, circunferência de cintura e 

circunferência de quadril.  

A frequência de participação absoluta e relativa das participantes que estão descritas na 

tabela 4, demonstram uma frequência mínima de 56,3% das sessões aplicadas. Estão 

destacados os resultados das participantes que obtiveram frequência igual ou maior que 

80% das 32 sessões de intervenção, participante 1 e participante 2. Nestes indivíduos 

observamos diferenças significativas, (p<0,05), em todas as variáveis investigadas, 

PAS, PAD, FC, DC, VS, RPT e PAM. As participantes 1 e 2 obtiveram redução na PAS 

de 5mmHg (p<0,001) e 7mmHg(p<0,001) respectivamente. A PAD apresentou um 

decréscimo de 4mmHg (p<0,001) na participante 1 e de 7mmHg (p<0,001) na 

participante 2. A variação na FC observada na participante 1 foi de -2bpm (p<0,001), já 

na participante 2 houve um incremento de 3bpm (p<0,001). O DC aumentou em ambos 

as participantes, 0,2l/min (p<0,002) na participante 1 e 0,6l/min (p<0,001) na 

participante 2. Quanto ao VS foi observado um aumento de 7ml (p<0,001) e 5ml 

(p<0,001) na participante 1 e 2 nesta ordem. A variável RPT apresentou redução de 
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0,054 mmHg.min/l (p<0,006) na participante 1 e de 0,194mmHg.min/l (p<0,001) na 

participante 2. PAM apresentou um decréscimo em ambas as participantes, 4mmHg 

(p<0,001) e 6mmHg (p<0,001) na participante 1 e participante 2 respectivamente. 

 

Tabela 1. Características das Participantes antes e após o programa de exercício físico 

 Janeiro/2017 Junho/2017 p 

    

Idade (anos) 59±7,2 60±7,2 - 

Peso (kg) 66,4±11,9 66±11,4 0,812 

Estatura (cm) 155,5±6,7 155±6,8 0,685 

IMC (kg·m-
2
) 27,33±3,5 27,42±3,3 0,553 

Circunferência Abdominal (cm) 91±7,1 91±6,2 0,910 

Circunferência Cintura (cm)  85±6,3 84±4,6 0,475 

Circunferência Quadril (cm) 99±8,4 99±8,8 0,355 

 Dados apresentados como média ±DP quando apropriado. Teste t pareado, p < 0,05. 
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Tabela 2. Frequência de doenças e medicamentos utilizados antes e após 16 semanas. 

 

Patologias 

Janeiro/2017 

(n = 8) 

Junho/2017 

(n = 8) 

 

HAS 5 (62,5%) 5 (62,5%)  

Obesidade 1 (12,5%) 1 (12,5%)  

Dislipidemia 4 (50%) 4 (50%)  

Insuficiência Cardíaca 2 (25%) 3 (37,5%)  

Osteomusculares 2 (25%) 2 (25%)  

Gastrite 1 (12,5) 1 (12,5%)  

Sem Patologia 2 (25%) 2 (25%)  

    

Medicamentos    

Bloqueadores de Angiotensina II 4 (50%) 4 (50%)  

β-bloqueadores 2 (25%) 2 (25%)  

Diuréticos 2 (25%) 2 (25%)  

Repositores Hormonais 1 (12,5%) 1 (12,5%)  

Ácido Acetilsalicílico 0 (0%) 1 (12,5%)  

Vasodilatadores 1 (12,5%) 1 (12,5%)  

Inibidores HMG CoA redutase 3 (37,5%) 2 (25%)  

Sem medicamentos 3 (37,5%) 3 (37,5%)  

Antidopaminérgicos 1 (12,5%) 0 (0%)  

Antagonistas de histamina  1 (12,5%) 0 (0%)  

Dados apresentados como valores absolutos e percentuais relativos. 
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Tabela 4. Detalhamento da frequência de participação. 

 Absoluto (dias) Relativo (%) 

Participante 1 31 96,9 

Participante 2 26 81,3 

Participante 3 21 65,6 

Participante 4 21 65,6 

Participante 5 21 65,6 

Participante 6 20 62,5 

Participante 7 19 59,4 

Participante 8 18 56,3 

 Dados apresentados como absolutos e percentuais relativos. Total de 32 intervenções 

(16 semanas) 

As variáveis médias hemodinâmicas dos participantes descritas na tabela 5 indicam que 

não houveram alterações significativas (p>0,05) na PAS, PAD, FC, VS, DC, RPT e 

PAM. 

 

Tabela 5. Variáveis hemodinâmicas de repouso pré e pós intervenção de 16 semanas. 

  Pré (n=8) Pós (n=8) P Δ 

PAS (mmHg) 127±18 130±21 0,409 3 

PAD (mmHg) 70±9 69±8 0,479 -1 

FC (bpm) 66±9 65±6 0,271 -1 

VS (ml) 71,5933±17,480 77,2128±16,062 0,247 5,61 

DC (l/min) 4,6251±0,661 4,916±0,767 0,324 0,290 

RPT(mmHg.min/l) 1,2478±0,364 1,1704±0,330 0,510 -0,077 

PAM (mmHg) 92±11 91±11 0,810 -1 

Dados apresentados como Média±DP. PAS – pressão arterial sistólica; PAD – pressão 

arterial diastólica; FC – frequência cardíaca; VS – volume sistólico; DC – débito 

cardíaco; RPT – resistência periférica total; PAM – pressão arterial média; Δ - 

variação absoluta dos valores. (p>0,05) 
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Destacando-se os participantes que obtiveram frequência ≥80% durante as 16 semanas 

de exercício físico supervisionado observamos mudanças significantes (p < 0,05) em 

todas as variáveis hemodinâmicas de repouso estudadas.  

 

Tabela 6. Variáveis hemodinâmicas de repouso participante 1 

Participante 1 

  Pré Pós p Δ 

PAS (mmHg) 118 ± 3 113 ± 8* < 0,001 -5 

PAD (mmHg) 65 ± 1 61 ± 8* < 0,001 -4 

FC (bpm) 61 ± 2 59 ± 3* < 0,001 -2 

DC (l/min) 5,2 ± 0,2 5,4 ± 0,8* < 0,002 0,2 

VS (ml) 86 ± 5 93 ± 13* < 0,001 7 

RPT (mmHg.min/l) 0,946 ± 0,039 0,892 ± 0,201* < 0,006 -0,054 

PAM (mmHg) 83 ± 2 79 ± 8* < 0,001 -4 

Dados apresentados como Média±DP. PAS – pressão arterial sistólica; PAD – pressão 

arterial diastólica; FC – frequência cardíaca; VS – volume sistólico; DC – débito 

cardíaco; RPT – resistência periférica total; PAM – pressão arterial média; Δ - 

variação absoluta dos valores. *(p<0,05) 
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Tabela 7. Variáveis hemodinâmicas de repouso participante 2 

Participante 2 

  Pré Pós p Δ 

PAS (mmHg) 117 ± 5 110 ± 6* < 0,001 -7 

PAD (mmHg) 72 ± 3 65 ± 4* < 0,001 -7 

FC (bpm) 71 ± 3 74 ± 3* < 0,001 3 

DC (l/m) 4,8 ± 0,26 5,4 ± 0,42* < 0,001 0,6 

VS (ml) 68 ± 4 73 ± 6* < 0,001 5 

RPT(mmHg.min/l) 1,137 ± 0,06 0,943 ± 0,09* < 0,001 -0,194 

PAM (mmHg) 91 ± 3 85 ± 5* < 0,001 -6 

Dados apresentados como Média±DP. PAS – pressão arterial sistólica; PAD – pressão 

arterial diastólica; FC – frequência cardíaca; VS – volume sistólico; DC – débito 

cardíaco; RPT – resistência periférica total; PAM – pressão arterial média; Δ - 

variação absoluta dos valores. *(p<0,05) 

DISCUSSÃO 

Os principais achados do presente estudo foram reduções significativas nas variáveis 

PAS, PAD, FC, RPT e PAM e aumento no DC e VS durante o repouso quando a análise 

dos dados foi aliada à variável frequência de participação. As participantes que tiveram 

uma frequência ≥80% do total de sessões de exercício físico apresentaram uma 

diferença estatística (p<0,01), quando comparados ao período anterior à intervenção, 

ressaltando-se ainda que as participantes que apresentaram >80% de frequência na 

participação eram normotensas. Apesar da recomendação do ACSM ser uma frequência 

mínima de 3 vezes por semana, alguns estudos avaliaram o efeito da atividade física 

duas vezes por semana como por exemplo, Matsudo et al. (2004) que avaliou o efeito da 

frequência de participação acima de 80% na composição corporal e aspectos 

neuromotores (força e flexibilidade) em mulheres acima dos 50 anos, que se 

assemelham à nossa amostra neste aspecto,  obtendo resultado significativo em 

flexibilidade (12,7%) e manutenção da força de membros superiores (1,8%). Já Sato et 

al.(2010) avaliaram o efeito de um programa de exercício físico, aquático, aplicado em 

dois grupos de idosos com frequência de uma ou duas vezes por semana, os quais 

apresentaram assiduidade de 94.7±3.6% e 94.8±4.7% respectivamente. Ambos os 

grupos apresentaram melhora na flexibilidade e no equilíbrio. 



18 
 

Embora os estudos apresentados como referência a este trabalho avaliarem variáveis 

distintas das quais foram investigadas pela presente pesquisa nos aproxima o modelo de 

investigação baseado em intervenções duas vezes por semana, que em todos os casos 

destacados apresentaram melhoras significativas. 

A relação de exercício dinâmico resistido com a pressão arterial foi examinada por uma 

meta-análise (KELLEY et al., 1997) que em sua integralidade contou com nove estudos 

e um total de 259 participantes (144 praticaram exercício e 115 grupo controle) sub 

categorizados em 18 grupos (9 exercício e 9 grupo controle). Essa meta-análise 

encontrou redução de aproximadamente 3% e 4% na PAS e PAD, respectivamente, em 

todos os modelos analisados. Neste sentido este trabalho objetivou-se pela avaliação das 

variáveis hemodinâmicas e cardiovasculares de repouso após 16 semanas de exercício 

físico supervisionado, em um espaço público. 

No geral, a adesão ao programa proposto foi baixa, considerando-se um mínimo de 80% 

de frequência de um total de 32 sessões de exercício físico, divididos em duas vezes por 

semana, o que levou-nos a destacar os participantes que atendiam ao critério de 

frequência mínima, participante 1 e participante 2. Nos participantes destacados, 

observamos variações significativas, (p<0,01), na comparação das variáveis 

hemodinâmicas e cardiovasculares antes e após a intervenção com exercício físico 

supervisionado. A assiduidade foi percebida como fator determinante as melhoras 

apresentadas, uma vez que não observamos mudanças significativas nas variáveis 

hemodinâmicas dos participantes que compareceram em menos de 80% das sessões, 

motivo pelo qual destacamos acima que Sato et al. (2010) obteve mudanças 

significativas em ambos os grupos com um controle rigoroso da frequência ao longo do 

estudo. Atribuímos às características do PROEF, público, gratuito e de participação 

totalmente voluntária, a baixa adesão ao programa de exercício oferecido e analisado, 

chamando a atenção que em investigações futuras será necessário um controle rigoroso 

desta variável. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Duas vezes por semana de exercício físico supervisionado, aliado a uma assiduidade 

≥80%, foi capaz, em 16 semanas, de melhorar as variáveis hemodinâmicas, PAS, PAD, 

FC, DC, VS, RPT e PAM, em mulheres de meia idade. 
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Anexo 1 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Eu, Victor Hugo Gasparini Neto, responsável pela pesquisa (Efeitos de um programa de 

exercício físico supervisionado nas respostas hemodinâmicas e cardiovasculares de 

mulheres de meia idade), estou fazendo um convite para você participar 

voluntariamente desse estudo. Esta pesquisa pretende avaliar os efeitos crônicos de uma 

intervenção de exercício físico realizado no PROEF. Acredito que essa pesquisa seja 

importante, pois contribuirá para o entendimento da resposta pressórica (comportamento 

da pressão arterial) e hemodinâmica (funcionamento dos vasos sanguíneos, do coração e 

do sistema nervoso) a partir do exercício físico regular e supervisionado.  

Para sua realização, serão seguidos os seguintes critérios: 

- Mulheres novas ingressantes e também participantes do PROEF há pelo menos 3 

meses de forma consecutiva e que estão há pelo menos 1 mês sem realizar exercício 

regular supervisionado;  

- Serão selecionadas mulheres com idade mínima de 50 e máxima de 65 anos que 

participarão de forma voluntária;  

- Cada participante deverá dispor de 2 horas para realização dos testes no dia agendado 

e as avaliações acontecerão na UFES. 

- Serão realizadas duas baterias de testes, uma antes de iniciar o estudo e outra 20 

semanas após as intervenções; 

- O TCLE será lido em voz alta com explicação de cada detalhe da pesquisa a ser 

realizada; 

- Serão realizadas medidas de circunferência abdominal, circunferência de cintura, 

circunferência de quadril, dobra cutânea triciptal, pressão arterial, glicemia capilar, 

força de preensão manual (handigrip) e a saturação de oxigênio, pelo menos dois dias 

antes do início das sessões de exercícios; 

- O protocolo de exercício será realizado na quadra poliesportiva com aquecimento 

geral inicial de 10 min de caminhada em volta da quadra e a realização de exercícios na 

forma de circuito nas terças feiras e nas quintas feiras serão realizados exercícios de 

alongamento estático ativo;  
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É possível que aconteçam alguns desconfortos durante o estudo como cansaço durante o 

teste de caminhada de 6 minutos e dor ao furar os dedos para medida de glicose capilar, 

em contrapartida são esperados benefícios como uma melhora nas variáveis 

hemodinâmicas e cardiovasculares. É importante esclarecer que caso você decida não 

participar, existem outros tipos de intervenções que podem ser realizadas fora do estudo. 

Durante todo período de pesquisa, você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir 

qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato comigo ou com o 

Conselho de Ética em Pesquisa (Garantia de esclarecimentos). Em caso de algum 

problema relacionado com a pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será 

prestada na própria Unidade Básica de Saúde de Chácara Parreiral. Você tem garantido 

seu direito de não aceitar participar ou de retirar sua permissão, a qualquer momento 

sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação pela sua decisão. As informações dessa 

pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações 

científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis 

pela pesquisa, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. Serão também 

utilizadas imagens, mas sem mostrar o rosto. O material biológico, no caso o sangue 

capilar, será coletado e devidamente descartado. Os gastos necessários para sua 

participação serão assumidos pelo pesquisador. Fica garantida indenização em caso de 

danos comprovadamente decorrentes da participação da pesquisa conforme decisão 

judicial ou extra-judicial.  

Eu, (______________________________________________________________), 

após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e ter a oportunidade de conversar 

com o pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar 

suficientemente informada, ficando claro para mim que minha participação é voluntária 

e que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda 

de qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos 

procedimentos aos quais serei submetida, dos possíveis danos ou riscos deles 

provenientes e da garantia de confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar. 

Diante do exposto expresso minha concordância de espontânea vontade em participar 

deste estudo. 

____________________________________________ 

Assinatura do voluntário ou de seu representante legal 
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste voluntário (ou de seu representante legal) para a participação neste 

estudo. 

 

_________________________________________ 

Assinatura do responsável pela obtenção do TCLE 

 

Dados do pesquisador: 

Nome: Victor Hugo Gasparini Neto 

Endereço: Rua Nara Leão, n.125 

Telefone: (27) 99822-6989, 

e-mail: victorgasparini@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 


