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RESUMO 

 

A prática regular de exercício físico possibilita redução dos efeitos das 

disfunções hormonais e envelhecimento biológico natural que promovem 

desajustes hemodinâmicos, vasculares e músculo-esqueléticos, principalmente 

na população feminina no período pós-menopausa. Nesta fase da vida, o 

exercício aquático representa mais do que uma forma de ajuste funcional, é uma 

forma de manutenção de independência para as atividades da vida diária 

(AVD’s) e melhoria na qualidade de vida. Este estudo teve como objetivo avaliar 

as modificações adquiridas pela prática regular de um programa de exercício 

aquático concorrente de intensidade moderada no nível de óxido nítrico (ON), no 

índice de resistividade arterial (IR), no perfil lipídico, na capacidade funcional e 

na qualidade de vida de idosas. A amostra foi formada por idosas (60 a 80 anos) 

selecionadas por randomização, por sorteio simples divididas em grupo controle 

e grupo de intervenção as quais foram submetidas a um programa de exercícios 

aquáticos proposto inicialmente em projeto piloto, por 12 semanas (n=34) e o 

ensaio clínico teve duração de 16 semanas (n=40). Foi coletada amostra 

sanguínea das idosas e avaliado o perfil lipídico pelo método enzimático com kit 

Labtest e o ON por medida indireta a partir da concentração de nitrito no 

sobrenadante das células em cultura em leitor de ELISA. A avaliação das 

artérias carótidas e vertebrais foi feita utilizando o método de ultra-som Doopler. 

A capacidade funcional foi avaliada por quatro testes que simulam atividades da 

vida diária que são: caminhar 10 metros (C10m), levantar da posição sentada 

(LPS), levantar da cadeira e locomover-se pela casa (LCLC) e o de levantar-se 

da posição decúbito ventral (LPDV). No estudo piloto foi avaliado o índice geral 

de autonomia funcional (IG) e a qualidade de vida através do questionário 
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WHOQOL-100.  Empregou-se a análise de variância (ANOVA) com medidas 

repetidas nos fatores grupo (GH e GC) e tempo (pré e pós-teste) para as 

comparações intra e intergrupos nas variáveis seguida do post hoc de Scheffé. 

Utilizou-se o teste de correlação de Pearson e adotado o valor de p<0,05 para a 

significância estatística. Houve aumento do ON circulante, redução nos índices 

de resistividade arterial, melhoria significativa nos níveis de colesterol e 

triglicérides e ganho na capacidade funcional das idosas após a intervenção. 

Existiu correlação inversa entre a resistividade da artéria vertebral direita 

(VERTD) e níveis de ON e entre a VERTD e os níveis plasmáticos de HDL, 

assim como entre estes e o teste C10m nas idosas em estudo. Não houve 

modificações significativas na qualidade de vida das idosas. Em conclusão, o 

programa de exercício proposto foi capaz de oferecer melhorias funcionais, 

aumentar o nível de óxido nítrico circulante, diminuindo a resistência arterial 

promovendo modificações no perfil lipídico de idosas. 

 

Palavras chave: Envelhecimento. Estresse oxidativo. Artéria cerebral. Exercício 

físico. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O sedentarismo é responsável por manuter estados funcionais humanos 

que tendem a desgastes e desajustes com o passar dos anos, influenciando 

altos índices de doenças crônicas não transmissíveis1. 

 A prática regular de exercício físico promove aumento na demanda 

energética que desencadeia estimulações metabólicas promovendo adaptações 

fisiológicas favoráveis que se diferenciam de acordo com o tipo de exercício 

praticado, como por exemplo, o volume sistólico e o débito cardíaco aumentados 

durante a prática de exercícios aeróbicos e diminuídos com exercícios 

resistidos2. Estas respostas cardiovasculares e neuromusculares se modificam 

de acordo com a intensidade e a duração dos exercícios3. 

 Na infância e adolescência exercitar-se é uma possibilidade de 

desenvolvimento ósteo-muscular harmônico e retardo dos efeitos deletérios dos 

maus hábitos de vida4. Na fase adulta auxilia na melhoria de condicionamento 

cardiorrespiratório e neuromuscular; e, após a fase adulta possibilita redução 

dos efeitos das disfunções hormonais e envelhecimento biológico natural que 

promovem desajustes hemodinâmicos, vasculares e músculo-esqueléticos, 

principalmente na população feminina no período pós-menopausa5.  

Nesta fase da vida, exercício físico representa mais do que uma forma de 

ajuste funcional, é uma forma de manutenção de independência para as 

atividades da vida diária (AVD), busca constante de saúde e melhoria na 

qualidade de vida (QV) de pessoas idosas5. Neste contexto a QV é interpretada 

segundo avaliação pessoal, dependente de valores e atitudes tomadas durante 

toda a vida, refletindo sobre o sistema de valores nos quais vivem em relação às 

suas expectativas, padrões e preocupações5
.  

 A senescência é um processo com interações múltiplas dependente de 

atitudes, fatores psicológicos e conteúdo genético que se caracteriza por 

diminuição da capacidade de reparação biológica6,7.  

 No que se refere a QV, os fatores atitudinais correspondem aos hábitos 

de vida como alimentação, nível de atividade física, socialização e estimulação 

intelectual, dentre outros fatores que indicarão um envelhecimento saudável ou 

não8.  
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No processo de envelhecimento feminino as alterações biológicas 

agravadas pela diminuição nos níveis hormonais, pré dispõem esta população a 

disfunções vasculares após a menopausa9, se caracterizando pela redução nos 

níveis de estrogênio com impactos fisiológicos que promovem declínio cognitivo, 

sintomatologia vasomotora e aumento no risco de contrair doenças crônico-

degenerativas como aterosclerose e problemas cardiovasculares10. Esses 

problemas podem estar relacionados com a frequência de doenças crônicas não 

transmissíveis como hipertensão, hipercolesterolemia, sedentarismo e estresse 

elevado, dentre outros fatores que desencadeiam disfunções hemodinâmicas e 

vasculares11,12. 

 Estas alterações afetam tanto o aspecto funcional como estrutural no 

envelhecimento, comprometendo grandes artérias, que exercem importante 

papel nas patologias cardiovasculares. A formação de placas ateromatosas na 

camada íntima das artérias é um processo natural do envelhecimento e conduz 

a aumento na resistência arterial devido ao estreitamento da luz dos vasos. 

Pode-se retardar ou evitar a formação dessas placas, com o controle dos hábitos 

de vida e monitoramento das funções hemodinâmicas13,14.   

Somente a reposição hormonal pode não ser capaz de suprir os déficits 

vasculares e humorais nesta fase da vida. A prevalência de doenças após a 

menopausa tem acréscimo exponencial atribuído aos déficits hormonais e os 

resultados de terapia de reposição hormonal são controversos e não é indicada 

no período após 10 anos de menopausa15.  

A prática regular de exercício físico é capaz de amenizar ou retardar os 

problemas advindos do déficit hormonal, dislipidemias e complicações 

vasculares característicos do sexo feminino no período pós-menopausa. Com o 

crescente envelhecimento populacional e os índices estatísticos sobre a baixa 

qualidade de vida dos idosos devido a doenças crônicas degenerativas, a 

ciência têm se dedicado a analisar os tipos de exercício e seus efeitos agudos e 

crônicos sobre as funções hemodinâmicas e vasculares, com o propósito de dar 

mais qualidade à longevidade11. 

O perfil lipídico é um dos fatores de risco para doenças arteriocoronarianas 

(DAC) que deve ser controlado após a menopausa, pois os déficits metabólicos 

comuns neste período da vida oferecem tendência a alteração das taxas de 

lipídios. Os triglicérides e os colesteróis têm origem exógena, se adquiridos na 
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dieta e armazenados no trato gastrointestinal; e, origem endógena quando 

sintetizados pelo fígado. Ficam armazenados principalmente no tecido 

subcutâneo abdominal, significando importante fonte energética16. 

Para análise do perfil lipídico foram estudadas as lipoproteínas que se 

diferenciam entre si, pela densidade e composição, são elas: a lipoproteína de 

muito baixa densidade (VLDL), a lipoproteína de baixa densidade (LDL) e a 

lipoproteína de alta densidade (HDL). A síntese, degradação e armazenamento 

de lipídios e lipoproteínas são regulados pelo fígado. A HDL tem importante 

papel na remoção do excesso de colesterol, assim como a sua condução até o 

fígado possuindo dentre outras funções, ação anti-inflamatória, anticoagulante e 

antioxidante. Existem evidências de relação entre níveis de HDL baixos e risco 

alto de contrair DAC17-19.  

Estudos divergem sobre a eficácia da prática regular de exercício físico 

durante o envelhecimento no combate a disfunções hemodinâmicas (controle de 

colesteróis), sem acompanhamento conjunto dos demais hábitos de vida20,21. 

Contudo outras investigações mostraram os efeitos da prática regular de 

exercício físico aquático regulando níveis de colesterol HDL e reduzindo os 

fatores de risco hemodinâmicos22,23.O aumento do transporte reverso do 

colesterol a partir do HDL pode retardar os efeitos deletérios da aterosclerose18.  

A resistência arterial pode ser aumentada tanto pela aterosclerose como 

pelas alterações de pressão arterial e redução de níveis hormonais, fatores 

estes comuns no envelhecimento da mulher e agravado com baixos níveis de 

atividade física24. 

 Para evitar a agregação plaquetária e manter o tônus vascular, a 

estimulação de ON sintetizado nas células endoteliais e liberado na corrente 

sanguínea pode controlar a pressão arterial24.  

Reduções hormonais ocorridas na menopausa, repercussões humorais 

negativas e reduções no ON endotelial, são fatores agravantes para 

desencadear doenças arteriocoronarianas. Quanto menor for a resistência 

arterial maior será a força de cisalhamento na parede das artérias e maior será a 

estimulação para a produção de antioxidantes, como o ON25,26.  

Estudo não conclusivo sugere que exercícios aeróbicos melhoram o fluxo 

cerebral em macacas idosas, porém são poucas as evidências que o exercício 

resistido, quando realizado em idades avançadas, venha influenciar na melhoria 
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do fluxo carotídeo27. Outro estudo mostrou correlação entre resistência arterial e 

autonomia funcional em idosas sedentárias, sem intervenção de exercício 

físico28. 

 A literatura está bem definida sobre os benefícios do exercício aeróbico 

como fator protetor e preventivo de doenças cardíacas17. Contudo, os efeitos 

sobre o sistema vascular têm controvérsia, dependente da intensidade, da 

duração e do tipo de exercício29. 

Existem evidências de que o exercício aquático cardiorrespiratório e 

neuromuscular conjuntamente venha a influenciar em melhorias na resistência 

arterial carotídea com ganhos na aptidão física geral e redução no estresse 

mecânico do sistema músculo-esquelético de mulheres pós-menopausa30-33. A 

essa junção de treinamento cardiorrespiratório e neuromuscular em uma mesma 

sessão, chama-se de treinamento ou exercício concorrente30. 

Contudo, o exercício físico aumenta o estresse oxidativo e dependendo da 

intensidade e duração, poderá formar uma balança energética, metabólica 

negativa ou positiva, para a formação de antioxidantes e radicais livres34. 

Exercícios de intensidade alta, aeróbicos ou resistidos, têm demonstrado 

aumento na PA e no estresse oxidativo aumentando a suscetibilidade a 

agregação plaquetária ou deixando instável o leito arterial35,36. 

Por outro lado, o exercício de intensidade moderada tem demonstrado 

efeitos benéficos na redução de dislipidemias e incremento nos níveis de ON 

que funciona como um potente vasodilatador arterial, diminuindo a resistência ao 

fluxo34. 

Poucos estudos23,30 foram realizados demonstrando os efeitos do exercício 

concorrente sobre o envelhecimento; e, ainda mais raros são estudos sobre o 

exercício aquático e seus efeitos vasculares e hemodinâmicos a partir de 

intervenção por tempo prolongado26,35.  

A hipótese deste estudo foi baseada na afirmação de que o programa de 

exercício aquático concorrente e de intensidade moderada proposto, é capaz de 

oferecer modificações significativas nos níveis de ON, na resistência arterial 

cerebral, no perfil lipídico e na capacidade funcional de mulheres idosas 

sedentárias. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Desde o final do século XX, estudiosos têm se preocupado com o 

envelhecimento populacional mundial e o crescente número de doenças 

crônicas não transmissíveis que causam morbidade e mortalidade, 

especialmente em idosas após a menopausa.  

O envelhecimento na mulher causa modificações orgânicas e funcionais 

promovendo redução nos níveis hormonais, que por sua vez diminuem a 

biodisponibilidade do ON sérico reduzindo a capacidade de vasodilatação 

arterial, a qual pode desenvolver aumento na pressão arterial e no perfil lipídico 

com conseqüente decréscimo na capacidade funcional. Estes fatores ocorrem 

em série e influenciam diretamente a qualidade de vida de idosas. 

A prática regular de exercício aquático é vista como uma forma de 

promover qualidade de vida diminuindo as limitações de movimento adquiridas 

pela pessoa idosa no decorrer do processo natural de envelhecimento, com a 

possibilidade de retardar ou diminuir os efeitos deletérios nesta fase da vida.  

 Desta forma entende-se que estudar as modificações causadas no nível de 

óxido nítrico, na resistência arterial, no perfil lipídico e na capacidade funcional 

de idosas submetidas a um programa de treinamento aquático possa gerar 

compreensões acerca dos efeitos do exercício aquático de intensidade 

moderada, sobre vários aspectos relacionados à hemodinâmica e às adaptações 

funcionais em idosas sedentárias. Isso poderá orientar profissionais no 

planejamento de exercícios físicos que promovam modificações não só 

metabólicas, mas também estruturais no organismo humano, em busca de uma 

melhor qualidade aos anos a mais de vida de populações em processo de 

envelhecimento. 
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3. OBJETIVO 

 

3.1. Objetivo geral 

3.1.1. Avaliar as modificações adquiridas nos níveis de óxido nítrico, na 

resistência arterial, no perfil lipídico e na capacidade funcional de idosas 

submetidas a um programa de treinamento aquático. 

 

3.2. Objetivos específicos 

3.2.1. Verificar o nível de óxido nítrico sanguíneo e perfil lipídico de idosas 

submetidas a treinamento aquático. 

3.2.2. Avaliar a resistência arterial cerebral de idosas submetidas a 

treinamento aquático. 

3.2.3. Analisar o perfil lipídico de idosas submetidas a treinamento 

aquático. 

3.2.4. Comparar a capacidade funcional de idosas antes e após um 

programa de treinamento aquático. 

3.2.5. Correlacionar modificações adquiridas no nível de óxido nítrico, na 

resistência arterial, nos níveis de colesterol e na capacidade funcional das 

idosas submetidas ao treinamento aquático. 
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4. MÉTODO 

 

4.1. Amostra 

A potência da amostra foi calculada a partir de análise post-hoc de 20 

voluntários em cada grupo, utilizando MedCalc ® software. Para se obter este 

valor foi considerado pós-tratamento, médias e desvios padrão para ambos os 

grupos, considerando α de 0,05 para todas as variáveis. A força resultante foi de: 

ON = 89%; ACCD = 99%; VERTD = 95%; TC = 90%, e LDL = 99%. A amostra 

inicial foi calculada, com base em estudo piloto realizado durante o primeiro 

semestre de 2010, utilizando para intervenção um programa de exercícios 

resistidos o qual foi modificado no ensaio clínico para intervenção com 

treinamento aquático concorrente onde a intensidade de esforço passou a ser 

mais controlada, de acordo com as explicações abaixo sobre a intervenção e foi 

analisado o perfil lipídico e avaliado o marcador sanguíneo ON. 

Este estudo foi aprovado no Comitê de Ética Institucional (nº 095/06) e os 

participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  

 A amostra foi selecionada por sorteio simples, a partir das normas de 

estudo clínico randomizado dentre uma população de 300 mulheres assistidas por 

programa assistencial em 10 bairros da cidade de Teresina-PI. Para 

randomização foram colocados papeis picotados em uma caixa com pequena 

abertura, com os nomes, grupo controle (GC) e grupo de hidroginástica (GH). As 

idosas colocavam a mão na caixa e tiravam cada uma um papel que as colocava 

ou no GH, n=43 e ou no GC, n=40. O registro no "Control trial" foi - 

NCT01642654. 

Para o estudo piloto não houve sorteio, a amostra foi intencional. Foi 

convidado um grupo de idosas que participava de grupo de oração em uma igreja, 

próxima da academia de ginástica na qual seria realizada a pesquisa. E o GC foi 

escolhido em uma outra igreja onde idosas participavam de terapias ocupacionais 

tendo como única forma de exercício físico, uma aula de dança semanal.  

Para o tamanho de amostra no grupo de intervenção do ensaio clínico seria 

necessário organizá-las em duas turmas, contudo, já no período de adaptação 

houve perda amostral como era previsto pela pesquisadora. O GC foi orientado a 

não participar de nenhum programa de exercício físico regular enquanto durasse 

o estudo.  
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Os critérios de inclusão foram: ter idade entre 60 e 78 anos, ser sedentária e 

ter independência física e mental. Os critérios de exclusão foram: possuir alguma 

doença crônica não controlada ou transmissível, ser impossibilitado de realizar 

testes de autonomia funcional e ter falta às sessões de treinamento superiores a 

10% de acordo com o princípio científico da continuidade no treinamento físico36.  

A amostra foi avaliada em uma semana antes e após iniciar a intervenção 

que teve duração de 12 semanas no estudo piloto e 16 semanas no ensaio 

clínico.  

4.2. Procedimentos 

As idosas passaram por avaliação médica para liberação para a prática de 

exercício físico.  

Para caracterização da amostra foi avaliada a massa corporal em 

quilograma e a estatura em centímetros, em balança antropométrica com 

estadiômetro (Filizola, Brasil), e calculado o índice de massa corporal (IMC)37. 

Foram aferidas as circunferências de cintura e quadril registrados em 

centímetros com fita métrica metálica (Sanny, Brasil), e calculada a relação 

cintura quadril (RC/Q)38. A verificação de pressão arterial em mmHg e frequência 

cardíaca de repouso em batimentos por minuto (bpm) foram feitas com 

tensiômetro e estetoscópio BP A100 (Microlife-China)39. 

 

4.3. Coleta sanguínea e colesterol 

O colesterol foi avaliado a partir de coleta sanguínea ante cubital com 12 

horas de jejum. Foram extraídos 10 ml (Vancutainer, EUA), sendo 5ml em tubos a 

vácuo heparinizados para a análise do óxido nítrico, e 5ml separados em tubos de 

vidro para análise imediata feita por bioquímica especializada em aparelho 

BIOPLUS 2000 semi-automatizado, pelo método enzimático com kit Labtest. Os 

valores de referência dos colesteróis foram analisados de acordo com a IV Diretriz 

Brasileira sobre dislipidemias e diretriz de prevenção da aterosclerose do 

Departamento de aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia40. Foram 

avaliados o colesterol total, a lipoproteína de alta densidade (HDL), a lipoproteína 

de baixa densidade (LDL) e triglicérides. 

 

4.4. Análise da Produção de Óxido Nítrico 
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Para a análise do ON foi separado o soro da massa eritrocitária. O material 

foi centrifugado em centrífuga SIGMA 4k15 em velocidade de 3500 rpm a 18° por 

10 minutos (Laboratório LANEX – UFPI); depois o soro foi pipetado para 

eppendorfs e congelado a – 80° para avaliação após os re-testes (16 semanas). A 

produção de ON foi determinada a partir da concentração de nitrito (NO3) no 

sobrenadante das células em cultura, a qual é uma medida indireta da síntese de 

óxido nítrico41. 

 Foram retirados 100µL do soro dos indivíduos da amostra e acrescentado 

50 µL de reagente de Griess (1,5% de sulfanilamida em 5% de ácido fosfórico 

(H3PO4), 0,1% de nafitiletilenodiamida em água). Após repouso de 15 minutos à 

temperatura ambiente, foi realizada leitura em leitor de ELISA (BIO-RAD, Model 

680) com filtro de 550 nm. A concentração de nitrito foi calculada através de 

valores médios de uma curva padrão de nitrito de sódio (NaNO2) e os dados 

expressos em µMol de nitrito/mL41.  

 

4.5. Avaliação das artérias cerebrais 

A avaliação das artérias carótidas e vertebrais foi feita através do método de 

ultra-som Doopler, através do Equipamento GE com Transdutor Linear 

multifrequencial, modelo Logiq 5. Os parâmetros utilizados foram a avaliação do 

pico da velocidade sistólica e a velocidade diastólica final das artérias vertebrais e 

carótidas comuns e internas direita e esquerda com correção do ângulo de 

insonação até 60°. Foi calculado o índice de resistividade das artérias, resultante 

de fórmula matemática em centímetros por segundo (cm/s)42: 

Índice de resistividade (IR) = Velocidade do pico sistólico (Vsist) – 

Velocidade diastólica final (Vdiast) / Velocidade do pico sistólico (Vsist). 

Para realização do exame Doopler, as idosas foram colocadas deitadas em 

decúbito dorsal em uma maca e o aparelho de mensuração era colocado sobre as 

artérias a serem avaliadas, na região do pescoço, registrando graus de obstrução 

das artérias ou comprometimento hemodinâmico. 

 

4.6. Capacidade Funcional 

Para a avaliação da capacidade funcional foi avaliada a flexibilidade de 

joelho com flexímetro científico (Sanny, Brasil) e a de tronco, em banco de Wells 

(Sanny, Brasil), apresentadas em graus e em centímetros, respectivamente. 
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Foram aplicados quatro testes para verificação de resistência muscular 

localizada de membros inferiores, equilíbrio e agilidade através dos testes: LPS 

= levantar da posição sentada43, LCLC = levantar da cadeira e locomover-se 

pela casa44, C10m = caminhar 10 metros45 e LPDV = levantar-se da posição 

decúbito ventral46. Registrou-se, em segundos, o menor tempo de duas 

tentativas de execução em cada teste, utilizando-se um cronômetro (Casio, 

Brasil). 

 

4.7. Intervenção 

O GH foi submetido no estudo piloto a um programa de 12 semanas de 

treinamento aquático resistido e no ensaio clínico a um programa de treinamento 

aquático durante dezesseis semanas, com programação de exercícios 

concorrentes, que quer dizer, exercícios aeróbicos e de resistência muscular 

localizada, conjuntamente aplicado em três sessões semanais em dias 

alternados. Cada sessão tinha duração de cinquenta minutos com intensidade 

moderada, controlada a cada 10 minutos, através da escala modificada de 

percepção subjetiva de esforço de Borg47, para funções cardiorrespiratórias, e 

pela tabela de Omni-Res48, para exercícios neuromusculares, estimulando a 

manutenção de esforço em nível moderado.  

A temperatura da água ficava em torno de 30º graus Celsius, controlada em 

piscina com aquecimento solar e a ambiente de 34° graus em média. Cada 

exercício tinha duração de um minuto e meio perfazendo duas séries de cada 

exercício, alternando os seguimentos corporais. A sequência de treinamento foi 

planejada incluindo aquecimento de cinco minutos composto de exercícios de 

alongamento em deslocamento. A fase aeróbica tinha duração de 10 minutos com 

saltos e saltitos utilizando movimentos variados de braços e pernas. A fase de 

exercícios localizados tinha duração de 30 minutos e foi realizada pelo método de 

alternância de seguimentos entre membros inferiores, superiores e tronco com 

movimentos de flexão, extensão, abdução, adução e rotações nos planos sagital 

e frontal, realizados no mesmo lugar ou em deslocamento. A parte final da aula 

durava, cinco minutos e era composta de: alongamento submáximo de toda a 

musculatura trabalhada, movimentos de soltura, exercícios respiratórios e 

automassagem nos pés.  
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Nas duas primeiras semanas não foram utilizadas sobrecargas adicionais; a 

sobrecarga do próprio corpo, a da água, a amplitude e a velocidade de execução 

dos exercícios foram suficientes para atingir o objetivo de adaptação ao meio 

líquido utilizando a escala de percepção de esforço de Borg e de Omni-Res entre 

3 e 4 nas fases de aerobiose e de exercícios localizados, respectivamente. A 

partir da terceira semana, passou-se a utilizar materiais de baixa densidade em 

borracha (EVA) em três tamanhos diferentes, distribuídos às alunas de acordo 

com a adaptação e sobrecarga suportada por cada uma, aumentando a 

intensidade dos exercícios, que passaram a ter um minuto de duração, com 

incentivos constantes para a melhoria na execução e aumento da força a ser 

aplicada em cada atividade proposta, objetivando manter intensidade moderada 

na percepção subjetiva de esforço, tanto na escalad e Borg como na de Omni-

Res, que corresponde aos números entre 5 e 7 nas fases de exercícios aeróbicos 

e resistidos.  

 

4.8. Análise estatística  

Os dados foram analisados pelo programa Predictive Analytics Software 

(PASW Statistics 18.0) e apresentados como média e desvio-padrão. Foi 

encontrada normalidade na amostra e homogeneidade de variância dos dados 

avaliados pelos testes Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente. Empregou-se a 

análise de variância (ANOVA) com medidas repetidas nos fatores grupo (GH e 

GC) e tempo (pré e pós-teste) para as comparações intra e intergrupos nas 

variáveis estudadas, nível de óxido nítrico, índice de resistividade arterial, 

colesterol e capacidade funcional, seguida do teste post hoc de Tukey. Utilizou-

se o teste de correlação de Pearson e foi adotado o valor de p<0,05 para a 

significância estatística. 
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5. ARTIGOS PRODUZIDOS 

 

 Os resultados do estudo piloto geraram um artigo que foi enviado à revista 

The Journal of Nutrition, Health & Aging, através da editora Springer, contudo a 

revista não teve interesse na publicação por ser um estudo piloto e não ter 

cálculo amostral, mas sugeriu que publicássemos em outra revista da 

International Academy Nutrition & Aging que é francesa, intitulada The Journal of 

Aging Research & Clinical Practice.  

 Posteriormente foi planejado outro estudo suprindo os déficits observados 

no estudo piloto e realizamos o ensaio clínico com marcadores sanguíneos, 

inclusão de exercícios cardiorrespiratórios e maior controle da intensidade no 

programa de treinamento aquático dentre outros ajustes. Dos resultados deste 

estudo foram escritos mais dois artigos, onde o primeiro foi aceito com 

orientações de modificações para a revista Ciência e Saúde Coletiva e o 

segundo está em fase de submissão. 
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5.1. ARTIGO 1  

 

CAROTID RESISTANCE, QUALITY OF LIFE AND FUNCTIONAL AUTONOMY 

OF ELDERLY INDIVIDUALS SUBMITTED TO AQUATIC TRAINING 

Y. Pires da Silveira Fontenele de Meneses, R. Gomes de Sousa Vale, T.M. 

Campos, A. de Fátima Dornelas de Andrade 

J Aging Res Clin Practice 2012;1(1):6-9 
Hide summary  

The present study aimed to evaluate modifications in carotid resistance, 

quality of life and functional autonomy among elderly individuals 

submitted to water resistance training. The sample was composed of 34 

women aged 66 ± 3.2 years, divided into2 groups, intervention (HG=21) 

and control group (CG=13). Arterial resistance was assessed using Doppler 

ultrasound, quality of life by applying the WHOQOL-100 questionnaire 

and functional autonomy through activities of daily living tests. 

Intervention lasted 12 weeks. No significant differences were found for 

carotid resistance and quality of life. The 10mWT test showed statistical 

significance with reduced execution time. Positive correlation was 

recorded between the RVDP test and the psychological and personal 

belief domains of QOL. In conclusion, 12 weeks of hydrogymnastic 

sessions was not sufficient to reduce carotid artery resistance and cause 

significant improvements in quality of life among sedentary elderly. 

Nevertheless, it did increase functional autonomy and demonstrated 

correlation between the walking test and quality of life in the aged. 
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5.2. ARTIGO 2 

 

- Enviado para a Revista de Ciência e Saúde Coletiva 
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Funções hemodinâmicas e capacidade funcional de idosas após treinamento 

aquático concorrente: ensaio clínico. 

 

Yúla Pires S F de MenesesI,II,IV, Rodrigo Gomes de S ValeIII, Tatiana ChavesIV, 

Gerson Luis PradoIV, Armele Dornelas de AndradeI 
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Farias, s/n, Petrópolis, Natal, 5901-180, Brazil. E-mail:  yula@globo.com. 

IIUniversidade Estadual do Piauí, rua João Cabral, s/n, Centro, Pirajá, Teresina-
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi avaliar as modificações causadas por um programa 

de exercício aquático na pressão arterial, nos triglicérides séricas e na 

capacidade funcional de idosas sedentárias. Foi um estudo experimental onde 

quarenta mulheres sedentárias com idade média de (69,56± 5.79) foram 

selecionadas por randomização, e divididas em grupo controle (n = 20) e grupo 

de intervenção (n = 20). O grupo de intervenção foi submetido a 16 semanas de 

um programa de exercício aquático em intensidade moderada. As triglicérides e 

o colesterol VLDL foram avaliados por coleta de sangue anticubital e analisados 

pelo método enzimático. A pressão arterial foi verificada em milímetros de 

mercúrio (mmHg) e a resistência muscular localizada (RML) foi avaliada por 

testes que simulam as atividades da vida diária, pela flexibilidade lombar em 

banco de Wells e flexibilidade de joelho avaliada em flexímetro. Foram 

realizadas análises de variância por medidas repetidas (ANOVA split-plot). Os 

resultados demonstraram significância estatística na pressão arterial diastólica (p 

= 0.04), no VLDL colesterol (p=0.007) e nos triglicérides (p=0.001) em 

mailto:yula@globo.com
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comparações intergrupos após intervenção. Houve significância na RML de 

membros inferiores (p=0,001) e na flexibilidade de joelho (p=0,006) intra e 

intergrupos após a intervenção. Em conclusão, o programa de exercício aquático 

resultou em melhorias na capacidade funcional e não demonstrou adaptações 

hemodinâmicas significantes em idosas.  

Palavras-chave: Exercício físico; Saúde da mulher; Idosa; Dislipidemia. 

 

Hemodynamic function and functional capacity of older women after concurrent 

aquatic training: clinical trial 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to assess the modifications caused by an aquatic 

exercise program on blood pressure, plasma triglycerides and functional capacity 

in the sedentary older women. This is a experimental study. Forty-six sedentary 

women, aged 69.56 ± 5.79 years, selected by random drawing, were divided into 

a control (n = 20) and intervention group (n = 20). The intervention group 

underwent 16 weeks of a moderate-intensity aquatic exercise program. 

Triglycerides and VLDL cholesterol blood were obtained by antecubital 

venipuncture using the enzymatic method for analysis. Blood pressure was 

recorded in millimeters of mercury (mmHg), and localised muscle resistance 

were evaluated in tests simulating ADL, torso flexibility on a Wells bench and 

knee flexibility as measured by a fleximeter. Repeated measures analysis of 

variance (ANOVA) and Scheffe post-hoc test were performed. Demonstrated 

significantly results in VLDL cholesterol p=0.007, and triglycerides p=0.001 and 

diastolic blood pressure p = 0.04 intergrup post-test comparison. Improved lower 

limb muscle strength and increased knee flexibility. In conclusions the aquatic 

exercise program proposed resulted in favorable enhanced functional capacity in 

the elderly, however there was no improvement in hemodynamic adaptation.  

Keywords: Physical fitness; Women’s health; Aging; Dyslipidemias. 

 

Introdução 

Durante o climatério a deficiência de estrogênio, alterações no perfil 

lipídico e elevação da pressão arterial são as principais mudanças bioquímicas 

que comprometem a saúde da mulher e contribuem para redução do fluxo 
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sanguíneo muscular periférico e déficits na capacidade funcional em idades mais 

avançadas1. 

Poucos trabalhos têm mostrado programas de exercício concorrentes, ou 

seja, composto por exercícios resistidos e aeróbicos como opção para melhorar 

a aptidão física geral, resultando em ganhos na capacidade funcional e na 

qualidade de vida de mulheres, apontando redução nos níveis pressóricos2-5.  

            Na literatura são encontrados alguns estudos que sugerem efeitos 

benéficos das adaptações agudas e crônicas da prática regular de exercício 

físico aquático com programas de treinamento somente aeróbico ou somente 

resistido como auxiliar no controle da pressão arterial2,6, e na melhoria da 

capacidade funcional de idosas frágeis após intervenção7. Mas há controvérsias 

e carência de dados científicos que comprovem a eficácia desta prática durante 

o envelhecimento no combate a disfunções hemodinâmicas sem controle dos 

demais hábitos de vida8. 

Assim, este estudo teve por objetivo avaliar as modificações causadas por 

um programa de exercício aquático concorrente nas funções hemodinâmicas e 

na capacidade funcional de idosas. 

 

Método 

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Institucional da Faculdade 

de Medicina da Universidade Estadual do Piauí (nº095/06) e apresentado à 

população da pesquisa no Grupo de Atendimento ao Idoso da Prefeitura 

Municipal de Teresina-Piauí e a amostra foi randomizada e o registro no "Control 

trial" foi - NCT01642654. As idosas assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido.  

Os critérios de inclusão foram: idade entre 60 e 79 anos, ser sedentária e 

ter independência física e mental. Os critérios de exclusão foram: possuir 

alguma doença crônica transmissível não controlada; fazer reposição hormonal; 

não poder se deslocar de forma independente aos locais de intervenção e de 

avaliações e se inserir em algum outro programa de treinamento.  

A partir de sorteio simples as idosas foram alocadas em dois grupos, onde 

o primeiro foi considerado como grupo de intervenção e foram submetidas a 

programa de treinamento aquático (GH=20) e o segundo, o grupo controle 

(GC=20).  
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A população de estudo era de 300 mulheres idosas sedentárias. Após a 

apresentação do projeto de pesquisa 58 mulheres se encaixaram nos critérios 

de exclusão e 159 não aceitaram participar do estudo. A randomização foi 

realizada em 83 idosas, o que resultou em GH=43 e GC=40. Deste montante 

houve quebra de continuidade no GH, não comparecimento ao pós-teste no GC 

e perda de material biológico após centrifugação ou após descongelamento de 

plasma nos dois grupos. 

O GC se comprometeu a não participar de nenhum programa de atividade 

física regular até realizarem o pós-teste. Poderiam manter suas atividades do dia 

a dia incluindo caminhadas. Após a intervenção e apresentação dos resultados o 

GC foi inserido em programa de treinamento aquático conforme compromisso 

firmado previamente. Todas as idosas foram submetidas à avaliação médica e 

foram considerados capazes de participar da intervenção. 

A amostra foi caracterizada pelo índice de massa corporal (IMC) verificado 

em balança antropométrica (FILIZOLA, Brasil) e estadiômetro Wood Compact – 

WCS (CARDIOMED, Brasil) e pela verificação de pressão arterial (PA) através 

de aparelho Microlife BP A100 apresentada em milímetros de mercúrio (mmHg).  

Os triglicérides e o colesterol VLDL foram obtidos por punção venosa ante 

cubital após 12 horas de jejum; depois as coletas foram centrifugadas, e em 

seguida, foram feitos os ensaios. Foram extraídos 5 ml de sangue, separados 

em tubos de vidro vacutainer para análise imediata em aparelho BIOPLUS 2000 

semi-automatizado, pelo método colorimétrico enzimático em kit Labtest. Os 

valores de referência foram analisados de acordo com a IV Diretriz Brasileira 

sobre dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose do Departamento de 

Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2007)9. 

Para a avaliação da capacidade funcional (CF) foi avaliada a flexibilidade 

de joelho com flexímetro científico (Sanny, Brasil) e a de tronco em banco de 

Wells (Sanny, Brasil). Foram aplicados quatro testes para verificação de 

resistência muscular localizada de membros inferiores, equilíbrio e agilidade 

através dos testes: LPS = levantar da posição sentada10,  LCLC = levantar da 

cadeira e locomover-se pela casa11 , C10m = caminhar 10 metros12 e LPDV = 

levantar-se da posição decúbito ventral13. Registrou-se, em segundos, o menor 

tempo de duas tentativas de execução em cada teste, utilizando-se um 

cronômetro (Casio, Brasil).  
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O GH foi submetido a um programa de treinamento aquático durante 

dezesseis semanas, com programação de exercícios concorrente, aeróbicos e 

de RML em três sessões semanais em dias alternados. A intensidade média de 

execução dos exercícios foi controlada a cada 10 minutos durante as sessões, 

através da escala modificada de percepção subjetiva de esforço de Borg14 

estimulando a manutenção do esforço entre os números 5 e 7 para funções 

cardiorrespiratórias e pela tabela de Omni-Res15 para exercícios 

neuromusculares com percepção entre 4 e 7.  

A sobrecarga do próprio corpo, a da água e variações de amplitude e de 

velocidade de execução dos exercícios foi suficiente para atingir o objetivo de 

adaptação ao meio líquido nas duas primeiras semanas de intervenção.  

A sequência de treinamento foi planejada como apresentado na tabela 1. 

A partir da terceira semana, passou-se a utilizar materiais de baixa 

densidade objetivando aumentar a intensidade dos exercícios com incentivos 

constantes para a melhoria na execução e aumento da força a ser aplicada em 

cada atividade proposta para manter intensidade moderada na percepção de 

esforço. Cada exercício tinha duração de um minuto realizando-se duas séries 

de cada exercício pelo método alternado por seguimento corporal sem intervalo 

entre os exercícios. 

O grupo de intervenção recebeu orientações mensais em forma de 

palestras com duração de 15 minutos, nas áreas de nutrição e exercício físico 

com informações sugestivas para mudanças nos hábitos de vida em prol de um 

envelhecimento saudável. Quanto aos hábitos alimentares as idosas foram 

orientadas a manutenção, enquanto durasse o estudo. 

A análise dos dados foi realizada através do programa Predictive Analytics 

Software Statistics 18.0 apresentada como média e desvio-padrão. Os testes de 

Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente, foram utilizados para a análise de 

normalidade e homogeneidade de variância dos dados da amostra. Foi feita a 

análise de variância (ANOVA split-plot) com medidas repetidas para as 

comparações intra e intergrupos nos fatores grupo e tempo, seguida do post hoc 

de Scheffé para identificar as possíveis diferenças. Utilizou-se o teste de 

correlação de Pearson. Foi adotado p < 0,05 para a significância estatística. 
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Resultados 

 A amostra foi caracterizada pela idade média de 69,56 ± 5,79 e IMC pré-

teste de 29,41 ± 3,8 e pós-teste de 29,05 ± 3,73. 

 Após a intervenção observou-se significância estatística na comparação 

intergrupos da pressão arterial diastólica, p=0,04 e não foi verificada 

significância na PA sistólica, p=0,156, como observado na figura1. 

Foi verificada significância estatística no perfil lipídico nas taxas de VLDL, 

p=0,007 e de triglicérides, p=0,001 nas comparações intergrupos pós-teste como 

mostra a figura 2.  

Foi observada melhoria na capacidade funcional das idosas do grupo GH 

com significância estatística intra e intergrupo na RML de membros inferiores e 

na flexibilidade de joelho de acordo com a tabela 2.  

Houve correlação significativa entre o teste C10m e a taxa de colesterol 

HDL (p=0,001 e r=0,610). 

 

Discussão 

Foi observado que não houve adaptação hemodinâmica crônica à prática 

regular do programa de treinamento aquático concorrente proposto, onde a 

pressão arterial diastólica e o colesterol demonstraram modificações intergrupo 

apenas.  

Em discordância a estes achados autores2 estudaram durante 24 semanas 

a saúde vascular e capacidade física de idosas e concluiu que houve melhorias 

no perfil lipídico e redução na pressão arterial diastólica de mulheres submetidas 

a exercício aquático resistido utilizando bandas elásticas. O uso dos elásticos 

torna o exercício mais intenso do que a utilização da resistência da água, 

mesmo na presença de implementos de baixa densidade como aconteceu em 

nosso estudo e este fator pode ter contribuído para as alterações 

hemodinâmicas deste estudo. Em complemento a este estudo resultados do 7º 

relatório nacional de prevenção e controle da hipertensão16 afirmou que a prática 

regular de exercício aeróbico é capaz de oferecer adaptações pressóricas 

crônicas diminuindo os fatores de risco para DAC. Contudo, o programa de 

exercício utilizado nesta pesquisa utilizou treinamento aquático concorrente, ou 

seja, exercício aeróbico e resistido em uma mesma sessão com controle de 



36 

 

 

intensidade moderada e obteve significância somente em comparação 

intergrupo pós-teste. 

Outro estudo6, a partir de exercícios aquáticos resistidos analisou o 

controle da PA como fator protetor para evitar aterosclerose, avaliando 

conjuntamente níveis de antioxidantes no plasma em idosas. Os resultados 

mostraram que o controle de intensidade moderada durante a prática de 

exercício aquático, aumenta a biodisponibilidade de antioxidantes na corrente 

sanguínea tendo como conseqüência a regulação na PA.  

No entanto, outros autores pesquisaram em diferentes intensidades 

exercícios aquáticos resistidos, para avaliar o efeito crônico da pressão arterial 

diastólica em mulheres adultas demonstrando redução nessa variável apenas 

em exercícios de baixa intensidade17, enquanto que não foi observado alteração 

na pressão arterial diastólica em idosos, após caminhada de baixa intensidade 

em esteira aquática8. O que se observa é que as pesquisas analisadas têm 

consenso relacionado à necessidade de controlar a intensidade do exercício 

entre moderada e alta para obter alterações metabólicas benéficas em idosos. 

Contudo há controvérsias sobre a população de estudo, o tipo de exercício e a 

intensidade ideal para se obter adaptações pressóricas favoráveis2,6,8,17 

Na literatura também podem ser encontrados estudos em animais 

utilizando exercícios aquáticos pesquisando os efeitos sobre o sistema 

cardiovascular. No entanto, é importante ressaltar que a comparação dos dados 

dos animais é limitada e não pode ser extrapolada. A pesquisa experimental em 

diferentes modelos animais mostrou que os efeitos nocivos do envelhecimento 

sobre a função hemodinâmica não foi revertido somente com medicação 

sozinha. A adição de exercício físico à terapia medicamentosa regulou pressão 

arterial, aumentando os níveis de HDL e diminuir triglicérides no plasma18.  

Em nosso estudo, foram encontradas significâncias relacionadas aos níveis 

de colesterol VLDL e triglicérides entre GH e GC após a intervenção, apontando 

aumento nos níveis do GC e redução no GH não significativos, mas podendo ter 

influenciado no controle de disfunções hemodinâmicas nas idosas submetidas 

ao treinamento. 
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Idosos Japoneses foram avaliados durante um ano, e, apesar de terem 

hábitos de vida saudáveis representados por atividade aeróbica diária, não 

apresentaram retardo nos efeitos nocivos do envelhecimento, demonstrando 

redução no metabolismo e nas AVD19. Enquanto, intervenção de 12 semanas 

com exercícios aquáticos concorrentes apresentou efeito positivo sobre os 

lipídios séricos, além de melhorar a capacidade funcional da elderly20, o que foi 

observado também após a intervenção com programa de exercício aeróbico 

aquático6. 

Durante o processo de envelhecimento, além de déficits metabólicos a 

mulher apresenta alterações funcionais decorrentes do sedentarismo, aumento 

de peso corporal e mudança de alguns hábitos de vida comuns nessa faixa 

etária, após 60 anos21. A diminuição na capacidade funcional em mulheres na 

pós-menopausa tem origens fisiológicas, desde sarcopenia seguida por 

diminuição da vascularização periférica21,22. 

A capacidade funcional foi avaliada neste estudo a partir de testes que 

simulam atividades da vida diária e após intervenção demonstraram redução no 

tempo de execução. Estes efeitos provavelmente resultam da utilização do 

ambiente aquático, uma vez que situações instáveis são criados na água a partir 

dos efeitos da turbulência e da resistência imposta a todos os movimentos 

desenvolvidos, proporcionando grande quantidade de informações sensoriais, 

promovendo melhor equilíbrio corporal, influenciando diretamente as atividades 

da vida diária, com o aumento da RML de membros inferiores23,24. A RML de 

membros inferiores foi avaliada em três dos testes aplicados e resultados 

significativos foram obtidos, possivelmente por influência do exercício de 

aquático que proporciona uma maior resistência e pressão nos movimentos das 

pernas, porque quanto maior a profundidade, maior é a pressão hidrostática e 

maior será a resistência ao deslocamento22,23. 

Resultados deste estudo corroboram com pesquisas de diferentes tempos 

de intervenção com exercícios aquáticos, entre 8 e 14 semanas, onde melhorias 

significativas na RML  de membros inferiores em mulheres idosas foram 

verificadas23- 25. E outro estudo aponta correlação entre autonomia funcional e 

níveis de IGF-1 sérico em idosas sedentárias, justificando que quanto menores 
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forem os níveis do hormônio anabólico, menor poderá ser a capacidade de 

desempenhar as AVD26. 

Corroborando com pesquisas similares27,28 utilizando exercício aquático 

concorrente resultados significativos foram verificados no aumento da 

flexibilidade do joelho neste estudo. Resultados semelhantes também foram 

encontrados em um estudo com um grupo de idosos com intervenção de 

exercícios de resistência e exercícios de flexibilidade utilizando exercícios em 

terra26.  

Nosso resultado pode ser justificado pelo fato de que a flexibilidade de 

joelho foi bem dinamizada no programa de exercícios proposto como concluíram 

em outro estudo, no qual os autores observaram melhorias na capacidade 

funcional global e flexibilidade do joelho, em mulheres pós-menopausa. No 

entanto, o estudo com idosos institucionalizados não verificaram aumento 

significativo na flexibilidade dos membros inferiores e capacidade funcional, após 

18 semanas de exercício na terra29, sugerindo a maior eficiência do exercício 

aquático sobre esta qualidade física. 

As limitações deste estudo estão relacionadas ao não controle sobre os 

hábitos de vida, como o tabagismo e o consumo de álcool, fatores estes que 

podem ter influenciado nos resultados das funções hemodinâmicas. 

Foi encontrada correlação entre colesterol e um teste de resistência 

muscular, C10m, nesta pesquisa, o que nos sugere que o exercício aquático 

concorrente promoveu modificações favoráveis no perfil lipídico influenciando na 

melhoria da capacidade funcional das idosas, pois de acordo com estudos6,20, os 

efeitos da prática regular de exercício físico aquático são capazes de regular o 

colesterol reduzindo os fatores de risco hemodinâmicos com melhorias na 

capacidade funcional. 

Em conclusão o programa de exercício aquático concorrente, em 

intensidade moderada foi capaz de promover resultados significativos 

intergrupos, na pressão arterial diastólica, no colesterol VLDL e triglicérides, 

promovendo melhorias na capacidade funcional das idosas. Estudos futuros 
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devem ser desenvolvidos com controle dos hábitos alimentares e avaliação de 

estresse oxidativo. 
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         Quadro 1- Programa de exercício aquático. 

  

Atividades Exercícios propostos 

Aquecimento 
(5 minutos) 
 
 
 
Exercícios 
aeróbicos 
(10 minutos) 
 

Exercícios de alongamento ativo; saltitos com 
deslocamento e variações de movimentos de 
pernas e braços. 
 
Corridas variadas, de frente e de costa 
movimentando os braços; movimentos de pernas 
em forma de deslize arrastando os pés no chão 
em movimento de adução e abdução e em 
movimento antero-posterior; saltos com pernas 
unidas e afastadas. 
 

Resistência 
muscular 
localizada 
(30 minutos) 

Exercícios de flexão e extensão e de adução e 
abdução de pernas e braços alternando com 
movimentos de tronco realizados no mesmo 
lugar e sem saltos, contra a resistência da água.  

Alongamento e 
relaxamento        
(5 min.) 

Alongamento estático das musculaturas 
trabalhadas e exercícios respiratórios. 

 
 
 

 
 (a) 

 

 (b) 

 

110

115

120

125

130

135

140

145

150

GH-pre GH-pos GC-pre GC-pos

P
re

ss
ã

o
 a

rt
er

ia
l 

si
st

ó
li

ca
  

(m
m

H
g

) 

0

20

40

60

80

100

GH-pre GH-pos GC-pre GC-pos

P
re

ss
ã

o
 a

rt
er

ia
l 

d
ia

st
ó

li
ca

  

(m
m

H
g

) 



43 

 

 

Grafico (a) GH-pre – grupo de intervenção em pré-teste; GH-pos – Grupo de intervenção em 
pós-teste; GC-pre – grupo controle em pré-teste; GC-pos - grupo controle em pós-teste, p>0,05. 
(b) Comparação intergrupos pós-teste, “*” = p<0,05. 

 
 
(a) 

 
 
(b) 

 
 

Gráfico 2. (a) VLDL – Lipoproteína de muito baixa densidade; GH – grupo de intervenção, GC – 
grupo controle; Pre-teste – antes da intervenção, pos-teste – após a intervenção. (b) 

Comparação intergrupos após a intervenção “*” = P <0.05. 
 
 
Tabela 1 – Capacidade funcional de idosas demonstrada em media e desvio-padrão. 

       GH (n=26)    GC (n=20)             Intragroupo     Intergroupos 
Testes          pre-teste        pos-teste        pre-teste  pos-teste         GH         GC     pos-teste 

LPS 12,82 ± 2,45 11,04 ± 2,03 12,73±1,75 13,67±2,08 0,033 0,611 0,001 

W10m 7,07 ± 1,23 5,75 ± 1,25 6,47±1,17 6,61±1,36 0,004 0,987 0,171 

RVDP 5,41 ± 2,54 4,88 ± 2,89 6,72±3,83 7,1±3,43 0,946 0,987 0,149 

RCMH 45,09 ± 6,12 42,19 ± 6,16 45,22±5,54 47,22±6,09 0,393 0,790 0,061 

Flex Wells 21,34 ± 7,17 22,84 ± 6,56 19,03±6,31 17,74±5,81 0,877 0,946 0,090 

Flex joelho 86,42 ± 13,33 103,69 ± 11,55 88,19±17,04 86,89±17,04 0,001 0,996 0,006 

GH – grupo de intervenção, GC – grupo controle; LPS – leventar-se da posição sentado; C10m – 
caminhar 10 metros; LPDV – levantar-se da posição decúbito ventral; LCLC – levantar-se da 
cadeira e locomover-se pela casa; Flex Wells – flexibilidade de tronco em banco de Wells; Flex 
joelho – flexibilidade de joelho. Valores em negrito, p<0,05. 
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ABSTRACT 

Objectives The aim of this study was to evaluate serum levels of nitrite (NO3) 

and alterations in cerebral arterial resistance and cholesterol in women 

undergoing an aquatic exercise program. Methods The sample was composed 

of 40 women, means age 69.21 ±5.27 years old, randomized into an intervention 

(WG) and control group (CG). Nitrite concentration was measured by the Griess 

reaction. The internal cerebral arteries were assessed by Doppler ultrasound to 

determine the resistivity index, and cholesterol was determined using the 

colorimetric enzymatic method and Labtest kit. The 16-week water exercise 

program consisted of three weekly sessions of 50 minutes. Results The 

intervention caused an increase in NO3 (p=0.003), reduction in right common 
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carotid artery resistance (RCCA) (p=0.024), TC (p=0.003) and LDL (p=0.001) 

cholesterol in the WG. There was no change in right vertebral artery (RVA) 

resistance. When the WG and CG were compared in the post-test, we observed 

a rise in NO (p=0.023) and reduction in RCCA (p< 0.001), RVA (p=0.001), TC 

(p<0.001) and LDL (p<0.001). There was a negative correlation between NO3 

and RVA, r = -0.221 and p=0.049 and between NO3 and CT (r = -0,269 and 

p=0,016) after intervention. Conclusions The nitrite (NO3) serum levels 

increased, and right common carotid artery resistance reduced, because of the 

cholesterol levels improvements, what probably had influenced for the water 

exercise program proposed in the elderly women. 

 

INTRODUCTION  

The exercise combats oxidative stress and lowers risk factors for 

cardiovascular disease among elderly patients. The results obtained depend on 

exercise type, duration, intensity and muscle mass involved.1 Moreover, fitness 

level is inversely related to mortality in elderly women.2 3 

Several studies have been conducted using aerobic and resistance 

exercise, both on land and in water.4-7 Interventions involving cycle ergometer 

and treadmill exercises have demonstrated improvements in lipid profile and 

nitric oxide (NO) release.7 Intervention with resistance exercise has shown an 

increase in NO levels,8 venous return facilitation and decreased arterial 

resistance in elderly women. However, study of aquatic resistance9 did not 

determine vascular remodeling using this type of intervention. Other effects such 

as lipid profile improvement were observed in aquatic resistance exercise 

programs4 5 10 and concurrent aquatic exercise.11  

When performed of elderly, aquatic exercises have a positive impact 

through the massaging effect resulting from water turbulence, facilitating body 

movement and easing joint impact and venous return4. The water itself 

represents an overload that varies in accordance with the speed and range of 

movement, which increases proportionally as individuals adapt to the water 

environment.4  

Few studies were found involving concurrent aquatic exercises and blood 

markers analyzed at rest in healthy elderly subjects. As such, the present study 
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proposed a 16-week water exercise program with concurrent aerobic and 

resistance training, at moderate intensity, aimed at 1) determining modifications 

caused by this program serum levels of nitrite (NO3); 2) assessing alterations in 

cerebral arterial resistance index and cholesterol among aged females submitted 

to aquatic training. 

METHODS 

Participants  

This was a randomized controlled trial. Three hundred elderly women, 

enrolled in the women's health assistance program in the city of Teresina, Brazil, 

were invited to participate. The following inclusion criteria were adopted: age 

between 60 and 80 years, independent in activities of daily living (ADLs), 

medically able to take part in the intervention and testing protocols, and not 

having participated in regular systematized physical activity for at least six 

months. Subjects with any form of transmittable or uncontrolled disease or 

insulin-dependent, hypertension, those unable to perform functional autonomy 

tests or undergoing hormonal replacement therapy were excluded from the study. 

Randomization occurred by simple random among women who were willing 

to participate in the study, according to the flow diagram (figure 1). Registration of 

Control trial was - NCT01642654. The 40 eligible women were randomly divided 

into an experimental group (WG) n = 20, submitted to an aquatic exercise 

program, and a control group (CG) n = 20. The CG was instructed not to perform 

any regular physical activity during the study period. Figure 1 shows the study 

design flow chart. 

The research protocol was approved by the Institutional Research Ethics 

Committee (nº 095/06) and all participants gave their written informed consent. 

The power of the sample was calculated from post-hoc analysis of twenty 

volunteers in each group using MedCal ® software. To obtain this value we 

considered post-treatment means and standard deviations for both groups, 

considering an α of 0.05 for all variables. The resulting power was NO = 89%; 

RCCA = 99%; RVA = 95%; TC = 90%; and LDL = 99% 

Procedures 
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Body mass and height were assessed on an anthropometric scale equipped 

with a stadiometer (Filizola, Brazil); waist and hip circumference were measured 

with a metal measuring tape (Sanny, Brazil) and blood pressure and resting heart 

rate with a blood pressure monitor (BP A100 Microlife-China). The sample was 

assessed before and after the 16-week intervention. 

Blood collection and cholesterol 

After fast 12 hour cholesterol was evaluated via antecubital blood collection, 

from which 10 ml was extracted, 5ml separated into heparinized vacutainer tubes 

to analyze nitric oxide, and 5ml into glass tubes for immediate specialized 

biochemical analysis using a semi-automated BIOPLUS 2000 analyzer, applying 

the colorimetric enzymatic method and Labtest kit. Cholesterol reference values 

were analyzed according to Brazilian Guideline IV on dyslipidemias and 

atherosclerosis prevention guidelines of the Atherosclerosis Department of the 

Brazilian Cardiology Society (2007).12 Total cholesterol (TC), high density 

lipoprotein (HDL) and low density lipoprotein (LDL) were also assessed. 

Measurement of NO from plasma nitrite 

For NO analysis, serum was separated from the erythrocyte mass. The 

material was centrifuged in a SIGMA 4k15 centrifuge at 3500 rpm and 18° for 10 

minutes (LANEX laboratory– UFPI); the serum was then pipetted and frozen at -

80°C for evaluation after retesting (16 weeks). NO production was determined 

based on NO3 in the supernatant of cultured cells, an indirect measurement of 

NO synthesis. 

 We collected 100µL of serum from participants and added 50 µL of Griess 

reagent (1.5% sulfanilamide in 5% of phosphoric acid (H3PO4), 0.1%  N-(1-

naphthyl) ethylenediamine  in water).13  After subjects rested for 15 minutes at 

ambient temperature, reading was conducted in an ELISA reader (BIO-RAD, 

Model 680) with a 540 nm filter. Nitrite concentration was calculated using mean 

values of a standard sodium nitrite curve (NaNO2), and data were expressed in 

µMol of nitrite/mL. The measurements and standard curve were performed in 

duplicate.14 

Cerebral artery assessment 
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Carotid and vertebral arteries were assessed by Doppler ultrasound, with 

GE Logiq 5 equipment and multi-frequency linear transducer (Milwaukee – UEA). 

Parameters used were evaluation of peak systolic velocity and end-diastolic 

velocity of the common carotid and left and right internal carotids, with the angle 

of insonation corrected to 60°. The resistivity index of arteries was calculated, 

resulting from the following mathematical formula, expressed in centimeters per 

second (cm/s): Resistivity index = Peak systolic velocity – End-diastolic velocity / 

Peak systolic velocity.15 For the Doppler examination, the elderly were placed in 

the dorsal decubitus position. The measuring apparatus was positioned over the 

arteries to assess the neck region, and record degrees of arterial obstruction or 

hemodynamic compromise.  

Intervention 

The WG was submitted to a 16-week water exercise program, with 

combined aerobic and resistance exercises in three weekly sessions. Water 

temperature was approximately 30º C with an average ambient temperature of 

34°C. The depth of the pool ranged between 1.20 and 1.40 meters. 

 The exercise program began with a 5-minute warm-up: stretching 

exercises with dynamic and static stretches while moving, small jumps with 

varied arm and leg movements; aerobic exercises (15 minutes) controlled by the 

Borg perceived exertion scale16 between 4 and 7: different types of running, with 

or without arm movement; exercises using ski movements with anterior-posterior 

sliding, in adduction and abduction, jumping with legs extended and flexed; 

resistance exercises (25 minutes) were controlled by the Omni-Res scale17 

between 5 and 7: alternating body segments between upper and lower limbs and 

torso, with bending movements, extensions, abduction, adduction and rotations 

in the sagittal and frontal planes, executed on the spot or when moving. Each 

exercise, consisting of two series and alternating body segments, lasted 90 

seconds, ending with stretching and relaxation (5 minutes): static stretching and 

muscle loosening; breathing and self-massage exercises. 

 Additional loads were not used in the first three weeks. The subjects' own 

body weight and that of the water, as well as the range and execution speed of 

exercises, were sufficient for successful adaptation to the water environment. 

From the third week onwards, low-density rubber materials were used 
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(polyethylene co-vinyl acetate) in three different sizes, distributed according to 

loads tolerated by each participant. Exercise intensity was increased, with 

duration decreasing to one minute. Continuous encouragement was given to 

improve execution and strength applied to each activity so as to maintain 

moderate intensity in perceived exertion.  

Statistical Analysis  

Data were analyzed with the Predictive Analytics Software Program (PASW 

Statistics 18.0) and presented as mean and standard deviation. The sample 

exhibited normality and homogeneity of variance according to Shapiro-Wilk and 

Levene tests, respectively. Repeated measures analysis of variance (ANOVA) 

was applied to the factors group (WG and CG) and time (pre and post-test) for 

intra and intergroup comparisons of the variables cholesterol, nitric oxide level 

and arterial resistivity index. This was followed by Tukey’s post-hoc test and 

Pearson’s correlation was applied to analyze associations between study 

variables. A statistical significance value of p<0.05 was established for all tests. 

RESULTS  

Sample characteristics, divided into an intervention group and control 

group, and are shown in table 1. 

There was a significant in NO3 level after the intervention, with a 33% 

increase in the WG and a decrease of 7.2 µMol nitrite/mL in the CG, p= 0.023 

and WG increased pre to post-test,  p=0.003. (figure 1). 

 A reduction of 6% was recorded for RCCA resistance in the WG after 

intervention, as well as a significant increase between WG pre and post-test, 

p=0.024 and between WG and CG post-test, p=0.000. (figure 2). 

 The WG showed no significant reduction in RVA after intervention, 

p=0.093. However, a significant difference reduction was observed between the 

WG and CG after intervention, p=0.001. (figure 3). 

Atheromatous plaques compromising between 20 and 36% of vascular 

lumens were detected in carotid and vertebral arteries in 80% of the sample, all 

calcified with no risk of mobilization. 
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 A negative correlation was found between RVA and NO3 (r = -0.221 and 

p=0.049) and between NO3 and CT (r = -0,269 and p=0,016) after intervention.  

 There was a significant reduction in cholesterol levels after intervention, 

where TC of the WG decreased from 180.35 ± 27.59 md/dL, p=0.003, HDL 

increased to 49.70 ± 10.64 md/dL, p=0.594 and LDL fell to 91.91± 23.06 md/dL, 

p=0.001. TC of the CG rose to 227.40 ± 30.89 md/dL, p=0.803. 

DISCUSSION 

 The main results of this study were:  The effectiveness of the water 

exercise program proposed was evidenced by the significant increase in plasma 

NO3 as well as reduced arterial resistance and total and LDL cholesterol levels in 

elderly women after 16 weeks of intervention. 

 The water exercise program proposed could have influenced in the 

significant increase in plasma NO3 in elderly women after 16 weeks of 

intervention. It is difficult to compare with other studies because the literature 

contains samples with cardiovascular pathologies6 18 and NO assessed in urine8 

19 after separately applied aerobic 6 18 or resistance exercise5 8, whereas our 

study population is considered healthy, with NO assessed in plasma and an 

intervention involving joint aerobic and resistance exercise in all sessions.  

 The serum NO3 in the elderly becomes reduced in detriment of the 

increase of oxidative stress, among other factors. However, the exercise regular 

practice can decrease the stress symptoms10. 

Few studies that assessed plasma NO3 were found.10 18 One of these 

analyzed nitrite and nitrate, with an non aquatic aerobic exercise intervention in 

postmenopausal hypertensive elderly women, observing a 78% increase after 3 

months10 and 62% after six months18. Corroborating with those results, in our 

research, the intervention time was of 16 weeks and there was increase of 33% 

in NO3 with concurrent aquatic exercise with moderate intensity. Ass hapenned in 

another study where, Laurent et al (2009) showed that after only three weeks, 

men undergoing rehabilitation following coronary artery disease obtained a 

significant increase in nitrate excretion (66%) after a water exercise program low 

intensity19 and study with elderly men aged between 60 and 67 years obtained 

also 66% increase in plasma NO3 was observed in a 14-week resistance 

exercise intervention at moderate intensity. 



52 

 

 

However, it must be taken into account that men in this age range may not 

have been affected by hormone deficits, giving them a physiological advantage 

over women in maintaining vascular tone longer when they adhere to a physically 

active lifestyle.20  

In an assessment of a plasma antioxidant enzyme, better adaptive actions 

were observed in elderly women submitted to resistance exercise and moderate 

intensity for 4 weeks and greater oxidative stress in a group that engaged in 

varied exercises.5 According to the literature, the higher the oxidative stress, the 

lower will be the NO level availability.5 9 

In the present study there was increase in NO3 levels, suggests a reduction 

on the oxidative stress suggested in reduction arterial resistance and cholesterol 

levels, findings not observed in other studies. To this differential in the results we 

add the fact that was programmed aquatic exercise which is less stressful and 

with well controlee intensity during all the program sessions. 

To achieve these results, exercise intensity was controlled during the 

sessions, maintaining a moderate level aquatic exercise program working 

alternating body segments to avoid an increase in oxidative stress that could 

compromise vascular resistance, leading to endothelial dysfunctions.21

 Although we found no intervention study with water exercise that assessed 

the same blood marker as ours, better hemodynamic adaptation was observed 

after water exercise.11 However, interventions using water and land exercises 

exhibited similar hemodynamic responses.22 23 

According to the literature24, the rise in plasma NO3 bioavailability and the 

reduction in arterial resistance observed in the present study suggests smooth 

muscle relaxation, vasodilatation and blood flow regulation, those may be 

considerate ass preventive factors, preventing plaques formation, in line with that 

observed primarily in the RCCA after intervention. This clustering forms 

atheromas and atherosclerosis is the pathological degeneration of blood vessels 

in the media layer composed of plasma lipids and smooth muscle cells, among 

other substances. The instability of atherosclerotic plaques leaves individuals 

susceptible to transitory ischemic attacks and infarction.25 

In this study, atheromatous plaques observed in the carotids and vertebral 

arteries were calcified, small and asymptomatic, posing no risk. Cerebral arteries 

with up to 70% obstruction are asymptomatic.26 Front to it the elderly were 
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liberated to participate of the out risk study, once the possibility of join a regular 

program physical exercise reduced hemodynamic risk factors, increased blood 

flow, favoring shear stress in the circulatory system. This suggests a decrease in 

endothelial functions caused by the increase in NO3 and a decline in cerebral 

vascular resistance and blood pressure was what happened in our study.  

Another result observed in our study refers to the negative correlations 

between NO3, RVA and TC levels where these data could be justified by the 

improvement in endothelial function among the elderly because where TC and 

RVA Reduced levels correlated with an power increase in NO3. 

Similar correlations were not found in the literature, but are supported by 

studies10 23 showing that decreasing cholesterol levels reduces cardiovascular 

risk factors, thereby preventing atherosclerosis, when large muscles are 

exercised as a way of combating aging and enhancing arterial vascular functions 

in adults and the elderly healthy10 and in patients with coronary artery disease in 

water and in land24. However, other authors have not observed a direct 

relationship between these variables27, stating that arteriocoronarians risk factors 

reduce is not measured only for the exercise regular practice. Because this is 

pointed as primary and secondary protector factor due to it’s possible benefic 

effects on the vascular functions, however short term effects (8 weeks) in the risk 

factors reduce were not observed after resisted exercise program in individuals 

among 50 and 60 years old. 

In another studies similar our results, elderly women submitted to water 

exercise where positive hemodynamic adaptations were observed from 

maintaining desirable cholesterol levels and regulating blood pressure.28  

This study exhibited limitations related to the non-assessment of depression 

in the elderly that increases oxidative stress causing endothelial dysfunctions. A 

continuation of this study will include variables such as physical activity, marital 

status and schooling level in order to better access and analyze the health 

conditions of these elderly women.  

The results of this study will enable better planning of aquatic exercise 

programs for older postmenopausal from the establishment of programs of 

concurrent exercise at moderate intensity allowing to increase the bioavailability 

of NO, reduction in cerebral arterial resistivity and regulation of blood lipid profile. 
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CONCLUSION 

 The proposed 16-week water exercise program, at moderate intensity, 

combining aerobic and resistance exercise, had positive effects on the 

bioavailability of plasma nitrite in arterial resistance, cholesterol levels and blood 

pressure in sedentary elderly women. The correlation between NO3, RVA and 

cholesterol leads us to conclude that endothelial function improved. 
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Table 1. Sample characteristics. Values are expressed as mean ± standard deviation before 

exercise training.  

         CG 
      (n=20) 

        WG 
      (n=20) 

    t-test  
p - value 

    

Age (years) 69.53±5.33 68.90±5.22 0.707 

Body mass (kg) 67.51±10.36 64.89±6.74 0.344 

Height( m) 1.51±0.04 1.50±0.04 0.275 

BMI( kg/m
2
)
      

 24.15±3.72 28.74±3.00 0.702 

Waist-hip ratio 0.83 ± 0.03 0.81±0.04 0.131 

Systolic blood pressure (mmHg) 137.83±10.33 137.95±15.30 0.977 

Dyastolic blood pressure( mmHg) 81.46±9.85 76.33±7.61 0.072 

Resting heart rate( bpm) 74.07±9.35 76.61±8.57 0.375 

Nitric oxide( μMol of nitrite/Ml) 10.55±3.15 8.97±2.61 0.542 

RCCA( cm/s) 0.67±0.05 0.65±0.03 0.614 

RVA( cm/s) 0.66±0.05 0.64±0.04 0.294 

Total cholesterol( md/dL) 217.50±32.37 219.85±42.06 0.385 

HDL-cholesterol(mg/dL) 43.30±14.79 45.05±12.08 0.461 

LDL-cholesterol( mg/dL) 136.24±35.79 132.21±34.51 0.468 

BMI=body mass index; RCCA= Resistance of the right common carotid artery; RVA =right 
vertebral artery resistance; HDL-cholesterol= high-density lipoprotein; LDL= low-density 
lipoprotein. Independent Samples Test: t-test for equality of means. 

 

 

 
Fig. 1. Flow diagram of the progress though the phases of a parallel randomized trial of two 

groups. 
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Fig. 2. Nitric oxide level in plasma (NO) before and after 16 weeks of water exercise. 

Values are means ± S. Water group (WG); Control group (CG). ** P < 0.01, WG 

comparison pre and post-test. * p<0.05, WG comparison with CG post-test. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Resistance of the right common carotid artery (RCCA) before and after 16 

weeks of aquatic exercise. Values are means ± SE. Water Group (WG); Control 

group (CG). *P < 0.05, WG comparison pre and post-test. ** p<0.01, comparison 

between WG and CG post-test. 
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Fig. 4. Right vertebral artery (RVA) resistance before and after 16 weeks of a water training 

program. Data are expressed as mean and standard deviation. Water group (WG); Control group 

(CG). **P < 0.01, WG compared to CG post-test. 
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6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

O tema proposto no projeto inicial do doutoramento foi “Modificações 

introduzidas pelo treinamento neuromuscular na resistência da carótida, 

autonomia funcional e qualidade de vida em mulheres idosas”, contudo com os 

resultados obtidos e após análise da literatura sobre o conteúdo, concluiu-se que 

somente o exercício resistido não provocaria as modificações necessárias para a 

melhoria dos déficits causados no processo de envelhecimento faltando um 

marcador sanguíneo e uma definição sobre a intensidade dos exercícios.   

Diante disso optou-se por fazer um exame sanguíneo, avaliando o perfil 

lipídico (colesteróis e triglicérides) e um marcador de estresse oxidativo, pois 

através do perfil lipídico e da biodisponibilidade do ON, analisado a partir do 

nitrito plasmático, se poderia tentar justificar os índices de resistividade arteriais 

encontrados.  

O ON é um gás solúvel, antioxidante e apresenta-se como um potente 

vasodilatador arterial que, durante o processo de envelhecimento tem sua 

excreção ou biodisponibilidade plasmática diminuída com conseqüente aumento 

nos riscos cardiovasculares.  

O treinamento físico por sua vez, aumenta os níveis de estresse oxidativo e 

dependendo da intensidade de treinamento o ON liberado pode não ser capaz 

de evitar um aumento na resistência vascular, prejudicando o sistema 

antioxidante necessário para equilibrar as funções hemodinâmicas no organismo 

humano, especialmente após a menopausa. Por isso o controle da intensidade  

durante as sessões de treinamento, foi feito com rigor, acompanhado pelas 

escalas de percepção de esforço cardiorrespiratório de Borg47 e neuromuscular 

de OMNI-RES48. Para a efetividade da utilização destas escalas as idosas foram 

cuidadosamente treinadas, para fazerem o reconhecimento da percepção de 

esforço de forma individual, durante a fase de adaptação ao meio líquido. 

Após o estudo piloto foi necessária uma análise não somente das 

carótidas, mas também das vertebrais, uma vez que estudos mostram que 

durante o processo de envelhecimento, quando a resistência arterial fica 

aumentada nas carótidas internas, as artérias vertebrais assumem a irrigação da 

parte central e posterior do cérebro sem efeito colateral de forma assintomática. 
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Desta forma foram avaliadas as artérias carótidas internas, as artérias carótidas 

comuns e as artérias vertebrais42.  

A qualidade de vida foi avaliada somente no projeto piloto, com muita 

dificuldade, devido ao baixo grau de instrução das idosas. Durante o estudo 

piloto aplicou-se o questionário WHOQOL-10049, composto de 100 questões 

que, por ser muito longo, optou-se por utilizar posteriormente o questionário 

WHOQOL-Bref50 com apenas 26 questionamentos. Mesmo assim, não foi 

possível que as idosas respondessem ao questionário, tão pouco que 

conseguissem interpretar as respostas a serem assinaladas. Dessa forma 

preferiu-se excluir esta variável do estudo não a avaliando no pós-teste. 

A capacidade funcional no estudo piloto foi avaliada com os quatro testes 

que simulam atividades da vida diária, e foi calculado o Índice geral de 

autonomia funcional (IG)51. No estudo posterior não foi calculado o IG. 

Acrescentaram-se dois testes de flexibilidade de membros inferiores por ser uma 

qualidade física necessária à saúde no envelhecimento51.  

 Após a intervenção com exercício aquático resistido durante o estudo piloto 

observou-se as limitações relacionadas à necessidade de trabalhar a resistência 

aeróbica para alcançar melhores resultados. Então foi proposto um programa de 

exercício aquático concorrente, unindo exercícios aeróbicos e treinamento de 

resistência muscular localizada, com intensidade moderada de esforço físico, 

trabalhando o sistema alternado por seguimento, uma vez que poucos estudos 

utilizaram este tipo de intervenção e não foi encontrada pesquisa relacionando 

estresse oxidativo à resistência arterial em idosas submetidas a exercício 

aquático.  

Os resultados do estudo piloto foram apresentados no 19º Congresso 

Internacional de Gerontologia e Geriatria em Paris, em forma de pôster intitulado 

“Influence of the aquatic exercise concerning the index of resistivity carotid and 

the quality of life in elderly women”. Esse trabalho foi relevante porque além de 

apontar as limitações do estudo, relacionadas aos instrumentos de avaliação, 

tempo de intervenção e controle de intensidade do exercício, mostrou 

significância estatística na melhoria da autonomia funcional das idosas. 

Resultados parciais da tese foram apresentados oralmente durante o III 

Encontro de pesquisa em educação física e áreas afins da Universidade Federal 

do Piauí (UFPI), com o tema “Resistência da artéria carótida e autonomia 
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funcional de mulheres idosas”, em 2008. Durante a IV Jornada científica do 

Centro Universitário Uninovafapi em 2009, foi apresentação em pôster o 

trabalho: “Influência da prática de hidroginástica na resistividade da artéria 

carótida associada à qualidade de vida de idosas”. E durante a VI Jornada 

científica do Centro Universitário Uninovafapi em 2011, foi apresentado o tema 

“Modificações no nível de óxido nítrico sanguíneo de idosas submetidas a 

treinamento aquático”. 

Quanto às dificuldades metodológicas, a realização de exames radiológicos 

e sanguíneos em idosas aparentemente saudáveis teve que ser custeado pela 

autora o que demandou alto custo. As clínicas onde aconteceram os exames de 

sangue e o radiológico acordaram preço de custo para os exames, objetivando 

viabilizar o estudo. 

O deslocamento das idosas nos dias e horários estipulados pelas clínicas 

para as coletas de dados foi viabilizado pela pesquisadora, que se dispôs a 

transportar aquelas que tiveram dificuldade de deslocamento até os locais de 

verificação, para evitar evasão do grupo ou perda amostral, principalmente do 

grupo controle no pós-teste, momento em que todas foram localizadas por 

telefone para a marcação dos exames.  

O marcador sanguíneo óxido nítrico foi analisado a partir do nível de nitrito, 

pela reação de Griess, uma vez que, o ON é um gás incolor com um curto tempo 

de vida. Contudo este biomarcador tem dois subprodutos nitrito e nitrato, 

sintetizados a partir da L-arginina por enzimas chamadas de síntese do óxido 

nítrico (NOS). O fato de não se ter conseguido avaliar estas duas substâncias é 

visto como uma limitação do estudo, pois não foi possível a avaliação do nitrato, 

somente do nitrito sendo esta, classificada como uma avaliação duplamente 

indireta. 

Diante do exposto sugerem-se estudos futuros com avaliação do nitrato e 

do nitrito sanguíneos conjuntamente e um maior tempo de intervenção para 

determinação de mobilização de ateromas ou não formação dos mesmos, 

analisando-se assim efeitos mais precisos do exercício aquático sobre o 

estresse oxidativo de pessoas idosas. 

O produto desta tese gerou três artigos dos quais um já foi publicado, outro 

foi aceito para publicações e o terceiro está em fase de submissão: 
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1 - Meneses Y, Vale R, Campos T, Dornelas de Andrade A. Carotid resistance, 

quality of life and functional autonomy of elderly individuals submitted to aquatic 

training. Journal of Aging Reseach & Clinical Practice 2012;1(1):6-9. Com o 

objetivo de avaliar as modificações ocorridas na resistividade da carótida, na 

qualidade de vida e na autonomia funcional de idosas submetidas a exercício 

aquático resistido. Nesse trabalho foram apresentados os resultados da 

comparação da autonomia funcional do grupo de intervenção em pré e pós-

teste, foram demonstradas as variações dos domínios de qualidade de vida dos 

dois grupos antes e após a intervenção e foi apresentada positiva correlação 

entre um dos domínios da qualidade de vida e um dos testes de autonomia 

funcional.  

2 - Meneses Y, Vale Rodrigo, Chaves T, Prado GL, Dornelas de Andrade A. 

Aquatic exercise in the hemodynamic dysfunction prevention of sedentary elderly 

women: clinical trial controlled and randomized. Cujo objetivo foi de avaliar as 

modificações causadas por um programa de exercício aquático na pressão 

arterial, no triglicérides plasmático e na capacidade funcional de idosas. Concluiu 

que o programa de exercício aquático proposto reduziu a pressão arterial 

diastólica e os triglicérides plasmáticos, aumentando os níveis de força e de 

flexibilidade dos membros inferiores.  

3 - Meneses Y, Vale Rodrigo, Prado GL, Brandão D, Dornelas de Andrade A. 

Nitrite levels and vascular function in elderly women submitted to water exercise: 

a randomized controlled trial. Com o objetivo de avaliar o nível de nitrito sérico 

em mulheres submetidas a um programa de exercício aquático. E em conclusão 

foi observado incremento de nitrito no plasma podendo ser conseqüência de 

uma redução nos níveis de colesterol e redução na resistência arterial motivados 

pelo programa de exercício aquático proposto. 

Diante dos resultados do estudo apresentado compreende-se a 

multidisciplinaridade no desenvolvimento de pesquisas envolvendo seres 

humanos. O contato com as idosas foi mediado por assistentes sociais que 

ajudaram a enfatizar sobre a importância de participar de um estudo que 

mostraria parâmetros relacionados à saúde e que pudesse, ao final, 

proporcionar políticas públicas para a melhoria no planejamento de exercícios 

para qualidade de vida na terceira idade. 
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Médicos e bioquímicos tiveram participação desde a coleta de material, 

durante os exames, à análise dos resultados, momentos estes onde a habilidade 

em fazer os exames e os conhecimentos específicos de cada área, (radiologia, 

angiologia, bioquímica) serviram de orientação para melhor interpretação dos 

dados. 

Habilidade para realizar pesquisa é uma das competências necessárias 

ao profissional que se propõe a fazer pós-graduação stricto-sensu, mesmo que 

estas atividades já tenham sido testadas em mestrado, é no doutoramento que 

se efetiva a capacidade de desenvolver, concluir e sustentar uma tese. A 

orientação é um fator determinante para a conclusão e êxito de uma pesquisa 

científica. 

De um modo particular, as disciplinas multiprofissionais cursadas no 

doutoramento do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

(PPGCSa) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte proporcionaram 

uma ampla visão do ser humano e de saúde assim como, as relações existentes 

entre as áreas e consequentemente entre os profissionais. Ficou evidente a 

necessidade de práticas de saúde multidisciplinares para a efetividade de 

programas em prol da saúde da população. 

Apesar da distância entre Natal e Teresina, foi possível usufruir da 

proposta do PPGCSa que tem caráter multidisciplinar e ofereceu, além das 

disciplinas do curso, palestras, simpósios e cursos extra. 

Durante o período de doutoramento a autora orientou trabalhos de 

iniciação científica e criou em 2009, o grupo de pesquisa “Desenvolvimento e 

envelhecimento humano em uma perspectiva de educação e saúde”, no qual é 

líder e realiza pesquisas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC).  

Estudos já concluídos pelo grupo: “Prática da hidroginástica na prevenção 

do acidente vascular encefálico” e “Avaliação do Índice estimado de sarcopenia 

em idosas praticantes de diferentes formas de exercício resistido a partir do 

cálculo do índice de massa muscular”. Os resultados desses estudos foram 

apresentados em encontros científicos locais. 

Estudos em andamento no grupo: 1) “Índice de osteoporose de idosas em 

diferentes tempos de prática de hidroginástica”; 2) “Nível de VO2 de idosas 

praticantes de hidroginástica com diferentes tempos de intervenção”. 
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O término do doutorado não encerra o período de pesquisas, ao contrário, 

inicia uma fase de aprofundamento nos conhecimentos adquiridos através de 

formação de novos grupos de pesquisa, orientações e multiplicação das 

habilidades de pesquisar, incentivando o desenvolvimento da ciência desde 

atividades acadêmicas, junto aos discentes, à possibilidade da organização de 

laboratórios multiprofissionais. 
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APÊNDICE 1 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título: Modificações causadas pelo treinamento aquático no nível de óxido nítrico, na resistência 
da carótida, na autonomia funcional e na qualidade de vida de mulheres idosas. 
Investigador: Yúla Pires da Silveira Fontenele de Meneses 
Contato: (86) 32335633 (residencial) 
Locais do estudo: Círculo Militar de Teresina e Faculdade Novafapi. 
Objetivo: Este estudo tem por objetivo avaliar as modificações causadas nos níveis de óxido 
nítrico, na resistência das artérias cerebrais, nos níveis de colesterol, na capacidade funcional e 
na qualidade de vida de idosas submetidas a exercício aquático. 
Duração do estudo: Este estudo terá a duração de dois anos, porém a participação da senhora 
será de 16 semanas, sendo três sessões semanais de 50 minutos de duração. 
Descrição do estudo: O óxido nítrico e o colesterol serão avaliados, a partir de uma coleta de 
sangue comum, no braço. O seu sangue será congelado e avaliado posteriormente em 
laboratório especializado. A resistência arterial será verificada através de um exame de ultra-som 
(Doopler) realizado em uma clínica médica por um médico radiologista. Você será convidada a 
deitar-se de costas em uma maca e um aparelho irá captar imagens de suas artérias no 
pescoço. A capacidade funcional será avaliada através de quatro testes que simulam atividades 
do seu dia a dia e dois testes de flexibilidade de tronco e de perna; e a qualidade de vida será 
avaliada a partir da aplicação de um questionário de 26 questões que você responderá sozinha 
ou com auxílio, caso necessite. 
Riscos e desconfortos: A realização dos testes não lhes causará nenhum desconforto, mas 
poderá causar cansaço devido ao esforço físico. Caso você não consiga realizar algum teste por 
questão de cansaço, você poderá interromper e continuar no outro dia. 
Benefícios: Participar deste estudo pode lhe proporcionar melhoria nas atividades da vida diária 
e lhe informar sobre alguns problemas advindos do envelhecimento em busca de qualidade de 
vida. 
Confidencialidade: Além de você mesma e deste pesquisador ninguém terá acesso aos 
resultados deste estudo seu o seu consentimento. Quando os resultados deste estudo forem 
divulgados e apresentados em sessões científicas o seu nome não será revelado. 
Formas de ressarcimento e de indenização: Você não receberá nenhum tipo de pagamento para 
participar deste estudo. Não há risco à sua saúde por isso participar deste estudo não lhe trará 
gastos e assim não haverá nenhum tipo indenização por despesas que você venha a ter. 
Participação voluntária: A sua participação deve ser voluntária, isso implica que você não 
receberá nenhum tipo de pagamento. Se você concordar em colaborar com a nossa pesquisa e 
não tiver mais nenhuma dúvida, nós gostaríamos que assinasse este documento. E mesmo após 
assinar este documento a qualquer momento que desejar, você poderá desistir de participar 
deste estudo sem nenhum ônus. 
 
Teresina,      de                     de 2009. 
 
Assinatura do participante da pesquisa:  
 
Testemunha:  
 
Assinatura do pesquisador responsável: 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

Escala de percepção de esforço de BORG 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

Escala de percepção de esforço de OMNI-RES 
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