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RESUMO

O objetivo desta pesquisa foi o de estudar o nível aptidão cardiorrespiratória 

e de massa corporal entre mulheres hipertensas e não-hipertensas. A amostra foi 

composta por 55 indivíduos do sexo feminino com idade entre 40 e 55 anos. Para 

comparação de diferenças de médias de V02máx e IMC entre o grupo controle e o 

grupo com hipertensão foi aplicado a Análise de Variância (ANOVA One-Way). O 

coeficiente de correlação de Pearson foi calculado para ambos os grupos, sendo as 

variáveis correlacionadas IMC e V02máx- A Analise de Variância (ANOVA One-Way) 

também foi aplicada para comparar a diferença de médias de V02máx entre os 

grupos classificados de acordo com o IMC: normal (IMC>18,5 e <25), sobrepeso 

(IMC>24,9 e <30) e obeso (IMC>29,9), com post-hoc de Bonferroni para 

identificação de diferenças entre os grupos. Os resultados obtidos mostram que não 

houve diferença significativa de média entre os grupos para obesidade e aptidão 

cardiorrespiratória. No entanto, observou-se correlação significativa entre a aptidão 

cardiorrespiratória e o nível de obesidade, tanto em mulheres hipertensas quanto 

nas normotensas. Na comparação de indivíduos com peso normal, sobrepeso e 

obesidade, verificou-se diferença significativa de média quanto à aptidão 

cardiorrespiratória entre aquelas com peso normal e obesas.

Palavras-chave: obesidade, aptidão cardiorrespiratória, hipertensão.



ABSTRACT

The objective of this research was to study the level of cardiorespiratory fitness and 

body mass among hypertensive women and non-hypertensive. The sample was 

comprised by 55 women aged between 40 and 55. To compare mean differences in 

V 0 2max and BMI between the control group and the group with hypertension analysis 

of variance (ANOVA One-Way) was applied. Pearson correlation coefficient was 

calculated for both groups, and variables correlated BMI and V02max- Analysis of 

Variance (ANOVA One-Way) was also applied to compare mean difference in V02max 

among groups classified according to BMI: normal (BMI> 18.5 and<25), overweight 

(BMI> 24.9 and <30) and obese (BMI> 29.9), with post-hoc Bonferroni test to identify 

differences between groups. The results show no significant difference between 

mean of groups for obesity and cardiorespiratory fitness. However, there was 

significant correlation between the level of cardiorespiratory fitness and obesity, both 

in hypertensive women as in normotensive. In the comparison of normal weight, 

overweight and obesity, there was significant mean difference on fitness 

cardiorespiratory among those with normal weight and obese.

Keys-word: obesity, cardiorespiratory fitness, hypertension.
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1 INTRODUÇÃO

A prevalência de sobrepeso e obesidade tem aumentado no Brasil, assim 

como entre outros países. Em 1975, a obesidade atingia 2% dos homens e 7% das 

mulheres. Em 1989, a prevalência passou para 5% dos homens e 12% das 

mulheres (FERREIRA & MAGALHÃES, 2006). Os últimos dados disponíveis 

mostram que aproximadamente 9% dos homens são obesos e pouco mais de 13% 

das mulheres tem apresentam quadro de obesidade (IBGE, 2002-2003). A 

obesidade é uma doença crônica causada pelo desequilíbrio na ingestão de energia 

no gasto energético. O excesso de energia gera hiperplasia e a hipertrofia das 

células adiposas. Como resultado, surgem os problemas associados a obesidade, 

seja pelo aumento de peso ou pelo aumento da secreção de ácidos graxos livres e 

peptídeos. Esses mecanismos são responsáveis pelo desenvolvimento de outras 

enfermidades, como diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, osteoartrite, 

doenças do coração e certos tipos de câncer (BRAY, 2003; FERREIRA & 

MAGALHÃES, 2006).

Estima-se que a hipertensão atinja 35% da população brasileira com idade 

acima de 40 anos, o que representa cerca de 17 milhões de indivíduos. Desse total, 

aproximadamente 75% recorrem ao sistema único de saúde para atendimento 

público gratuito (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). No Estado do Paraná, o número 

de hipertensos cadastrados no SUS aumentou de 169 mil em julho de 2000 para 

mais de 599 mil em julho de 2009. Pouco mais de 20% dos hipertensos cadastrados 

no SUS, no Paraná, residem na microrregião de Curitiba (DATASUS, 2011). Em 

2007, foram registradas quase 12 mil mortes por doenças do aparelho respiratório 

na microrregião de Curitiba, das cerca de 61,5 mil mortes registradas, o que 

representa pouco mais de 30% da mortalidade na região.

A obesidade e a inatividade física são as principais causas de 

desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica. Estudos mostram a menor 

incidiência de hipertensão entre indivíduos que praticam atividade física regular, que 

apresentam índice de massa corporal dentro da normalidade (HU et ai, 2005). A 

hipertensão um dos principais fatores de riscos de doenças cardiovasculares (V 

Diretriz Brasileira de Hipertensão, 2007). Diante desse cenário, a presente pesquisa 

estuda o peso e a aptidão cardiorrespiratória de indivíduos hipertensos e não-
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hipertensos, com o objetivo de verificar a incidência de de maior índice de massa 

muscular ou de menor aptidão cardiorrespiratória em sujeitos hipertensivos. O 

estudo está delimitado para a população feminina de microrregião de Curitiba, 

Paraná, na faixa etária de 40 a 55 anos.

1.1 JUSTIFICATIVA

A hipertensão arterial atinge, no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas. 

Evidências recentes apontam que a hipertensão arterial, dita primária ou essencial, 

tem início na infância, e inquéritos em escolares mostram que 2 a 3% das crianças 

já apresentam níveis elevados de pressão arterial sistólica e diastólica (COWELL et 

a i , 1999). Dentre os fatores de risco já conhecidos para o desenvolvimento da 

hipertensão arterial, como a hereditariedade, o baixo peso ao nascer, o 

sedentarismo, o estresse e o elevado consumo de sal, não se sabe bem ainda a 

partir de que idade esses fatores passam a determinar elevação da pressão arterial 

(ELIAS et al. 2004).

Resultados de estudos anteriores sugerem que indivíduos com maior 

aptidão cardiorrespiratória têm menor propensão de desenvolvimento de doenças 

cardiorrespiratórias (HU et al. 2005). A atividade física pode, dessa forma, ser um 

meio de tratamento e prevenção de doenças coronarianas. Associada à 

alimentação, a prática de exercícios compõem os fatores de risco modificáveis, ou 

seja, intervenções nos hábitos que podem contribuir para a prevenção de eventos 

cardiovasculares.

1.2 PROBLEMA

O presente estudo apresenta o seguinte problema de pesquisa: “Qual a 

relação entre aptidão cardiorrespiratória, obesidade e hipertensão em mulheres com 

idade entre 40 e 55 anos?”

Conforme tem sido verificado em estudos anteriores, espera-se que um nível 

mais elevado de aptidão cardiorrespiratória esteja associado a uma redução nos 

fatores de risco de desenvolvimento, com destaque para o colesterol, hipertensão e 

diabetes, e obesidade. Assim, a presente pesquisa estuda, primeiramente, as 

seguintes hipóteses:
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HO: Não existência de diferenças de médias entre aptidão cardiorrespiratória 

e índice de massa corporal entre indivíduos hipertensos e não-hipertensos.

H1: Existência diferenças de médias entre aptidão cardiorrespiratória e índice 

de massa corporal entre indivíduos hipertensos e não-hipertensos.

O segundo conjunto de hipóteses a serem testadas consiste em:

HO: Não existência de diferenças de médias de aptidão cardiorrespiratória 

entre indivíduos com índice de massa corporal normal, sobrepeso e obeso.

H1: Existência de diferenças de médias significativas de aptidão

cardiorrespiratória entre indivíduos com índice de massa corporal normal, 

sobrepeso e obeso.

1.3 OBJETIVO GERAL

Investigar a diferença de médias de aptidão cardiorrespiratória e índice de 

massa corporal entre mulheres hipertensas e não-hipertenesas com idade de 40 a 

55 anos.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Testar diferenças de médias de aptidão cardiorrespiratória e índice de 

massa corporal entre mulheres hipertensas e não-hipertensas.

b) Correlacionar aptidão cardiorrespiratória com índice de massa corporal 

dos grupos de mulheres hipertensas e não-hipertensas.

c) Testar a diferença de médias de aptidão cardiorrespiratória entre 

mulheres com índice de massa corporal normal, sobrepeso e obeso.
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1.5 DEFINIÇÃO DE TERMOS

1.5.1 Aptidão Cardiorrespiratória

A aptidão cardiorrespiratória pode ser definida pela capacidade de realizar e 

manter atividades físicas de resistência durante um período prolongado de tempo 

com grande dependência do metabolismo aeróbio (LEGER & THIVIERGE, 1988).

1.5.2 Obesidade

A obesidade é definida como o excesso de peso corporal, sendo calculada 

de diversas maneiras, sendo a mais popular para diagnósticos clínicos, pelo índice 

de Massa Corporal (IMC). Seu cálculo é feito pela divisão da medida de massa 

corporal em quilogramas pela medida de estatura, em metros, ao quadrado (OGDEN 

et a!., 2003). Os indivíduos são assim classificados quanto ao IMC da seguinte 

maneira: normal (18,5- 24,9kg/m2), sobrepeso (25,0-29,9 km/m2) e obeso (IMC >30 

km/m2) (WHO, 2003).

1.5.3 Hipertensão Arterial

A hipertensão é definida como pressão arterial sistólica (PAS)£130mmHg ou 

pressão arterial diastólica (PAD)^85mmHg, ou fazendo tratamento ou tendo 

hipertensão previamente diagnosticada (V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão).
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 DOENÇAS CARDIOVASCULARES

As doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de 30% das mortes 

do Brasil. As lesões vasculares que acompanham essas afecções estão associadas 

à aterosclerose. Dentro de sua multicausalidade, muitos dos fatores de risco para 

essa afecção tais como obesidade, sedentarismo, hipertensão arterial e tabagismo, 

têm raízes na infância e apresentam efeitos aditivos na vida adulta (FUENTES et ai, 

2000).

Apesar dos elevados investimentos para o controle das afecções 

cardiovasculares, as taxas de morbimortalidade têm sofrido poucas modificações 

nas últimas décadas. Os melhores resultados foram com programas direcionados às 

mudanças de hábitos maléficos à saúde das pessoas, tais como: combate às dietas 

ricas em colesterol, ao sedentarismo, à obesidade e ao tabagismo (FREEDMAN et 

al., 2001; LEANDER et ai, 2001). Hábitos saudáveis podem ser a chave para o 

controle dessas afecções.

Gus et a i (2004) mostram a prevalência de fatores de risco na população 

acima de 20 anos no Rio Grande do Sul: sedentarismo, 71,3%; antecedentes 

familiares, 57,3%; sobrepeso/obesidade (índice de massa corporal >25), 54,7%; 

tabagismo, 33,9%; hipertensão arterial sistêmica (>140/90mmHg), 31,6% e pelo 

critério >160/95mmHg, 14,4%; glicemia elevada (>126mg/dl), 7%; colesterol elevado 

(>240mg/dl), 5,6%. Notadamente, destacam-se a inatividade física, antecedentes 

familiares e sobrepeso e obesidade com os fatores críticos na população.

2.2 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é o principal fator de risco para 

doença cardiovascular com uma relação linear e contínua_para os pacientes, que 

podem ser vitimados por doenças cardiovasculares (MacMAHON et ai, 1990). A 

cada aumento da pressão arterial existe uma incidência crescente de doença arterial 

coronariana (DAC), de acidente vascular cerebral (AVC) e de morte cardiovascular, 

já a partir de pressão arterial acima de 115 mmHg x 75 mmHg; esse risco dobra a



6

cada aumento de 20 mmHg da pressão arterial sistólica e 10 mmHg da pressão 

arterial diastólica (LEWINGTON et al., 2002).

A HAS afeta aproximadamente um bilhão de indivíduos em todo o mundo 

(EZZATI et al., 2002), e no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas (COWELL et al., 

1999), com prevalência entre 22,3% e 42,9% dos brasileiros (BOEING & BOEING, 

2007; V Diretrizes Brasileira de Hipertensão, 2007), e mais recentemente no estudo 

de Machado (et al., 2008) a prevalência está em entre 23,3% e 43,9%, sendo um 

importante problema de saúde pública. A HAS é afecção muito prevalente em 

diversos países, entre os quais Portugal e Brasil. Em Portugal, um estudo recente 

realizado sob a égide da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que incidiu sobre 

16.856 adultos de ambos os sexos residentes no continente e na ilhas, usuários dos 

cuidados primários de saúde, mostrou que a prevalência da hipertensão é de 42,6%.

Projeta-se que 29,2% dos indivíduos maiores de 18 anos serão hipertensos 

em 2025 (EZZATI et al., 2002). Evidências recentes apontam que a hipertensão 

arterial, dita primária ou essencial, tem início na infância, e inquéritos em escolares 

mostram que 2 a 3% das crianças já apresentam níveis elevados de pressão arterial 

sistólica e diastólica (COWELL et al., 1999).

Dentre os fatores de risco já conhecidos para o desenvolvimento da 

hipertensão arterial, como a hereditariedade, o baixo peso ao nascer, o 

sedentarismo, o estresse e o elevado consumo de sal, não se sabe bem ainda a 

partir de que idade esses fatores passam a determinar elevação da pressão arterial 

(GIDDING, 1999; ELIAS et al. 2004).

Entre os principais fatores de risco modificáveis para a hipertensão arterial, a 

obesidade é responsável por 20% a 30% dos casos de hipertensão arterial, 

especialmente aquela em que ocorre deposição visceral de gordura (WHO, 1997; 

CARNEIRO et ai, 2003).

Outros fatores que contribuem para a ocorrência de hipertensão arterial são 

o aumento da ingestão de sódio (MANCILHA-CARVALHO et ai, 2003; MOLINA et 

ai, 2003), fatores socioeconômicos e consumo elevado de bebidas alcoólicas(XIN et 

ai, 2001; NETER et ai, 2003; STRANGES et al., 2004). Os indivíduos sedentários 

apresentam aumento de cerca de 30% no risco de desenvolver hipertensão arterial 

comparados àqueles com atividade regular (PAFFENBARGER et ai, 1991; 

FAGARD et al., 2005), mas a prática de exercícios aeróbicos promove reduções 

pressóricas da ordem de 3 mmHg, sendo maior quanto mais elevada a pressão
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arterial se mostrar antes do exercício (WHELTON et ai, 2002). O exercício resistido, 

por sua vez, possui efeito hipotensor semelhante, mas menos consistente 

(CORNELISSEN et ai, 2005).

A HAS causa dano vascular por gerar disfunção endotelial e promover 

aterosclerose e apresenta custos médicos e sócio-econômicos elevados, 

decorrentes principalmente das suas complicações, como acidente vascular cerebral 

(AVC), infarto do miocárdio (IM), insuficiência cardíaca congestiva e insuficiência 

renal. (V Diretrizes Brasileira de Hipertensão, 2007).

Aproximadamente 3% a 10% dos hipertensos apresentam uma causa 

identificável de HAS (V Diretrizes Brasileira de Hipertensão, 2007). Estima-se que 

menos de 10% dos hipertensos no Brasil sejam adequadamente tratados (V 

Diretrizes Brasileira de Hipertensão, 2007).

2.3 APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA

Carvalho et al. (1996) elencam os principais quadros clínicos combatidos 

através da prática regular de atividade física: doença aterosclerótica coronariana, 

acidente vascular encefálico, doença vascular periférica, obesidade, diabetes 

mellitus tipo II, osteosporose, osteartrose, câncer de cólon, mama, próstata e 

pulmão, ansiedade, depressão e hipertensão arterial sistêmica.

A atividade física é recomendada para todos os hipertensos, incluindo 

aqueles sob tratamento medicamentoso, mas nos pacientes com hipertensão 

estágio 3, sem controle adequado, a indicação é limitada. A atividade física também 

leva à redução no risco de complicações decorrentes da hipertensão arterial, como 

doença coronariana, acidentes vasculares cerebrais e mortalidade (MYERS et al., 

2002). O impacto da prática regular de algum tipo de atividade física aeróbica tem, 

talvez, maior relevância nos pacientes com hipertensão arterial limítrofe ou estágio 1 

sem outros fatores de risco associados, pois esses podem se beneficiar com a 

redução dos níveis pressóricos, de magnitude semelhante à promovida por agentes 

anti-hipertensivos, sem incorrer no aparecimento de efeitos colaterais indesejáveis 

(KAPLAN, 1998).

Embora nem todos os indivíduos hipertensos respondam ao exercício de 

resistência, este é amplamente recomendado, pois ocorrem outras alterações que
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levam à redução do risco de doença coronária, mesmo se a pressão arterial não for 

reduzida de forma satisfatória (KANNEL, 1990).

A inatividade física era considerada apenas um fator de risco secundário 

para o desenvolvimento da doença coronariana. No entanto, mais recentemente, os 

dados sugerem que a inatividade física é um fator de risco primário para a doença 

coronariana, similar a tabagismo, hipertensão e nível sérico de colesterol 

(KASANIEMI et al., 2001).

As recomendações em relação à atividade física por parte dos Centros para 

o Controle e a Prevenção das Doenças do ACSM (American College of Sports 

Medicine) (ACSM, 1998) e do Departamento de Saúde dos Estados Unidos 

(ACC/AHA, 2006) ratificam e ampliam a ênfase tradicional quanto à prescrição 

formal do exercício, incluindo uma perspectiva mais ampla de saúde pública acerca 

da atividade física. Depois de mais de dez anos desde a primeira recomendação, 

novas pesquisas têm demonstrado os mecanismos biológicos pelos quais a 

atividade física promove benefícios à saúde e também determina o perfil, em relação 

a tipo, intensidade e quantidade que está associada aos benefícios a saúde e 

qualidade de vida (ACC/AHA, 2006).

Atualmente, a recomendação é a realização de atividade física aeróbica, de 

intensidade moderada por um mínimo de 30 minutos, cinco dias por semana, ou 

atividade aeróbica intensa e vigorosa por, no mínimo, 20 minutos, três vezes por 

semana, de forma alternada (PATE et al., 1995; ACC/AHA, 2006; NELSON et al., 

2007). Para uma atividade física adequada e com impacto positivo nos diferentes 

fatores de risco para a doença cardiovascular, é de fundamental importância uma 

avaliação completa inicial não apenas para os fatores de risco conhecidos, mas 

principalmente para condições não diretamente relacionadas às doenças 

cardiovasculares, como alterações da biomecânica, e osteoarticulares, que podem 

comprometer o desempenho da atividade e, conseqüentemente, diminuir seus 

benefícios na população.

Os profissionais de Educação Física devem estabelecer procedimentos de 

triagem pré-participação que sejam apropriados para população-alvo de uma 

instituição. O Questionário de Prontidão para Atividade Física, PAR-Q (Physical 

Activity Readiness Questionnaire) (CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE 

PHYSIOLOGY, 1994), tem sido recomendado como um padrão mínimo para a 

inclusão em programa com exercícios de intensidade moderada. O PAR-Q foi
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elaborado para identificar o pequeno número de adultos para os quais a atividade 

física poderia ser inadequada ou aqueles que deveriam receber aconselhamento 

médico acerca do tipo mais apropriado de atividade (SHEPHARD et al., 1991), como 

alterações posturais (escoliose ou cifose acentuada) que podem intensificar ou 

desencadear processos dolorosos limitando a continuidade da atividade física e 

processos degenerativos articulares comprometendo principalmente o quadril e 

joelhos, que podem inviabilizar a prática diária, caso não sejam devidamente 

orientados e preparados para a atividade, como afirma a recomendação da ACSM 

(ACC/AHA, 2006).

Níveis elevados de atividade física e aptidão cardiorrespiratória tem um 

efeito protetor em relação ao risco de desenvolvimento de doenças coronarianas 

(BLAIR et al., 2004; LAMONTE et al., 2001), diabetes mellitus do tipo II, melhora na 

sensibilidade insulínica, melhores níveis de gordura corporal e LDL-C oxidado 

(LAMONT et ai, 2001)

A ausência da atividade física é um habito de aquisição relativamente 

recente na historia da humanidade, sendo e sedentarismo um fator de risco 

independente para as doenças cardiovasculares (COWELL et al., 1999).

Recentemente verificou-se que indivíduos considerados moderadamente 

ativos e muito ativos apresentam grandes associações com a melhoria da 

funcionalidade e capacidade das respostas imunológicas (PEDERSEN & 

HOLFFMAN-GOETZ, 2000; PEDERSEN & FISCHER, 2007).

Sobre alguns desses apontamentos na literatura, o modelo fisiológico 

apresentado por Armstrong (1991) elucida que a prática de exercício físico regular 

induz novas adaptações neuromusculares, assim como adaptações imunitárias; ele 

aumenta a proteção das estruturas corporais danificadas pelo estresse 

provocado durante o exercício (SCROFERNEKER & POHLMANN, 1998; 

SHEPHARD & SHEK, 1999).

A teoria indica que a aptidão aeróbia é considerada elemento 

expressivo, marcador da capacidade do sistema cardiorrespiratório relacionada 

à saúde para indivíduos de todas as idades.

Hoje, na vasta literatura, se reconhecem as alterações fisiológicas 

funcionais,
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estruturais e metabólicas advindas de atividades físicas regulares de 

cunho moderado e intenso (BLAIR, et al., 2004), como também de baixa

intensidade para todas as idades (LeMURA, 2000).

Existem, no entanto, padrões mínimos recomendados de atividade física

para

a população para satisfazer as necessidades diárias em obter fundamental 

adaptação cardiorrespiratória e neuromuscular, assim como na prevenção 

contra enfermidades (POLLOCK; WILMORE, 1993; ACSM, 2006).

O exercício para todas as idades, em sua global atuação, combate a 

redução do risco cardiovascular; reduz morte prematura por múltiplas causas; 

previne o desenvolvimento da obesidade; controla do fator de risco de 

dislipidemias; previne o controla a diabete; posterga e controla o desenvolvimento 

da hipertensão arterial; aumenta a funcionalidade do sistema imunológico

(GUEDES et al., 2006; PEDERSEN & FISCHER, 2007).

Além disso a prática de exercício regular auxilia no controle do peso 

corporal,

no desenvolvimento e manutenção e troca na estrutura celular dos tecidos 

e leva à alteração adequada de secreção hormonal durante a prática de exercícios 

(CANALI & KRUEL, 2001). Promovendo desta forma o bem-estar físico 

associado com o psíquico (NAHAS, 2003), com aumento das influências sociais e 

causa adaptações positivas no sistema imunológico (PEDERSEN & HOFFMAN- 

GOETZ, 2000).

Diante do exposto, pode-se caracterizar uma pessoa sedentária, 

quando o estilo de vida relacionado à atividade física é mínimo, ou quando o 

indivíduo não pratica atividades físicas no lazer, equivalente ao gasto 

energético inferior a 500 Kcal por semana (BLAIR et al., 2004).

Os fatores positivos e negativos acima levantados estão correlacionados

com

a estrutura genética, ação dos hormônios e nutrientes, que são parte 

integrante do

crescimento e da maturação biológica de cada indivíduo (MALINA; 

BOUCHARD, 2002).

Desta forma as circunstâncias socioculturais de cada região recebidas no

dia-
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a-dia por este indivíduo em evolução, desencadeiam substituição de 

atividades mais

vigorosas do cotidiano por atividades menos intensas fisicamente. Com 

a maior parte do tempo estudando, o convívio social, o mercado de trabalho, 

a

disponibilidade pela tecnologia, o aumento pela insegurança, a progressiva 

redução dos espaços livres nos centros urbanos; redução nas oportunidades de 

lazer e vida fisicamente ativa favorece: atividades sedentárias de assistir televisão, 

jogar vídeo games, utilizar computadores resultando na diminuição da importância 

da prática de exercícios físicos (GUEDES et ai, 2001).

Já os benefícios da prática de atividade física regular e riscos do 

sedentarismo são pontos distantes associados à saúde e ao bem-estar para todas 

as idades, e que são amplamente documentados na literatura (POLLOCK; 

WILMORE, 1993; NAHAS, 2003).

Por meio de todos esses determinantes entrelaçados, Pate e Lonnet (1994) 

abordam que o condicionamento cardiovascular é fortemente relacionado com 

o nível de atividade física habitual, e que os aumentos sistemáticos das 

atividades resultam em melhoras na aptidão física.

Para a melhora e manutenção dos níveis desejados de aptidão 

cardiorrespiratória, há necessidade de fortalecer a musculatura cardíaca (coração),

esquelética (fibras musculares), componentes do sistema cardiovascular 

(artérias e

veias) e cardiorrespiratório (pulmões) são componentes de transportes 

dinâmicos importantes do produto da atividade física regular de cunho 

moderado e vigoroso (PATE et ai, 1995; BLAIR et ai, 2004).

Neste tocante, a aptidão aeróbica é definida como a habilidade de 

fornecer oxigênio aos músculos e utilizá-lo para gerar energia durante os 

exercícios. Esta aptidão física depende dos componentes pulmonares, 

cardiovasculares e hematológicos (hemácias, hemoglobinas, hematócritos, e 

volume sangüíneo) no fornecimento de oxigênio e dos mecanismos oxidativos 

do músculo em atividade (POLLOCK; WILMORE, 1993).

Mas o ACSM (2006) coloca que as atividades aeróbias são efetivas para 

desenvolver a aptidão cardiorrespiratória, e citada como capacidade de realizar um 

exercício dinâmico, de intensidade moderada a alta, por longos períodos,
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dependente do estado funcional do sistema respiratório, cardiovascular, e 

musculoesquelético e pouco influenciada pelos segmentos superiores do corpo. 

Portanto a captação ou consumo máximo de oxigênio (V02máx), é a taxa mais alta 

de oxigênio que um indivíduo consegue consumir durante um exercício, é 

amplamente reconhecido como a melhor medida da aptidão aeróbica 

(ASTRAND & RODAHL, 1986). Tal medida é amplamente difundida, para se 

avaliar a aptidão aeróbia ou cardiorrespiratória para qualquer idade, pois está 

diretamente correlacionado com estado de saúde, uma vez que baixos níveis estão 

associados a malefícios. Desta forma, pode-se mensurá-la de forma direta ou 

indireta, de forma máxima ou submáxima (ACSM, 2006).

2.4 OBESIDADE

Além da inatividade física, a obesidade também é um fator de risco de 

doenças cardiovasculares, e estes são reconhecidos como fatores de risco 

modificáveis (MANSON et al., 2004). De maneira sucinta, pode-se definir a 

obesidade com uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 

corporal que acarreta repercussões sobre a saúde (MENDONÇA & ANJOS, 2004).

Em homens saudáveis, a obesidade foi o melhor preditor para DCV que 

aptidão cardiorrespiratória (CHRISTOU et al., 2005).

Porém, dado que a atividade física e a obesidade estão frequentemente 

relacionadas inversamente, há um debate contínuo sobre os benefícios da saúde do 

estilo de vida fisicamente ativo são devidos ao exercício por si, ou resultam de 

mudanças favoráveis na composição corporal. Estes assuntos são um importante 

aspecto de saúde pública que podem ajudar a definir intervenções ótimas no estilo 

de vida.

A prevalência da obesidade é um problema de saúde pública, e está 

atingindo proporções epidemiológicas significativas e isto é preocupante, devido ao 

aumento dos fatores de risco para doenças do coração, derrame, diabetes, alguns 

tipos de câncer, mortalidade e gastos com cuidados médicos (HEDLEY et al., 2004).

Pesquisas recentes têm demonstrado que a obesidade corporal e a 

distribuição da obesidade corporal são associadas com o risco cardiometabólicos, 

(NICKLSAS et ai, 2004).



13

Vários índices da obesidade (índice de Massa Corporal, relação cintura- 

quadril, percentual de gordura) são usados para definir o risco cardiometabólico em 

avaliações clínicas e pesquisas. Inicialmente a relação cintura quadril foi o índice de 

gordura central mais utilizado devido aos benefícios no monitoramento e avaliação 

dos pacientes. A Organização Mundial de Saúde recomenda o uso do índice de 

Massa Corporal (IMC), e outras organizações utilizam a combinação do IMC e 

circunferência de cintura (NCEP 2002), devido a estas organizações não 

padronizadas para a obesidade, a prevalência e a incidência de obesidade em 

estudos anteriores tem apresentado resultados diferenciados, no entanto em estudo 

recente (CHRISTIAN et ai, 2009) a circunferência de cintura foi tão forte quanto o 

IMC como preditor independente de doenças cardiovasculares entre um grupo de 

diversas etnias.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 TIPO DE ESTUDO

O delineamento deste estudo é caracterizado como estudo observacional, 

transversal e correlacionai (THOMAS et al., 2007).

3.2 PARTICIPANTES

A amostra foi composta por 55 indivíduos do sexo feminino com idade entre 

40 e 55 anos. Os indivíduos que participaram da pesquisa receberam orientações 

sobre os objetivos, procedimentos, riscos e benefícios do estudo, e a participação foi 

condicionada ao aceite e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

Os indivíduos participantes eram pacientes da Clínica Médica São Bento, em 

Curitiba.

Para inclusão dos sujeitos na amostra, foram obedecidos os seguintes 

critérios: (i) ter idade entre 40 e 55 anos; (ii) auto-relato de nenhuma modificação de 

hábitos relativos ao exercício físico nos seis meses antecedentes ao início das 

avaliações; (iii) não apresentar nenhuma contra-indicação ao exercício físico de alta 

intensidade, baseado em exames médicos; (iv) nenhum tratamento medicamentoso 

e histórico de distúrbios cardiovascular, respiratório e/ou músculo-esquelético; (v) 

presença de respostas negativas em todos os itens do Questionário de Prontidão 

para Atividade Física (PAR-Q, sigla do inglês Physical Activity Readiness 

Questionnaire); (vi) ausência de gravidez; (vii) ter feito o exame Eletrocardiograma e, 

a critério do médico cardiologista, estar apta a realizar o teste ergométrico.

3.3 INSTRUMENTOS

Os participantes foram submetidos a uma sessão experimental, onde foi 

realizado o exame eletrocardiograma e o indivíduo foi encaminhado para consulta 

com um médico cardiologista que avaliou se o indivíduo estava apto a realizar o 

teste de esforço. Estando apto, o voluntário realizou o teste ergométrico, que foi 

conduzido por um médico cardiologista, utilizando o protocolo de Bruce et al. (1973).
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Todos os participantes foram instruídos a não realizar exercício físico no dia 

anterior às sessões experimentais, como também a não ingerir alimentos com alto 

teor energético e/ou bebida contendo cafeína (AHRENS, et ai., 2007) por um 

período anterior a três horas de seu início. Além disso, os avaliados foram 

orientados a comparecer às sessões experimentais trajando roupas confortáveis e 

adequadas para a prática de exercício físico (camiseta, calção/shorts, meia e tênis).

3.3.1 Variáveis Antropométricas

A obesidade foi determinada pelo índice de Massa Corporal (IMC). As 

categorias de sobrepeso e obesidade serão classificadas de acordo com a 

classificação proposta pelo World Health Organization (WHO, 2003): IMC normal 

<25kg/m2; sobrepeso IMC 25,0-29,9 km/m2 e obeso IMC £30 km/m2.

3.3.2 Aptidão Cardiorrespiratória

A Aptidão Cardiorrespiratória (AC) foi avaliada através do teste ergométrico 

máximo em esteira usando o protocolo de Bruce et a i (1973). Todos os testes 

ergométricos foram realizados em uma clínica médica especializada, com todos os 

equipamentos de segurança necessários (máscara de oxigênio, desfibrilador), por 

médico cardiologista. O esforço máximo foi determinado caso o voluntário atingisse 

a freqüência cardíaca >85% da freqüência cardíaca predita pela idade ou quando o 

médico terminasse o teste por razões médicas. O tempo do teste ergométrico foi 

usado para predizer o consumo máximo de oxigênio usando a fórmula já validada 

(LAMONTE et al, 2001) e com alta correlação entre o V02máx predito e o mensurado 

(R= 0,92) (BRUCE, 1973):

V02máx = 6,7 -  2,82 (fator por sexo) + 0,056 (duração do teste em segundos) 

onde o fator por sexo = 1 para os homens e 2 para as mulheres.
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3.3.3 Hipertensão Arterial

A pressão arterial elevada foi definida como PAS£130 ou PAD> 85 mmHg ou 

fazendo tratamento ou tendo hipertensão previamente diagnosticada, de acordo com 

a V Diretrizes Brasileira de Hipertensão.

3.4 ANÁLISE DE DADOS

Para análise da amostra foram apresentadas as estatísticas descritivas. O 

teste de normalidade de Shapiro-Wilk foi aplicado para determinar o tipo de técnica 

estatística a ser utilizada. O resultados apontaram para normalidade na distribuição 

dos dados das principais variáveis (V02máx e IMC), sendo adotadas, então, técnicas 

paramétricas para análise dos dados. Para comparação de diferenças de médias de 

V 0 2máx e IMC entre o grupo controle e o grupo com hipertensão foi aplicado a 

Análise de Variância (ANOVA One-Way). O coeficiente de correlação de Pearson foi 

calculado para ambos os grupos, sendo as variáveis correlacionadas IMC e V 0 2máX 

A Analise de Variância (ANOVA One-Way) também foi aplicada para comparar a 

diferença de médias de V 0 2máx entre os grupos classificados de acordo com o IMC: 

normal (IMC>18,5 e <25), sobrepeso (IMC>24,9 e <30) e obeso (IMC>29,9), com 

post-hoc de Bonferroni para identificação de diferenças entre os grupos. Foi adotado 

o nível de significância de 5% para teste de hipóteses. Todos os dados foram 

analisados com auxílio do programa estatístico informatizado Statistical Package for 

the Social Science (SPSS), para sistema operacional Windows, versão 13.0.



17

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 RESULTADOS

A amostra foi composta por um total de 55 indivíduos, sendo 27 mulheres do 

grupo controle (não-hipertensas) e 28 mulheres do grupo de hipertensas. Na divisão 

dos grupos de acordo com IMC, 18 mulheres se enquadram no grupo “normal”, 19 

no grupo de “sobrepeso” e 18 de grupo de “obeso”. Nessa segunda classificação, 

não foram segregados indivíduos hipertensos e de não-hipertensos em cada grupo 

de análise. A tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas para as variáveis 

analisadas na amostra do grupo de mulheres não-hipertensas. A idade média é de 

44,33 anos e desvio-padrão de 3,90. O peso médio dos indivíduos é 69,63 kg 

(±13,69), a estatura média de 1,60 m (±0,06) e o índice de massa corporal médio de 

27,11 kg/m2 (±5,96). Observando a mediana (26,12 kg/m2), verifica-se que mais de 

50% da amostra é composta por indivíduos com sobrepeso ou obesidade, embora a 

moda do IMC seja 19,96 kg/m2. O V02máx médio apresentado foi de 28,06 ml/kg/min 

(±6,10), sendo a moda, exibida na tabela 1, de 6,10 ml/kg/min. Como há múltiplas 

modas, deve-se considerar também a segunda moda observada na amostra 

23,46ml/kg/min.

TABELA 1 -  ESTATÍSTISCAS DESCRITIVAS: MULHERES NÃO- HIPERTENSAS

n = 27
Idade

(anos)

Peso

(kg)

Estatura

(m)

IMC

(kg/m2)
V02máx

(ml/kg/min)

Média 44,33 69,63 1,60 27,11 28,06
Mediana 45,00 66,00 1,60 26,12 30,18

Moda 45,00 62,00* 1,55* 19,96* 6,10*
Desvio-padrão 3,90 13,69 0,06 5,36 7,83

Mínimo 39,00 52,00 1,49 19,96 6,10
Máximo 55,00 107,00 1,73 45,12 38,86

* Existem múltiplas modas. Apresentado o menor valor.

Fonte: elaboração própria, calculado no SPSS 13.0 para Windows.
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FIGURA 1 -  HISTOGRAMA DO IMC: MULHERES NÃO- HIPERTENSAS

IMC

IMC

Fonte: elaboração própria. Tela de saída do SPSS 13.0 para Windows.

2 -  HISTOGRAMA DO V 0 2MAx: MULHERES NÃO- HIPERTENSAS

V02 Máx

V02_Máx

Fonte: elaboração própria. Tela de saída do SPSS 13.0 para Windows
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A figura 1 apresenta o histograma do índice de massa corporal de mulheres 

não-hipertensas, onde pode-se observar a concentração do IMC entre 20 e 35kg/m2. 

A figura 2 mostra o histograma do V02máx entre as mulheres não-hipertenseas, onde 

se observa uma dispersão maior, com tendência de concentração entre 20 e 35 

ml/kg/min.

A tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas para o grupo de mulheres 

hipertensas. A idade média é de 46,11 anos e desvio-padrão de 4,13. O peso médio 

dos indivíduos é 74,75 kg (±14,81), a estatura média de 1,60 m (±0,06) e o índice de 

massa corporal médio de 29,13 kg/m2 (±5,44). Observando a mediana (28,85 kg/m2), 

verifica-se que mais de 50% da amostra é composta por indivíduos com sobrepeso 

ou obesidade, embora a moda do IMC seja 19,61 kg/m2. O V 02máx médio 

apresentado foi de 25,80 ml/kg/min (±7,24), sendo a moda, exibida na tabela 1, de 

11,64 ml/kg/min.

TABELA 2 -  ESTATÍSTISCAS DESCRITIVAS: MULHERES HIPERTENSAS

COC
MIIc Idade

(anos)

Peso

(kg)

Estatura

(m)

IMC

(kg/m2)
V 0 2 m á x

(ml/kg/min)

Média 46,11 74,75 1,60 29,13 25,80
Mediana 47,00 71,00 1,60 28,85 25,06

Moda 49,00 56,00 1,60 19,61* 11,64*
Desvio-padrão 4,13 14,81 0,06 5,44 7,24

Mínimo 39,00 53,00 1,49 19,61 11,64
Máximo 56,00 109,00 1,69 42,58 38,92

* Existem múltiplas modas. Apresentado o menor valor.

Fonte: elaboração própria, calculado no SPSS 13.0 para Windows.

A figura 3 apresenta o histograma do índice de massa corporal de mulheres 

hipertensas, onde pode-se observar a concentração do IMC entre 20 e 40kg/m2. A 

figura 4 mostra o histograma do V02máx entre as mulheres não-hipertenseas, onde se 

observa uma dispersão maior, com tendência de distribuição equilibrada entre 10 e 

40 ml/kg/min.
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IMC

IMC

Fonte: elaboração própria. Tela de saída do SPSS 13.0 para Windows 

FIGURA 4 -  HISTOGRAMA DO IMC: MULHERES HIPERTENSAS

V02 Máx

V02_Máx

Fonte: elaboração própria. Tela de saída do SPSS 13.0 para Windows
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A tabela 3 mostra o resultado do teste de normalidade de Shapiro-Wilk. O 

teste foi aplicado para as variáveis IMC e VC>2máx- Adotando o nível de significância 

de 5%, apenas o IMC permite a rejeição da hipótese nula de normalidade na 

distribuição dos dados do teste de Shapiro-Wilk. Como a principal variável em 

questão é o VC>2máx, a partir desse resultado, foram adotadas técnicas paramétricas 

mara análise do dados. Além disso, conforme demostrado na tabela 4, o grupo de 

mulheres hipertensas apresentou normalidade na distribuição dos dados, tanto do 

IMC como do V02máx-

TABELA 3 -TESTE DE SHAPIRO-WILK: MULHERES NÃO-HIPERTESAS
Teste S-W Mulheres

Variável Estatística gl p-valor

V02máx 0,93 27,00 0,06*

IMC 0,88 27,00 0,01

* Aceitação da hipótese nula de normalidade dos dados à significância de 5%. 

Fonte: elaboração própria, calculado no SPSS 13.0 para Windows.

TABELA 4 -TESTE DE SHAPIRO-WILK: MULHERES HIPERTESAS

Teste S-W Mulheres

Variável Estatística Gl p-valor

V02máx 0,97 28,00 0,64*

IMC 0,98 28,00 0,75*

* Aceitação da hipótese nula de normalidade dos dados à significância de 5%. 

Fonte: elaboração própria, calculado no SPSS 13.0 para Windows.

As diferenças entre as médias de IMC e V02máx entre mulheres hipertensas 

e não-hipertensas (grupo controle) foi analisada pelo teste de Análise de Variância 

(ANOVA One-way), conforme demonstrado nas tabela 5. Não houve diferença 

estatística entre as médias de IMC e de V02máx dos grupos. Ao nível de significância 

de 5%, verifica-se que o p-valor do teste de F foi de 0,17 (ou 17%) para o IMC e 0,27 

(ou 27%) para o V02máx, o que não permite rejeitar a hipótese nula de igualdade das 

médias de ambas as variáveis entre os dois grupos observados (controle vs. 

hipertensão).
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TABELA 5 -  DIFERENÇAS DE MÉDIAS: ANOVA ONE-WAY

Var. ANOVA
Soma dos 

quadrados
gi Quadrado médio F Sig.

IMC Entre grupos 56,14 1,00 56,14 1,92 0,17
Dentro do grupo 1.547,59 53,00 29,20

Total 1.603,72 54,00
V02máx Entre grupos 70,22 1,00 70,22 1,24 0,27

Dentro do grupo 3.007,99 53,00 56,75
Total

Fonte: elaboração própria, calculado no SPSS 13.0 para Windows.

As tabelas 6 e 7 mostram o coeficiente de correlação de Pearson entre o 

índice de massa corporal e a aptidão cardiorrespiratória (V02máx). Como se pode 

observar, em ambos os grupos a correlação foi estatisticamente significativa.

TABELA 6  -  CORRELAÇÃO V 0 2mAx E IMC: MULHERES NÃO-

HIPERTENSAS
Correlação de Pearson (n=55) VOanáx x IMC

Coeficiente de correlação -0,44
Significância (bicaudal) -  p-valor 0,02*

* Correlação é significativa ao nível de 0,05 (bicaudal).

Fonte: elaboração própria, calculado no SPSS 13.0 para Windows.

TABELA 7 -  CORRELAÇÃO V 0 2mAx E IMC: MULHERES HIPERTENSAS
Correlação de Pearson (n=55) V 0 2máxxlMC

Coeficiente de correlação -0,40
Significância (bicaudal) -  p-valor 0,03

* Correlação é significativa ao nível de 0,05 (bicaudal).

Fonte: elaboração própria, calculado no SPSS 13.0 para Windows.

As diferenças entre as médias de V02máx entre os grupos de mulheres com 

IMC normal, sobrepeso e obesidade, da mesma forma, foi analisada pelo Análise de 

Variância com post-hoc de Bonferroni, para identificação das diferenças entre 

grupos, conforme demonstrado nas tabela 8 e 9. O teste de ANOVA mostra 

existência de diferença significativa ao nível de 5%. O post-hoc de Bonferroni, tabela 

9, apresenta entre quais grupos essa diferença foi significativa. Como se pode 

observar, apenas as médias de V 0 2máx dos grupos de IMC normal e obeso
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apresentam-se significativamente diferentes. Entre os demais grupos, a diferença de 

média não é estatisticamente significativa.

TABELA 8 -  DIFERENÇA DE MÉDIAS: ANOVA ONE-WAY (GRUPOS IMC)
Anova One-Way Soma dos Quadrados Gl Quadrado médio F Sig.

Entre grupos 377,81 2,00 188,91 3,64 0,03*
Dentro do grupo 2.700,40 52,00 51,93

Total 3.078,21 54,00
* Diferença é significativa ao nível de 0,05.

Fonte: elaboração própria, calculado no SPSS 13.0 para Windows.

TABELA 9 -  POST-HOC DE BONFERRONI

(I) Grupo (J) Grupo
Diferença de 

médias
Desvio-padrão Sig.

Limite

inferior**

Limite

superior**

normal sobrepeso 3,97 2,37 0,30 -1,90 9,83
obeso 6,42 2,40 0,03* 0,48 12,36

sobrepeso normal -3,97 2,37 0,30 -9,83 1,90
obeso 2,45 2,37 0,92 -3,41 8,32

obeso normal -6,42 2,40 0,03* -12,36 -0,48
sobrepeso -2,45 2,37 0,92 -8,32 3,41

* Diferença de médias é significativa ao nível de 0,05.

** Intervalo de 95% de confiança.

Fonte: elaboração própria, calculado no SPSS 13.0 para Windows.

4.2 DISCUSSÃO

Os dados apresentados nas tabelas 1 e 2 mostram que, em média, as 

mulheres normotensas apresentam IMC menor e V 0 2máx maior do que as mulheres 

hipertensas. No entanto, do ponto de vista estatístico, a diferença não é significativa. 

Tal resultado pode estar associado a dois fatores: primeiro, o tamanho da amostra e, 

segundo, o critério de seleção dos indivíduos, já que, por conveniência, foram 

recrutadas voluntárias na Clínica -  que podem exibir um mesmo perfil estatístico, 

não conformando assim uma amostra aleatória.

Por outro lado, a análise dos dados mostrou que há uma correlação negativa 

entre o nível de aptidão cardiorrespiratória e o índice de massa corporal. Tal 

resultado sugere que os indivíduos com maior capacidade cardiorrespiratória são 

aqueles mais magros e, logo, são os que apresentam menor risco de
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desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Quando comparada a média entre 

os grupos de IMC normal, sobrepeso e obeso, verificou-se que há uma diferença 

estatisticamente significativa no V02máx médio entre os indivíduos com IMC normal e 

obesos, mas não entre os indivíduos com sobrepeso e os demais.

Assim, a associação inversa entre aptidão cardiorrespiratória e o índice de 

massa corporal sugere que aqueles indivíduos que apresentam sobrepeso e 

obesidade, neste estudo, têm dois fatores de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares: o excesso de tecido adiposo e suas consequências 

fisiológicas e a inatividade física, que lhes restringem os benefícios proporcionados 

pelos exercícios físicos -  em especial, os aeróbicos - ,  como a melhora na 

sensibilidade insulínica, redução nos níveis de gordura corporal e LDL-C oxidado 

(KASANIEMI et al., 2001; LAMONT et al., 2000; LAMONT et al„ 2001). Além disso, 

indivíduos considerados moderadamente ativos e muito ativos apresentam grandes 

associações com a melhoria da funcionalidade e capacidade das respostas 

imunológicas (PEDERSEN; HOLFFMAN-GOETZ, 2000; MALM, 2006; PEDERSEN; 

FISCHER, 2007).

A atividade física tem sido recomendada como tratamento da hipertensão e 

outras doenças relacionadas ao excesso de peso, exceto em estágios avançados da 

doença, em que sua recomendação é limitada (ACSM, 1998). Como discutido no 

capítulo 2, a recomendação é a realização de atividade física aeróbica, de 

intensidade moderada por um mínimo de 30 minutos, cinco dias por semana, ou 

atividade aeróbica intensa e vigorosa por, no mínimo, 20 minutos, três vezes por 

semana, de forma alternada (PATE et al., 1995; ACC/AHA, 2006; NELSON et al., 

2007).

É possível que a incidência de hipertensão seja maior entre indivíduos com 

sobrepeso e obesidade, cuja constatação não foi foco deste trabalho, mas é 

suportado em outros estudos. Uma vez que a amostra deste estudo foi estratificada 

de forma a ter dois grupos com número de integrantes semelhante, não caberia um 

estudo de prevalência. No entanto, foi possível observar, dentro dos limites das 

observações obtidas, tendências de maior capacidade cardiorrespiratória e menor 

índice de massa corporal (medida aqui utilizada para mensuração de gordura 

corporal) entre os indivíduos normotensos, o que sugere que a prática atividade 

física está associada a menores níveis de gordura corporal e outras enfermidades 

relacionadas ao excesso de peso.



25

5 CONCLUSÃO

Esta pesquisa tinha como propósito responder a duas questões: (1) se os 

indivíduos -  neste caso composto por mulheres com idade entre 40 e 55 anos -  

normotensos apresentavam menores medidas de gordura coportal e maior aptidão 

cardiorrespiratória; e (2), se os indivíduos com menores medidas de gordura corporal 

apresentavam maior capacidade cardiorrespiratória. A primeira questão não 

apresentou resposta conclusiva, pelo menos não do ponto de vista estatístico. A 

diferença de média no IMC e no V02mâx entre os normotensos e hipertensos não foi 

significativa, embora, pela análise das estatísticas descritivas, possa se observar 

que o primeiro grupo apresenta tanto média de IMC menor, quanto média de V 0 2máx 

menor do que o do segundo. Quanto à segunda questão, os resultados foram mais 

conclusivos e consistentes com a literatura recente sobre o tema: os indivíduos com 

menor IMC são os que apresentam maior V02máx.

Essa segunda análise mostra que os indivíduos com sobrepeso ou 

obesidade apresentam, na verdade, dois fatores de risco de desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares a mais do que aqueles como IMC normal: o primeiro 

associado ao aumento da gordura corporal e suas consequências fisiológicas (como 

aumento do LDL-C), e o segundo a ausência dos benefícios da atividade física 

(como o aumento do HDL-C e melhoria na sensibilidade a insulina) - limitando, 

obviamente, essas conclusões à população com características similares à amostra 

da pesquisa).
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