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RESUMO 

 

As doenças cardiovasculares figuram como as principais causas de 
mortalidade e morbidade em todo o mundo, tendo a diminuição da modulação 
autonômica como um dos mecanismos centrais no desenvolvimento e progressão de 
doenças do sistema cardiovascular. Já foi demonstrado na literatura, que a 
disfunção do sistema nervoso autonômico pode levar à HAS e sua manutenção. O 
sistema nervoso autônomo influencia a atividade da maioria dos tecidos e órgãos e 
regula intensamente o sistema cardiovascular, principalmente a pressão arterial e a 
freqüência cardíaca. Outro mecanismo também responsável pela manutenção da 
homeostase é o barorreflexo arterial que atua provocando ajustes na pressão 
arterial. A função autonômica tem sido tradicionalmente avaliada mensurando as 
respostas de órgãos alvo. A freqüência cardíaca está constantemente submetida a 
flutuações da atividade autonômica, determinadas pela ativação e/ou inibição 
simpática e parassimpática e o estudo da variabilidade da freqüência cardíaca 
(VFC), da atividade barorreflexa e de variáveis hemodinâmicas são métodos que nos 
permitem analisar essas flutuações tendo como vantagem, uma avaliação não 
invasiva e seletiva da função autonômica. A realização de exercício físico provoca 
importantes ajustes cardiovasculares que se prolongam por horas após a interrupção 
do exercício físico (efeitos subagudos), entretanto existe grande variabilidade inter-
individual nas respostas e adaptações da modulação autonômica e da pressão 
arterial ao exercício físico, e parte desta variação pode ser atribuída a fatores 
genéticos. Neste contexto, estudos envolvendo polimorfismos no gene da óxido 
nítrico sintase endotelial (eNOS) têm despertado grande interesse da comunidade 
científica, visto que, a produção adequada de óxido nítrico (NO) pela eNOS é 
importante para as respostas  e adaptações do sistema cardiovascular ao exercício 
físico, podendo inclusive influenciar na pressão arterial sistêmica e na modulação da 
função autonômica. Face ao exposto, nossa hipótese é que o polimorfismo da região 
promotora - 786T>C do gene da eNOS explique parte da variabilidade inter-
individual das respostas da modulação autonômica e conseqüente diferença da 
pressão arterial ao exercício físico. Antes e após um teste cardiopulmonar de 
exercício máximo (TCPE) foi feita um registro de freqüência cardíaca e de pressão 
arterial para análise da VFC e sensibilidade barorreflexa (SBR) através de 
fotopletismografia de oclusão venosa (Finometer®, FMS, Amsterdam, ZO, Holanda). 
Foi feita a genotipagem dos voluntários para o polimorfismo da região promotora. 
Foram incluídos no estudo 80 voluntários, saudáveis, sedentários e não-fumantes, 
entre 18 e 49 anos. Foram separados em dois grupos segundo a presença (grupo 
CC+CT) ou ausência (TT) do alelo polimórfico, O primeiro grupo incluiu 41 
voluntários e o segundo 39 de ambos os sexos. Os grupos selvagem e polimórfico 
foram semelhantes entre eles, porém o grupo selvagem apresentou redução da PAS 
após o TCPE e o grupo polimórfico apresentou aumento da PAD após o TCPE. A 
VFC e a SBR foi semelhante entre os grupos, mas reduziu após o TCPE. Em 
conclusão, o polimorfismo -786T>C está associado a uma resposta pressórica 
alterada após o TCPE, porém não se pode afirmar o mesmo para a modulação 
autonômica. 
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1. INTRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

As doenças cardiovasculares figuram como as principais causas de 

mortalidade e morbidade em todo o mundo, tendo como principais fatores de risco a 

vida sedentária, hábitos alimentares inadequados, fumo e ainda influências 

genéticas (hereditariedade). Porém, independentemente dos fatores causais, a 

diminuição da modulação autonômica atua como um dos mecanismos centrais no 

desenvolvimento e progressão de doenças do sistema cardiovascular [1, 2]. Desta 

forma, a avaliação do sistema nervoso autônomo é considerada um marcador 

precoce de doenças [3, 4], assim como, preditor independente de eventos 

cardiovasculares [5, 6]. Logo, é fundamental conhecer o processo fisiopatológico e o 

impacto da disfunção autonômica na modificação da história natural da doença 

cardiovascular como estratégia para colaborar na prevenção e tratamento destas. 

Está bem descrito na literatura que a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um 

dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

principalmente, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Desta 

forma, a hipertensão arterial é considerada um problema de saúde pública no 

mundo, inclusive no Brasil [7]. Conceitualmente, pressão arterial é a pressão 

exercida pelo sangue contra a superfície interna das artérias. Ela pode ser estimada, 

através da equação de Poiseuille-Hagen, como produto entre a resistência vascular 

periférica total e débito cardíaco. Assim, devido a esta proporcionalidade, fatores 

como freqüência cardíaca e o balanço de eletrólitos, alteram estas duas variáveis e 

podem modular a pressão arterial. Já foi demonstrado na literatura, tanto em animais 

quanto em humanos, que a disfunção do sistema nervoso autonômico pode levar à 

HAS e sua manutenção [8, 9].  
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O sistema nervoso autônomo é responsável pelo controle das funções viscerais 

ou involuntárias em contraposição ao sistema somático que inerva a musculatura 

esquelética. O sistema nervoso autônomo influencia a atividade da maioria dos 

tecidos e órgãos e regula intensamente o sistema cardiovascular, principalmente a 

pressão arterial e a freqüência cardíaca. Essa regulação se dá através de dois 

componentes distintos: o parassimpático (representado principalmente pelo nervo 

vago) e o simpático. Tanto o parassimpático quanto o simpático atuam na 

manutenção da estabilidade do ambiente interno do organismo sendo, portanto, 

fundamentais para a manutenção da homeostasia [2].  

Outro mecanismo também responsável pela manutenção da homeostase é o 

barorreflexo arterial, que atua a curto prazo, via terminações nervosas livres. Essas 

terminações são sensíveis a estímulos mecânicos, chamadas de barorreceptores e 

estão localizados principalmente no arco da aorta e na bifurcação das carótidas 

comuns, sendo responsáveis por informar aos centros de controle cardiovasculares 

sobre variações da pressão arterial. Os barorreceptores funcionam em um sistema 

de controle por feedback negativo, provocando ajustes na pressão arterial via 

alterações reflexas da atividade autonômica, que são fundamentais para o preciso 

controle a curto prazo da pressão arterial [10-12]. 

A modulação autonômica tem sido tradicionalmente avaliada em humanos por 

meio da mensuração da influência da atividade autonômica sobre órgãos-alvo, como 

o coração e vasos sanguíneos. O estudo da variabilidade da freqüência cardíaca 

(VFC) e da sensibilidade barorreflexa (SBR) são métodos amplamente utilizados na 

literatura e permitem a análise das flutuações batimento a batimento da frequência 

cardíaca em torno da média que ocorrem durante um determinado período [13, 14]. 

Estes métodos refletem o efeito da modulação parassimpática e simpática e outros 
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mecanismos de controle fisiológico no sistema cardiovascular [15], tendo como 

vantagem uma avaliação não invasiva e seletiva da função autonômica.  

Como dito anteriormente, o estudo da VFC é um método que nos permite 

analisar as flutuações da freqüência cardíaca durante períodos curtos ou 

prolongados. Estas análises geram medidas no domínio do tempo, ou seja, índices 

obtidos de um registro contínuo de eletrocardiograma, e medidas no domínio da 

freqüência, ou seja, medidas derivadas da análise da densidade do espectro de 

potência que descreve a distribuição da densidade (variância) em função da 

freqüência. A diminuição da VFC constitui um importante fator prognóstico para o 

aparecimento de eventos cardíacos em indivíduos previamente sadios [16] e de 

portadores de cardiopatias [17-19]. Esta diminuição da VFC está relacionada à 

hiperatividade adrenérgica e diminuição da atividade parassimpática cardíaca. 

Embora o mecanismo que explique o aumento do risco, devido à disautonomia, não 

esteja claramente definido, existem evidências experimentais de um efeito protetor 

da estimulação vagal sobre a vulnerabilidade elétrica ventricular [20, 21] 

correlacionando a hipoatividade parassimpática ao desenvolvimento de arritmias 

letais em cardiopatas [10]. Entretanto, a diminuição da VFC, também, se 

correlaciona ao aumento da incidência de eventos cardíacos isquêmicos em 

indivíduos saudáveis [16] e com mortalidade causada por falência cardíaca em 

pacientes após infarto agudo do miocárdio [19, 22], sugerindo a existência de outros 

mecanismos além da modulação elétrica, que explicam a relação entre VFC e 

mortalidade. 

A realização de exercício dinâmico promove importantes respostas do sistema 

cardiovascular, sendo o perfeito funcionamento do sistema nervoso autônomo 

essencial para a manutenção da homeostase [23, 24]. Dentre os efeitos da 
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realização de exercício dinâmico estão a vasodilatação nos músculos em 

movimento, com respostas cardiovasculares integradas que incluem aumento do 

débito cardíaco e da pressão arterial, e redução do fluxo sanguíneo para a 

circulação esplâncnica e dos músculos em repouso [25, 26]. É importante considerar 

que vários destes ajustes cardiovasculares se prolongam por horas após a 

interrupção do exercício físico (efeitos subagudos), os quais se somam para produzir 

as adaptações crônicas do treinamento físico [23]. Entretanto, existe grande 

variabilidade inter-individual nas respostas e adaptações da modulação autonômica 

ao exercício físico, e parte desta variação pode ser atribuída a fatores genéticos.  

Recentemente tem sido possível caracterizar variações em genes que podem 

explicar parte da variabilidade inter-individual nas respostas ao exercício físico. 

Neste contexto, estudos envolvendo polimorfismos no gene da óxido nítrico sintase 

endotelial (eNOS) têm despertado grande interesse da comunidade científica, visto 

que, a produção adequada de óxido nítrico (NO) pela eNOS é importante para as 

respostas do sistema cardiovascular ao exercício físico [27], podendo inclusive 

influenciar na modulação da função autonômica [28-32].  

Um dos polimorfismos do gene da eNOS mais estudados até o momento é o 

da região promotora (-786 T>C). Neste polimorfismo há uma troca da base 

nitrogenada timina para citosina, que foi descrito estar associado com redução da 

expressão da eNOS em sistemas celulares [33]. Dessa forma, este polimorfismo 

pode levar a redução dos níveis basais de NO e maior risco para espasmos 

coronarianos [34]. A possível influência do polimorfismo da região promotora sob a 

pressão arterial vem sendo investigada. Um estudo com homens pré-hipertensos, 

submetidos a sessões de intensidade de exercício variadas (40 – 60% do pico do 

VO2máx), indicou que portadores do alelo polimórfico para o polimorfismo -786T>C da 
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eNOS responderam mais favoravelmente aos efeitos anti-hipertensivos do exercício 

aeróbico se comparado aos não portadores do alelo polimórfico [35]. 

Um possível mecanismo responsável pela resposta diferenciada da pressão 

arterial entre os indivíduos pré-hipertensos pode estar relacionado com a influência 

do polimorfismo -786T>C da eNOS sob o sistema nervoso autônomo. Corroborando 

com essa hipótese, o estudo de Binkley e colaboradores [36] mostrou que indivíduos 

homozigotos para o polimorfismo da região promotora e que apresentavam 

insuficiência cardíaca congestiva tinham um maior desequilíbrio da função 

autonômica, sugerindo que alterações moleculares decorrentes do polimorfismo -

786T>C podem interferir na modulação autonômica. Por outro lado, este mesmo 

polimorfismo da eNOS não foi significativamente associado com nenhuma medida 

hemodinâmica cardiovascular durante um exercício submáximo ou máximo em 

mulheres na pós menopausa, sedentárias ou fisicamente ativas [37]. Dessa forma 

são necessários mais estudos que investiguem possíveis repercussões deste 

polimorfismo da eNOS sobre a pressão arterial e a modulação autonômica de 

indivíduos saudáveis.  

Vale salientar, que repercussões funcionais do polimorfismo -786T>C 

envolvendo a pressão arterial e a modulação autonômica parecem ser mais 

importantes e evidentes frente a situações fisiológicas que exijam respostas agudas 

do sistema cardiovascular para a manutenção da homeostase, como por exemplo a 

realização de exercício dinâmico máximo. No entanto, é importante ressaltar que as 

associações entre o polimorfismo da região promotora da eNOS com desfechos 

clínicos explicam apenas uma parte da etiologia complexa e multifatorial das 

doenças cardiovasculares. 
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Face ao exposto, nossa hipótese é que indivíduos com polimorfismo -786T>C 

da eNOS, quando submetidos a um teste cardiopulmonar de exercício máximo, 

apresentem um comprometimento da modulação do sistema nervoso autônomo e 

conseqüente diferença da resposta da pressão arterial.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral  

 

Avaliar o impacto do polimorfismo -786T>C da óxido nítrico sintase endotelial 

sobre a pressão arterial e modulação autonômica de indivíduos submetidos a um 

teste cardiopulmonar de exercício máximo. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Avaliar o impacto do polimorfismo -786T>C da óxido nítrico sintase endotelial 

sobre a pressão arterial antes e após a realização de um teste cardiopulmonar de 

exercício máximo; 

 

2. Avaliar o impacto do polimorfismo -786T>C da óxido nítrico sintase endotelial 

sobre a variabilidade da freqüência cardíaca antes e após a realização de um teste 

cardiopulmonar de exercício máximo; 

 

3. Avaliar o impacto do polimorfismo -786T>C da óxido nítrico sintase endotelial 

sobre a sensibilidade do barorreflexo arterial antes e após a realização de um teste 

cardiopulmonar de exercício máximo. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Amostra 

 

O recrutamento de voluntários e coleta de dados foi realizado ao longo dos 

últimos três anos, através de mídia impressa e eletrônica. Foram incluídos no estudo 

80 voluntários, com idade entre 18 e 49 anos, de ambos os sexos, que 

apresentaram exame físico normal e ausência de doença em curso de qualquer 

etiologia. 

 

Os critérios de exclusão foram: 

 

 Índice de massa corporal (IMC) inferior a 18,5 kg/m2 (desnutrição) ou superior a 

34,9 kg/m2 (obesidade grau II e III); 

 Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL; 

 Colesterol total ≥ 240 mg/dL e/ou LDL-colesterol ≥ 160 mg/dL e/ou triglicerídeos 

≥ 200 mg/dL [38]; 

 Pressão arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica 

(PAD) ≥ 90 mmHg; 

 Portadores de doenças crônicas; 

 Uso regular de medicações; 

 Mulheres em esquema de reposição hormonal ou período gestacional;  

 Tabagistas; 

 Praticantes de atividade física regular, ou adeptos de programa de 
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condicionamento físico, ou ex-praticantes de atividade física regular há menos de 3 

meses. 

 

3.2. Protocolo 

 

Todos os indivíduos selecionados para participar do projeto foram esclarecidos 

quanto aos procedimentos adotados no estudo, seus potenciais riscos e medidas de 

precaução e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. O protocolo 

foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética da instituição (CEP-CCM/HUAP 

005/07). O protocolo completo incluiu três visitas, as quais encontram-se detalhadas 

abaixo. 

 

Visita 1: Avaliação bioquímica 

 

Após um período de jejum de 12 horas, foi coletada uma amostra de sangue 

para a realização das seguintes dosagens: glicose (método enzimático automatizado 

– glicose oxidase/peroxidase; Dimension, Polymedco, Cortland Mayor – EUA), 

insulina plasmática (quimioluminescência; Sistema Immulite, Diagnostic Products 

Corporation, Los Angeles, CA – EUA), colesterol total, triglicerídeos e HDL-colesterol 

(método enzimático automatizado – colesterol oxidase/peroxidase; Dimension, 

Polymedco, Cortland Mayor – EUA), LDL-colesterol (calculado pela fórmula de 

Friedewald [39]), Proteína C reativa quantitativa (Turbidimetria – BORN) e leptina 

(radioimunoensaio; Linco Research Inc., St Charles, MO, EUA). 

 

Visita 2: Avaliação clínica 
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Exame clínico e histórico médico 

Um profissional treinado realizou o exame clínico completo, com avaliação da 

história médica pregressa e história familiar, além da medida de pressão arterial de 

repouso com esfigmomanômetro manual e eletrocardiograma de repouso (Marquette 

Hellige GMBH CardioSamaert ST, Freiburg – Alemanha). 

 

Avaliação antropométrica 

A composição corporal dos voluntários foi avaliada através das medidas 

antropométricas de peso e altura. O peso corporal e altura dos voluntários foram 

mensurados através de uma balança mecânica com estadiômetro (Filizola, Brasil) e 

o índice de massa corporal foi calculado de acordo com a seguinte fórmula 

[IMC=peso/(altura)2] [40]. 

 

Coleta de sangue para genotipagem 

Foi coletada uma amostra de sangue da veia cubital (1 tubo com EDTA de 4 

mL) para extração do DNA e análise do genótipo do polimorfismo -786T>C da 

eNOS. 

  

 

Visita 3: Avaliação hemodinâmica 

 

Os voluntários foram orientados a não realizar qualquer tipo de atividade física, 

bem como a abster-se de bebidas alcoólicas e cafeinadas nas 24 horas anteriores a 

cada visita. Os testes foram realizados no período da manhã após jejum de 1 hora. 
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Todas as mulheres foram avaliadas até o 12º dia do ciclo após o início da 

menstruação (fase folicular). No dia da avaliação hemodinâmica, o voluntário 

permaneceu em repouso na posição de decúbito dorsal durante 10 minutos em sala 

com temperatura controlada (22 - 24°C) e isolamento acústico. Após este período de 

aclimatização, foi realizado um registro inicial não invasivo e contínuo da pressão 

arterial e freqüência cardíaca durante 10 minutos para avaliação da modulação 

autonômica, conforme estudos prévios realizados pelo nosso laboratório [41-43]. 

Após o registro inicial, os voluntários foram conduzidos à esteira rolante 

(Inbramed, Porto Alegre - Brasil) para a realização de um teste cardiopulmonar de 

exercício máximo (TCPE). Após o término do TCPE foi realizado outro registro 

seguindo o mesmo protocolo do registro inicial. 

 

Figura 1. Protocolo do estudo e detalhamento das três visitas.  
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3.3. Métodos Empregados 

 

 3.3.1. Avaliação da pressão arterial, da variabilidade da frequência 

cardíaca e da sensibilidade barorreflexa 

 

A modulação autonômica cardiovascular foi avaliada mediante a análise da 

VFC e SBR. Estes dados foram gerados a partir de registros de frequência cardíaca 

e de pressão arterial contínuo batimento-batimento respectivamente, obtidos através 

da fotopletismografia infravermelha digital, Finometer (Finometer®, FMS, Amsterdam, 

ZO, Holanda), o qual utiliza um cuff de tamanho ideal acoplado ao terceiro dedo da 

mão do voluntário que é conectado ao aparelho. Utilizando-se a técnica de 

Modelflow [44] foi adquirida a curva de PA não invasiva, permitindo identificação de 

valores contínuos de PAS e PAD. 

Inicialmente as séries temporais de intervalos de pulso (IP) obtidas a partir do 

registro de pressão arterial (freqüência de amostragem = 1 kHz) pelo Finometer 

foram interpoladas (cubic spline) e decimadas de modo a se obter séries igualmente 

espaçadas no tempo, que posteriormente foram submetidas a uma Transformada 

Rápida de Fourier (FFT), método Welch’s, através de um algoritmo desenvolvido em 

linguagem Matlab (Matlab 6.0, Mathworks Inc., USA) para obtenção da densidade 

espectral. As séries temporais de IP e PAS foram analisadas e geraram variáveis de 

balanço autonômico baseadas na VFC e SBR [45]. O índice de balanço autonômico 

gerado no domínio do tempo de VFC foi o desvio padrão de todos os intervalos RR 

normais (DPRR). Já os índices no domínio da freqüência, através da análise 

espectral de VFC, foram: potência total; potência de baixa freqüência baseada na 

banda de baixa freqüência (BF) do espectro da potência (0,04 – 0,15 Hz); potência 
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de alta freqüência baseada na banda de alta freqüência (AF) do espectro da 

potência (0,15 – 0,40 Hz) e relação da potência de BF para a de AF (BF/AF), que 

pode ser considerada uma medida de equilíbrio simpato-vagal, chamada de index. A 

SBR foi avaliada pelo índice alfa de baixa freqüência (alfaBF), calculado pela raiz 

quadrada da razão entre as potências na banda de baixa freqüência dos IP e PAS 

[13, 45, 46]. 

 

Figura 2. Exemplo de análise espectral de VFC por rotina de análise desenvolvida em nosso 
laboratório. Potência AF, potência alta freqüência. Potência BF, potência de baixa freqüência. 

 

 3.3.2. Teste cardiopulmonar de exercício máximo 

 

Após o registro inicial, os voluntários foram conduzidos à esteira rolante 

(Inbramed, Porto Alegre, Brasil) para a realização de um teste cardiopulmonar de 

exercício segundo um protocolo de intensidade máxima, individualizado e 
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continuamente progressivo (protocolo de rampa) com duração prevista de 8 a 12 

minutos [47]. Os valores do consumo de oxigênio foram expressos em mL.kg-1.min-1. 

  

 3.3.3. Genotipagem do polimorfismo -786T>C  

 

  3.3.3.1. Extração de DNA 

 

A extração de DNA genômico a partir de sangue total foi realizada por método 

manual de precipitação salina. Inicialmente, as amostras foram submetidas à lise 

celular com 12 mL do tampão Tris-1 (Tris-HCl 10 mM pH 8,0, KCl 10 mM, MgCl2 10 

mM, EDTA 2 mM pH 8,0) contendo Triton X-100 a 2,5%. Após centrifugação a 1.900 

g por 5 minutos, os núcleos celulares foram lisados com 500 L do tampão Tris-2 

(Tris-HCl 10 mM pH 8,0, KCl 10 mM, MgCl2 10 mM, EDTA 2 mM pH 8,0, NaCl 0,4 M) 

contendo SDS a 1%. As proteínas foram removidas por precipitação salina com 80 

L de NaCl 5 M. O DNA presente no sobrenadante foi isolado por precipitação 

etanólica e finalmente, ressuspenso em 100 L do tampão TE (Tris-HCl 10 mM e 1 

mM EDTA, pH 8,0), mantido a –20C, até o momento do uso [48]. 

 

  3.3.3.2. Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 

As variantes genéticas do polimorfismo -786T>C, que estão localizadas na 

região flanqueadora 5´ do gene da eNOS, foram determinadas por PCR usando os 

primers 5’-ATG CTC CCA CCA GGG CAT CA-3’ (sense) e 5’-GTC CTT GAG TCT 

GAC ATT AGG G-3’ (antisense). Foi preparado um mix com os seguintes reagentes, 

do qual foram utilizados 25 μL em cada amostra: 28,8 μL de água Mili-Q e diversos 
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reagentes de kits industriais (5,0 μL de sulfato de amônio, 5,0 μL de dNTP, 5,0 μL de 

DMSO, 4,0 μL de cloreto de magnésio, 1,0 μL de primer sense, 1,0 μL de primer 

antisense e 0,2 μL de enzima Taq polimerase). Após o preparo dos mix, foi 

acrescido a cada amostra 1,5 μL de DNA genômico referente a cada voluntário. 

Estas foram colocadas no termociclador para a execução do PCR. O programa 

utilizado foi: 94oC/30 s, 51oC/40 min e 72oC/1 min, repetido 35 vezes.  

 

  3.3.3.3. Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) 

 

Após a finalização da programação do PCR, foi preparado um mix de enzima 

de restrição, do qual foram utilizados 8,0 μL em cada amostra. Estes 8,0 μL foram 

compostos por 0,8 μL de NgoMIV (New England Biolabs), 1,4 μL de tampão 

NEBuffer 4 e 5,8 μL de água Mili-Q. Após o preparo do mix de enzima de restrição, 

foi acrescido a cada amostra 2,0 μL de mix de PCR referente a cada voluntário. Em 

seguida, as amostras foram incubadas durante um período de no mínimo 4 horas em 

câmara úmida à 37oC.  

 

  3.3.3.4. Avaliação em gel de agarose e determinação do genótipo 

 

Após esse processo, as amostras foram acrescidas de tampão de amostra 

(30% glicerol, 0,25% azul de bromofenol e 0,25% xileno cianol) e analisadas por 

eletroforese (100 V constante, durante 35 min) em gel de agarose a 2%, marcado 

com brometo de etídio (1,0 mg/mL). Por último, foi feita a visualização por 

transiluminação ultravioleta dos fragmentos obtidos, os quais tinham: 237 pb para o 

alelo selvagem e 204 pb e 33 pb para o alelo polimórfico [49, 50]. 
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3.4. Análise Estatística 

 

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk e a 

homogeneidade de variâncias pelo teste de Levene. Quando necessário, foi 

realizada transformação logarítmica, permitindo a aplicação de testes paramétricos. 

A comparação entre os resultados obtidos nos grupos com e sem polimorfismo foi 

realizada utilizando o teste t de Student não-pareado no caso de variáveis com 

distribuição normal, e teste de Mann-Whitney no caso de variáveis sem distribuição 

normal. Variáveis descontínuas, como a freqüência de gênero e de indivíduos com 

alelo selvagem ou polimórfico foram analisadas utilizando o teste qui-quadrado. 

Quando adequado, foi utilizada ANOVA two-way para comparar os grupos de 

indivíduos com e sem a presença do polimorfismo, antes e após o TCPE para as 

variáveis autonômicas, utilizando o teste post hoc de Fisher para identificar 

diferenças significativas. Os dados foram apresentados como média±erro-padrão da 

média ou mediana±diferença interquartil, quando apropriado. A significância 

estatística foi considerada quando P < 0,05. Todas as análises foram realizadas 

através do programa STATISTICA (versão 8.0, StatSoft, Inc., Tulsa, OK, EUA). 
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4. RESULTADOS 

 

Foram analisados 80 indivíduos subdivididos em grupo selvagem e grupo 

polimórfico segundo a presença ou ausência do alelo polimórfico. Como pode ser 

observado na Tabela 1, não houve diferença significativa entre indivíduos do grupo 

selvagem e do grupo polimórfico quanto às variáveis de gênero, idade e quanto às 

variáveis antropométricas, bioquímicas e hemodinâmicas.  

 

Tabela 1. Dados antropométricos, bioquímicos e hemodinâmicos dos grupos 
selvagem e polimórfico. 

Variáveis 

Grupos 

P selvagem 

(GG) 

polimórfico 

(GT/TT) 

n (mulheres%) 39 (87%) 41 (68%) 0,19 

Idade (anos)* 27 ± 12  29 ± 15  0,86 

Peso (kg) 68,4 ± 1,9  69,0 ± 1,6  0,81 

Índice de massa corporal (kg.m-2)* 25,9 ± 5,7  26,1 ± 5,4  0,94 

Glicose de jejum (mg.dL-1)* 84,0 ± 12,0  84,0 ± 10,0  0,65 

Insulina de jejum (uUI.mL-1)* 6,8 ± 6,2  7,4 ± 4,7  0,65 

HOMA-IR* 1,4 ± 1,4  1,5 ± 1,2  0,72 

Colesterol (mg.dL-1) 174,5 ± 4,6  169,4 ± 5,9  0,51 

HDL (mg.dL-1) 53,2 ± 1,8  54,6 ± 2,2  0,63 

LDL (mg.dL-1) 103,3 ± 4,0  98,0 ± 5,0  0,42 

Triglicerídeos (mg/dL)* 87,0 ± 53,0  85,0 ± 57,0  0,86 

Proteína C reativa (mg.dL-1)* 0,3 ± 0,3  0,3 ± 0,3  0,92 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 112 ± 2  116 ± 2  0,84 

Pressão arterial diastólica (mmHg)* 68 ± 12  70 ± 8  0,94 

Frequência Cardíaca inicial (bpm) 

VO2máx (mL.kg-1.min-1)* 

175,5 

28,5 

± 

± 

18,0 

7,7 
 

178,0 

28,6 

± 

± 

23,0 

7,9 
 

0,79 

0,89 

Dados estão apresentados como média ± erro-padrão da média ou (*) mediana ± 
diferença interquartílica; HOMA-IR = índice de resistência insulínica; HDL = 
lipoproteína de alta densidade; LDL = lipoproteína de baixa densidade; VO2máx = 
consumo de oxigênio máximo relativo. 
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As proporções genotípicas estavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg com as 

freqüências alélicas de T e C para o polimorfismo -786T>C de 0,69 e 0,30, 

respectivamente (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Freqüência alélica e genotípica para o polimorfismo -786T>C. EHW: 
Equilíbrio de Hardy–Weinberg. 

 
 

Ao analisar comparativamente os grupos selvagem e polimórfico, a PAS era 

semelhante entre os grupos tanto nos momentos anterior quanto posterior a 

realização do TCPE. Porém, o grupo selvagem apresentou uma redução significativa 

após o exercício (P < 0,01) (Figura 3). Ao analisar o grupo polimórfico, verificou-se 

que a PAS foi semelhante antes e após o exercício (P = 0,19). 

Em relação a PAD, os grupos selvagem e polimórfico eram semelhantes tanto 

nos momentos anterior quanto posterior a realização do TCPE. Porém, o grupo 

polimórfico apresentou um aumento significativo após o exercício (P = 0,03) (Figura 

3). Ao analisar o grupo selvagem, verificou-se que a PAD foi semelhante antes e 

após o exercício (P = 0,15).  

 

N 

Freqüência alélica (%) Freqüência genotípica (%) EHW  

T C TT CT CC P 

80 
111 

(69,37%) 

49 

 (30,63%) 

39 

 (38,42%) 

33 

 (33,93%) 

8  

(7,49%) 
0,80 
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Figura 3. Pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica (mmHg) entre os grupos selvagem e 
polimórfico antes (préTCPE) e após (pósTCPE) o teste cardiopulmonar de exercício máximo (TCPE). 
 (*) P < 0,001 vs. préTCPE no mesmo grupo. 
(†) P < 0,05 vs. préTCPE no mesmo grupo.  

 

Quanto a análise de variabilidade da freqüência cardíaca no domínio do tempo, 

os grupos selvagem e polimórfico apresentaram uma redução do DPRR após o 

TCPE (Figura 4). Em relação ao domínio da freqüência, os grupos selvagem e 

polimórfico apresentaram um decréscimo das variáveis potência total, potência BF e 

potência AF e um aumento do índex após o TCPE (Figura 5). A SBR foi analisada 

através do índice alfa de baixa frequência (alfaBF), o qual estava reduzido em 

ambos os grupos após o TCPE (Figura 6). 
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Figura 4. Desvio padrão dos intervalos RR (DPRR) entre os grupos selvagem e polimórfico antes 
(préTCPE) e após (pósTCPE) o teste cardiopulmonar de exercício máximo (TCPE). 
 (*) P < 0,05 vs. préTCPE no mesmo grupo. 
 

 

Figura 5. Medidas de VFC no domínio da frequência entre os grupos selvagem e polimórfico antes 
(préTCPE) e após (pósTCPE) o teste cardiopulmonar de exercício máximo (TCPE). 
Potência AF, potência alta freqüência. Potência BF, potência de baixa freqüência. Index, relação da 
potência de baixa freqüência pela de potência de alta freqüência. 
(*) P < 0,05 vs. préTCPE no mesmo grupo. 
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Figura 6. Alfa de baixa frequência (alfaBF) entre os grupos selvagem e polimórfico antes (préTCPE) e 
após (pósTCPE) o teste cardiopulmonar de exercício máximo (TCPE). 
 (*) P < 0,05 vs. préTCPE no mesmo grupo. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Nesse estudo, testamos a hipótese de que a presença do polimorfismo -

786T>C da eNOS poderia influenciar as respostas de pressão arterial e a modulação 

autonômica após a realização de um TCPE. Os resultados encontrados mostraram 

que após uma sessão de exercício dinâmico máximo apenas os indivíduos sem o 

polimorfismo -786T>C apresentaram uma redução da PAS. Quanto à PAD, apenas 

os indivíduos com polimorfismo apresentaram aumento desta. Porém, em relação à 

VFC, ambos os grupos se comportaram de maneira semelhante antes e após o 

TCPE.  

 O exercício físico pode ser caracterizado como uma perturbação capaz de 

retirar o organismo do seu estado de homeostase, principalmente devido ao 

aumento da demanda metabólica. Contudo, para suprir essa nova demanda várias 

respostas fisiológicas são necessárias e, dentre elas, destacam-se as respostas do 

sistema cardiovascular ao exercício físico. A hipotensão pós-exercício é uma das 

principais alterações verificadas e caracteriza-se pela redução da pressão arterial 

durante o período de recuperação, fazendo com que os valores pressóricos 

observados pós-exercício permaneçam inferiores àqueles medidos antes do 

exercício [23]. Confirmando o efeito hipotensor do exercício sobre as variáveis 

pressóricas após o exercício dinâmico, o estudo de Bermudes AM e colaboradores 

[51] mostrou que uma sessão de exercício aeróbico realizado em cicloergômetro, 

com intensidade entre 60% e 70% da freqüência cardíaca máxima alcançada no 

teste ergométrico, foi eficaz em reduzir significativamente os níveis de pressão 

arterial. Esses dados corroboram com nosso estudo, já que observamos que 
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indivíduos saudáveis, sem a presença do alelo polimórfico, apresentaram redução 

da PAS após um TCPE. 

Além disso, foi mostrado em nosso estudo que indivíduos com o polimorfismo 

da região promotora apresentaram elevação da PAD. No entanto, este resultado não 

esta de acordo com o estudo The HERITAGE Family Study [52]. Apesar de avaliar 

indivíduos saudáveis com o polimorfismo 894G>T do exon 7 da eNOS (com 

genótipos GT e TT), os autores observaram uma menor redução da PAD frente a um 

exercício submáximo após um treinamento de 20 semanas em relação a indivíduos 

sem o polimorfismo 894G>T (com genótipo GG).  

Vários autores têm procurado explicar os mecanismos envolvidos na redução 

da pressão arterial durante o período de recuperação do exercício, e um dos 

mecanismos mais abordados é a redução na resistência vascular periférica total [53, 

54]. Esta redução pode estar relacionada com a vasodilatação provocada pelo 

exercício físico tanto na musculatura ativa quanto inativa. Piepoli e colaboradores 

[55] relataram que a vasodilatação nos músculos inativos pode estar relacionada à 

intensidade do exercício. Hagberg e colaboradores [56] demonstraram que a 

redução do débito cardíaco é o outro mecanismo responsável pela redução da 

pressão arterial após treinamento físico. No entanto, o estudo da resistência 

periférica total e do débito cardíaco não era o objetivo do estudo atual, não sendo, 

portanto, abordados. 

Sabe-se atualmente que variações genéticas modulam a resposta da pressão 

arterial ao exercício [57] e acredita-se que através da caracterização de variações 

em genes, é possível explicar parte da variabilidade inter-individual nas respostas ao 

exercício físico. No polimorfismo da região promotora, há uma troca da base 

nitrogenada timina para citosina, com conseqüente atividade diminuída de 
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transcrição da eNOS o que pode resultar na redução dos níveis basais de NO. Esta 

produção inadequada de NO pela eNOS poderia justificar as alterações das 

respostas pressóricas ao exercício encontrada nos indivíduos com e sem o 

polimorfismo -786T>C do estudo atual. 

Outros mecanismos também responsáveis pela manutenção da homeostase e 

que poderiam sofrer influencia de uma possível alteração na produção de NO são o 

barorreflexo arterial e o sistema nervoso autônomo, os quais foram avaliados no 

presente estudo pela análise da VFC. Na literatura são poucos os estudos que 

avaliaram a influencia de polimorfismos da eNOS sobre estes mecanismos. Binkley 

e colaboradores [36] mostraram que indivíduos homozigotos para o polimorfismo -

786T>C e que apresentavam insuficiência cardíaca congestiva apresentaram um 

maior desequilíbrio autonômico como reflexo das diferenças significativas na alta e 

baixa freqüência da VFC. Xing-Sheng Y e colaboradores [58] avaliaram a possível 

influência genotípica de nove polimorfismos em seis genes que têm um papel 

importante na regulação do sistema cardiovascular e verificaram que três 

polimorfismos estão associados com a variação da SBR. Um dos polimorfismos 

avaliados foi o -786T>C, o qual os portadores dos alelos TT apresentaram menor 

SBR. 

As ações do NO sobre as respostas pressóricas, VFC e SBR ainda não estão 

bem esclarecidas. Porém, como citado acima, a síntese de óxido nítrico pela eNOS 

desempenha um papel fundamental na regulação de mecanismos cardiovasculares. 

Vários polimorfismos do gene que codificam a eNOS são conhecidos e têm sido 

investigados [59-61] com relação à sua influência sobre o risco de doença 

cardiovascular na população em geral, e o seu melhor entendimento pode servir na 

prevenção dessas possíveis doenças associadas. 
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Os resultados encontrados devem ser interpretados mediante a presença de 

algumas limitações. A primeira limitação envolve a freqüência de genótipos na 

amostra. Embora os participantes apresentassem os três genótipos, ou seja, 

homozigoto selvagem, heterozigoto e homozigoto polimórfico, os participantes foram 

alocados em dois grupos: ausência ou presença do alelo C. Essa classificação foi 

feita pela baixa freqüência do genótipo CC (7,49%) e é usada com regularidade na 

literatura científica. Outra limitação está relacionada as medidas para avaliação 

bioquímica da produção de NO. O presente estudo não realizou medidas para 

avaliar a biodisponibilidade de NO ou a atividade da eNOS. Porém, estudos prévios 

mostram que a presença do polimorfismo -786T>C parece influenciar tanto na 

concentração de NO como na atividade da enzima. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Baseado nestes dados, os resultados sugerem que o polimorfismo -786T>C da 

eNOS esteja associado a uma resposta pressórica alterada após uma sessão de 

exercício dinâmico máximo. Porém, não se pode afirmar que este polimorfismo 

tenha impacto sobre a variabilidade da freqüência cardíaca e sensibilidade do 

baroreflexo arterial de indivíduos portadores deste polimorfismo. 
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