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RESUMO 
 
Rocha, Natália Galito. Presença do polimorfismo 894G>T da óxido nítrico 
sintase endotelial altera as respostas hemodinâmicas durante o estresse 
mental realizado após um exercício dinâmico máximo. 2010. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2010. 
 
 O óxido nítrico (NO) é um dos principais mediadores da vasodilatação durante o 
estresse mental e, em um grau variável, durante o exercício dinâmico. Considerando 
que os polimorfismos genéticos no gene da óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) 
parecem limitar a produção de NO, esta dissertação teve como objetivo avaliar os 
efeitos do polimorfismo  894G>T da eNOS localizado no exon 7 sobre as respostas 
hemodinâmicas ao estresse mental, antes e após um teste de esforço máximo 
cardiopulmonar. Trinta e cinco indivíduos saudáveis foram avaliados (32 ± 9 anos, 
80% mulheres), 16 sem (grupo selvagem; genótipo GG) e 19 com o polimorfismo 
894G>T (grupo polimórfico, GT ou genótipo TT). O teste de estresse mental utilizado 
foi o teste conflito palavra-cor (Stroop color word test) antes e 60 minutos após um 
teste de esforço máximo cardiopulmonar (TECP) realizado em uma esteira rolante 
com um protocolo de rampa individualizado a fim de alcançar o esforço máximo 
entre 8-12 minutos. Durante o estresse mental, pressão arterial foi medida pelo 
método auscultatório, a freqüência cardíaca por um freqüencímetro e a reatividade 
vascular do antebraço, pelo método de pletismografia de oclusão venosa. A 
condutância vascular do antebraço foi obtida a partir da relação entre o fluxo 
sanguíneo do antebraço e a pressão arterial média. Todas as avaliações foram 
realizadas de forma duplo-cego. Os grupos selvagem e polimórfico foram 
semelhantes quanto às variáveis antropométricas, metabólicas, de pressão arterial 
em repouso e de TECP (P > 0,05). As proporções genotípicas estavam em equilíbrio 
de Hardy-Weinberg (P > 0,05). Antes do TECP, a resposta da pressão arterial 
sistólica durante o estresse mental foi maior no grupo polimórfico (Δ grupo selvagem: 
5,1 ± 2,0% vs Δ grupo polimórfico: 11,2 ± 1,8%, P = 0,04), enquanto o aumento da 
condutância vascular foi semelhante entre os grupos (Δ grupo selvagem: 69,0 ± 
22,1% vs Δ polimórfico: 57,8 ± 20,1%, P = 0,46). Após o TECP, a pressão arterial 
sistólica apresentou-se diminuída durante o basal e o estresse mental quando 
comparado ao momento anterior ao TECP (P < 0,05), independentemente do 
genótipo. No entanto, a resposta de pressão arterial sistólica durante o estresse 
mental foi ainda maior no grupo polimórfico (Δ grupo selvagem: 3,6 ± 1,6% vs Δ 
grupo polimórfico: 8,9 ± 1,4%, P = 0,04). A resposta de condutância vascular durante 
o estresse mental foi menor no grupo polimórfico quando comparado ao momento 
anterior ao TECP (Δ grupo polimórfico antes do TECP: 57,8 ± 20,1% vs Δ grupo 
polimórfico após o TECP: 21,0 ± 12,9%, P = 0,03). As respostas de pressão arterial 
diastólica e freqüência cardíaca ao estresse mental foram semelhantes entre os 
grupos antes e após o TECP (P > 0,05). Assim, conclui-se que os indivíduos com o 
polimorfismo 894G>T apresentam maior resposta pressórica ao estresse mental, 
tanto antes como após uma sessão de exercício dinâmico máximo, e uma menor 
resposta de condutância vascular após o exercício.  
 
Palavras-chave: polimorfismo, estresse mental, reatividade vascular, exercício 
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ABSTRACT 
 
Rocha, Natália Galito. Presence of the 894G>T polymorphism of endothelial 
nitric oxide synthase modifies the hemodynamic responses to a mental stress 
challenge performed after dynamic exercise. 2010. Dissertation (Master in 
Cardiovascular Science) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010. 
 
 
Nitric oxide (NO) is a key mediator of vasodilation during mental stress and to a 
variable extent also during dynamic exercise. Considering that genetic 
polymorphisms in the nitric oxide synthase (eNOS) gene seem to restrict the 
production of NO, this study aimed to evaluate the effects of the 894G>T eNOS 
polymorphism located in exon 7 on the hemodynamic responses to mental stress, 
before and after a bout of maximal dynamic exercise. Thirty-five healthy subjects 
were enrolled (32 ± 9 years, 80% women), 16 without (wild group; genotype GG) and 
19 with the 894G>T polymorphism (polymorphic group, GT or TT genotype). The 
mental stress challenge consisted of the word-color conflict (Stroop color word test) 
before and 60 min after a maximal cardiopulmonary exercise test (CPET) performed 
on a treadmill following an individualized ramp protocol, designed to reach peak effort 
between 8-12 minutes. During mental stress, blood pressure was measured by the 
auscultatory method, heart rate was measured by a frequency counter and forearm 
vascular reactivity by the venous occlusion plethysmography. Forearm vascular 
conductance was derived from the ratio between forearm blood flow and mean 
arterial pressure. All measurements were performed in a double blind manner. The 
wild and polymorphic groups were similar regarding anthropometric, metabolic, 
resting blood pressure and CPET variables (P > 0.05). The genotypic proportions 
were in Hardy-Weinberg equilibrium (P > 0.05). Before the CPET, the systolic blood 
pressure response during mental stress was higher in the polymorphic group (∆ wild 
group: 5.1 ± 2.0% vs. ∆ polymorphic group: 11.2 ± 1.8%, P = 0.04), while the 
vascular conductance increase was similar between the groups (∆ wild group: 68.9 ± 
22.1% vs. ∆ polymorphic group: 57.8 ± 20.1%, P = 0.46). After the CPET, systolic 
blood pressure at baseline and during mental stress was lower when compared to 
the measurement before the CPET (P < 0.05), regardless of the genotype. However, 
the systolic blood pressure response during mental stress was still higher in the 
polymorphic group (∆ wild group: 3.6 ± 1.6% vs. ∆ polymorphic group: 8.9 ± 1.4%, P 
= 0.04). The vascular conductance response during mental stress was lower in 
polymorphic group when compared to the measurement before the CPET (∆ 
polymorphic group before the CPET: 57.8 ± 20.1% vs. ∆ polymorphic group after the 
CPET: 21.0 ± 12.9%, P = 0.03). The diastolic blood pressure and heart rate 
responses to mental stress were similar between the groups before and after the 
CPET (P > 0.05). Thus, it appears that subjects with the polymorphism 894G>T 
presented a higher blood pressure increase in response to mental stress, both before 
and after a maximal bout of dynamic exercise, and a blunted vascular conductance 
response after exercise.  
 
Key words: polymorphism, mental stress, vascular reactivity, exercise 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte natural no 

mundo, inclusive no Brasil (1). Dados preliminares do ano de 2008 apontam que 

aproximadamente 30% dos registros de mortalidade foram decorrentes de doenças 

cardiovasculares (dados DATASUS). Independentemente dos fatores causais, a 

disfunção endotelial (2, 3) constitui um mecanismo central no desenvolvimento e 

progressão de doenças do sistema cardiovascular. Além disso, pode atuar como 

marcador precoce de doença (4), assim como, preditor independente de eventos 

cardiovasculares (5). 

O estresse mental (EM) e o exercício físico são considerados estímulos 

fisiológicos capazes de provocar importantes modificações no sistema 

cardiovascular, as quais exigem, por sua vez, respostas endoteliais adequadas 

como elemento integral do processo de manutenção da homeostase. Dessa forma, 

esses estímulos vêm sendo utilizados como ferramentas para avaliação da fisiologia 

e fisiopatologia do sistema cardiovascular. 

 

1.1. A pressão arterial e a freqüência cardíaca 

 
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, todos os fatores que alteram estas 

duas variáveis podem alterar a pressão arterial. Dentre aqueles que modificam o 

débito cardíaco, deve-se mencionar as alterações da volemia, da contratilidade do 

miocárdio e da freqüência cardíaca. Já a regulação da resistência vascular periférica 

depende do complexo mecanismo de regulação da resistência das arteríolas, no 

qual atuam de modo interrelacionado: o balanço de eletrólitos, especialmente do 

sódio, do potássio e do cálcio; o sistema renina-angiotensina-aldosterona; os 

barorreceptores do seio carotídeo, do arco aórtico e do átrio direito; 

neurotransmissores como a adrenalina e a noradrenalina; e hormônios de diversas 

glândulas, dentre outros (6-8). 

A pressão arterial varia entre um valor máximo durante a sístole caracterizada 

pela ejeção do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta (pressão arterial 
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sistólica, PAS) e um mínimo na diástole caracterizada pelo relaxamento com 

posterior enchimento do ventrículo esquerdo (pressão arterial diastólica, PAD).  

A primeira mensuração da pressão arterial foi realizada via intra-arterial em 

um animal no ano de 1710 por Stephen Hales na Inglaterra (9). Atualmente, um dos 

métodos mais utilizados para mensuração da pressão arterial, seja para uso clínico 

ou em pesquisa, é o método indireto, baseado na oclusão do fluxo da artéria 

braquial por um manguito pneumático ligado a um manômetro de mercúrio. Este 

manômetro pode ser do tipo aneróide ou de coluna de mercúrio (10). Em 1905, 

Nicolai Korotkoff mostrou ser possível ouvir os ruídos produzidos quando o 

manômetro era esvaziado; a ausculta dos mesmos, com o auxílio de um 

estetoscópio aplicado sobre a artéria braquial durante a deflação do manguito 

pneumático, permitiu a caracterização de "fases" destes ruídos, cujo início e fim 

podem ser usados para avaliar a PAS e a PAD (11, 12).  

A freqüência cardíaca, por sua vez, representa o número de vezes que os 

ventrículos do coração contraem por unidade de tempo, geralmente, por minuto. 

Esses batimentos são originários de estímulos elétricos gerados no nodo sinusal 

presente na aurícula direita do coração (8). Sua mensuração pode ser realizada 

manualmente por palpação, por freqüencímetros ou ainda por oxímetros. Algumas 

alterações na freqüência cardíaca, definidas como variabilidade da freqüência 

cardíaca, são normais e indicam a habilidade do coração em responder aos 

múltiplos estímulos fisiológicos e ambientais, dentre eles, respiração, exercício físico, 

estresse mental, alterações hemodinâmicas e metabólicas, sono e ortostatismo, 

entre outros (13, 14).  

Além disso, o sistema nervoso autônomo 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 (15), mas ambos diferem quanto à anatomia, neurotransmissores, 

receptores e suas ações fisiológicas (8). A estimulação do sistema parassimpático 

promove diminuição do automatismo, da excitabilidade, condutibilidade e da 

contratilidade do coração. Por outro lado, a atividade simpática tende a estimular a 
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função cardíaca, promovendo efeitos opostos ao parassimpático, atuando no 

aumento da freqüência cardíaca e da excitabilidade elétrica do coração. Desta 

forma, a regulação rápida e precisa da resposta cardiovascular a modificações 

ambientais e estímulos fisiológicos como, por exemplo, a realização de exercício 

físico e as situações de estresse emocional são realizadas predominantemente 

através do balanço entre a atividade do sistema nervoso parassimpático e simpático 

(12). 

Estudos epidemiológicos demonstram uma relação inversa entre a 

capacidade funcional, morbidade e mortalidade cardiovasculares (16). Dentre os 

fatores de risco para mortalidade, a hipertensão arterial explica 40% das mortes por 

acidente vascular cerebral e 25% daquelas por doença coronariana (10). Quanto à 

freqüência cardíaca, vários estudos têm demonstrado uma relação direta entre a 

freqüência cardíaca de repouso ou submáxima e risco de desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, ou seja, indivíduos com menor freqüência cardíaca em 

repouso ou menor taquicardia durante o exercício físico submáximo apresentam 

menor probabilidade de desenvolverem cardiopatias (17). 

Os indivíduos cotidianamente passam por situações estressantes e a 

resposta fisiológica às mesmas é normal e necessária. Algumas respostas 

comumente verificadas nessas situações são a elevação da pressão arterial e a 

elevação da freqüência cardíaca, ocasionadas, geralmente, devido à ativação do 

sistema nervoso simpático (18-21). Contudo, estudos têm associado respostas 

exacerbadas da pressão arterial e da freqüência cardíaca ao maior risco de 

aparecimento de doenças (22, 23). É importante ressaltar que o endotélio vascular 

tem papel fundamental nessas respostas ao estresse, principalmente, pela 

capacidade de sintetizar substâncias vasodilatadoras e vasoconstritoras para 

regulação do tônus vascular.  

 
 

1.2. A reatividade vascular  

 

A descoberta de Furchgott e Zawadzki, em 1980, de que a vasodilatação em 

resposta à acetilcolina em preparações de anéis de aorta era dependente da 

presença de células endoteliais íntegras, revolucionou o estudo da fisiologia 

cardiovascular (24). Atualmente, o endotélio é considerado um órgão endócrino ativo 
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que, em resposta a estímulos humorais, neurais e mecânicos sintetiza e libera 

substâncias que participam do processo de modulação do tônus vascular, regulação 

da coagulação, trombólise, remodelamento vascular e resposta inflamatória (25). 

Alguns estímulos como a pressão que o sangue exerce sobre a parede 

vascular, também conhecida como tensão de cisalhamento ou shear stress, e 

modificações no ambiente químico local como, por exemplo, a presença de hipóxia 

tecidual, promovem a liberação de substâncias vasodilatadoras pelo endotélio, 

especialmente o óxido nítrico (NO) (26, 27). O NO é sintetizado a partir do 

aminoácido L-arginina por ação da enzima óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) e 

pela presença de diversos co-fatores, como tetraidrobiopterina (BH4), calmodulina 

(CaM) e nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzido (NADPH). No músculo liso 

adjacente, o NO estimula a guanilato ciclase solúvel, resultando no aumento da 

conversão da guanosina trifosfato (GTP) em guanosina monofosfato cíclica (GMPc), 

a qual diminui as concentrações de cálcio intracelular e promove o relaxamento da 

musculatura lisa vascular (28). Além de ser considerado um potente regulador do 

tônus vascular (29), o NO inibe a agregação plaquetária e a adesão de leucócitos 

(30, 31), reduz a oxidação de partículas de lipoproteínas de baixa densidade (LDL-

colesterol) (32), e reduz o crescimento e migração de células musculares lisas (33, 

34). Existem também outras substâncias vasodilatadoras secretadas pelo endotélio, 

como o fator hiperpolarizante derivado do endotélio e prostaciclinas, e substâncias 

vasoconstritoras, como endotelina, angiotensina II e tromboxano A2 que promovem a 

manutenção do tônus vascular. Vale a pena ressaltar que, além do equilíbrio entre 

substâncias vasodilatadoras e vasoconstritoras, a reatividade vascular é também 

dependente de fatores miogênicos e do sistema nervoso autônomo (26). 

Agressões químicas, mecânicas ou metabólicas ao vaso podem levar à 

disfunção endotelial e, conseqüentemente, ao comprometimento da reatividade 

vascular. A resposta vascular a estes agentes agressores envolve a interação de 

diversos grupos celulares como monócitos, linfócitos T, plaquetas e células 

musculares lisas vasculares, dando início a uma série de eventos que culminam com 

a formação da placa aterosclerótica (25). Sabe-se hoje que o endotélio tem 

participação central na patogênese da aterosclerose, deflagrando uma resposta 

inflamatória que é a responsável pela formação e instabilização da placa 
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aterosclerótica, com influência direta no curso clínico de doenças cardiovasculares, 

como hipertensão arterial (35) e insuficiência cardíaca (36).  

Atualmente, diferentes métodos são utilizados na investigação da função 

endotelial, abrangendo desde a biologia celular e molecular até a pesquisa clínica 

aplicada a seres humanos. Estes métodos ganharam importância não apenas por 

possibilitar a investigação da fisiopatologia da disfunção endotelial, mas também por 

representar um marcador de risco precoce para eventos cardiovasculares (37-39). 

Dentre os métodos de avaliação não-invasiva do fluxo de sangue periférico está a 

pletismografia de oclusão venosa, que é uma técnica capaz de quantificar variações 

de volume em um determinado membro (inferior ou superior) em situações como 

repouso e durante o EM. Dessa forma, testes que avaliam a reatividade vascular 

através da vasodilatação dependente de endotélio podem ser úteis para o 

entendimento de possíveis mecanismos psico-fisiológicos no desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, dentre elas, o desenvolvimento de hipertensão e a 

progressão de aterosclerose carotídea, associadas a respostas ao EM (40-44).  

 

1.3. O estresse mental 

 

O estresse está constantemente presente em nossas vidas. Considerando 

que a vida consiste em um equilíbrio fisiológico dinâmico, o organismo humano 

desenvolveu, como forma de adaptação a essas situações de EM, um sistema 

complexo, constituído por componentes do sistema nervoso central. Este inclui os 

neurônios do núcleo paraventricular hipotalâmico, que produzem o hormônio de 

liberação da corticotrofina, núcleos noradrenérgicos do tronco cerebral com seus 

componentes periféricos, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e o sistema nervoso 

autônomo, cuja principal função é manter a homeostase no repouso e em situações 

de EM (45). Este sistema exerce importante influência em muitas funções vitais, 

como a respiração, o metabolismo intermediário e o tônus cardiovascular, que 

também são alteradas por estados de estresse.  

Estudos epidemiológicos e experimentais demonstram uma conexão entre as 

respostas ao EM e o desenvolvimento de diversas doenças (46, 47). O sistema 

cardiovascular possui ampla participação na resposta ao estresse (48), sofrendo por 

isso as conseqüências de sua exacerbação (49, 50). A suspeita de que estados de 
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EM agudos e crônicos sejam fatores de risco para maior morbimortalidade por 

doença cardiovascular é antiga. Entretanto, a adequada comprovação científica 

deste fato somente vem sendo obtida mais recentemente (51, 52). Em indivíduos 

susceptíveis, a ativação do sistema nervoso simpático decorrente do EM leva ao 

aumento exacerbado dos valores de pressão arterial, redução da perfusão 

miocárdica, aumento do consumo miocárdico de oxigênio e aumento da instabilidade 

elétrica cardíaca, e pode desencadear arritmias cardíacas e infarto agudo do 

miocárdio (48). O estresse psicossocial decorrente de terremotos e bombardeios já 

foi descrito como importante fator de risco para a ocorrência de eventos 

cardiovasculares agudos (53-55). Situações menos dramáticas e, a princípio, até 

mesmo divertidas, como jogos de futebol, também têm sido descritas como gatilho 

para eventos cardíacos (41, 56). Dessa forma, a reatividade exacerbada ao EM 

identifica indivíduos sob maior risco de apresentar eventos cardiovasculares (44, 57-

59).  

As respostas do sistema cardiovascular ao EM, por sua vez, dependem, em 

parte, da integridade endotelial, pois um dos mecanismos fundamentais para essa 

resposta é a reatividade vasodilatadora. Estudos prévios investigaram os 

mecanismos fisiológicos responsáveis pela resposta vasodilatadora durante a 

manobra de EM (60, 61). Foi verificado que, ao bloquear a enzima óxido nítrico 

sintase com o inibidor competitivo da mesma [NGmonometil-L-arginina (L-NMMA)], 

houve uma diminuição do fluxo sanguíneo no braço experimental quando 

comparado com o braço controle, sem o uso do inibidor. Esse efeito provocado pelo 

L-NMMA durante o EM deixa de ser observado quando se administra 

concomitantemente nitroprussiato de sódio, um vasodilatador independente de 

endotélio (60, 61). Isso indica que a vasodilatação dependente de endotélio durante 

o EM é consistentemente modulada pelo NO.  

Considerando que a magnitude dos efeitos fisiológicos ao estresse depende 

da interação entre o estímulo e o indivíduo, situações semelhantes podem produzir 

respostas bastante diversas em pessoas diferentes e no mesmo indivíduo em 

condições diferentes. Portanto, não basta saber somente a percepção subjetiva 

sobre o estresse para conhecer a reatividade do organismo, é necessário medi-la. 

Os chamados “testes de estresse mental” têm por objetivo simular situações de EM 

ou psicológico de forma padronizada e em ambiente controlado sob monitorização 



 
 
 

7 
 

hemodinâmica e eletrocardiográfica. A principal utilidade clínica desses testes está 

na avaliação do grau de exacerbação das repostas fisiológicas ao EM. 

 

1.4.  O exercício físico 

 

O exercício físico é considerado um estresse fisiológico capaz de promover 

alterações no sistema cardiovascular ou modular as respostas a outros estímulos. 

Os exercícios são capazes de aumentar a demanda metabólica através das 

contrações musculares que provocam uma série de ajustes fisiológicos e, assim, 

proporcionam maior oferta de oxigênio e micronutrientes para o músculo em 

exercício; e possibilitam a transferência de energia para o trabalho mecânico, 

aumentando a liberação de calor e promovendo ativação do centro integrador para o 

controle da temperatura corporal (62). A resposta do organismo frente à prática de 

exercícios físicos para garantir a homeostase é denominada resposta fisiológica ao 

exercício ou efeitos agudos. Dentre esses efeitos, podemos destacar a 

vasodilatação nos leitos vasculares que estão com taxa metabólica aumentada e 

vasoconstrição em leitos de tecidos menos necessários durante o exercício. Estas 

respostas são fundamentais para a redistribuição do fluxo sangüíneo periférico, e 

dependem, principalmente, da produção de substâncias vasodilatadoras pelo 

endotélio dos leitos vasculares de tecidos ativos, principalmente o NO, mas também 

do aumento da atividade simpática para os tecidos inativos (63, 64). Apesar de 

alguns estudos mostrarem que o NO não apresenta papel relevante como mediador 

da vasodilatação dos vasos musculares durante o exercício (65), sua participação 

após a realização do exercício parece ser importante (66). Em adição, deve-se 

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 (62).  

 Quanto à modulação de outros estímulos, o exercício físico é capaz de 

atenuar respostas cardiovasculares ao EM, quando realizado anteriormente a este 

(20, 21, 67).  Santaella et al. (68) mostraram que uma única sessão de exercício 

(50% do VO2máx) promove um efeito hipotensor que é sustentado durante o teste de 

EM em normotensos e hipertensos, sendo mais evidente no último grupo. A meta-

análise de Hammer et al. (69) sobre o assunto sugere que o efeito atenuador de uma 
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única sessão de exercícios sobre a reatividade hemodinâmica ao estresse é um 

fenômeno que é evidente em sessões de exercício com doses mínimas de 30 

minutos a 50% do consumo máximo de oxigênio, com uma tendência a intensidades 

maiores demonstrarem maiores efeitos. Outro aspecto a considerar é o intervalo de 

tempo entre o exercício físico e a avaliação da reatividade ao EM (70). A maioria dos 

estudos comparados por essa meta-análise considera um tempo máximo de 

avaliação pós-exercício de 40 minutos e somente um estudo avaliou os efeitos do 

exercício após 24 horas de sua realização, no entanto, não encontrou efeitos (69). 

Considerando que indivíduos passam cotidianamente por situações de estresse e 

que estas podem não ocorrer imediatamente após o exercício, não está claro na 

literatura até quanto tempo após a realização de exercícios físicos ainda se pode 

verificar seus efeitos atenuadores sobre a reatividade hemodinâmica ao EM. 

 

1.5. O polimorfismo 894 G>T do gene da eNOS 
 

Comumente são confundidos os conceitos de mutações e polimorfismos. 

Mutações são caracterizadas por alterações permanentes na seqüência de pares de 

bases do DNA que ocorrem em um único nucleotídeo, podendo ser mais extensas. 

Essas alterações podem estar presentes em células germinativas e, 

conseqüentemente, serem transmitidas às próximas gerações ou em células 

somáticas, de caráter não hereditário. As mutações possuem freqüência menor que 

1% na população, devido ao fato de, geralmente, serem prejudiciais ao organismo e 

assim, sofrerem seleção natural. Diferentemente das mutações, os polimorfismos 

genéticos podem ser caracterizados como a ocorrência simultânea, numa mesma 

população, de duas ou mais formas alternativas de um gene ou de uma seqüência 

de DNA não codificadora e que está presente em, pelo menos, 1% da população 

(71).  Existem vários tipos de polimorfismos genéticos, dentre eles, destaca-se o 

polimorfismo de nucleotídeo único (SNP, single nucleotide polymorphism) 

caracterizado pela variação de um único nucleotídeo em uma seqüência genômica 

(71), como é o caso do polimorfismo 894 G>T presente no gene da eNOS.  

 A magnitude das respostas fisiológicas ao EM é bastante variada entre os 

indivíduos (61), mesmo quando eles são pareados por idade, sexo, condição física, 

fatores de risco e entre outros. Dessa forma, parte desta variação pode ser atribuída 
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a fatores genéticos. Com o avanço do seqüenciamento do DNA humano, tem sido 

possível caracterizar variações na seqüência do genoma que estão associadas à 

variabilidade inter-individual (72) nas respostas e adaptações a estímulos fisiológicos 

(73), assim como, sua influência no processo de desenvolvimento e progressão de 

doenças cardiovasculares (74). Neste contexto, estudos envolvendo polimorfismos 

do gene da eNOS têm despertado grande interesse da comunidade científica, visto 

que a produção adequada de NO pela eNOS é fundamental para a homeostasia 

cardiovascular durante a manobra de EM (75), principalmente devido à regulação do 

tônus vascular (24).  

O gene da eNOS está localizado no locus 7q35-36, contendo 26 exons 

totalizando 21kb onde já foram identificados alguns polimorfismos. Dentre estes, o 

polimorfismo 894G>T, localizado no exon 7, é caracterizado pela troca do 

nucleotídio contendo a base nitrogenada guanina pelo nucleotídeo contendo a base 

nitrogenada timina na posição 894 (G894T) do gene e, conseqüentemente, a 

substituição do aminoácido glutamato pelo aspartato na posição 298 da enzima, 

levando a uma alteração na estrutura primária da proteína. Esse polimorfismo tem 

sido associado com alterações de mecanismos moleculares, como atividade 

reduzida da eNOS (76) e modificação na localização da enzima nas cavéolas das 

células endoteliais, o que pode ocasionar a diminuição da resposta dependente do 

estresse de cisalhamento, assim como, o comprometimento do ciclo regulatório da 

eNOS (77).  

Embora controversos, estudos mostram que as alterações moleculares 

provocadas pelo polimorfismo 894G>T podem contribuir para o processo de 

desenvolvimento e progressão da disfunção endotelial, levando a menor produção 

de NO (64-66) e uma redução na reatividade vascular (78-80). Por sua vez, quando 

avaliada a influência da presença do polimorfismo 894G>T em desfechos clínicos, 

observa-se a sua associação a doenças cardiovasculares de modo geral, tais como 

coronariopatia (81, 82), infarto do miocárdio (74, 78), hipertensão (83) e acidente 

cerebrovascular isquêmico (84). Porém, estudos semelhantes não têm identificado 

associação entre este polimorfismo e doença cardiovascular (85, 86) e/ou têm 

sugerido a relevância de outros polimorfismos em detrimento do 894G>T (87-89). É 

importante ressaltar que as associações entre o polimorfismo 894G>T e desfechos 
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clínicos explicam apenas uma parte da etiologia complexa e multifatorial das 

doenças cardiovasculares.  

Além disso, a interpretação dos resultados deve ser realizada levando-se em 

consideração possíveis limitações e características dos estudos. Espera-se que as 

alterações decorrentes de polimorfismos da eNOS sejam mais evidentes em 

indivíduos homozigóticos para o polimorfismo em comparação com heterozigóticos 

(90), em indivíduos que são homozigóticos para mais de um polimorfismo da eNOS 

(90), ou ainda, em indivíduos que possuam o polimorfismo associado à fatores 

fenotípicos que provocam aumento do estresse oxidativo (91), e, portanto, maior 

degradação de NO.Portanto, é de se esperar que a ocorrência de repercussões 

funcionais decorrentes da presença do polimorfismo 894G>T se expresse de 

maneira mais importante e evidente em indivíduos polimórficos, frente a situações 

fisiológicas nas quais sejam exigidas aumento da biodisponibilidade de NO como a 

resposta observada ao exercício dinâmico máximo (80). 

 

1.6. A hipótese do estudo 

 

Dessa forma, considerando que a resposta vascular à manobra de EM é 

dependente de NO, que o papel do NO como um vasodilatador está aumentado 

após a realização de exercício e que o polimorfismo 894G>T parece ter um papel de 

redução da liberação de NO em resposta ao estresse de cisalhamento (64), a 

hipótese dessa dissertação é de que a presença do polimorfismo 894G>T da eNOS  

altere as respostas hemodinâmicas durante o EM realizado após um exercício 

dinâmico máximo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral  

 

 Avaliar o impacto do polimorfismo 894G>T nas respostas hemodinâmicas 

durante o estresse mental antes e após um exercício dinâmico máximo em 

indivíduos sedentários. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

a) Avaliar o impacto do polimorfismo 894G>T nas respostas pressóricas, de 

freqüência cardíaca e de reatividade vascular ao estresse mental; 

b) Avaliar o impacto do polimorfismo 894G>T sobre as variáveis pressóricas, de 

freqüência cardíaca e de reatividade vascular antes e 60 minutos após um 

teste de esforço máximo cardiopulmonar. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Amostra 

 

Foram avaliados 35 indivíduos saudáveis na faixa etária 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 inclusão foram: 

 

a. índice de massa corporal (IMC) entre 18,5 e 29,9 kg.m-2 (eutrofia e 

sobrepeso) (92); 

b. glicemia de jejum < 126 mg.dL-1 (93); 

c. colesterol total < 240 mg.dL-1 e/ou LDL-colesterol < 160 mg.dL-1 e/ou 

triglicerídeos < 200 mg.dL-1 (1); 

d. PAS < 140 mmHg e PAD < 90 mmHg (10); 

e. ausência de doenças crônicas; 

f. sem uso regular de medicações, exceto anticoncepcionais orais; 

g. mulheres que não estejam na menopausa e em período gestacional; 

h. não fumantes ou ex-fumantes por pelo menos 6 meses; 

i. sedentários ou ex-praticantes de atividade física regular há mais de dois 

meses. 

 

3.2. Protocolo 

 

Foi realizado um estudo duplo-cego e controlado. A avaliação completa 

(figura 1) incluiu três visitas: na visita 1 foi realizada a avaliação bioquímica; na visita 

2, a avaliação clínica; e na visita 3, a avaliação hemodinâmica.   

O protocolo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição 

(CEP-CCM/HUAP 005/07). Todos os indivíduos assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido.  
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VISITA 1: Avaliação Bioquímica 

 

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

sangue para a realização das seguintes dosagens: glicose basal, insulina 

plasmática, colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol, triglicerídeos e proteína 

C reativa quantitativa. 

 

VISITA 2: Avaliação Clínica 
 

Exame clínico completo, com avaliação da história médica pregressa e 

história familiar, além da medida de pressão arterial e eletrocardiograma de repouso 

(Marquette Hellige GMBH CardioSmart ST, Freiburg, Alemanha).  

Para realização das medidas de pressão arterial, o voluntário permaneceu em 

repouso por 10 minutos na posição de decúbito e, em seguida, foram realizadas 

duas medidas de pressão, com um intervalo mínimo de 5 minutos entre elas, 

utilizando um esfigmomanômetro manual. A PAS foi determinada pelo primeiro som 

(fase I de Korotkoff) e a PAD, pelo desaparecimento do som (fase V de Korotkoff) 

(10). 

 

VISITA 3: Avaliação Hemodinâmica  
 

A avaliação hemodinâmica foi realizada sempre no período da manhã, após 1 

hora de jejum. Os voluntários foram orientados a não realizar qualquer tipo de 

atividade física, se abster de bebidas alcoólicas e cafeinadas nas 24 horas 

anteriores a cada avaliação e todas as mulheres foram avaliadas até o 12º dia do 

ciclo após o início da menstruação (fase folicular). Eles permaneceram em repouso 

na posição de decúbito durante 10 minutos com temperatura controlada. Após este 

período foram realizadas as medidas da pressão arterial pelo método auscultatório, 

as medidas de freqüência cardíaca pelo freqüencímetro Polar Vantage NV®, e a 

avaliação da reatividade vascular através da determinação do fluxo sanguíneo basal 

do antebraço e em resposta ao EM. Após o registro, foi coletada uma amostra de 

sangue de cada voluntário para realização da genotipagem para o polimorfismo 

894G>T. 
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Em seguida, os voluntários foram conduzidos à esteira rolante (Inbramed, 

Porto Alegre, Brasil) para a realização de um teste de esforço máximo 

cardiopulmonar (TECP) segundo um protocolo de intensidade máxima com duração 

prevista para 8-12 minutos (94). A avaliação realizada antes (préTECP) do teste de 

esforço máximo cardiopulmonar foi repetida 60 minutos após (pósTECP) a 

realização do mesmo (figura 1).  

 

 
   Figura 1. Protocolo do estudo e detalhamento das três visitas. 

 

3.3. Métodos empregados 

 

3.3.1. Avaliação da pressão arterial 

 

A mensuração da pressão arterial foi realizada através do método 

auscultatório, utilizando um esfigmomanômetro manual calibrado. O voluntário 
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permaneceu em repouso na posição decúbito por 10 minutos antes das medidas. 

Foram realizadas uma medida da pressão arterial no momento basal (anterior a 

aplicação do teste de EM) e três medidas durante a aplicação do teste de EM, sendo 

uma em cada minuto. Essas medidas foram repetidas após o TECP. 

 Como já foi comentado anteriormente, a PAS foi determinada pelo primeiro 

som (fase I de Korotkoff) e a PAD, pelo desaparecimento do som (fase V de 

Korotkoff) (10). A pressão arterial média (PAM) foi calculada da seguinte forma: 

 

 
 

3.3.2. Avaliação da freqüência cardíaca 

 
A freqüência cardíaca foi registrada continuamente utilizando um sistema 

digital de telemetria Polar Vantage NV (R-R recorder, Polar Electro Oy, Kempele, 

Finland) que consiste em um transmissor localizado no tórax do voluntário e um 

receptor conectado a um computador, o qual recebe o sinal captado e o armazena.  

A freqüência cardíaca foi registrada durante todo o registro basal e durante o 

EM de forma concomitante com a mensuração da pressão arterial e a avaliação da 

reatividade vascular. 

 

3.3.3. Avaliação da reatividade vascular 

 

A avaliação da reatividade vascular foi realizada pelo método de 

pletismografia de oclusão venosa (EC6, DE, Hokanson Inc., Washington, EUA). No 

braço direito do voluntário, foi posicionado um manguito pneumático na parte 

superior, um no punho e, na maior circunferência do mesmo antebraço, um 

transdutor de estiramento silástico preenchido com mercúrio conhecido como strain 

gauge (figura 2). Foi utilizado um suporte com objetivo de sustentar o braço acima 

do nível do coração. Durante os registros (basal e durante o EM), o manguito do 

punho foi inflado a 200 mmHg um minuto antes de cada medida e permanecia 

inflado durante todo o período de registro para a exclusão da circulação da mão. Os 

registros do fluxo sanguíneo do antebraço foram determinados inflando rapidamente 
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o manguito da parte superior do braço a 50 mmHg durante 10 segundos para a 

oclusão da circulação venosa, seguido de 10 segundos de deflação, completando 

ciclos de 20 segundos cada. O fluxo basal foi calculado pela média de seis ciclos, já 

o fluxo durante o EM apresentava um total de 9 ciclos que foram divididos em três 

subgrupos de 3 ciclos cada (1º, 2º e 3º minuto do EM), dentro de cada subgrupo foi 

realizada a média. O fluxo foi avaliado como a relação de mudança de volume do 

antebraço durante a oclusão venosa e expresso como mL.100mL de tecido-1.min-1. 

 

 
 

 

A condutância vascular foi calculada utilizando o fluxo sanguíneo e a pressão 

arterial média e expressa como unidades arbitrárias (u.a.), conforme a fórmula a 

seguir: 

 
 

Figura 2. Avaliação da reatividade vascular realizada 
no LACE. 
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O sinal do pletismógrafo foi transmitido para um computador usando uma 

placa de conversão A/D (National Instruments, Texas, EUA). Os dados foram 

registrados e armazenados em um software específico para este fim, o qual foi 

desenvolvido em parceria com o Programa de Engenharia Biomédica da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

A análise dos dados foi realizada no software Matlab 7.0 (Mathworks Inc., 

Massachusetts, EUA), de maneira semi-automática (95), por uma rotina 

desenvolvida especificamente para esse fim em parceria com o Departamento de 

Epidemiologia e Bioestatística da UFF (figura 3). Esta consistiu em uma análise 

morfológica baseada em reconhecimento de padrões de rampa, seguida de uma 

detecção de ciclos de batimento cardíaco para delimitação do intervalo de interesse 

em cada ciclo de inflação. Dentre os padrões de rampa, aqueles que apresentaram 

inclinação estável foram classificados como ciclos "normais". A delimitação do 

intervalo de interesse (tanto a marcação do início quanto o número de batimentos 

cardíacos consecutivos) dependeu, então, desta classificação. Os intervalos 

demarcados em todos os ciclos de inflação tiveram sua inclinação estimada por 

regressão linear, sendo os valores resultantes medidos em %.min-1 (decorrente da 

detecção automática de um pulso inicial de calibração, cuja amplitude é conhecida). 

Os dados foram analisados por um único investigador, e caso este não concordasse 

com alguma delimitação automática, o programa permitia que a mesma fosse 

remarcada manualmente; ademais, caso algum ciclo de inflação não tenha sido 

detectado automaticamente, o analisador também podia incluí-lo manualmente.  
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3.3.4.  Teste de estresse mental 

 

O teste de EM aplicado chama-se conflito palavra-cor (Stroop color word test) 

(96), que consiste na leitura rápida e em voz alta, pelo participante, da cor da letra 

da palavra escrita em telas sucessivas com uma série de nomes de cores impressos 

com tintas diferentes daquela do significado da palavra (figura 4), além de vozes que 

repetem outras cores diferentes das observadas pelo participante (conflito auditivo). 

  

 

 

Figura 4. Telas apresentadas no teste conflito palavra-cor (Stroop color 
word test). 

Figura 3. Programa de análise dos dados de fluxo sanguíneo. 
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O protocolo foi realizado durante 5 minutos, sendo 2 minutos de registro basal 

(sem teste de EM), 3 minutos de teste conflito palavra-cor (com teste de EM). 

Durante todos esses momentos, a pressão arterial foi aferida com 

esfigmomanômetro manual, foi registrada a freqüência cardíaca e foi mensurado o 

fluxo sanguíneo pelo método de pletismografia de oclusão venosa (figura 5). Ao final 

do registro foi perguntado o grau de percepção de estresse do teste de cores, de 

acordo com a seguinte escala: 0 = não estressante; 1 = pouco estressante; 2 = 

estressante; 3 = muito estressante e 4 = extremamente estressante. 

 

 
 
 

 
3.3.5. Teste de esforço máximo cardiopulmonar 

 

Foi realizado um teste de esforço máximo cardiopulmonar em esteira rolante 

(Inbramed, Porto Alegre, Brasil) seguindo um protocolo de intensidade máxima e 

continuamente progressivo (protocolo de rampa), de forma que os voluntários eram 

estimulados a chegar à exaustão. O protocolo foi estabelecido a partir da capacidade 

aeróbica máxima prevista (consumo máximo de oxigênio previsto, baseados na idade, 

peso e sexo) de cada indivíduo, com o intuito de atingir o consumo máximo de oxigênio 

em 8-12 minutos de teste (94). Os critérios utilizados para determinar se os 

Figura 5. Exemplo representativo da avaliação da reatividade vascular nos 
momentos basal e durante o estresse mental. 
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indivíduos chegaram à sua capacidade máxima aeróbica foram: freqüência cardíaca 

máxima prevista de acordo com a idade; quociente respiratório (RQ) > 1,1; e/ou nota 

10 na escala de sensação subjetiva de esforço (escala de Borg modificada). O 

exercício foi realizado simultaneamente com a coleta dos dados referentes à 

ventilação e gases expirados, obtidos por um analisador metabólico digital (CPX 

Ultima Gas Exchange System, MedGraphics, Minnesota, EUA) e monitorização 

eletrocardiográfica realizada em 12 derivações (Welch Allyn CardioPerfect™ 

Workstation, Welch Allyn, New York, EUA). A cada dois minutos eram avaliadas a 

sensação subjetiva de esforço através da escala modificada de Borg; e a pressão 

arterial por esfigmomanômetro de coluna de mercúrio e estetoscópio. Os valores do 

consumo de oxigênio foram expressos em L.min-1 ou em mL.kg-1.min-1. Antes da 

realização de cada teste o analisador metabólico era calibrado e testado segundo as 

especificações e recomendações do fabricante (figura 6). 

 

 

 
 

 
3.3.6. Análise genotípica para o polimorfismo 894G>T 

  
3.3.6.1. Extração do DNA das amostras de sangue total 

 

Figura 6. Teste de esforço máximo cardiopulmonar em esteira rolante realizado no 
LACE. 
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    A extração de DNA genômico a partir de sangue total foi feita com 

reagentes comerciais, de acordo com procedimento descrito pelo fabricante ou pelo 

método manual de precipitação salina (3). Resumidamente, na técnica manual, as 

amostras foram submetidas à lise celular com 1000 L 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 5.000 rpm por 5 minutos em centrífuga Beckman, os 

núcleos celulares foram lisados com 200 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 100 L de NaCl 5M. 

O DNA presente no sobrenadante foi isolado por precipitação etanólica e finalmente, 

ressuspenso em 100 L do tampão TE (Tris-HCl 10 mM e 1mM EDTA, pH 8,0) e 

mantidos a -20C, até o momento do uso.  

 

3.3.6.2. Avaliação da integridade do DNA em gel de agarose  

 

Após a extração, a integridade das amostras de DNA foi analisada por 

eletroforese submarina (sistema de eletroforese BIO RAD) em gel de agarose a 

0,8% em tampão TBE 1X (Tris-HCl 90 mM, ácido bórico 90 mM e EDTA 2 mM), 

corado com brometo de etídio.  

 

3.3.6.3. Reação em cadeia da polimerase (PCR) 
 

 A técnica de PCR foi utilizada a fim de amplificar um segmento gênico 

presente no exon 7 onde podem estar presentes os alelos G ou T. As amostras são 

preparadas para o PCR da seguinte forma: 28,8 µL de água Mili-Q; 0,9 µL de DNA 

genômico; 5,0 µL de sulfato de amônio; 5,0 µL de desoxirribonucleotídeos (dATP, 

dCTP, dGTP, dTTP); 5,0 µL de DMSO; 4,0 µL de cloreto de magnésio; 0,5 µL de 

primer sense (5’-AAG GCA GGA GAC AGT GGA TGG A-3’); 0,5 µL de primer 

antisense (5’-CCC AGT CAA TCC CTT TGG TGC TCA-3’) e 0,2 µL de enzima Taq 

DNA polimerase. Os amplicons foram gerados no termociclador Techne modelo 

Progene, com programas de amplificação de acordo com as temperaturas de 

anelamento de cada par de oligonucleotídios, e avaliados em gel de agarose a 2%, 

usando como indicador de tamanho um marcador de 100 pares de base.  
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3.3.6.4. RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) 

 

Após a realização da técnica de PCR, obteve-se um produto amplificado de 

248 pares de base. Esse fragmento foi digerido com uma enzima denominada BanII, 

gerando fragmentos de diferentes tamanhos de acordo com a presença ou ausência 

do alelo G. O alelo G resultou em fragmentos de 163 e 85 pares de base, já o alelo 

T, que abole o sítio para essa enzima, foi revelado pela presença de um fragmento 

de 248 pares de base (97). Esses produtos foram avaliados através do gel de 

agarose a 2% (figura 7). Dessa forma, os indivíduos foram alocados em dois grupos 

distintos: selvagem e polimórfico. Considerou-se do grupo selvagem os indivíduos 

com genótipo GG e do grupo polimórfico, indivíduos com genótipos GT e TT. O 

agrupamento de genótipos no grupo polimórfico foi realizado devido à baixa 

freqüência de indivíduos com genótipo TT na amostra. 

 

 
 
 
 

3.4.  Análise estatística 

 

O desfecho principal considerado para o cálculo amostral foi o delta 

percentual da condutância vascular dos grupos selvagem e polimórfico após o 

TECP. Os resultados foram analisados pelo teste não paramétrico de Mann Whitney. 

Figura 7. Eletroforese em gel de agarose a 2% para 
determinação dos genótipos GG, GT e TT. 



 
 
 

23 
 

As medianas e intervalos interquartílicos utilizados para cálculo do tamanho amostral 

foram retirados de um estudo piloto. O poder do teste estatístico foi ajustado para 

0,8 e o erro tipo alfa para 0,05, gerando um número mínimo de 13 indivíduos em 

cada grupo.  

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

homogeneidade de variâncias pelo teste de Levene. Os valores de delta foram 

calculados pela diferença entre os valores durante o EM (média dos ciclos relativos 

ao 1º minuto de EM) e seu respectivo valor basal. A comparação entre os grupos 

selvagem e polimórfico foi realizada utilizando o teste t de Student não pareado no 

caso de variáveis com distribuição normal (paramétricas), e teste de Mann-Whitney no 

caso de variáveis não paramétricas. Variáveis descontínuas e a freqüência de 

genótipos (98, 99) foram analisadas utilizando o teste Qui-quadrado. Quando 

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

(selvagem vs. polimórfico) e as variáveis de fluxo e de pressão arterial nos diferentes 

momentos, utilizando o teste post hoc de Student-Newman-Keuls para identificar 

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

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

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

realizadas através do programa STATISTICA (versão 7.0, StatSoft, Inc., Tulsa, OK, 

EUA). 
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4. RESULTADOS  
  

Os grupos não apresentaram diferenças significativas para as variáveis 

antropométricas, metabólicas e hemodinâmicas (tabela 1). Além disso, não foi 

verificada diferença significativa entre os grupos quanto ao percentual de negros e 

brancos na amostra (P = 0,37), nem quanto ao uso de anticoncepcionais orais (P = 

0,51) 

 O grau de percepção de estresse do teste de EM foi semelhante entre os 

grupos selvagem e polimórfico (P = 0,35), e entre os momentos pré e pósTECP (P = 

0,58).  

 
Tabela 1. Dados antropométricos, metabólicos e hemodinâmicos de indivíduos. 
 

Variáveis 

Grupos 

P selvagem 
(GG) 

polimórfico 
(GT/TT) 

n (mulheres%) 16 (81%)  19 (79%)  0,79 

Idade (anos)* 34,0 ± 15,0  28,0 ± 20,0  0,33 

Peso (kg) 66,8 ± 2,6  67,7 ± 2,5  0,79 

Índice de massa corporal (kg.m-2) 24,2 ± 0,8  24,7 ± 0,6  0,65 

Glicose de jejum (mg.dL-1)* 84,0 ± 10,0  83,0 ± 15,0  0,77 

Insulina de jejum (uUI.mL-1)* 4,3 ± 7,0  4,5 ± 7,8  0,50 

HOMA-IR* 0,9 ± 1,3  1,0 ± 1,4  0,37 

Colesterol (mg.dL-1) 180,0 ± 8,0  175,0 ± 8,0  0,69 

HDL (mg.dL-1) 55,0 ± 3,0  54,0 ± 3,0  0,74 

LDL (mg.dL-1) 107,0 ± 6,0  106,0 ± 6,0  0,88 

Triglicerídeos (mg/dL) 88,0 ± 10,0  79,0 ± 8,0  0,48 

Proteína C reativa (mg.dL-1)* 0,3 ± 0,1  0,5 ± 0,5  0,10 

Pressão arterial sistólica (mmHg)* 118,0 ± 18,0  114,0 ± 14,0  0,39 

Pressão arterial diastólica (mmHg)* 72,0 ± 18,0  72,0 ± 6,0  0,62 

VO2máx (mL.kg-1.min-1)* 34,7 ± 10,1  29,3 ± 8,5  0,16 

 

 
 
 

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 dos alelos G e T para o polimorfismo 894G>T de 0,65 e 0,34, 

respectivamente (tabela 2). 
 

 
Tabela 2. Freqüência alélica e genotípica para o polimorfismo 894G>T 

 
 

Independentemente da presença do polimorfismo 894G>T, a PAS e a PAD 

aumentaram significativamente durante o EM antes (P < 0,001) e após (P < 0,001) o 

exercício máximo. Contudo, após o exercício, os valores pressóricos apresentaram-

se significativamente atenuados (P < 0,05) devido ao efeito modulador provocado 

pelo mesmo (figura 8), exceto os valores de PAD na condição basal. A PAD, durante 

a condição basal pósTECP, apresentou um aumento significativo (P = 0,02) em 

relação a mesma condição préTECP. Ao analisar separadamente os grupos 

selvagem e polimórfico, verifica-se que esse aumento da PAD observado na 

condição basal pósTECP só foi encontrado no grupo polimórfico, enquanto o grupo 

selvagem não apresentou alteração (tabela 3). 

 

 
 

 
 

 
N 

Freqüência alélica (%) Freqüência genotípica (%) EHW  
G T GG GT TT P 

35 46  
(65,71%) 

24 
(34,29%) 

16 
(45,71%) 

14 
(40%) 

5  
(14,29%) 0,80 

EHW: Equilíbrio de Hardy–Weinberg 
 

* 
* †  

Figura 8. Pressões arteriais sistólica e diastólica (mmHg) durante a condição basal e o estresse 
mental antes (préTECP) e após (pósTECP) um teste de esforço máximo cardiopulmonar. 
(*) P < 0,001 vs. basal  
(†) P < 0,05 vs. préTECP  

† 
* * †  

† 
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Tabela 3. Pressões arteriais sistólica e diastólica entre os grupos selvagem e polimórfico 
durante os momentos basal e estresse mental antes e após o teste de esforço máximo 
cardiopulmonar 
 

 
Selvagem Polimórfico 

basal estresse mental basal estresse mental 

PAS 

préTECP 119,13 ± 2,80 125,13 ± 3,11* 118,84 ± 3,78 132,74 ± 5,82* 

pósTECP 115,75 ± 2,68† 119,87 ± 2,97*† 114,95 ± 2,88† 125,16 ± 3,69*† 

PAD 

préTECP 80,00 ± 1,74 89,37 ± 2,29* 76,21 ± 1,78 87,89 ± 3,13* 

pósTECP 79,75 ± 2,04 86,00 ± 2,11*† 80,00 ± 1,45† 87,15 ± 2,36* 

 
 

Ao analisar comparativamente os grupos (figura 9), verificou-se que, no 

momento anterior ao exercício máximo, o comportamento da PAS durante o EM foi 

significativamente diferente entre os grupos selvagem e polimórfico (P interação = 

0,03). Após o exercício máximo, o padrão observado anteriormente se manteve, ou 

seja, o comportamento da PAS permaneceu diferente entre os grupos (P interação = 

0,01). Já o comportamento da PAD durante o EM foi semelhante entre os grupos 

selvagem e polimórfico antes (P interação = 0,47) e após (P interação = 0,79) o 

exercício máximo. 

PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; préTECP, momento anterior ao 
teste de esforço máximo cardiopulmonar; pósTECP, momento posterior ao teste de esforço máximo 
cardiopulmonar. 
(*) P < 0,01 vs. basal 
(†) P < 0,05 vs. préTECP 
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Ao analisar os deltas percentuais, verificou-se que o grupo polimórfico 

apresentou um maior aumento da PAS durante o EM do que o grupo selvagem 

antes e após o exercício máximo (P < 0,05). Nota-se ainda que o aumento da PAD 

durante o EM foi significativamente menor após a realização do exercício em ambos 

os grupos (figura 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Comportamento da pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica (mmHg) 
durante o basal, 1, 2 e 3 minutos de estresse mental antes (préTECP) e após (pósTECP) um 
teste de esforço máximo cardiopulmonar.  
 Genótipo selvagem (●; GG): 16 voluntários; genótipo polimórfico (○; GT/TT): 19 voluntários; (*) P 
< 0,05 vs.basal nos grupos selvagem e polimórfico. 
 

* * * 
* * * 

P interação: 0,03 P interação: 0,01 

* * * * * * 
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A freqüência cardíaca aumentou significativamente durante o EM antes (P < 

0,001) e após (P < 0,001) a realização de um exercício máximo (figura 11), 

independentemente da presença do polimorfismo. Além disso, a freqüência cardíaca 

apresentou-se significativamente maior após o exercício máximo em relação ao 

momento anterior ao exercício, tanto na condição basal quanto durante o EM. 

 

* 

† † 

Figura 10. Deltas percentuais da pressão arterial sistólica e da pressão 
arterial diastólica (%) entre os grupos selvagem e polimórfico antes 
(préTECP) e após (pósTECP) o teste de esforço máximo cardiopulmonar. 
(*) P < 0,05 vs. grupo selvagem no mesmo momento 
(†) P < 0,05 vs. préTECP no mesmo grupo. 

* 
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Ao analisar separadamente os grupos, nota-se um comportamento 

semelhante ao verificado no grupo como um todo, tanto no grupo selvagem quanto 

no grupo polimórfico (tabela 4).  

 
Tabela 4. Freqüência cardíaca entre os grupos selvagem e polimórfico durante as condições 
basal e estresse mental antes e após o teste de esforço máximo cardiopulmonar 
 
Freqüência 
cardíaca 
(bpm) 

Selvagem Polimórfico 
basal estresse mental basal estresse mental 

préTECP 67,64 ± 1,77 75,93 ± 1,93* 68,00 ± 2,33 81,76 ± 3,40* 
pósTECP 73,14 ± 2,59 † 83,73 ± 2,34*† 75,92 ± 2,45 † 87,23 ± 3,94*† 

 
  

Através da análise do delta percentual da freqüência cardíaca, observa-se 

que não há diferenças entre o aumento da freqüência cardíaca nem antes nem após 

o exercício máximo em ambos os grupos (figura 12). 

 

bpm, batimentos por minuto; préTECP, momento anterior ao teste de esforço máximo 
cardiopulmonar; pósTECP, momento posterior ao teste de esforço máximo cardiopulmonar. 
(*) P < 0,001 vs. basal 
(†) P < 0,001 vs. préTECP 

Figura 11. Freqüência cardíaca (bpm) durante a condição basal e o estresse 
mental antes (préTECP) e após (pósTECP) um teste de esforço máximo 
cardiopulmonar.  
(*) P < 0,001 vs. basal mesmo momento 
(†) P < 0,001 vs. préTECP 
 

*  
* †  

 †  
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Ao analisar a condutância vascular independentemente dos grupos, nota-se 

um aumento significativo da mesma durante o EM antes (P < 0,001) e após (P < 

0,001) o exercício máximo (figura 13). Fato semelhante foi observado quando se 

analisou separadamente os grupos, ou seja, a condutância vascular aumentou 

significativamente (P < 0,05) durante o EM em relação ao momento basal em ambos 

os grupos, selvagem e polimórfico, tanto antes como após o exercício máximo 

(tabela 5). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

* * 

Figura 13. Condutância vascular (u.a., unidade arbitrária) durante a 
condição basal e o estresse mental antes (préTECP) e após (pósTECP) 
um teste de esforço máximo cardiopulmonar. 
(*) P < 0,001 vs. basal no mesmo momento 

Figura 12. Delta percentual da freqüência cardíaca (%) entre os grupos 
selvagem e polimórfico antes (préTECP) e após (pósTECP) um teste de 
esforço máximo cardiopulmonar.  
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Tabela 5. Condutância vascular entre os grupos selvagem e polimórfico durante os 
momentos basal e estresse mental antes e após o teste de esforço máximo cardiopulmonar 
 

Condutância 
vascular (u.a.) 

Selvagem Polimórfico 

basal estresse mental basal estresse mental 

préTECP 1,54 ± 0,11 2,58 ± 0,34* 1,81 ± 0,19 2,53 ± 0,33* 

pósTECP 1,62 ± 0,15 2,71 ± 0,34* 1,84 ± 0,21 2,25 ± 0,27* 

 
 
 Quando os grupos são comparados, notou-se que o comportamento da 

condutância vascular entre os grupos selvagem e polimórfico foi semelhante durante 

o momento anterior ao exercício máximo (P interação = 0,89). Após o exercício 

máximo, os grupos apresentaram comportamentos da condutância vascular 

significativamente diferentes (P interação = 0,02), como pode ser verificado na figura 

14. Ainda neste momento, o grupo polimórfico apresentou diferença significativa 

entre as condições basal e EM (1, 2 e 3 min; P < 0,05), o que não foi observado no 

momento anterior ao exercício máximo.   

 
 
 
 
 
 
 
  

 Ao analisar os deltas percentuais da condutância vascular entre os grupos 

selvagem e polimórfico (figura 15), verificou-se que antes do exercício máximo, os 

grupos não apresentaram diferenças significativas nos deltas percentuais da 

condutância vascular (P = 0,46). Após o exercício máximo, verificou-se que o grupo 

u.a., unidade arbitrária; préTECP, momento anterior ao teste de esforço máximo cardiopulmonar; 
pósTECP, momento posterior ao teste de esforço máximo cardiopulmonar. 
(*) P < 0,05 vs. basal 

* 
† 

† 
† * * 

P interação: 0,02 

Figura 14. Condutância vascular (u.a.; unidade arbitrária) durante o basal, 1, 2 e 3 minutos de 
estresse mental antes (préTECP) e após (pósTECP) um teste de esforço máximo 
cardiopulmonar.  
Genótipo selvagem (●; GG): 16 voluntários; genótipo polimórfico (○; GT/TT): 19 voluntários (*) 
P < 0,05 vs. basal no grupo selvagem; (†) P < 0,05 vs. basal nos grupos selvagem e 
polimórfico.  
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polimórfico apresentou redução significativa do delta percentual da condutância 

vascular (P = 0,03) em relação ao momento anterior ao exercício, representando um 

menor aumento da condutância vascular durante o EM após o exercício máximo. 

 

 
  

 

 

 

 

Figura 15. Delta percentual da condutância vascular (%) entre os 
grupos selvagem e polimórfico antes (préTECP) e após (pósTECP) um 
teste de esforço máximo cardiopulmonar.  
(*) P = 0,03 vs. préTECP 

* 
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5. DISCUSSÃO 
 

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

894G>T da óxido nítrico sintase endotelial poderia alterar as respostas 

hemodinâmicas durante o EM realizado após um exercício dinâmico máximo. 

Verificamos que os indivíduos com o polimorfismo 894G>T já apresentam uma 

hiperreatividade da PAS ao EM em relação aos indivíduos sem o polimorfismo no 

momento anterior ao exercício, mas o mesmo não é verificado na condutância 

vascular. Após o exercício, os indivíduos com o polimorfismo novamente apresentam 

maior resposta de PAS durante o EM em relação ao grupo sem o polimorfismo 

894G>T e menor resposta da condutância vascular ao EM em relação ao momento 

anterior ao exercício.  

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. Além das alterações cardiovasculares 

observadas durante a execução do exercício físico, algumas modificações ocorrem 

após a finalização do mesmo. 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 (100). Além 

disso, a somação temporal deste efeito hipotensor após cada sessão de exercício ao 

longo dos dias e semanas de treinamento caracteriza o efeito crônico de redução da 

pressão arterial de repouso (62). 

Considerando apenas o estímulo do exercício máximo, independente da 

presença do polimorfismo da eNOS, nossos resultados são semelhantes a estudos 

publicados anteriormente, aos quais demonstraram o efeito hipotensor do exercício 

sobre as variáveis pressóricas durante o basal e modulador durante o EM. A meta-

análise de Hammer et al. (69) mostrou que uma sessão de exercício aeróbico (de 

moderada a alta intensidade) atenua as respostas pressóricas ao estresse.  

Apesar dos valores basais menores de pressão arterial poderem explicar, em 

parte, a menor elevação pressórica durante o EM, parece existir um ambiente de 
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menor reatividade hemodinâmica após o exercício, ou seja, a menor reatividade 

pressórica pode ser decorrente de um efeito fisiológico real ocasionado pelo 

exercício. Dessa forma, alguns mecanismos podem ser responsáveis por essas 

respostas.  

Considerando que a resposta da freqüência cardíaca ao EM não foi alterada 

pelo exercício, sugere-se que um dos mecanismos responsáveis pela atenuação das 

respostas pressóricas durante o EM após o exercício seja a redução da resistência 

vascular (101). Um estudo realizado pelo nosso grupo de pesquisa e que está em 

processo de submissão (102) verificou que uma sessão de exercício máximo foi 

capaz de promover uma maior diminuição da resistência vascular sistêmica durante 

o EM, quando comparado ao momento anterior ao exercício em indivíduos 

saudáveis e sedentários. Brownley et al. (103) verificaram que a resposta reduzida 

da noradrenalina durante o EM foi um importante preditor da redução na resposta 

pressórica ao EM após o exercício. Além disso, foram observados aumentos 

significativos da responsividade dos receptores 1 e 2 adrenérgicos após o 

exercício, indicando que a pressão arterial pode ter sido primariamente reduzida por 

aumento da vasodilatação proporcionada pelos receptores 2 adrenérgicos (103). 

Porém, não está claro na literatura qual o tempo máximo entre a realização do 

exercício e a realização da manobra de EM capaz de evidenciar os efeitos 

moduladores do exercício sobre as respostas da pressão arterial no EM. Estudos 

anteriores, que realizaram o teste de EM uma hora após o exercício, não 

encontraram efeitos do mesmo sobre a resposta pressórica no EM (104) ou então, 

encontraram pequenos efeitos (19). Contudo, deve-se levar em consideração o tipo 

de exercício e de teste de EM aplicados. Ambos os estudos usaram o exercício 

submáximo (50-55% do VO2máx por uma a duas horas) e para os testes de EM 

utilizaram o conflito palavra-cor e a associação entre os testes de conflito palavra-

cor, de estresse ao frio (cold pressor) e de falar em público (public speech), 

respectivamente.  

Outro estudo (68), no entanto, avaliou a resposta pressórica ao EM de 

indivíduos normotensos e hipertensos, utilizando um protocolo com intervalo de 80 

minutos entre a realização do exercício submáximo a 50-55% do VO2máx e o teste de 

EM em uma situação experimental (com exercício) e outra situação controle (sem 

exercício). Eles verificaram que o efeito hipotensor do exercício durou, pelo menos, 
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80 minutos após a realização deste e se manteve em situações estressantes (68). 

Dessa forma, sugere-se que a atenuação da reatividade cardiovascular ao EM após 

uma única sessão de exercício esteja relacionada ao tempo decorrido desde o 

exercício e da dose do mesmo, sendo que exercícios de alta intensidade parecem 

resultar em longos períodos de reatividade cardiovascular reduzida. O padrão de 

respostas deste estudo sustenta a relação dose-resposta entre a intensidade do 

exercício e a subseqüente reatividade cardiovascular ao estresse. Isso poderia 

explicar o fato de o estudo atual ter encontrado efeitos significativos do exercício 

sobre as respostas pressóricas no EM, mesmo utilizando um intervalo de tempo 

semelhante aos estudos anteriores. 

O estresse mental ou psicológico ocorre cotidianamente em nossas vidas e a 

capacidade de reagir motora e fisiologicamente é uma resposta natural e necessária. 

Contudo, respostas exacerbadas do sistema cardiovascular ao EM, principalmente 

relacionadas à pressão arterial, indicam risco aumentado de desenvolvimento de 

hipertensão arterial (44, 58, 59). Além disso, tem sido bastante estudada a influência 

do NO sobre as respostas hemodinâmicas durante o EM (105-110). Contudo, é 

notória a variabilidade inter-individual das respostas de hemodinâmicas (61), 

podendo ser, em parte, atribuída a fatores genéticos. O polimorfismo 894G>T, por 

sua vez, tem sido associado como um fator de risco cardiovascular, capaz de trazer 

conseqüências fisiológicas a indivíduos saudáveis (73), e por isso tem despertado 

interesse nos pesquisadores da área. 

No estudo atual percebemos que o EM foi capaz de aumentar 

significativamente a PAS e PAD dos indivíduos, antes e após o exercício, 

independentemente do genótipo. Entretanto, antes do exercício, o comportamento 

da PAS durante o EM foi significativamente diferente entre os indivíduos com e sem 

polimorfismo 894G>T. Após a realização do exercício, essa diferença continuou. Ao 

analisar os deltas, verificou-se que a resposta de PAS foi significativamente maior 

nos indivíduos com o polimorfismo 894G>T quando comparados aos indivíduos sem 

o polimorfismo antes do exercício máximo. Após a realização do exercício, mesmo 

com a diminuição dos valores de PAS nas condições basal e EM em ambos os 

grupos, a resposta de PAS ao EM permaneceu maior nos indivíduos com o 

polimorfismo. Apesar de não estar claro na literatura a influência desse polimorfismo 

sobre a pressão arterial antes e após um exercício máximo, o estudo The 
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HERITAGE Family Study (73) verificou que indivíduos saudáveis com o polimorfismo 

894G>T (com genótipos GT e TT) apresentaram menor redução da pressão arterial 

diastólica e do duplo produto frente a um exercício submáximo após um treinamento 

de 20 semanas em relação a indivíduos sem o polimorfismo 894G>T (com genótipo 

GG). Além disso, há estudos que associam a presença do alelo polimórfico T ao 

desenvolvimento de hipertensão arterial (111-113).  

Ao analisar a freqüência cardíaca independente do polimorfismo, observou-se 

houve um aumento significativo da mesma em resposta ao EM e em resposta ao 

exercício máximo. Quando analisamos quanto à presença do polimorfismo 984G>T, 

não é verificada diferença entre os genótipos no aumento da freqüência cardíaca 

durante o EM. Fato semelhante já foi demonstrado entre indivíduos homozigotos 

selvagens e polimórficos antes e após um exercício isométrico de handgrip (114). 

Quanto à reatividade vascular, notamos que o EM elevou os valores de 

condutância vascular quando comparado a condição basal antes a após o exercício 

máximo, independente da presença do polimorfismo. Contudo, ao analisar a 

condutância vascular na presença do polimorfismo 894G>T, observou-se que o 

comportamento da mesma foi semelhante entre os indivíduos com e sem o 

polimorfismo antes do exercício máximo. Contudo, o exercício foi capaz de fazer 

com que o comportamento da condutância vascular se tornasse diferente entre os 

indivíduos com e sem o polimorfismo. Ao analisar os deltas percentuais, verificou-se 

que a resposta da condutância vascular ao EM foi semelhante entre os indivíduos 

com e sem o polimorfismo antes do exercício máximo. Após a realização deste, 

houve uma redução significativa da resposta de condutância vascular ao EM nos 

indivíduos com o polimorfismo quando comparado ao momento anterior ao exercício. 

Contudo, os resultados da literatura são bastante controversos. Lesson et al. 

(91) e Schneider et al. (115) não encontraram influências do polimorfismo 894G>T 

sobre a reatividade vascular. Ao analisar detalhadamente esses estudos, pode-se 

constatar a presença de alguns problemas metodológicos, como a utilização de uma 

população com fatores de risco pró-aterogênicos (tabagismo e/ou níveis elevados de 

colesterol). Considerando que essas variáveis podem interferir na função endotelial, 

os achados desses estudos podem não refletir a influência do polimorfismo sobre a 

reatividade vascular.  
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No entanto, outros estudos corroboram os nossos achados. Neves FJ et al. 

(116) avaliaram a capacidade do exercício de evidenciar diferenças na reatividade 

vascular entre indivíduos com e sem o polimorfismo 894G>T que não são verificadas 

antes do exercício. Eles observaram que, após o exercício, os indivíduos com o 

polimorfismo apresentaram uma menor reatividade vascular ao longo do tempo, 

sendo essa resposta foi mais evidenciada 120 minutos após a realização do 

exercício.  Godfrey et al. também demonstraram que o polimorfismo 894G>T estava 

associado a menor vasodilatação dependente de endotélio em indivíduos saudáveis  

através de medidas do fluxo sanguíneo do antebraço com e sem infusão de drogas 

como acetilcolina, nitroprussiato de sódio e verapamil (117). Além disso, Dias et al. 

mostraram que os homozigotos polimórficos (genótipo TT) apresentaram 

vasodilatação diminuída no músculo sem exercício em resposta a um exercício 

isométrico (114).  

Um estudo realizado pelo nosso grupo de pesquisa (102) investigou a 

resposta da reatividade vascular durante o EM antes e após uma sessão de 

exercício dinâmico máximo em indivíduos saudáveis e sedentários. Foi verificado 

que as respostas de fluxo sanguíneo do antebraço ao EM após uma sessão de 

exercício dinâmico máximo estavam diminuídas em relação ao momento anterior ao 

exercício, independente da presença de polimorfismo. Uma possível explicação a 

esse fato está presente no atual estudo. Ao estratificar um grupo de pessoas 

saudáveis e sedentárias quanto ao polimorfismo 894G>T, observou-se que essa 

resposta diminuída da condutância vascular ao EM após o exercício máximo só é 

encontrada no grupo de indivíduos com o polimorfismo 894G>T. Estes achados 

demonstraram que as diferenças genéticas podem contribuir para a dissociação das 

respostas vasculares e pressóricas durante o EM.  

O polimorfismo 894G>T é caracterizado por uma troca conservativa do 

aminoácido glutamato pelo aspartato localizada externamente ao domínio oxigenase 

na enzima, o que poderia influenciar a função da eNOS. Estudos prévios 

demonstraram que os indivíduos com o polimorfismo 894G>T apresentavam uma 

variante da enzima com maior susceptibilidade à clivagem proteolítica (118), o que 

levaria a uma menor síntese e biodisponibilidade de NO nesses indivíduos. 

Entretanto, ao avaliar o mecanismo responsável por esse processo, verificou-se que 

a variante enzimática polimórfica não era mais susceptível a clivagem do que a 
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variante selvagem. O problema estava na realização dos experimentos em solução 

ácida, o que provoca hidrólise ácida na ligação Asp298-Pro299, presente na variante 

polimórfica (119). Com a negação da hipótese de susceptibilidade a clivagem, outros 

estudos se destacaram na tentativa de identificar os mecanismos responsáveis pela 

resposta de reatividade vascular em indivíduos com o polimorfismo 894G>T.  

Um grupo de pesquisadores americanos demonstrou que indivíduos 

portadores do alelo polimórfico (alelo T) apresentaram uma localização alterada da 

eNOS nas cavéolas das células endoteliais levando à diminuição da resposta 

dependente do estresse de cisalhamento, assim como, alteração da coordenação do 

ciclo regulatório da eNOS (77). Essas alterações funcionais da eNOS poderiam 

justificar a menor reatividade vascular encontrada nos indivíduos com o polimorfismo 

894G>T do estudo atual. 

Além disso, Veldman et al. (80) avaliaram a resposta vasoconstrictora após 

infundir o inibidor competitivo L-NMMA na artéria braquial a fim de investigar a 

significância funcional do polimorfismo 894G>T na produção basal de NO. Foi 

verificado que os indivíduos com o alelo T apresentaram uma menor redução do 

fluxo sanguíneo do antebraço em resposta a infusão de L-NMMA, o que demonstra 

que a produção basal de NO estava reduzida nesses indivíduos, quando 

comparados aos indivíduos com o alelo G. Fato semelhante foi encontrado em outro 

estudo (114), o qual mostrou que a redução da condutância vascular frente à 

administração de L-NMMA só foi verificada em homozigotos selvagens (genótipo 

GG) em comparação aos indivíduos homozigotos polimórficos (genótipo TT). Ainda 

neste estudo houve o bloqueio de receptores -adrenérgicos concomitante ao 

bloqueio com L-NMMA e não foram evidenciadas diferenças entre esses dois grupos 

de indivíduos (114), indicando que a menor vasodilatação verificada nos indivíduos 

homozigotos polimórficos durante o exercício não poderia ser explicada pelo 

aumento da atividade simpática.  

 Somente um estudo relacionou o polimorfismo 894G>T com as respostas de 

reatividade vascular durante o EM (120). Os pesquisadores verificaram que não 

houve diferença entre um grupo homozigoto selvagem (GG) e o grupo homozigoto 

polimórfico (TT) na vasodilatação em resposta ao EM. Entretanto, algumas questões 

metodológicas encontradas no estudo como o tamanho amostral e as variáveis 

consideradas nos resultados podem explicar a falta de diferenças. Em relação ao 
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tamanho amostral, verifica-se que eles utilizaram uma amostra pequena que 

representa aproximadamente 20% da potência para detectar diferenças 

estatisticamente significativas, quando geralmente se utiliza 80 a 90%. Quanto às 

variáveis consideradas nos resultados, merecem destaque o fluxo sanguíneo e as 

variáveis bioquímicas. Os resultados de reatividade vascular durante o EM foram 

apresentados através da variável fluxo sanguíneo. Contudo, os valores de fluxo 

podem ser influenciados pela pressão arterial do momento, devendo então ser 

corrigidos pela mesma através do cálculo da condutância vascular ou utilizando o 

seu recíproco, a resistência vascular. Além disso, o estudo não avaliou 

adequadamente os voluntários quanto às variáveis bioquímicas. Os autores apenas 

apresentaram as variáveis IMC e colesterol total, sendo que existe uma série de 

outras variáveis capazes de atuar como variáveis intervenientes na variável fluxo 

sanguíneo, como glicose de jejum, insulina de jejum, proteína C reativa, 

triglicerídeos, entre outras. Portanto, não há estudos suficientes que demonstrem a 

influência do polimorfismo 894G>T sobre a reatividade vascular durante o EM, nem 

que investiguem as possíveis repercussões do polimorfismo sobre as respostas de 

reatividade vascular ao EM antes e após o exercício físico. 

Os resultados, quando avaliados de forma integrada, mostram uma resposta 

hemodinâmica alterada dos indivíduos com o polimorfismo 894G>T em relação aos 

indivíduos sem o polimorfismo, além da capacidade do exercício em evidenciar 

diferenças entre os indivíduos com e sem polimorfismo 894G>T nas respostas de 

reatividade vascular ao EM.  

Os resultados encontrados no presente estudo trazem algumas possíveis 

implicações clínicas. Estudos recentes evidenciam relações entre respostas 

aumentadas da pressão arterial ao EM (44) e a presença do polimorfismo 894G>T 

com o desenvolvimento da hipertensão. Sendo assim, os testes de reatividade 

cardiovascular têm sido propostos como instrumentos clínicos para a detecção do 

risco de desenvolvimento de hipertensão (46). Nossos achados se somam a 

evidências atuais sobre o papel do exercício agudo como modulador de respostas 

cardiovasculares em situações de EM, mais especificamente, para indivíduos que 

apresentem hiperreatividade aos estressores psico-sociais, como é o caso dos 

indivíduos com o polimorfismo 894G>T. 
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Esses resultados devem ser interpretados mediante a presença de algumas 

limitações. Primeira limitação, a utilização de somente um teste de EM. Sabe-se que 

diferentes testes de EM isolados, ou a associação de testes de EM, promovem 

respostas diferenciadas nos indivíduos, contudo o teste conflito palavra-cor ou 

Stroop color word test é conhecido por ser capaz de evocar respostas 

hemodinâmicas e tem sido empregado com sucesso em diversos estudos sobre 

reatividade ao estresse em situações de pesquisas sobre os efeitos do exercício 

agudo (121). Além disto, indivíduos que demonstraram respostas pressóricas 

maiores ao teste de Stroop color em laboratório também parecerem ser altamente 

reativos a agentes estressores na vida cotidiana (122). Além disso, qualquer tipo de 

teste de EM, quando repetido várias vezes em um único experimento, pode 

promover um processo conhecido como habituação e, conseqüentemente, 

proporcionar um menor grau de resposta. Apesar de alguns estudos mostrarem que 

a percepção do estresse parece não influenciar a responsividade das variáveis 

hemodinâmicas ao EM, as notas de percepção entre os grupos foram semelhantes, 

assim como as notas entre os momentos pré e pósTECP. Subentende-se, assim, 

que as repostas hemodinâmicas ao EM após o exercício não foram conseqüências 

do processo de habituação ao EM.  

Segunda limitação, a avaliação não-invasiva da reatividade vascular. Este 

estudo utilizou métodos não-invasivos para realizar as mensurações 

cardiovasculares o que poderia ter oferecido certa limitação. Contudo, o fato do 

método utilizado não ser invasivo avalia situações mais próximas da condição 

fisiológica, uma vez que a infusão de drogas pode alterar o ambiente, produzindo 

respostas que talvez não reflitam a condição fisiológica. 

Terceira limitação, a freqüência de genótipos na amostra. Embora os 

participantes apresentassem os três genótipos, ou seja, homozigoto selvagem (GG), 

heterozigoto (GT) e homozigoto polimórfico (TT), os participantes foram alocados em 

dois grupos: ausência (indivíduos GG) ou presença (indivíduos GT/TT) do alelo T. 

Essa classificação foi feita pela baixa freqüência do genótipo TT (14,29%). Essa 

abordagem é usada com regularidade na literatura científica, mas não permite 

avaliar se existem diferenças entre os indivíduos GT e TT.  

Quarta limitação, medidas para avaliação bioquímica da produção de NO. O 

estudo não realizou medidas para avaliar a biodisponibilidade de NO ou a atividade 



 
 
 

41 
 

da eNOS. Apesar de outros mediadores também participarem da regulação da 

reatividade vascular, estudos mostram que o EM é dependente do NO derivado do 

endotélio (61). Além disso, a única diferença observada entre os indivíduos 

avaliados no atual estudo era a presença ou ausência do alelo polimórfico, já que as 

variáveis antropométricas, bioquímicas e hemodinâmicas eram similares entre os 

grupos.  
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6. CONCLUSÕES 
 

A presença do alelo T do polimorfismo 894G>T per se parece influenciar as 

respostas de PAS durante o EM.  

Uma hora após o exercício máximo, os indivíduos com o polimorfismo 

894G>T mantiveram uma maior resposta de PAS ao EM do que aos indivíduos sem 

o polimorfismo e menor resposta de reatividade vascular ao EM quando comparada 

ao momento anterior ao exercício. 

Dessa forma, esses resultados sugerem que o polimorfismo 894G>T da 

eNOS esteja associado a uma resposta hemodinâmica alterada ao EM. Destaca-se 

ainda, o importante papel do exercício físico como modulador das respostas ao EM, 

permitindo que se evidenciem diferenças nas respostas hemodinâmicas entre os 

indivíduos com e sem polimorfismo 894G>T. 
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