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Resumo 

 

Ribeiro, Victor Barbosa. Efeitos do treinamento físico aeróbio contínuo e intermitente 

sobre parâmetros endócrino-metabólicos, composição corporal e comprimento do 

telômero em mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos: ensaio clínico controlado. 

2018. 113 p. Tese (Doutorado em Ciências, Área de concentração: Ginecologia e Obstetrícia 

– Opção: Biologia da reprodução) – Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 

Introdução: A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma doença que implica em várias 

alterações como metabólicas, endócrinas e de composição corporal. Atualmente têm se 

discutido sobre medidas não farmacológicas para seu tratamento, e o exercício tem sido 

indicado como primeira conduta para melhora de diversos parâmetros. Objetivos: Avaliar os 

efeitos de dois protocolos de treinamento físico aeróbio sobre parâmetros hormonais, 

metabólicos, inflamatórios, de composição corporal, índices antropométricos e comprimento 

do telômero em mulheres com SOP. Material e Métodos: Trata-se de um ensaio clínico 

controlado com alocação aleatória e randomização estratificada pelo índice de massa corporal 

em 3 grupos: treinamento aeróbio contínuo (AC) com 28 voluntárias, treinamento aeróbio 

intermitente (AI) com 29 voluntárias e controle sem treinamento (GC) com 30 voluntárias. As 

avaliações dos parâmetros hormonais, metabólicos, inflamatórios e comprimento do telômero, 

foram realizadas por meio da dosagem sanguínea; os índices da composição corporal, 

avaliados pela circunferência de cintura e quadril e a composição corporal por meio da 

avaliação da absortometria de raio x de dupla energia. As avalições ocorreram antes e após o 

período de 16 semanas de intervenção do treinamento físico aeróbio ou de observação no 

grupo controle. Resultados: No grupo AC houve redução da circunferência de cintura (CC) 

(p = 0,045), circunferência de quadril (p = 0,032), níveis de colesterol total (p ≤ 0,01), LDL (p 

= 0,03) e testosterona (p ≤ 0,01). No grupo AI houve redução da CC (p = 0,014), relação 

cintura-quadril (p = 0,012), testosterona (p = 0,019) e índice de androgênio livre (p = 0,037). 

No grupo GC houve aumento da CC (p = 0,049), gordura corporal total (p = 0,015) e 

percentual da gordura corporal total (%) (p = 0,034), massa total dos braços (p < 0,01), 

percentual de gordura do tronco (p = 0,033), % de gordura das pernas (p = 0,021) e massa 

total ginóide (p = 0,011). Não houve alteração nas demais variáveis. Conclusão: Ambos os 

protocolos de treinamento reduziram índices antropométricos e hiperandrogenismo. O 

treinamento intermitente foi mais eficiente no controle do hiperandrogenismo, enquanto o 



 

contínuo além de melhorar o hiperandrogenismo, promoveu redução nos parâmetros lipídicos, 

sem correlação entre a melhora de ambos parâmetros. Adicionalmente, ambos foram eficazes 

na prevenção do ganho de gordura corporal e do aumento da CC. Não ocorreram alterações 

após a intervenção no comprimento do telômero e demais variáveis analisadas. 

 

 

Palavras Chaves: Síndrome do Ovário Policístico, Exercício Aeróbio, Composição Corporal, 

Hiperandrogenismo, Gordura Corporal, Encurtamento do telômero, Metabolismo 
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Abstract 

 

Ribeiro, Victor Barbosa. Effects of continuous and intermittent aerobic physical training 

on endocrine-metabolic parameters, body composition and telomere lenght in women 

with Polycystic Ovary Syndrome: a randomized clinical trial. 2018. 113 p. Thesis (PhD of 

Science, concentration Area Gynecology and Obstetrics - Option: Reproductive biology) - 

Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University 

of São Paulo. 

 

Introduction: A Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is a disease that implicates in various 

changes like metabolic, endocrine and body composition. At present, non-pharmacological 

measures have been discussed for its treatment, and exercise has been indicated as the first 

conduit for improvement of several parameters.. Objectives: To evaluate the effects of two 

aerobic physical training protocols on hormonal, metabolic, inflammatory parameters, body 

composition, anthropometric indices and telomere length in women with PCOS. Material 

and methods: This was a randomized controlled trial and stratified randomized to body mass 

index into 3 groups: continuous aerobic training (CA) with 28 volunteers, intermittent aerobic 

training (IA) with 29 volunteers, and control without training with 30 volunteers. The 

evaluations of hormonal, metabolic, inflammatory parameters and telomere length were 

performed by means of a blood sample; body composition indices evaluated by waist and hip 

circumference and body composition by means of dual energy x-ray absorptiometry. The 

evaluations occurred before and after the 16-week intervention period of aerobic physical 

training or observation in the control group. Results: In the AC group, waist circumference 

(WC) (p = 0.045), hip circumference (HC) (p = 0.032), total cholesterol levels (p ≤ 0.01), 

LDL (p = 0.03) and testosterone (p ≤ 0.01). In the AI group there was a reduction in WC (p = 

0.014), waist-hip ratio (p = 0.012), testosterone (p = 0.019) and free androgen index (p = 

0.037). In the CG group there was an increase in WC (p = 0.049), total body fat (p = 0.015) 

and percentage (%) (p = 0.034), total arms mass (p <0.01), % trunk fat (p = 0.033), % of leg 

fat (p = 0.021) and total gynoid mass (p = 0.011). There was no change in the other variables. 

Conclusion: Both training protocols reduced anthropometric indices and hyperandrogenism. 

Intermittent training was more efficient in the control of hyperandrogenism, while the 

continuous, besides improving hyperandrogenism, promoted a reduction in lipid parameters, 

without correlation between the improvement of both parameters. Additionally, both were 



 

effective in preventing body fat gain and increased CC. There were no changes after 

intervention in telomere length and other variables analyzed. 

 

 

Key Words: Polycystic Ovary Syndrome, Aerobic Exercise, Body Composition, 

Hyperandrogenism, Body Fat, Telomere Shortening, Metabolism 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. SOP, distúrbios metabólicos e Exercício Físico 

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é a síndrome mais comum a acometer 

mulheres em idade reprodutiva e foi descrita inicialmente em 1935, como Síndrome de Stein e 

Leventhal, carregando o nome dos primeiros que fizeram sua descrição (STEIN E 

LEVENTHAL, 1935).  Trata-se de uma desordem endócrina marcada pela presença de 

anovulação crônica e hiperandrogenismo, cuja prevalência é variável conforme a etnia, 

podendo atingir de 5 a 16% das mulheres em idade reprodutiva (CONSENSUS-PCOS-

ROTTERDAM, 2004; CONSENSUS-PCOS-AMSTERDAM, 2012; DING et al., 2017; du et 

al., 2018). O seu diagnóstico, segundo Consenso de Rotterdam, ocorre na presença de, no 

mínimo, duas das seguintes características que são hiperandrogenismo (clínico ou 

bioquímico); oligomenorréia ou anovulação e a presença da morfologia de ovários policísticos 

(presença de 12 ou mais folículos, medindo 2 a 9 mm de diâmetro e/ou volume ovariano 

acima de 10 cm³ à ultrassonografia)  (CONSENSUS-PCOS-ROTTERDAM, 2004; 

CONSENSUS-PCOS-AMSTERDAM, 2012). 

 

                                                    Figura 1 – Ovário Policístico 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.saudedica.com.br/cisto-de-ovario-o-que-e-sintomas-e-tratamentos/ 
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A causa e os agravos da SOP são multifatoriais e são decorrentes de fatores 

hereditários (DU et al., 2015; JU et al., 2015; THATHAPUDI et al., 2015; TIAN et al., 2016; 

LIU et al., 2018), relacionados ao hiperandrogenismo, e de fatores ambientais relacionados 

aos maus hábitos de vida que incluem o desequilíbrio alimentar e o sedentarismo (BRENNAN 

et al., 2017; DOS SANTOS et al., 2017;  PATEL et al., 2018; RASQUIN-LEON e MAYRIN, 

2018; SMYKA et al., 2018).  As mulheres com SOP podem apresentar uma série de 

alterações metabólicas e hormonais, como aumento da gordura central e obesidade abdominal, 

aumento de lipoproteínas, resistência insulínica (RI) e hiperandrogenismo, que acarretam 

maior risco de doenças como diabetes, síndrome metabólica, alterações cardiovasculares, 

aterosclerose, dentre outras (CONSENSUS-PCOS-ROTTERDAM, 2004; CONSENSUS-

PCOS-AMSTERDAM, 2012; RIBEIRO et al., 2016; ANAGNOSTIS et al., 2017; 

DELITALA et al., 2017; FRANIK et al., 2017; TEEDE et al., 2018; YILMAZ et al., 2018). 

Adicionalmente, a obesidade central bem como a RI e a síndrome metabólica são mais 

prevalentes em mulheres com SOP quando comparadas às mulheres sem esta síndrome 

(HUDECOVA et al., 2011; SIDHWANI et al. 2011; LIM et al., 2012; DELITALA et al., 

2017). 

  Liu et al. (2018) demonstraram a presença de variantes genéticas que se expressam 

mais em mulheres com SOP, e que frequentemente estão associados às que possuem 

obesidade (LIU et al., 2018) e também aos altos níveis de testosterona e risco de RI 

(BATISTA et al., 2014; THATHAPUDI et al., 2015). Outras condições genéticas associadas à 

SOP também estão relacionadas a um aumento do triglicerídeos (TG), colesterol de baixa 

densidade lipoprotéica - low density lipoprotein (LDL), relação cintura quadril, índice de 

massa corporal (IMC), e alterações hormonais (HA et al., 2015; THATHAPUDI et al., 2015). 

 Vários componentes alterados na SOP podem interferir uns nos outros, assim como 

um predomínio de mais características da síndrome podem promover alterações 
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hiperandrogênicas e RI mais pronunciadas (PANIDIS et al., 2012; HUANG et al., 2015). 

Indivíduos que apresentam as três características simultâneamente, ou seja, 

hiperandrogenismo, ovários policísticos e distúrbios do ciclo menstrual, possuem maiores 

riscos de apresentar modificações metabólicas e hormonais, como aumento da obesidade 

central e abdominal, aumento de lipoproteínas, RI e hiperandrogenismo, aumentando o risco 

de doenças cardiometabólicas (HUDECOVA et al., 2011; GŁUSZAK et al., 2011; PANIDIS 

et al., 2011; CONSENSUS-PCOS-AMSTERDAM, 2012; HUANG et al., 2015; VELIJA-

ASIMI et al., 2016; RIBEIRO et al., 2016; YANG et al., 2016; ANAGNOSTIS et al., 2017; 

DELITALA et al., 2017; FRANIK et al., 2017; TEEDE et al., 2018; YILMAZ et al., 2018).  

 Na SOP, pode haver um difícil controle metabólico e hormonal devido à interação 

entre as variáveis (MISHRA et al., 2018; SONG et al., 2018). O hiperandrogenismo, por 

exemplo, interfere diretamente na produção de insulina, com consequente desenvolvimento de 

RI (ORMAZABAL et al., 2013; SKARRA et al., 2017; MISHRA et al., 2018; SONG et al., 

2018). Huang et al. (2015) sugerem que o androgênio na sua forma livre promove ainda 

maiores níveis de RI e amplia os agravamentos metabólicos. O mesmo ocorre na presença de 

menores níveis de globulina ligadora de hormônios sexuais - sex hormone binding globulin 

(SHBG) (CASSAR et al., 2016). Além disso, o hiperandrogenismo está relacionado a índices 

de RI tanto em mulheres com SOP magras quanto em sobrepeso e obesas (HUANG et al., 

2015; LUOTOLA et al., 2018). Também, já foi descrito que a hiperinsulinemia pode 

contribuir para o incremento hiperandrogênico, havendo, portanto, um circuito de alimentação 

e retroalimentação (GRAHAM e SELGRADE, 2017). Uma das justificativas dada por 

Rasquin- Leon e Mayrin (2018) é fato da insulina ser capaz de sensibilizar o ovário ao 

hormônio luteinizante (LH) havendo uma alteração regulatória entre os hormônios. Por outro 

lado, indicam que na célula da teca, há um aumento da expressão de componentes envolvidos 

na produção de andrógenos.  
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Figura 2 – Síndrome dos Ovários Policísticos e fatores relacionados 

 

 

Muitas vezes relacionada ao aumento de peso e obesidade, a RI é prevalente também 

em mulheres magras com SOP, sendo relevante que se realize de forma frequente a avaliação 

do índice de resistência à insulina (RI) em todas as categorias de IMC (SAXENA et al., 2012; 

MORCIANO et al., 2014; PANDE et al., 2017). Esta resistência se deve principalmente em 

função do aumento dos níveis de testosterona e da maior presença gordura central, sobretudo 

devido à deposição e ao aumento da quantidade de adipócitos na região abdominal (LIM et 

al., 2013; DUMESIC et al., 2016; GLINTBORG et al. 2016; LORD et al., 2016; GOYAL e 

DAWOOD, 2017; PANDE et al., 2017; MISHRA et al., 2018; SONG et al., 2018). Saxena et 

al. (2012) encontraram uma prevalência de 83,3% de RI em pacientes com SOP magras e 

identificaram um perfil clínico e hormonal semelhante ao de obesas. Apesar disto, citam que 

no grupo obeso houve maior prevalência de histórico familiar de RI e diabetes, perfil lipídico 

e níveis de insulina pós-prandial alterados (SAXENA et al., 2012). Essas alterações 

relacionadas à insulina ocorrem devido ao fato de que em mulheres obesas, a redução da 

sensibilidade à insulina é mais exarcebada (CASSAR et al., 2016) devido ao fato de que 

mulheres magras com SOP apresentam RI intrínseca, enquanto as obesas apresentam ambas, a 

(CONSENSUS-PCOS-ROTTERDAM, 2004; CONSENSUS-PCOS-AMSTERDAM, 2012; HA et al., 2015; THATHAPUDI et al., 2015; 
RIBEIRO et al., 2016; ANAGNOSTIS et al., 2017; DELITALA et al., 2017; FRANIK et al., 2017; YILMAZ et al., 2018) 
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RI intrínseca relacionada à doença, bem como a extrínseca vinculada à obesidade 

(YILDIRIM, SABIR e KALELI, 2003).  

O aumento da gordura central em mulheres com SOP, com predomínio de gordura 

androide em relação à ginóide e uma maior elevação dos índices antropométricos como 

circunferência da cintura (CC), relação cintura/quadril e IMC contribui para os distúrbios da 

síndrome (EZEH et al., 2014; GLINTBORG et al., 2016). Adicionalmente, essas mulheres 

geralmente apresentam diminuição da mobilização lipídica e da oxidação de gordura (KIM et 

al., 2018). Dessa forma, apresentar SOP implica em ter maior acumulação de lipídios, 

colesterol total, LDL, TG e ácido graxos livres e redução do colesterol de alta densidade 

lipoprotéica - Higth Density Lipoprotein (HDL) (GOURGARI et al., 2015; BOZIC-ANTIC et 

al., 2016; KUMAR et al., 2016; MACUT et al., 2016; LI et al., 2017; VINE et al., 2017; KIM 

et al., 2018). Vários fatores podem interferir nessa dinâmica, sendo o hiperandrogenismo um 

fator causal importante, independente da alteração de peso corporal (SIDHWANI et al. 2011; 

COUTO-ALVES, 2017; ESCOBAR- MORREALE, 2018). O hiperandrogenismo, sobretudo 

na sua forma livre, também é um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da 

esteatose hepática em mulheres com SOP e pelo acúmulo da gordura subcutânea abdominal e 

visceral (CAI et al, 2017; PETTA et al., 2017; ECHIBURU et al., 2018).  

No que diz respeito a parâmetros inflamatórios e estresse oxidativo, há prejuízos na 

medida que mulheres com SOP apresentam um maior grau de inflamação, ao se observar a 

elevação dos níveis de proteína C-reativa e homocisteína quando comparadas às mulheres 

sem SOP (LIM et al., 2013; KUMAR et al., 2014;  KURT et al., 2014; GOURGARI et al., 

2015; PEDROSO et al., 2015; KIM et al., 2016). Da mesma forma como em outras alterações, 

tanto a inflamação quanto o estresse oxidativo, estão aumentados independente do peso 

corporal, e sofrem interferência direta do hiperandrogenismo e da RI (ATAMER et al., 2008; 
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GONZALEZ et al., 2012; LIM et al., 2013; MURRI et al., 2013; KURT et al., 2014; SEGNI 

et al., 2017). 

Com relação às funções reprodutivas e interferência em outros hormônios sexuais, 

fatores metabólicos relacionados à obesidade bem como o hipeandrogenismo agem 

suprimindo ou prejudicando a função normal do desenvolvimento folicular (BU et al. 2013; 

LIU et al., 2015; DEWAILLY et al., 2016; LAIRD et al., 2017).  

 Devido ao conhecimento dos prejuízos causados pela SOP os objetivos do seu 

tratamento não se restringem apenas à abordagem das repercussões reprodutivas, como 

infertilidade, anovulação e hirsutismo, sendo também direcionados para a promoção e 

prevenção da saúde cardiovascular, hormonal e metabólica. Nesse sentido, tem sido grande 

destaque às medidas não farmacológicas, especialmente a orientação nutricional e a prática 

regular de exercício físico (BRUNER, CHAD e CHIZEN, 2006; THOMSON et al., 2012; 

MARIO, et al., 2017; KARAMALI et al., 2018). Apesar das estratégias de tratamento de 

longa duração mais efetivas para a SOP não serem totalmente conhecidas (HOEGER et al., 

2004), mudanças no estilo de vida são relevantes para o tratamento como: modificações na 

dieta (MORAN et al., 2017; KARAMALI et al., 2018), prática regular de exercício físico e 

perda de peso (CONSENSUS-PCOS-ROTTERDAM, 2004; NYBACKA, HELLSTROM, e 

HIRSCHBERG, 2017; DOS SANTOS et al., 2017; MARIO et. al, 2017; MORAN et al.,2017; 

TEEDE et al., 2018), associados à cessação do tabagismo, controle do estresse e consumo 

moderado de álcool (LUQUE-RAMIREZ et al., 2009; ZHANG et al., 2014; KOLAHI et al.m 

2015; XIROFOTOS et al., 2016). 

 As modificações no estilo de vida, principalmente as relacionadas ao exercício físico, 

tem sido motivo de vários estudos (MARIO, et al., 2017; KARAMALI et al., 2018). A 

modalidade do treinamento físico de força já foi estudada por nosso grupo em mulheres com 

SOP (KOGURE et al., 2012).  Nós identificamos em dados basais (antes do treinamento) que 
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apresentar a SOP foi um preditivo independente do aumento de força nos exercícios supino 

reto e cadeira extensora, e o IMC foi um preditor independente da força muscular no teste de 

força isométrica de preensão manual do membro dominante, e nos exercícios supino reto e 

rosca direta, sugerindo que o excesso de androgênios possa ser responsável pelo aumento da 

força muscular nessas mulheres (KOGURE et al., 2012). Após o treinamento físico de força 

de dezesseis semanas, houve redução da CC e da gordura corporal tanto nas mulheres com 

SOP quanto no grupo controle sem SOP, além de uma melhora do padrão hormonal nas 

mulheres com SOP, podendo este ser considerado uma ferramenta para tratamento da SOP 

(KOGURE et al., 2015).  

Outros estudos, desta vez com treinamento físico aeróbio demonstraram redução da 

gordura corporal e adiposidade central, IMC, RI, das chances em desenvolver síndrome 

metabólica, além da melhora do padrão menstrual e hormonal (JEDEL et al., 2011; 

GREENWOOD et al., 2016; SCOTT et al., 2017). Estes dados sugerem que o treinamento 

físico de força ou aeróbio são eficazes para promover melhora nos parâmetros hormonais, 

metabólicos e de composição corporal em mulheres com SOP (JEDEL et al., 2011; KOGURE 

et al., 2015; GREENWOOD et al., 2016; SCOTT et al., 2017).  

Nas mulheres com SOP, também já foi demonstrado que o exercício físico aeróbio 

promove alterações importantes como redução do peso corporal, do IMC, da relação cintura-

quadril, dos níveis de insulina de jejum, de ácidos graxos livres e dos TGs, e o aumento da 

capacidade aeróbia, além de melhorar a função reprodutiva, a sensibilidade à insulina, a 

função cardiopulmonar e promover uma maior taxa de recuperação da frequência cardíaca 

(FC) após exercícios (GIALLAURIA et al., 2008; HUTCHISON et al., 2011; REDMAN et 

al., 2011; HARRISON et al., 2012; ALMENNING et al., 2015; ORIO et al., 2016; DOS 

SANTOS et al., 2017; MARIO et. al, 2017).  
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1.2. Telômero como marcador do envelhecimento biológico e Exercício Físico 

 Estudos recentes têm buscado encontrar a relação dos parâmetros antropométricos, 

cardiometabólicos, inflamatórios e hormonais com o comprimento do telômero, que tem se 

demonstrado um marcador de idade biológica e de doenças relacionadas à idade, bem como 

há evidências da sua relação com outras condições de risco que podem acelerar o processo de 

envelhecimento e, portanto, culminar no desenvolvimento de morbidades e mortalidade 

humana (REVEZS et al., 2014; ZHANG et al., 2014; PEDROSO et al., 2015; LAIMER et al., 

2016; SHIN e BAIK, 2016; GEBREAB et al., 2017; PATEL et al., 2017; SHIVAPPA et al., 

2017; AHMED e LINGNER et al., 2018; HERRMANN et al., 2018; MAZIDI et al., 2018) 

O envelhecimento biológico difere do envelhecimento cronológico e sua modificação 

pode ocorrer tanto devido à idade cronológica como por outros fatores relacionados, por 

exemplo, ao estilo de vida, o que permite aumentar sua variabilidade e vulnerabilidade 

(CHILTON et al., 2017). Importantes marcadres biológicos, os telômeros, são componentes 

celulares que protegem as extremidades dos cromossomos e dificultam a sua degradação, 

possibilitando o seu correto alinhamento e estabilidade durante a divisão celular (MORENO-

PALOMO et al., 2014; DE LANGE, 2005; LIDZBARSKY et al., 2018). O telômero é 

formado por seqüências repetitivas de DNA (5’-TTAGGG-3’) situadas no fim do 

cromossomo, sendo essenciais durante a replicação do DNA (PRASAD, WU e BONDY, 

2017). A manutenção do comprimento do telômero é exercida por mecanismos baseados na 

atividade da telomerase, um complexo enzimático, que possui uma subunidade catalítica, a 

telomerase transcriptase reversa (TERT) e um componente de RNA (TERC) (PRASAD, WU 

e BONDY, 2017).  

A redução progressiva do comprimento dos telômeros está relacionada com a falhas na 

divisão celular, ocorrendo a senescência ou apoptose. Diversos fatores podem contribuir para 

a perda telomérica progressiva, dentre eles o estresse oxidativo, a inflamação, disfunção 
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mitocondrial, desregulação do sistema imunológico, alterações hormonais, assim como 

algumas variáveis, entre elas a idade, o tabagismo, e o desenvolvimento de doenças como a 

obesidade e a diabetes, o que pode estar relacionado ao início e progressão de doenças 

(VALDES et al., 2005; MA et al., 2013; RIZVI et al., 2014; PRASAD, WU e BONDY, 2017; 

ZHOU, HAMBLY e MCLACHLAN, 2017; FOUGERE et al., 2017; AHMED e LINGNER, 

2018; MAZIDI et al., 2018). Dessa forma, investigações recentes têm buscado melhor 

entender como o telômero pode influenciar e ser influenciado por essas variáveis em diversas 

doenças como diabetes, câncer, bem como nas doenças reprodutivas como a SOP 

(MUNDSTOCK et al., 2015; PEDROSO et al., 2015; SETHI et al., 2016; CAMPA et al., 

2018). 

Especialmente na SOP,  as alterações metabólicas, hormonais, antropométricas, 

inflamatórios e de estresse oxidativo, dentre outros fatores (GROUP et al., 2012; HUANG et 

al., 2015; VELIJA-ASIMI et al., 2016; RIBEIRO et al., 2016; RIBEIRO et al., 2016; YANG 

et al., 2016; ANAGNOSTIS et al., 2017; DELITALA et al., 2017; FRANIK et al., 2017; 

YILMAZ et al., 2018) podem interferir no comprimento do telômero na síndrome. Os 

resultados são controversos, e alguns estudos sugerem uma redução do comprimento do 

telômero e da atividade da telomerase em mulheres com SOP (LI et al., 2014; LI et al., 2017; 

WEI et al., 2017; SONG et al., 2018).  Wei et al. (2017) identificaram que anormalidades no 

comprimento dos telômeros, possivelmente prejudique a foliculogênese e subsequentemente 

isso resulte em SOP. Em pesquisa realizada pelo nosso grupo em mulheres com SOP não 

foram encontradas diferenças no comprimento do telômero (PEDROSO et al., 2015). No 

entanto, foi observada associação inversa entre homocisteína e proteína C-reativa com 

comprimento do telômero, identificando que a inflamação é um fator que pode contribuir para 

as perdas teloméricas (PEDROSO et al., 2015).  
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Medidas não farmacológicas como o treinamento físico e dieta podem ser utilizados 

com o objetivo de minimizar a ação desses fatores sobre o comprimento do telômero, 

(GARCIA-CALZON et al., 2014; DENHAM, O’ BRIEN e CHARCHAR, 2016; SILVA et 

al., 2016; DIMAURO et al., 2017; EDWARDS e LOPRINZI, 2017). Nosso grupo foi 

pioneiro ao avaliar o treinamento de força em mulheres com SOP e seu efeito no 

comprimento do telômero, sendo observado o encurtamento do telômero nas participantes do 

estudo, inclusive no grupo controle, após o treinamento físico de dezesseis semanas. Também 

foram observados níveis elevados de homocisteína nas mulheres com SOP após a intervenção, 

o que pode ter acarretado um maior estresse oxidativo com repercussão no comprimento do 

telômero (MIRANDA-FURTADO et al., 2016).  

  Larocca, Seals e Pierce (2010) identificaram que o comprimento do telômero é mais 

preservado em idosos ativos em comparação com os sedentários. Além disso, também 

verificaram uma correlação positiva entre o comprimento do telômero e a capacidade aeróbia, 

o que justifica a realização periódica de exercícios (LAROCCA, SEALS e PIERCE, 2010). 

Outro estudo, realizado transversalmente, envolvendo um amplo grupo de mulheres após a 

menopausa, também demonstrou uma correlação positiva entre a manutenção da prática de 

exercícios físicos aeróbios e ter um maior comprimento do telômero (DU et al., 2012). Alguns 

autores classificaram participantes de um estudo, como treinados moderadamente ou de forma 

intensa, conforme tempo e tipo de atividade, e encontraram que tanto em indivíduos treinados 

moderadamente quanto de forma intensa, tinham maior comprimento do telômero quando 

comparados a um grupo avaliado que não treinava. Entretanto, este estudo não comparou de 

forma específica os tipos de exercício e somente avaliou indivíduos saudáveis (SILVA, et al., 

2016). 
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1.3. Prescrição do Exercício Físico aeróbio contínuo e intermitente 

O Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM) declara a importância de se 

realizar treinamento físico aeróbio de 3 à 5 vezes por semana, com uma frequência que varia 

conforme a intensidade. Da mesma forma, informa que o condicionamento físico pode ser 

realizado por algumas pessoas por 1 ou 2 vezes/semana com intensidade moderada a 

vigorosa, especialmente com grandes volumes de exercício (ACSM, 2014). Entretanto, fazem 

a alerta sobre o risco de lesões musculoesqueléticas e comprometimentos cardiovasculares e 

recomendam não realizar apenas 1 ou 2 vezes apenas por semana, principalmente os adultos 

que não mantém atividade regular de forma habitual. Além disso, alertam que o excesso de 

exercício físico pode provocar a mesma situação de risco de lesão, sobretudo quando se 

realiza mais do que 5 dias por semana e mais vigorosas (ACSM, 2014). Quanto aos cuidados 

habituais previamente relatados, o ACSM reforça a importância de se realizar o aquecimento 

e desaquecimento com duração de 5 a 10 minutos cada, com intensidade de leve à moderada 

(ACSM, 2014). 

O treinamento físico aeróbio apresenta facilidades de execução podendo ser realizado 

em ambientes controlados e/ou fechados como academias, laboratórios de pesquisa ou mesmo 

em ambientes externos e abertos, como por exemplo, uma caminhada em um campo aberto, 

facilitando a sua execução (ACSM, 2014). Dessa forma, o local bem como a maneira de 

execução pode ser escolhida e/ou adequada às necessidades do indivíduo. Um estudo 

identificou que há aumento da interação social em um programa de treinamento, o que 

contribui para o aumento da adesão (JANSONS, HAINES e O’ BRIEN, 2017). Contudo, em 

todas as condições, identificar a intensidade, bem como traçar metas individuais e realizar um 

acompanhamento profissional é de suma importância para obtenção do êxito. 

Para realizar o treinamento físico aeróbio, há uma dose resposta decorrente da 

elevação da intensidade do treinamento, respeitando-se o princípio da sobrecarga. Para tal, 
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sempre haverá uma intensidade mínima ou limiar capaz de provocar novas alterações nos 

parâmetros fisiológicos e consequentemente melhora nos mesmos, como por exemplo, através 

do aumento da capacidade aeróbia (ACSM, 2014). Cabe salientar que o treinamento físico 

pode ser modulado por meio da sobrecarga através dos componentes intensidade, frequência e 

duração e que a individualidade biológica bem como outros fatores podem interferir nos 

resultados a serem adquiridos como, idade, estado de saúde, genética, atividade física 

habitual, diferenças fisiológicas, fatores psicológicos e sociais, etc (ACSM, 2014). 

Atualmente dois modelos de treinamento aeróbio têm sido mais estudados e 

comparados: o treinamento físico aeróbio contínuo e o treinamento físico aeróbio 

intermitente. O treinamento aeróbio contínuo é caracterizado por manter um ritmo 

cadenciado, realizado por períodos prolongados, com uma intensidade habitual em média de 

60 à 80% do VO2máx. (Volume máximo de oxigênio captado) (MCARDLE, KATCH e 

KATCH, 2008; MEZZANI et al., 2013; ACSM, 2014). Este treinamento respeita-se a faixa de 

intensidade do limiar anaeróbio com a finalidade de garantir adaptações fisiológicas aeróbias, 

sendo capaz de promover uma alta taxa de oxidação de gorduras (ACHTEN e JEUKENDRUP 

et al., 2004; KNECHTLE et al., 2004; MCARDLE, KATCH e KATCH, 2008). Devido à sua 

característica de ser submáximo, este progride com relativo conforto em contraste ao 

treinamento físico aeróbio intermitente que pode permitir uma maior sobrecarga, 

principalmente do sistema cardiovascular (MCARDLE, KATCH e KATCH, 2008; 

MEZZANI et al., 2013).   

  O treinamento físico aeróbio intermitente por sua vez é caracterizado por uma 

alternância rítmica entre a solicitação de altas e baixas-moderadas intensidades, em que as 

fases de ''descanso'' não são suficientes para a plena recuperação (HOLLMANN e 

HETTINGER, 2005; ACSM, 2014; MEZZANI et al., 2013; QIU et al., 2017; CHOI et al., 

2018; GALLO-VILLEGAS et al., 2018). Este tipo de treinamento permite atingir intensidades 
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mais elevadas que não seriam possíveis de se treinar por um tempo tão prolongado como se 

consegue no treinamento físico aeróbio contínuo. Por esta razão, este treinamento pode levar 

ao aumento da capacidade total do metabolismo (aeróbio e anaeróbio), sem deixar de alcançar 

uma capacidade ótima de rendimento aeróbio (HOLLMANN e HETTINGER, 2005; 

MEZZANI et al., 2013; ACSM; 2014; QIU et al., 2017; GALLO-VILLEGAS et al., 2018). 

 Recentemente, diversas comparações e estudos têm sido realizados, sendo os 

principais envolvendo investigações com o condicionamento cardiorrespiratório. Dentre as 

revisões sistemáticas mais recentes, há evidências de que o treinamento físico aeróbio 

intermitente é mais eficiente do que o treinamento físico aeróbio contínuo em adaptações 

cardiometabólicas no diabetes tipo 2, melhora da capacidade aeróbia pico (VO2pico) e 

condição cardiorrespiratória de pacientes cardiopatas (GOMES-NETO et al., 2018; GOMES-

NETO et al., 2018; HANNAN et al., 2018). Além disso, Roy et al. (2018) identificaram que o 

treinamento físico aeróbio intermitente é bem aceito e pode promover perda de peso e redução 

da gordura visceral em obesos.  

Diante da apresentação prévia dos estudos envolvendo comparações entre treinamento 

físico aeróbio contínuo e treinamento físico aeróbio intermitente, observa-se que apesar dos 

estudos atuais demonstrarem uma tendência de melhores resultados quanto à capacidade 

cardiorrespiratória e metabólica decorrentes do treinamento físico aeróbio intermitente, esta 

afirmativa não é a mesma encontrada em todos os estudos, demandando mais investigações 

esclarecedoras à respeito, bem como a diversificação de protocolos e da utilização dos 

mesmos em diferentes grupos, avaliando outras variáveis e condições clínicas. 

 Diante dos dados apresentados pela literatura, é evidente que tanto o treinamento físico 

aeróbio contínuo quanto o treinamento físico aeróbio intermitente provocam uma série de 

benefícios para o organismo quando realizados da forma adequada (THOMSON et al., 2010; 

THOMSON et al., 2012; ALMENNING et al., 2015; COSTA et al., 2018)  Além disso, há 
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relatos que o treinamento físico aeróbio intermitente possui um maior potencial na melhora de 

parâmetros metabólicos e cardiorrespiratórios. Entretanto, até o momento, desconhecemos 

quais os efeitos de ambos os tipos de treinamento sobre o comprimento do telômero em 

mulheres portadoras da SOP e se possíveis alterações em parâmetros endócrino-metabólicos e 

da composição corporal poderiam promover modificação no comprimento do telômero. Além 

disso, é desconhecido se algum dos dois protocolos pode ser mais vantajoso em melhorar 

mais variáveis relacionadas aos parâmetros hormonais, metabólicos e de composição 

corporal.  
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2. JUSTIFICATIVA 

 A SOP apresenta uma série de alterações de parâmetros endócrino-metabólicas, 

inflamatórios, de composição corporal e comprimento do telômero que podem culminar em 

diversas doenças cardiometabólicas, ao passo que, vários estudos já demonstraram que o 

treinamento físico pode atuar em mecanismos de controle dessas alterações, sobretudo como 

atividade de baixo custo na prevenção desses problemas. Portanto, identificar e traçar novas 

alternativas de protocolos de treinamento físico aeróbio que possam trazer benefícios 

adicionais aos demais tratamentos já disponíveis para as mulheres com SOP é de extrema 

relevância para o tratamento da doença, bem como identificar como os fatores intrínsecos da 

síndrome e o exercício físico atuam sobre a biologia dos telômeros. 
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3. OBJETIVOS  

3.1. Geral 

           Avaliar o efeito do treinamento físico aeróbio contínuo e intermitente sobre parâmetros 

endócrino-metabólicos, inflamatórios, composição corporal e comprimento do telômero em 

mulheres com SOP. 

 

3.2. Específicos  

- Analisar se um dos protocolos pode ser mais eficiente em melhorar um maior 

número de variáveis em mulheres com SOP.  

- Identificar caso ocorra modificação das variáveis pelo treinamento físico aeróbio 

contínuo e intermitente ou período sem treinar, se há correlação entre elas. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Modelo do estudo 

 Trata-se de um estudo prospectivo, longitudinal, intervencional, do tipo ensaio clínico 

controlado com alocação aleatória das participantes com diagnóstico de SOP em 3 grupos: 

GC - 30 mulheres não submetidas ao treinamento físico, grupo controle. 

AC - 28 mulheres submetidas ao treinamento físico aeróbio contínuo. 

AI - 29 mulheres submetidas ao treinamento físico aeróbio intermitente. 

 

4.2. Aspectos éticos 

O Presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(HCFMRP-USP) sob o processo HCRP número 9640/2014 (ANEXO A) e consta no registro 

brasileiro de ensaios clínicos sob o processo RBR-78QTWY (ANEXO B). O apoio financeiro 

foi feito através dos órgãos de fomento Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

 

4.3. Participantes 

Todas as voluntárias deste estudo leram e assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (ANEXO C) e foram selecionadas no Ambulatório do Setor de Reprodução 

Humana do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP). Também foi 

realizada divulgação para convidar voluntárias a participarem da pesquisa no jornal local “A 

CIDADE” e no site de divulgação de pesquisas da Universidade de São Paulo – Campus 

Ribeirão Preto (ANEXO F). 
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 No início do estudo foi realizada a investigação dos antecedentes pessoais ou 

familiares de doenças cardiovasculares e um exame físico detalhado, o cálculo do IMC, 

através da fórmula de Quetelet (ACSM, 2014), dosagens plasmáticas de testosterona, 17 

hidroxiprogesterona (17-OHP), prolactina e hormônio estimulador da tireóide (TSH), e exame 

de ultrassom pélvico com o objetivo de confirmar o diagnóstico da SOP (CONSENSUS-

PCOS-ROTTERDAM, 2004). 

Todas as candidatas responderam ao questionário PAR-Q (Physical Activity Readiness 

Questionnaire) (ANEXO D) durante a triagem inicial para avaliar o risco para a prática de 

atividade física (CARVALHO et al., 1996; THOMAS; READING; SHEPHARD, 1992). Não 

foi realizado qualquer tipo de orientação dietética para as participantes, sendo orientado 

somente a manutenção da mesma alimentação cotidiana durante o período de treinamento ou 

o período sem treinar. Quando feita a suspensão do método anticoncepcional, aguardou-se 

pelo menos quatro meses para a inclusão da voluntária no estudo. Foi ofertado o método 

anticoncepcional dispositivo intrauterino (DIU) de cobre para todas as participantes e coube 

às mesmas decidirem pelo uso ou não. As mulheres foram elegíveis independentes da raça, 

classe social ou paridade e foram respeitados os seguintes critérios de inclusão e exclusão: 

 

4.3.1. Critérios de inclusão: 

- Diagnóstico de SOP (CONSENSUS-PCOS-ROTTERDAM, 2004) 

- Idade: entre 18 e 39 anos; 

- Ser sedentária (não deveria realizar exercício físico programado mais do que 2 vezes na 

semana) (MCARDLE, KATCH e KATCH, 2008); 

- IMC normal, sobrepeso, obesidade tipo I, obesidade tipo II e obesidade tipo III (IMC = 18-

39,9 Kg/m²). (ACSM, 2014) 
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4.3.2. Critérios de exclusão: 

- Prática de qualquer exercício físico regular por pelo menos três vezes por semana; 

- Gestantes; 

 -Tabagistas; 

 - Hiperprolactinemia; 

 - Doenças cardiovasculares, diabetes, hiperplasia adrenal congênita, relacionadas à 

tireóide, síndrome de Cushing, distúrbios musculoesqueléticos que limitassem a prática 

de exercício físico; 

   - Mulheres em uso de medicamentos que interferem no eixo hipotálamo-hipófise-

ovariano nos últimos 120 dias (como por exemplo, anticoncepcional e indutores de 

ovulação). 

  

4.3.3. Critérios para diagnóstico da SOP 

 Para avaliação diagnóstica foram adotados os critérios do Consenso de Rotterdam, que 

considera SOP a presença de pelo menos duas das seguintes características: oligomenorréia 

ou anovulação, sinais clínicos e/ou bioquímicos de hiperandrogenismo, a identificação de 

ovários policísticos por meio da ultrassonografia, com a presença de 12 ou mais folículos, 

medindo de 2 a 9 milímetros de diâmetro e/ou volume ovariano acima de 10 cm3, após afastar 

outras causas de hiperandrogenismo (CONSENSUS-PCOS-ROTTERDAM, 2004) 

 

4.4. Avaliação  

4.4.1. Ultrassonografia  

Para avaliação da morfologia dos ovários, presença de cistos e volume ovariano, foi 

realizada ultrassonografia por médico experiente, utilizando o aparelho Voluson E8 Expert 

(GE HealthCare, Zipf, Austria) equipado com sonda vaginal de 5-9 MHz (RIC5-9D). 
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4.4.2. Dosagens sanguíneas 

  Amostras de sangue foram coletadas antes e após o treinamento físico aeróbio 

contínuo e intermitente de 16 semanas ou antes e após o período de 16 semanas de observação 

no GC, com exceção 17 alfa-hidroxiprogesterona (17- OH), hormônio tireoestimulante (TSH) 

e prolactina que foram avaliadas apenas durante o momento inicial de avaliação diagnóstica 

(Figura 2).  

 

Quadro 1 – Dosagens Sanguíneas 

 
Dosagens sanguíneas 

 

 

O que foi 

avaliado? 

 

 

Testosterona, 

Androstenediona 

PRL, E2 

FSH, LH 

TSH, SHBG 

Insulina, 17 

OHP, PCR, 

homocisteína 

 

 

Glicemia de 

jejum 

 

 

Lipidograma 

Técnica/ 

método 

 

Quimioluminescência 

 

Método oxidase 

 

Método enzimático 

 

Equipamento 

 

Immulite 1000, 

Siemens 

 

Immulite 

2000, Siemens 

 

CMD800iX1 

 

CMD800iX1 

 

Foram colhidos 20 mL de sangue total, armazenados em tubos cônicos de material 

plástico (BD-Becton Dickinson, Plymouth, United Kingdom) de mulheres que se encontram 
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até no máximo o oitavo dia do ciclo menstrual (fase folicular precoce) ou qualquer dia se a 

paciente estivesse em amenorreia de pelo menos 60 dias, entre 07h00min. e 09h00min. da 

manhã, após jejum prévio de 12 horas. Além disso, na avaliação realizada após o término do 

treinamento respeitou-se o período de 72 horas entre a última sessão de treino e a coleta de 

sangue. As amostras de sangue foram conservadas em tubo a vácuo contendo EDTA. Todo o 

sangue foi centrifugado a 2500 rpm em centrífuga Cientec CT 5000 (Cientec Equipamentos 

para Laboratório, São Paulo, Brasil), em temperatura ambiente (entre 18 e 24°C) por dez 

minutos e transferido para tubos plásticos fechados (eppendorfs), exceto as amostras 

destinadas para avaliação da glicemia e lipidograma e as variáveis utilizadas no diagnóstico, 

ou seja, testosterona, 17- OH, TSH e prolactina que foram enviadas para análise imediata dos 

respectivos laboratórios. O restante das amostras teve seu soro armazenado a -80°C para 

dosagem em um mesmo momento de todas variáveis séricas.  

A testosterona e androstenediona foram dosadas pelo método de quimioluminecência 

(Immulite 1000, Siemens, Santa Ana, CA). A prolactina, o estradiol, o hormônio folículo 

estimulante (FSH), o LH, TSH, a SHBG, a insulina de jejum, 17-OHP, a homocisteína e 

proteína C-reativa também foram dosados pelo método de quimiluminescência (Immulite 

2000, Siemens, Santa Ana, CA). A glicemia de jejum foi determinada através do método de 

oxidase (CMD 800X1 / CMD 800iX1, Wiener Lab, São Paulo). No lipidograma foram 

dosados o colesterol total, o HDL e TG pelo método enzimático (CMD 800X1 / CMD 

800iX1, Wiener Lab, São Paulo). O LDL foi calculado a partir da fórmula de Friedewald: 

LDL-colesterol = colesterol total – (HDL-C + TG/5).  

O Índice de androgênio livre (Free Androgen Index - FAI) foi calculado através da 

fórmula: Testosterona Total (nmol/L)/SHBG (nmol/L) x 100. Para a obtenção da testosterona 

total em nmol/L foi multiplicado o valor obtido em ng/dL pelo fator de conversão 0,0347. 

(CASCELLA et al., 2006). Para a detecção da RI, foi utilizado o índice dado pelo modelo 
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homeostárico (homeostatic model assessment, HOMA-IR) calculado por: [(glicemia de jejum 

em mg/dL X 0,05551) X insulina de jejum em μU/mL]/22,5 (MATTHEWS et al., 1985).  

  

4.4.3. Composição corporal 

A gordura corporal foi avaliada pelo método de Absortometria de raio X de dupla 

energia - Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA), (Hologic 4500 device QDR Discovery® 

Series - Waltham: MA,USA),  com varredura total do corpo do paciente e exposição a dois 

diferentes níveis de energia, 70 e 140 kilovolts (GENTON et al., 2002), por especialistas no 

Centro de Ciências das Imagens e Física Médica do HCFMRP, seguindo as recomendações da 

Sociedade Internacional de Densitometria Clínica (International Society for Clinical 

Densitometry - ISCD) (LEWIECKI et al., 2008).  As variáveis mensuradas foram massa total 

dos braços; gordura média dos braços (somatório dos dois braços e divido por 2); massa total 

do tronco; gordura total do tronco; massa total das pernas; gordura média das pernas 

(somatório das duas pernas e divido por 2); massa total da cabeça; gordura total da cabeça; 

massa total corporal; gordura total corporal; massa total androide; gordura total androide; 

gordura total ginóide; relação androide/ginóide; massa gorda/altura2; gordura total 

tronco/pernas e massa magra/altura2 (GENTON et al, 2002). 

   

4.4.4. Antropometria 

A circunferência de cintura (CC) foi mensurada com o indivíduo na posição ereta, com 

braços ao lado do corpo, pés juntos e abdômen relaxado. Neste posicionamento, uma medida 

horizontal foi obtida na parte mais estreita do dorso (acima do umbigo e abaixo do processo 

xifóide). Já a circunferência de quadril (CQ) foi mensurada com o mesmo posicionamento, na 

região com maior circunferência das nádegas (ACSM, 2014). A relação cintura-quadril foi 

avaliada dividindo o valor de CC por CQ (ACSM, 2014). Foram avaliados o peso corporal e 
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altura, por meio de balança de plataforma Filizola Brasil com precisão de 0,1 kg e 0,5 cm 

respectivamente. As medidas foram realizadas através da fita antropométrica metálica da 

marca Sanny e o IMC foi definido como: peso (Kg) /altura2. 

 

4.4.5. Comprimento do telômero 

Para a extração de DNA dos leucócitos, 5 ml de sangue total foi coletado antes e após 

o treinamento físico ou período de observação. As células vermelhas foram lisadas e os 

glóbulos brancos (leucócitos) separados e armazenados em alíquotas de 100µl a -80°C até a 

extração do DNA. O DNA genômico dos leucócitos foi extraído com o QlAmp® Micro kit de 

DNA (Qiagen, Valência, Califórnia) de acordo com as normas do fabricante. 

O comprimento do telômero foi avaliado pelo método quantitativo da reação em 

cadeia da polimerase (qPCR), baseado no método de Cawthon (2002) com modificações 

(SCHEINBERG et al. 2010; CALADO et al; 2011). Este método determina o comprimento 

do telômero a partir da abundância de sequência telomérica (TTAGGG) em comparação à 

abundância da sequência de um gene de cópia única (single gene; S). O método é feito em 

duas reações, uma para o telômero, usando o seguinte par de primes: forward 

5′CGGTTTGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTT3′ e reverse 

5′GGCTTGCCTTACCCTTACCCTTACCCTTACCCTTACCCT3′; e outra para o “single 

gene”, utilizando o seguinte par de primers: forward 

5′CAGCAAGTGGGAAGGTGTAATCC3′ e reverse 

5′CCCATTCTATCATCAACGGGTACAA3. As reações foram executadas em triplicatas 

para cada amostra utilizando o Rotor-Gene SYBR Green PCR Master Mix (Qiagen) como 

sistema de detecção. As reações de qPCR continham: 1,6 ng de DNA genômico, 7,2 pg de 

cada primer (exceto para o primer reverso do single gene, que conterá 12 pg). O comprimento 

do telômero de cada amostra foi baseado na razão entre o telômero e o single gene (razão 
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T/S), baseada no cálculo do ΔCt [Ct(telômero)/Ct(single gene)]. O comprimento do telômero 

foi expresso em razão relativa T/S, normalizada para a média da razão T/S da amostra de 

referência [2-(Δctx – ΔCtr) = 2-ΔΔCt], amostra esta também usada como curva padrão, 

amostra de referência e amostra de validação. 

 

4.5. Protocolo de Treinamento 

Foram realizados dois protocolos de treinamento físico aeróbio em esteira Embreex 

570-L e Embreex 570-Pro: contínuo e intermitente (Tabela 1). A duração do treinamento 

físico foi de 16 semanas, sendo constituído por três sessões semanais (Tabelas 1).  

A intensidade do treinamento foi monitorada por meio do frequencímetro de pulso 

(Polar RS810). Para garantir o mesmo volume de treinamento para ambos protocolos, o 

percentual da frequência cardíaca foi multiplicado pela duração da sessão em minutos 

(ACSM, 2014). Para o cálculo da intensidade utilizou-se a fórmula de Karvonen = 

[(FCmáxima) x % intensidade) (ACSM, 2014). O protocolo de treinamento foi acrescido de 5 

minutos de aquecimento e 5 minutos de desaquecimento entre 50-60% da frequência cardíaca 

máxima (FCmáx.). As zonas alvo de intensidade para o treinamento foram respeitadas conforme 

recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM, 2014). 
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Tabela 1 – Protocolos de treinamento físico aeróbio contínuo e aeróbio intermitente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Foram acrescidos 5 minutos de aquecimento e 5 minutos de desaquecimento.

  Treinamento Aeróbio Contínuo Treinamento Físico Aeróbio Intermitente 
SEMANA DURAÇÃO Intensidade (% FC máx.)  

 
Séries Intensidade recuperativa 

(% FC máx.) (3 min.) 
Intensidade superior 
(% FC máx.) (2 min.) 

1 30  65 6 60 70 

2 30 65-70 6 60 75 

3 30 70 6 60 80 

4 35 70 7 60 80 

5 35 70-75 7 65 85 

6 35 70-75 7 65 85 

7 40 70-75 8 65 85 

8 40 70-75 8 65 85 

9 40 75 8 65-70 85 

10 40 75 8 65-70 85 

11 45 75 9 65-70 85 

12 45 75 9 65-70 85 

13 45 75-80 9 65-70 85-90 

14 50 75-80 10 65-70 85-90 

15 50 75-80 10 65-70 85-90 

16 50 75-80 10 65-70 85-90 
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4.6. Cálculo Amostral 

Para determinação do cálculo amostral foram utilizados dados referentes ao 

comprimento do telômero de mulheres jovens com SOP (LI et al. 2014): média de 0,80 e 

desvio padrão de 0,40. Considerando o nível de significância de 0,05 e um poder de 80%, 

seria necessário avaliar 30 participantes em cada grupo para se detectar uma diferença de 0,3 

no comprimento do telomero entre o grupo com exercício e sem exercício. Estudos 

longitudinais (coortes prospectivas e ensaios clínicos), por necessitarem do seguimento dos 

pacientes em função do tempo, podem ser penitenciados pela saída, desistência, perda, morte 

ou exclusão do indivíduo do estudo (MIOT, 2011). Dessa forma, visando atingir o N amostral 

estipulado, foram incluídas 20 participantes a mais, sorteadas aleatoriamente pelos três 

grupos. O cálculo amostral foi realizado utilizando procedimento proc power do Programa 

SAS versão 9.4.  

 

4.7. Randomização  

4.7.1. Geração da sequência aleatória 

Foi realizada uma randomização estratificada pelo IMC (< 30 kg/m² e ≥ 30 kg/m²) 

usando blocos de 15. Cada bloco de 15 conteve e alocou 5 participantes para não realizar 

treinamento físico (Grupo I); 5 para realizar treinamento físico aeróbio contínuo (Grupo II); e 

5 para realizar treinamento físico aeróbio intermitente (Grupo III). A lista de números 

aleatórios foi gerada por computador. 

 

 4.7.2. Mecanismo de ocultação da alocação 

O grupo de alocação foi colocado dentro de envelopes opacos selados numerados 

consecutivamente que foram agrupados em blocos de 15. Estes blocos foram pegos 
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consecutivamente e separados dependendo do IMC da participante no momento da inclusão. 

Após a inclusão da participante, a paciente foi alocada conforme conteúdo do envelope. 

 

 4.7.3. Implementação 

A geração da seqüência aleatória foi realizada por um pesquisador, a confecção dos 

envelopes selados por outro; ambos não participaram do recrutamento nem da alocação das 

participantes. Um terceiro pesquisador recrutou e alocou as participantes para os grupos. 

             

4.8. Análise Estatística 

O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para a análise da normalidade dos dados 

analisados. Para as comparações entre três grupos em relação às variáveis, idade, altura, 

prolactina TSH e 17-OH, foram utilizados o teste de One Way Analysis of Variance, quando 

os dados foram paramétricos e Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks, 

quando não paramétricos. Para análise da correlação da variação percentual [(pós-intervenção 

- pré-intervenção) / pré intervenção x 100], foram utilizados o teste de correlação de Pearson 

quando os dados foram paramétricos e Spearman quando não paramétricos. Um modelo de 

regressão linear de efeitos mistos foi aplicado para cada desfecho do estudo. Foi realizada 

uma análise de resíduos para verificar os ajustes dos modelos estatísticos. Os modelos foram 

implementados no PROC MIXED do programa SAS versão 9.4. Para as comparações entre 

grupos, foram utilizados contrastes ortogonais considerando os modelos lineares de efeitos 

mistos. Os mesmos têm como pressuposto que seus resíduos têm distribuição normal com 

média 0 e variância σ² constante. Os procedimentos foram realizados através do software 

SAS® 9.0 (SAS Institute Inc., University of North Carolina, NC, USA), considerando um 

nível de significância de 5%. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Seleção das participantes 

Cento e vinte e seis mulheres participaram das avaliações, sendo que 87 concluíram o 

estudo. Dessas 87, 28 voluntárias participaram do AC, 29 do AI e 30 completaram o 

protocolo participando do GC (Fluxograma 1).        

                          

Fluxograma 1 – Seleção das participantes 

 

Participantes Avaliadas 

N = 126 

GC (N = 38) AC (N = 37) AI = (N = 35) 

Excluídas na avaliação 

Hiperprolactnemia (N = 2), Suspeita de 
Falência Ovariana (N = 1), sem critérios 

de SOP (N= 13) 

 

Excluídas durante o protocolo (N = 8) 

Gravidez (N = 1),  

Desistiram de participar (N = 7) 

Excluídas durante o protocolo (N = 9) 

Gravidez (N = 1), Dificuldade com 
deslocamento (N = 3), desistiram de 

participar (N = 5) 

Excluídas durante o protocolo (N = 6) 

Gravidez (N = 2), Dificuldade com 
deslocamento (N = 3), desistiram de 

participar (N = 1) 

Completaram o estudo 
GC 

N = 30 

Completaram o estudo 
AC 

N = 28 

Completaram o estudo 
AI 

N = 29 



61 
 

5.2. Características basais 

Os dados foram apresentados como média, desvio padrão e intervalo de confiança. Os 

grupos foram bem caracterizados e não apresentaram diferenças entre eles nas diferentes 

variáveis analisadas, como idade, altura, peso, IMC, cintura, quadril, relação cintura-quadril, 

composição corporal avaliada pelo DEXA, prolactina, 17-OHP, androstenediona, SHBG, FAI, 

estradiol, LH, FSH, TSH, colesterol, TG, HDL, LDL, glicemia de jejum, insulina de jejum e 

HOMA-IR (Tabelas 2,3,4,5 e 6)  com exceção dos níveis de testosterona, que apresentaram 

valores mais elevados no grupo AC (117 ± 50 ng/dl) em relação ao GC (86 ± 37 ng/dl ), p = 0,01.   

 

5.3. Efeitos do treinamento físico – Hormônios Sexuais 

Os dados foram apresentados como média, desvio padrão e intervalo de confiança. Na 

tabela 2 estão descritos os dados das variáveis hormonais antes e após o treinamento físico ou 

período de observação. O A testosterona reduziu após o treinamento físico aeróbio contínuo (p = 

<0,001) e após treinamento físico aeróbio intermitente (p = 0,02). Também houve diminuição do 

índice FAI no grupo AI (p = 0,04). As demais variáveis androstenediona, SHBG, estradiol, FSH e 

LH não modificaram após o treinamento ou período de observação em nenhum dos três grupos, 

ocorrendo o mesmo com a variável FAI nos grupos AC e GC e testosterona no grupo GC.  
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Tabela 2 - Características Basais e Hormônios Sexuais das mulheres com SOP antes e após o período sem treinamento físico (GC) e antes e após o 
treinamento físico aeróbio (AC e AI) de 16 semanas. 

Os dados são apresentados em média e desvio padrão e intervalo de confiança (IC). AC, grupo treinamento físico aeróbio contínuo; AI, grupo treinamento físico 

aeróbio intermitente; GC, grupo controle; m, metros; ng/ml, nanogramas por mililitros; uIU/mL, microunidades internacionais/militro; ng/dL, 

nanograma/decilitro; nmol/L, nanomol/Litro, pg/dL, picograma/decilitro; SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais; FAI, índice de testosterona livre; LH, 

hormônio luteinizante; FSH, hormônio folículo estimulante. * p < 0,05. 

 GC = 30 AC = 28 AI =29  

 Antes Após 
Estimativa da 

Diferença             
(IC 95%) 

Antes Após 
Estimativa da 

Diferença            
(IC 95%) 

Antes Após 
Estimativa da  

Diferença                    
(IC 95%) 

Características Basais          

Idade, anos 28,5 (5,8) ------- ---------- 29,1 (5,3) ------- ----------  29,0 (4,3) ------- ---------- 

Altura, m 1,61 (0,07) ------- ---------- 1,62 (0,06) ------- ---------- 1,64 (0,07) ------- ---------- 

Prolactina, ng/ml 16,6 (9,1) ------- ---------- 17,4 (12,7) ------- ---------- 16,8 (11,7) ------- ---------- 

17-OH, uUI/ml 106 (38) ------- ---------- 98 (47) ------- ----------    86 (40) ------- ---------- 

TSH, ng/dL 2,38 (1,18) ------- ---------- 1,76 (0,67) ------- ---------- 2,64 (1,60) ------- ---------- 

Hormônios Sexuais          

Testosterona, ng/dL 86 (37) 100 (46) -13,4 (-29,7 ; 2,86) 117 (50) 93 (38)* 24,0 (7,2 ; 40,8)   108 (52) 88 (54)* 19,9 (3,30 ; 36,4) 

Androstenediona, ng/dL 87,2 (56) 78,6 (46) 8,55 (-6,31 ; 23,4) 86,6 (5) 82,0 (28) 4,61 (-10,8 ; 20,0)  77,7 (60) 74,5 (42) 3,17 (-11,9 ; 18,3) 

SHBG, nmol/L 51 (34) 62 (45) -11,7 (-27,2 ; 3,78) 54 (41) 58 (61) -3.29 (-19,3 ; 12,7) 48 (28) 53 (31) -5,67 (-21,4 ; 10,1) 

FAI 7,5 (4,2) 8,0 (6,0) -0,38 (-2,25 ; 1,50) 11,3 (9,6) 10,3 (10) 0,99 (-0,95 ; 2,94) 9,9 (7,2) 7,8 (7,7)* 2,03 (0,12 ; 3,94) 

Estradiol, pg/mL 48 (24) 48 (22) -0,19 (-22,0 ; 21,6) 56 (43) 67 (69) -10,7 (-33,3 ; 11,9) 63 (55) 61 (49) 2,03 (-20,1 ; 24,2) 

LH, uUI/mL 9,2 (8,4) 6,8 (4,8) 2,47 (-0,01 ; 4,95) 7,8 (4,8) 8,3 (8,6) -0,52 (-3,09 ; 2,04) 7,8 (4,9) 7,6 (4,7) 0,14 (-2,38 ; 2,66) 

FSH, uIU/mL 5,6 (2,0) 5,2 (1,8) 0,47 (-1,19 ; 1,13) 5,7 (2,1) 5,1 (1,8) 0,53 (-0,15 ; 1,21) 5,2 (2,9) 5,6 (2,7) -0,39 (-1,06 ; 0,28) 
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5.4. Efeitos do treinamento físico – Índices antropométricos e parâmetros metabólicos 

Na tabela 3 estão apresentados os índices antropométricos e parâmetros metabólicos dos 

três grupos antes e após o treinamento físico ou período de observação. Após a realização do 

treinamento físico aeróbio contínuo, treinamento físico aeróbio intermitente e período de 

observação não houve alteração significativa nas variáveis peso corporal, IMC, TG, HDL, 

glicemia de jejum, insulina de jejum e índice HOMA-IR em nenhum dos grupos. Também não 

houve alterações das variáveis CQ, relação cintura-quadril e LDL após o período de observação 

no grupo GC. Entretanto, no grupo GC após o período de observação foram encontrados aumento 

da CC (p = 0,049) e redução do colesterol total (p = 0,01). No grupo AC, após o treinamento 

físico, não ocorreu alteração no relação cintura-quadril, porém houve redução da CC (p = 0,044), 

CQ (p = 0,03), colesterol (p = < 0,001) e LDL (p = 0,03). Por outro lado, no grupo AI, após o 

treinamento físico, não ocorreram alterações significativas nas variáveis CQ, colesterol e LDL, 

apenas diminuição dos valores da CC (p = 0,01) e RCQ (p = 0,01). 
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Tabela 3 – Índices antropométricos e parâmetros metabólicos das mulheres com SOP antes e após o período sem treinamento físico (GC) e antes e 
após a intervenção com treinamento físico aeróbio (AC e AI) de 16 semanas. 

Os dados são apresentados em média e desvio padrão e intervalo de confiança (IC). AC, grupo treinamento físico aeróbio contínuo; AI, grupo treinamento físico 
aeróbio intermitente; GC, grupo controle; IMC, índice de massa corporal; Kg/m2, quilograma por metro quadrado; %, percentual de gordura; cm, centímetros; 
CC, circunferência de cintura; CQ, circunferência de quadril; RCQ, relação cintura quadril; mg/dL, miligramas por decilitro; HDL, High Density Lipoproteins; 
LDL, Low Density Lipoproteins; TG, Triglicerídeos, µmol/L, micromol/Litro; HOMA-IR, Modelo de Avaliação da Homeostase. * p < 0,05. 

 GC = 30 AC = 28 AI =29  

 Antes Após Estimativa da 
Diferença          
(IC 95%) 

Antes Após Estimativa da 
Diferença       
(IC 95%) 

Antes     Após Estimativa da 
Diferença           
(IC 95%) 

Índices  
Antropométricos 

         

Peso Corporal, Kg 75,4 (14) 76,0 (15,1) -0.68 (-1.53;0,17) 74,4 (17) 73,7 (17) 0,66 (-0,21;1,55) 77,4 (16,9) 77,0 (16,8) 0,36 (-0,51;1,22) 

IMC, Kg/m2 29,1 (5,2) 29,3 (5,4) -0,24 (-0,56;0,08) 28,4 (5,6) 28,2 (5,7) 0,25 (-0,07;0,58) 28,7 (4,8) 28,5 (4,8) 0,13 (-0,19;0,45) 

CC, cm 89,5 (13) 91,0 (13)* -1,46 (-2,91;-0,01) 88,1 (14) 86,6 (13,1)* 1,54 (0,04;3,05) 90,5 (11,3) 88,7 (12,4)* 1,87 (0,39;3,35) 

CQ, cm 106,3 (10) 107,2 (9,7) -0,88 (-2,05;0,28) 106 (9,58) 104,5 (10,3)* 1,33 (0,12;2,54) 107,3 (9,5) 104,2 (11,0) 0,14 (-1,04;1,33) 

RCQ 0,84 (0,08) 0,85 (0,07) -0,01 (-0,02;0,01) 0,83 (0,08) 0,82 (0,07) 0,01 (- 0,01;0,02) 0,84 (0,06) 0,83 (0,07)* 0,02 (0,01;0,03) 

Parâmetros  
Metabólicos 

         

Colesterol Total, mg/dL 188 (34) 178 (24)* 10,73 (2,3 ;19,1) 185 (30) 171 (28)* 13,19 (4,52;21,9) 179 (29)    174 (27) 4,69 (-3,83;13,2) 

TG, mg/dL 112 (56) 103 (59) 8,60 (-9,30;26,5) 151 (172) 144 (139) 7,07 (-11,4;25,6) 99 (54)    107 (61) -8,21 (-26,4;10,0) 

HDL, mg/dL 50 (13) 48 (13) 1,64 (-1,14;4,42) 46 (9) 44 (10) 1,40 (-1,48;4,28) 49  (11)     47 (10) 1,70 (-1,13;4,52) 

LDL, mg/dL 116 (32) 108 (27) 7,40 (-0,6 ;15,43) 112 (24) 102 (23)* 9,25 (0,94;17,56) 112 (23)     106 (23) 6,07 (-2,10;14,2) 

Glicemia de jejum, mg/dL 83 (7) 81 (9) 1,73 (-0,71;4,18) 84 (12) 84 (11) 0,71 (-1,82;3,25) 82 (11)     82 (11) 0,14 (-2,35;2,63) 

Insulina de jejum,mg/dL 12,8 (8,5) 12,4 (9,8) 0,38 (-1,20;1,95) 11,3 (8,1) 11,2 (8,3) 0,06 (-1,57;1,70) 9,5 (7,2)     10,4 (7,0) -0,88 (-2,48;0,72) 

HOMA- IR 2,64 (1,77) 2,59 (2,17) 0,05 (-0, 31;0,41) 2,45 (1,90) 2,42 (1,97) 0,03 (-0,34;0,41) 2,02 (1,88)    2,20 (1,79) -0,18 (-0,55;0,18) 
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5.5. Efeitos do treinamento físico – Composicão corporal e índices da composição corporal 

Na tabela 4 estão descritos os dados da composição corporal total e seu correspondente 

percentual de gordura antes e após a realização dos diferentes tipos treinamento aeróbio e período 

de observação. Não houve alteração nos grupos GC, AC, e AI nas variáveis gordura média dos 

braços, massa total do tronco, massa total das pernas e massa total da cabeça. Ainda no grupo GC 

não houve alteração do gordura total da cabeça; e nos grupos AC e AI nas variáveis massa total 

dos braços, gordura total do tronco, gordura média das pernas, massa total corporal e gordura 

total corporal. No grupo AI também não houve alteração na gordura total da cabeça, enquanto 

esta variável encontrava-se aumentada no grupo AC (p = 0,02). As principais alterações 

ocorreram no grupo GC, no qual após o período de observação, ocorreram aumento da massa 

total dos braços (p = < 0,001), gordura total do tronco (p = 0,03), gordura média das pernas (p = 

0,02), massa total corporal (p = 0,01) e gordura total corporal (p = 0,03). Com relação aos índices 

da composição corporal (Tabela 5) não foram observadas alteraçoes da massa total androide, 

gordura total androide, gordura total ginóide, relação androide/ginóide, massa gorda/altura2, 

gordura total do tronco/pernas e massa magra/altura2 em nenhum dos três grupos. A variável 

massa total ginóide, não foi alterada após o treinamento físico nos grupos AC e AI, entretanto, 

houve um aumento dessa variável após o período de observação no grupo GC. 
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Tabela 4 - Composição corporal das mulheres com SOP antes e após o período sem treinamento físico (GC) e antes e após intervenção com treinamento físico 
aeróbio (AC e AI) de 16 semanas. 

Os dados são apresentados em média e desvio padrão e intervalo de confiança (IC). AC, grupo treinamento físico aeróbio contínuo; AI, grupo treinamento físico aeróbio 

intermitente; MT, massa total; GM, gordura media; GT, gordura total; GC, grupo controle; g, grama; %,percentual. * p < 0,05. 

 

 GC = 30 AC = 28 AI =29  

 Antes      Após Estimativa da 
Diferença        
(IC 95%) 

           Antes       Após Estimativa da 
Diferença      
(IC 95%) 

Antes    Após Estimativa da 
Diferença          
(IC 95%) 

Composição Corporal 
         

MT braços (g) 6430 (2341) 7820 (2014)* -1389 (-1835;-944) 7633 (2068) 7503 (2048) 129 (-331;590) 8017 (2154) 7851 (1970)    165 (-287;618) 

GM  braços (%) 45,8 (7,8) 46,0 (5,15) -0,15 (-1,66;1,36) 44,0 (5,77) 43,4 (6,74) 0,65 (-0,91;2,22) 46,8 (4,32) 46,4 (5,28) 0,39 (-1,15;1,93) 

MT tronco (g) 35286 (7315) 35772 (7668) -486 (-1303;331) 35271 (8951) 34719 (8821) 551 (-295; 1397) 35319 (9336) 35777 (8192) -457 (-1288;374) 

GT tronco (%) 39,5 (7,4) 41,1 (5,97)* -1,56 (-2,99;-0,13) 39,5 (6,15) 38,4 (7,02) 1,05 (-0,43;2,53) 41,4 (4,31) 40,5 (5,35) 0,93 (-0,53;2,39) 

MT pernas (g) 26110 (5203) 26403 (5404) -292 (-634;50,5) 25544 (5807) 25533 (5830) 11,8 (-342;366) 27072 (6350) 27253 (6187) -181 (-529;167) 

GM pernas (%) 43,4 (6,5) 44,8 (4,80)* -1,42 (-2,62;-0,22) 42,8 (5,48) 41,8 (6,34) 1,06 (-0,18;2,30) 45,1 (5,37) 44,2 (5,87) 0,83 (-0,39;2,05) 

MT cabeça (g) 4740 (479) 4749 (433) -9,63 (-102;82) 4775 (463) 4797 (466) -21,6 (-117;74) 4790 (535) 4790 (533) -0,44 (-94; 94) 

GT cabeça (%) 22,2 (0,81) 22,3 (0,75) -0,12 (-0,30; 0,06) 22,1 (0,64) 22,3 (0,74)* -0,22 (-0,41;-0,04) 22,3 (0,69) 22,2 (0,45) 0,11 (-0,07;029) 

MT corporal (g) 73083 (16064) 74743 (14632)* -1659 (-2981;-336) 73105 (16600) 72542 (16485) 563 (-805;1932) 75799 (16585) 75910 (16577) -111 (-1456;1233) 

GT corporal (%) 40,6 (6,3) 41,8 (4,36)* -1,25 (-2,40;-0,09) 40,2 (4,67) 39,2 (5,63) 1,05 (-0,14;2,25) 42,0 (3,79) 41,8 (5,53) 0,37 (-0,80;1,54) 
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Tabela 5 - Índices da composição corporal das mulheres com SOP antes e após o período sem treinamento físico (GC) e antes e após a intervenção com 
treinamento físico aeróbio (AC e AI) de 16 semanas. 

Os dados são apresentados em média e desvio padrão e intervalo de confiança (IC). AC, grupo treinamento físico aeróbio contínuo; AI, grupo treinamento físico aeróbio 

intermitente; GC, grupo controle; MT, massa total; G, gordura; GT, gordura total; MG, massa gorda; MM, massa magra; g, grama; %,percentual; Kg/m2, Quilograma por 

metro ao quadrado. * p < 0,05.  

 GC = 30 AC = 28 AI =29  

 Antes Após Estimativa da 
Diferença              
(IC 95%) 

Antes Após Estimativa da 
Diferença             
(IC 95%) 

Antes    Após Estimativa da 
Diferença         
(IC 95%) 

Índices da composição 
corporal 

         

MT androide (g) 5730 (1509) 5761 (1810) -31,7 (-269;205) 5533 (1980) 5513 (1703) 19,8 (-226;265) 5760 (1527) 5765 (1551) -5,72 (-247;235) 

GT androide (%) 42,3 (8,09) 43,9 (3,08) -1,57 (-3,19;0,05) 42,3 (6,3) 40,7 (7,13) 1,55 (-0,12;3,23) 43,4 (4,77) 43,2 (5,60) 0,20 (-1,45;1,84) 

MT ginóide (g) 11965 (2211) 12228 (2282)* -262 (-462;-63,6) 11914 (2696) 11788 (2752) 126 (-80;333) 12282 (2703) 12402 (2643) -120 (-323;83 

GT ginóide (%) 43,8 (6,1) 44,9 (4,26) -1,14 (-2,41;0,13) 43,6 (4,97) 42,4 (5,60) 1,16 (-0,15;2,47) 45,2 (4,59) 44,2 (5,54) 1,01 (-0,28;2,31) 

Andróide/ginóide 0,97 (0,13) 0,98 (0,14) -0,01 (-0,03;0,01) 0,98 (0,14) 0,96 (0,15) 0,01 (-0,01;0,03) 0,96 (0,11) 0,98 (0,11) -0,01 (-0,03;0,01) 

MG/altura2 (Kg/m2) 11,8 (3,45) 12,1 (3,08) -0,33 (-0,70;0,04) 11,4 (3,38) 11,1 (3,49) 0,34 (-0,04;0,73) 11,8 (2,60) 11,7 (2,74) 0,13 (-0,25;0,51) 

GT tronco/pernas  0,92 (0,14) 0,92 (0,14) -0,01 (-0,02;0,01) 0,93 (0,16) 0,93 (0,16) 0,01 (-0,01;0,02) 0,92 (0,12) 0,92 (0,14) -0,01 (-0,02;0,01) 

MM/altura2 (Kg/m2) 16,8 (2,76) 16,5 (2,53) 0,29 (-0,08;0,65) 16,5 (2,49) 16,6 (2,45) -0,12 (-0,50;0,25) 16,1 (2,39) 16,3 (2,61) -0,21 (-0,58;0,16) 
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5.6. Efeitos do treinamento físico –  Comprimento do telômero e parâmetros 

inflamatórios 

Na tabela 6 estão descritos os dados do comprimento do telômero e dos parâmetros 

inflamatórios. Não houve qualquer alteração nos grupos nas variáveis comprimento do 

telômero, homocisteína e proteína C-reativa antes e após o treinamento físico ou período de 

observação. 
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Tabela 6 - Comprimento do telômero e parâmetros inflamatórios das mulheres com SOP antes e após o período sem treinamento (GC) e antes ou após a 
intervenção com treinamento físico aeróbio (AC e AI) de 16 semanas. 

Os dados são apresentados em média e desvio padrão e intervalo de confiança (IC). GC, grupo controle; AC, grupo treinamento físico aeróbio contínuo; AI, grupo treinamento 
físico aeróbio intermitente; µmol/L, micromol/Litro; mg/dL, miligramas por decilitro. 

 GC = 30 AC = 28 AI =29  

 Antes Após Estimativa da 
Diferença          
(IC 95%) 

Antes Após Estimativa da 
Diferença          
(IC 95%) 

Antes     Após Estimativa da 
Diferença          
(IC 95%) 

Comprimento do Telômero 1,40 (0,5) 1,45 (0,47) - 0,04 (-0,19; 0,10) 1,43 (0,39) 1,45 (0,46) - 0,02 (-0,17; 0,13) 1,56 (0,51) 1,55 (0,50) 0,02 (- 0,13; 0,17) 

Parâmetros  
Inflamatórios 

         

Homocisteína, µmol/L 7,62 (1,74) 7,89 (1,64) -0,27 (-0,81; 0,27) 8,05 (2,40) 7,66 (1,70)  0,39 (-0,17;0,95) 7,17 (1,80)    7,54 (1,94) -0,37 (-0,92; 0,18) 

Proteína C-reativa, mg/dl 0,51 (0,41) 0,53 (0,54) -0,01 (-0, 17;0,14) 0,36 (0,41) 0,43 (0,54) -0,07 (-0,24;0,09) 0,36 (0,32)    0,35 (0,32) 0,01 (-0,15;0,17) 
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5.7. Correlações entre a testosterona e o FAI com as variáveis modificadas após o 

treinamento físico aeróbio contínuo e intermitente 

  Na tabela 7 estão apresentadas as correlações entre a variação percentual da 

testosterona do grupo AC com a variação percentual da CC, CQ, colesterol e LDL antes e 

após o treinamento do grupo AC. Também estão apresentadas as correlações entre a variação 

percentual da testosterona e do FAI com a CC e relação cintura-quadril antes e após o 

treinamento físico do grupo AI. Em nenhuma das situações e grupos foram encontradas 

correlações significativas. 
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Tabela 7 - Correlação da variação percentual da testosterona e FAI com CC, CQ, relação cintura quadril, cholesterol e LDL das mulheres com SOP antes e 
após a intervenção com treinamento físico aeróbio (AC e AI) de 16 semanas. 

Os dados são apresentados com a variação percentual calculada como: (pós-intervenção - pré-intervenção) / pré intervenção x 100. AC, grupo treinamento físico aeróbio 
contínuo; AI, grupo treinamento físico aeróbio intermitente; CC, circunferência de cintura; CQ, circunferência do quadril. 

 Testosterona - AC Testosterona - AI FAI - AI  

                 p                R                p                R p R 

CC (%) 0,235 0,230 0,435 - 0,150 0,837            0,039 

CQ (%) 0,171 0,265 -------- -------- --------             -------- 

Relação cintura-quadril (%) -------- -------- 0,918 0,020 0,791               0,051 

Colesterol (%) 0,531 0,123 -------- -------- --------              -------- 

LDL (%) 0,538 0,120 -------- -------- --------               -------- 
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6. DISCUSSÃO 

Os principais achados que se referem aos benefícios promovidos pelo treinamento 

físico aeróbio contínuo foram a redução dos níveis de testosterona, da CC, CQ, colesterol total 

e LDL. Por outro lado, o treinamento físico aeróbio intermitente reduziu os níveis de 

testosterona, do FAI, a CC e relação cintura-quadril, mas não promoveu alterações no 

lipidograma. No grupo GC observou-se redução do colesterol total durante o período sem 

invertenção, porém houve aumento da CC, massa total dos braços, gordura total do tronco, 

gordura média das pernas, além do aumento da massa total corporal e da gordura total 

corporal. Com relação ao comprimento do telômero e demais dados não houve qualquer 

alteração após a realização dos protocolos. 

 Mario et al. (2017) relataram que a manutenção de níveis habituais de atividade física 

está relacionada à melhor perfil antropométrico e androgênico em mulheres com SOP. 

Também foi identificado por meio de questionários e avaliações que a atividade física intensa, 

mas não a atividade física moderada, está associada a menores chances de desenvolver 

síndrome metabólica, independentemente da idade, do IMC e do gasto energético total 

(GREENWOOD et al., 2016).  

Após a realização de treinamento físico aeróbio contínuo moderado (60-70% da FC 

máx.) três vezes por semana durante 12 semanas, foi observado redução do IMC, da relação 

cintura-quadril, da taxa de gordura corporal, do peso corporal, da massa gorda e dos TGs, 

além do aumento significativo do HDL em mulheres com SOP (ABAZAR et al., 2015). Costa 

et al. (2018) realizaram treinamento físico aeróbio contínuo com aumento progressivo da 

intensidade entre 60 e 85% da FCmáx., três vezes por semana durante 16 semanas em mulheres 

com SOP e encontraram redução do IMC e da CC. De modo distinto, no nosso estudo, foram 

observadas redução do colesterol total, LDL, da CC e da CQ com treinamento físico aeróbio 

contínuo e estas modificações aconteceram sem a redução concomitante do peso corporal, 
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gordura corporal e IMC, o que demonstra, que a redução da gordura e peso corporal não 

foram cruciais para as mudanças encontradas no perfil lipídico e antropométrico. Joham et al. 

(2012) após instituir treinamento físico contínuo aeróbio e intermitente de forma alternada, 

também não verificaram alteração do IMC.  O treinamento físico aeróbio contínuo moderado 

também está relacionado com a ativação de perilipinas, que são importantes reguladores da 

lipólise e local de armazenamento de TG no tecido adiposo de mulheres com SOP 

(COVINGTON et al., 2015). Além disso, em outro estudo, mulheres com SOP, sobretudo as 

obesas, apresentaram deficiências metabólicas a nível mitocondrial, que tendem a ser 

restauradas após o treinamento físico aeróbio contínuo (KONOPKA et al., 2015).  

Almenning e colaboradores (2015) utilizando um protocolo treinamento físico aeróbio 

intermitente em mulheres com SOP, identificaram redução no índice HOMA-IR e na gordura 

corporal, além do aumento do HDL, entretanto, não obtiveram alteração em índices 

antropométricos. Apesar disso, outro estudo também avaliando mulheres com SOP, realizou 

um protocolo aeróbio com intermitência por 8 semanas supervisionado e 8 semanas 

orientadas, e obteve redução tanto na CC quanto no peso corporal (ROESSLER et al., 2013).  

Em nosso estudo, o treinamento físico aeróbio intermitente também promoveu a redução da 

CC, além da relação cintura-quadril. 

 Ambos os protocolos do presente estudo foram capazes de reduzir os níveis de 

testosterona, embora apenas o grupo AI obteve redução do índice FAI. Nenhum dos dois 

treinamentos promoveu alteração nos demais hormônios sexuais avaliados. Estudo em 

animais com SOP induzida, com treinamento aeróbio, observou redução de androstenediona e 

FAI no grupo que realizou treinamento moderado, mas não no intenso (MIRI et al., 2014). 

Sprung et al. (2013) utilizaram treinamento aeróbio contínuo e não observaram alterações na 

testosterona e no FAI em mulheres com SOP, bem como nos demais hormônios esteróides. 

Apesar disso, observaram uma resposta positiva deste protocolo quanto à melhora da função 
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microvascular cutânea mediada por óxido nítrico (SPRUNG et al., 2013). Uma crítica a esse 

estudo é o fato de Sprung et al. (2013) de ter sido realizado com menor intensidade e possuir 

um baixo número de participantes no estudo, o que pode ter limitado quanto aos resultados 

encontrados. 

Outra investigação demonstrou que efeitos adicionais talvez possam ser conseguidos 

quando o controle dietético é adicionado. A associação do treinamento físico aeróbio contínuo 

com a dieta promoveu redução tanto da testosterona quanto do FAI, além de ter aumentado 

SHBG e reduzido a RI (THOMSON et al., 2012). Esses resultados são semelhantes a outro 

estudo que utilizou de forma alternada treinamento aeróbio contínuo moderado e o 

intermitente por 3 vezes por semana, por 12 semanas (HUTCHISON et al 2012). Dessa 

forma, é evidente que mudanças no estilo de vida são fatores importantes não só no controle 

metabólico, mas também na normalização dos níveis de androgênios em mulheres com SOP 

(JEDEL et al., 2011; LASS et al., 2011; THOMSON et al. 2012). 

Após realização das análises de correlação direta entre testosterona e CC, CQ 

colesterol e LDL no grupo AC e da testosterona e FAI com CC e relação cintura-quadril no 

grupo AI não foram encontrados valores significativos. Apesar disto, sugerimos que o 

conjunto das mudanças do padrão antropométrico, sobretudo da redução da CC em ambos os 

grupos AI e AC, e da relação cintura-quadril no grupo AI e CQ no grupo AC, além da 

redução do colesterol e LDL no grupo AC, tenham sido fatores preponderantes para melhoria 

do perfil androgênico, visto que outros estudos demonstraram que há relação  positiva entre 

altas taxas de testosterona e FAI com a obesidade abdominal e central aumentada (KLISIC et 

al., 2017; MORAN et al., 2017; PINOLA et al., 2017). Adicionalmente, o hiperandrogenismo 

produz efeito cascata aumentando o risco de disfunção cardiovascular, além de predispor à RI  

(YILMAZ et al., 2015; LUOTOLA et al., 2018). 
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 Quando investigados o percentual e índices de gordura corporal, ao contrário de outros 

estudos (ABAZAR et al., 2015; ALMENNING et al, 2015) não foram observadas alterações 

em nenhum dos protocolos de treinamento aplicados. Entretanto, os dados do presente estudo 

suportam a ideia de que o mesmo preveniu contra o aumento da gordura corporal nos grupos 

AC e AI, visto que no grupo sem treinamento houve um ganho de gordura corporal, após o 

período de observação, com aumento da massa total de braços e corporal total, além do 

percentual de gordura do tronco, pernas e gordura corporal total. Portanto, esse resultado é de 

extrema relevância, uma vez que se sabe que há um alto índice de sedentarismo em mulheres 

com SOP e que o mesmo pode promover efeitos deletérios de forma rápida e crescente caso 

seja mantido (ELEFTHERIADOU et al., 2012). Portanto, há um efeito progressivo da doença 

bastante preocupante e que merece maior atenção por parte dessas mulheres e da equipe que 

as atende. 

Apesar de não existir estudos que evidenciaram a diferença dos protocolos de 

treinamento aeróbio sobre parâmetros antropométricos e metabólicos e hormônios sexuais em 

mulheres com SOP, o mesmo foi realizado em outras populações. Em um estudo que 

comparou os efeitos do treinamento físico aeróbio intermitente e moderado em mulheres 

sobrepeso e obesas, os autores identificaram que após 16 semanas o treinamento físico 

aeróbio intermitente foi mais efetivo na redução da CC (HORNBUCKLE et al., 2017), 

enquanto em diabéticos, foi identificada redução da CC e CQ em ambos tipos de treinamento 

físico (STOA et al, 2017). O mesmo efeito foi encontrado quanto à gordura corporal em outra 

comparação envolvendo os dois tipos de treinamento em mulheres obesas (ZHANG et al., 

2017). Além disso, os mesmos autores sugeriram de que o treinamento intermitente pode ser 

uma estratégia interessante para obesos devido à sua eficiência quanto ao tempo de realização. 

As alterações encontradas em nosso estudo, bem como nos já realizados, levam a crer que os 

resultados vão diferir conforme grupo e estratégia de protocolos implementados.  
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Daussin et al. (2008) demonstraram em indivíduos saudáveis, que tanto o treinamento 

físico aeróbio contínuo quanto o treinamento físico aeróbio intermitente são capazes de 

aumentar a potência aeróbia e a densidade capilar, entretanto, somente o treinamento físico 

aeróbio intermitente melhorou a capacidade oxidativa mitocondrial do músculo esquelético. 

Adicionalmente, em indivíduos sobrepesos e obesos foi demonstrado que o treinamento físico 

aeróbio intermitente de moderada intensidade é mais eficiente na redução do peso e do IMC 

em comparação com o contínuo (ALIZADEH et al., 2013). Por outro lado, Zhang et al. 

(2017) identificaram que tanto o treinamento físico aérobio contínuo quanto intermitente 

foram eficientes em reduzir a gordura visceral em mulheres jovens obesas. Como citado 

previamente, apesar de não termos constatado redução da gordura corporal, foi notado que o 

fato de realizar exercícios físicos preveniu contra o aumento da mesma, conforme constatado 

no GC. 

Em diabéticos, ambos os treinamentos demonstraram efetividade em reduzir a gordura 

corporal, a FC de repouso, a glicemia de jejum e em aumentar a força muscular da perna, 

entretanto, a hemoglobina glicosada e o malondialdeído reduziram e a glutationa peroxidase e 

o óxido nítrico aumentaram apenas no grupo de treinamento físico aeróbio intermitente 

(MITRANUM, et al., 2014). Além disso, ambos demonstraram melhora na capacidade 

aeróbia máxima, contudo esta melhora foi significativamente maior no grupo treinado de 

forma intermitente (MITRANUM, et al., 2014). Essa superioridade do treinamento 

intermitente também foi demonstrada por outros autores, que verificaram uma menor 

deposição de gordura, maior eficiência no metabolismo de glicose e uma melhora mais 

acentuada da biogênese mitocondrial (YOSHIOKA et al., 2001; POPOV et al., 2014; 

CHAVANELLE et al., 2017). Por outro lado, Santiago et al. (2018) encontraram que ambos 

modelos de treinamento foram efetivos na regulação da glicemia e da pressão arterial; Sjoros 

et al. (2018), que os dois modelos melhoraram a absorção de glicose e Motiani et al. (2017) 
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que o treinamento físico aeróbio contínuo foi mais efetivo na captação de glicose estimulada 

por insulina. O fato do nosso grupo apresentar níveis de glicemia e insulina dentro de valores 

relativamente normais diante dos achados em diabéticos, possa ser uma justificativa para não 

alteração dos dados referentes a ambos. 

Estudos demonstraram que há uma íntima relação entre apresentar dislipidemia, com 

aumento de TG, LDL, colesterol total e redução de HDL e alterações antropométricas à 

redução do comprimento do telômero (GARCIA-CALZON et al., 2014; REVESZ et al., 

2014; AULINAS et al., 2015; MAZIDI et al., 2018). Por outro lado, não há consenso da 

relação da testosterona em mulheres com SOP e o comprimento do telômero. Li et al. (2017) 

não encontraram relação entre testosterona e comprimento do telômero. Além disso, 

independente se há ou não interferência direta no comprimento do telômero, é conhecido que 

indiretamente ao se alterar parâmetros antropométricos, metabólicos e até mesmo 

inflamatórios, poderia haver influência no envelhecimento biológico, ou seja, evitando a 

redução do comprimento do telômero (REVESZ et al., 2014; AULINAS et al., 2015; 

MUNDSTOCK et al., 2015; PEDROSO et al., 2015). Apesar de identificarmos melhorias em 

parâmetros antropométricos, lipídicos e androgênicos, isso não se refletiu no comprimento do 

telômero. Contudo, é relevante ser dito que o período de intervenção não provocou redução 

do comprimento do telômero, sendo, portanto, seguro de ser implementado. 

De um modo geral, em relação ao comprimento do telômero, o nosso foi o primeiro a 

avaliar os efeitos do treinamento físico aeróbio em mulheres com SOP e ainda assim, são 

poucos aqueles que fizeram essa avaliação em outros grupos (DENHAM, O’ BRIEN e 

CHARCHAR, 2016). Os principais estudos sobre a relação entre treinamento físico e o 

comprimento do telômero, foram realizados em estudos experimentais em animais, indivíduos 

saudáveis, atletas, idosos, pessoas com diabetes e acometimentos cardiometabólicos 

(DENHAM, O’ BRIEN e CHARCHAR, 2016). 
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  Uma pesquisa transversal avaliou um grupo de 7813 mulheres com idade entre 43 e 

70 anos apresentou associação entre volume moderado de exercício e comprimento mais 

longo do telômero (DU et al., 2012). SHADYAB et al. (2017), ocorrendo de forma 

semelhante em um grupo de mulheres pós menopausa (KIM et al., 2012). Outro estudo 

envolvendo idosos, identificou por meio de questionário que tanto os idosos que possuíam 

estilo de vida de treinamento moderado quanto os com estilo de vida de treinamento intenso 

apresentavam maior comprimento do telômero em relação aos que não mantinham atividade 

física habitual (SILVA, et al., 2016), o mesmo foi encontrado em um estudo com 63 mulheres 

pós menopausa, (PUTERMAN et al., 2010) e em obesos, onde o exercício físico minimizou o 

declínio do comprimento do telômero em obesos, exceto naqueles que já possuíam a 

obesidade por um longo prazo (DANKEL, LOENNEKE e LOPRINZI, 2017).  

 Adicionalmente, há evidência de que o exercício agudo pode mediar uma melhora da 

homeostase telomérica (CHILTON et al., 2014; LUDLOW et al., 2017). Entretanto, Borghini 

et al. (2015) encontraram o oposto, ou seja, uma redução do comprimento do telômero em 

atletas de provas de resistência após a exposição ao exercício agudo, sendo este fato 

justificado como provável dano oxidativo ao DNA. Por outro lado, este mesmo estudo 

identificou um maior comprimento do telômero em atletas de endurance quando comparados 

aos sedentários e justificaram o achado levando em consideração o efeito crônico do exercício 

em atletas. Resultados similares foram encontrados por Denham et al. (2013), Denham, 

O’Brien e Charchar (2016) e Muniesa et al. (2016), ao comparar atletas com um grupo 

controle saudável.  

 Quanto aos efeitos crônicos do treinamento físico aeróbio controlado, de acordo com o 

estudo de Werner et al. (2009), o treinamento de três semanas foi suficiente para prevenir a 

erosão do telômero em ratos e identificaram que em atletas jovens e de meia idade há um 

aumento da atividade da telomerase, expressão de proteínas estabilizadoras do telômero e a 
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inibição de inibidores do ciclo celular em comparação com indivíduos não treinados. Após, 8 

semanas de treinamento de alta intensidade à 85% do VO2máx., Tucker et al. (2015) 

reportaram melhora na relação do comprimento do telômero no grupo de ratos com doença 

renal crônica que treinaram nessa intensidade em comparação a animais que treinaram numa 

menor intensidade (45-50% do VO2máx.) ou que permaneceram sedentários. Por outro lado, ao 

avaliar humanos, Shin et al. (2008) treinaram mulheres obesas três dias por semana ao longo 

de 6 meses, sendo a sessão composta por 60 minutos no total e a intensidade de 60% 

capacidade aeróbia de reserva (VO2R), eles encontraram aumento da atividade de enzimas 

antioxidantes, entretanto, o treinamento físico não influenciou no comprimento do telômero. 

Resultados similares foram reportados em outro estudo, que investigou o efeito do 

treinamento físico aeróbio e/ou dieta em mulheres na pós-menopausa (MASON et al., 2013). 

Este estudo avaliou 439 mulheres obesas, entre 50 e 75 anos, divididas em três grupos que 

treinaram por cinco vezes na semana, sendo três sessões supervisionadas e todas com sessão 

de 70 à 85% da FCmáx. por 45 minutos, outro que treinou e realizou dieta e outro que somente 

treinou (MASON et al., 2013). Após 12 meses de intervenção, o treinamento e/ou dieta não 

promoveram alterações no comprimento do telômero. 

Um único estudo avaliou os efeitos do treinamento físico sobre o comprimento do 

telômero na SOP. Este foi realizado pelo nosso grupo de pesquisa e utilizou o treinamento 

físico de força, no qual as participantes com SOP treinaram três vezes por semana ao longo de 

16 semanas (MIRANDA-FURTADO et al., 2016). Curiosamente neste estudo houve redução 

do comprimento do telômero, sugerindo que o treinamento físico de força talvez não seja tão 

eficaz quanto outros tipos de treinamento em relação ao comprimento do telômero, ou que 

seja necessário adoção de outras medidas e tipos de protocolos para se consiga um resultado 

eficaz. Em adição, trata-se de um estudo único na literatura, portanto, não se pode generalizar 

seus resultados, o que promove estímulo adicional para que outros estudos sejam realizados. 
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 O presente estudo, assim como os estudos de Shin et al. (2008) e Mason et al. (2013) 

que avaliaram o efeito de um protocolo de treinamento físico aeróbio em humanos, não 

apresentou qualquer efeito sobre o comprimento do telômero. Uma sugestão para tal resultado 

envolvendo o comprimento do telômero é o fato dos protocolos terem sido realizados em 

períodos de tempo relativamente curtos para provocar mudanças no comprimento do telômero 

em humanos. Sabenroth et al. (2015) encontraram um efeito protetor do exercício físico 

intenso sobre o comprimento do telômero, entretanto, sugeriram que são necessários pelo 

menos 10 anos de atividade física regular sequencial para alcançar um efeito de sustentação e 

benéfico sobre o comprimento do telômero. A maioria dos estudos realizados até o momento 

avaliaram sobretudo o comprimento do telômero em populações com maior idade, diferente 

do que o grupo que nos propusemos estudar. Estudo de pessoas com maior idade 

possivelmente possa refletir melhor a diferença do efeito deletério entre grupo de pessoas que 

realizam exercício em comparação com as que não realizam, uma vez que nosso grupo por ser 

relativamente mais jovem poderia ter sofrido um menor efeito deletério fisiológico referente à 

idade. 

 Não observamos alteração dos outros parâmetros hormonais além da testosterona, e 

nem parâmetros inflamatórios como PCR e homocisteína. Quanto aos parâmetros 

inflamatórios principalmente, a literatura é vasta ao identificar que o aumento dos níveis de 

insulina e dos parâmetros inflamatórios correlaciona-se inversamente com o comprimento do 

telômero (RODE et al., 2014; PEDROSO et al., 2015; RANE et al., 2015; GEBREAB et al., 

2017; MAZIDI et al., 2018). Além disso, componentes relacionados ao estresse oxidativo não 

foram mensurados por nós, e há vários relatos de que o mesmo pode induzir redução do 

comprimento do telômero (ZHOU et al., 2016; AHMED e LINGNER, 2018; BARNES, 

FOUQUEREL e OPRESKO, 2018). 
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 As mulheres com SOP do presente estudo não sofreram alteração do IMC e o 

protocolo realizado foi de 4 meses. Além disso, não houve controle dietético, sendo apenas 

orientadas a manterem a alimentação habitual. A manutenção do peso corporal pode ter 

contribuído para manutenção do comprimento do telômero dos grupos estudados. Com base 

em outros estudos, a obesidade é vista como um fator que reduz o comprimento do telômero 

(BUCCI et al., 2016; LAIMER et al., 2016). Bucci et al. (2016) encontraram que a obesidade 

materna influenciou na presença da obesidade nos filhos com reflexo na redução do 

comprimento do telômero. Já Laimer et al. (2016) descreveram o aumento do comprimento do 

telômero em pacientes que sofreram intervenção da cirúrgica bariátrica e Dimauro et al. 

(2017) uma relação entre ter obesidade com concomitante redução do comprimento do 

telômero. Por outro lado, Himbert, Thompson e Ulrich (2017) sugerem haver inconclusão 

sobre o assunto e, portanto, o desenvolvimento de novos estudos, uma vez que não se sabe se 

a alteração do comprimento do telômero se dá pela alteração do peso ou de fato por outros 

fatores que poderiam ser primários. 

A literatura atual sugere que outros mecanismos promovidos pelo exercício físico 

poderiam influenciar no comprimento do telômero. Os fatores são diversos, sendo mais 

destacados o aumento da atividade da telomerase e do fator de repetição de ligação telomérica 

2 (FRT-2), que previne eventos de fusão do telômero e a redução do TRF-1 que é um 

regulador inibitório da atividade da telomerase (DENHAM, O’ BRIEN e CHARCHAR, 

2016).  Reiteramos que a maioria dos estudos envolvendo treinamento físico e telômero foram 

realizados de forma transversal identificando que participar de exercício físico regular à longo 

prazo pode servir como meio de preservação do comprimento do telômero. Entretanto, ainda 

não está claro quanto tempo seria suficiente para promover alterações significativas no 

comprimento, bem como não se sabe se a longo prazo a alteração de outras variáveis diante da 

prática física poderiam interferir diretamente.  
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Diante da carência de estudos que avaliaram os efeitos de diferentes protocolos de 

treinamento físico sobre o comprimento do telômero, sugerimos que novas investigações 

sejam realizadas, não somente avaliando a SOP, mas também outros grupos, com o objetivo 

de elucidar os efeitos desses protocolos não somente no comprimento do telômero, mas 

também sobre parâmetros metabólicos, inflamatórios, hormonais de composição corporal e 

índices antropométricos em mulheres com SOP. Sugere-se que os protocolos utilizados sejam 

melhor descritos, para em caso de sucesso, servirem como base para tratamento e prevenção 

complementar. 

O presente estudo se propôs a avaliar dois protocolos de treinamento com a intenção 

de verificar se um poderia promover mais resultados do que o outro. Entretanto, ambos 

promoveram melhora, cada qual com sua peculiaridade. Destacamos as melhoras quanto aos 

índices antropométricos que geralmente estão relacionados à gordura central e também à 

redução do padrão androgênico após os protocolos de treinamento físico. Dessa forma, 

encontramos que ambos os tipos de treinamento apresentaram suas particularidades e fatores 

positivos, sendo passíveis de serem escolhidos conforme objetivo do que se quer melhorar ou 

podem até mesmo serem utilizados de forma associada.  

Adicionalmente, é importante ser colocado que, por meio do treinamento físico 

aeróbio intermitente é possível estruturar protocolos para ser realizado em um menor tempo, 

com um mesmo volume de treino que um protocolo de treinamento físico aeróbio contínuo. 

Além disso, sua característica em variar intensidades o torna menos monótono. Essas 

condições foram relacionadas a um aumento da motivação de seus participantes (THUM et 

al., 2017). Por outro lado, por facilitar que o indivíduo atinja maiores intensidades mais 

rapidamente, todo cuidado é necessário, para que o mesmo seja realizado dentro de uma 

margem de segurança e conforto, evitando quadro de lesões (ROESSLER et al., 2013; ACSM, 

2014). 
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No presente estudo, não se utilizou da estratégia de redução do tempo da sessão no 

grupo AI, sobretudo visando manter um volume de treinamento igual em ambos protocolos, 

com duração e intensidades acessíveis ao perfil do grupo estudado. Essa conduta apesar de 

não possibilitar comparar se um treinamento intenso de menor duração poderia ter efeitos 

similares ao de um treinamento moderado de maior duração, minimiza as chances de lesão, 

sobretudo em grupos sedentários. Para futuras investigações, sugere-se que novos protocolos 

sejam avaliados, bem como o interesse das participantes em cada um deles, para que dessa 

forma se identifique perfil de qual deles se adequa mais ao perfil das mulheres com SOP. 

Além disso, sugere-se a importância de que fatores como TFR-1, TFR-2, atividade da 

telomerase entre outros relacionados sejam avaliadas conjuntamente ao comprimento do 

telômero para que novas interpretações possam ser realizadas. 

 

Limitações do estudo 

Apesar da verificação inicial do ciclo menstrual, bem como a identificação da melhora 

do ciclo menstrual por meio de conversa informal ao término do protocolo, esta informação 

acabou não sendo controlada, assim como os ovários não passaram por reavaliação 

ultrassonográfica ao término do estudo em decorrência da logística do estudo. Para novos 

estudos sugerimos que ambas as variáveis sejam controladas com o objetivo de avaliar os 

reais efeitos do treinamento físico sobre as mesmas. Também não dividimos as participantes 

em grupos escalonados pelo IMC, separando as magras das sobrepeso e obesas, o que poderia 

ter refletido no resultado das variáveis. Portanto, sugerimos que novos estudos aumentem o N 

amostral e comparem a diferença entre esses grupos, com o objetivo de elucidar se além da 

SOP, o fator obesidade é prejudicial tanto quanto ou mais do que a própria SOP. 
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7. CONCLUSÃO 
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Ambos os protocolos de treinamento reduziram índices antropométricos e 

hiperandrogenismo. O treinamento físico aeróbio intermitente foi mais eficiente no controle 

do hiperandrogenismo, enquanto o contínuo no controle de parâmetros lipídicos. 

Adicionalmente, ambos foram eficazes na prevenção do ganho de gordura corporal e aumento 

da CC. Não ocorreram alterações após a intervenção sobre o comprimento do telômero e 

demais variáveis nem correlação entre as variáveis que sofreram modificação após as 16 

semanas de treinamento físico ou observação. 
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ANEXO A – COMITÊ DE ÉTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO – B – REGISTRO BRASILEIRO DE ENSAIOS CLÍNICOS 
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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Termo de consentimento livre e esclarecido  

Instituição Proponente: Universidade de São Paulo 

Mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos 

Realizaremos um estudo em mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) que se 

chama “Efeitos do treinamento físico aeróbio contínuo e aeróbio intervalado em 

mulheres com a síndrome dos ovários policísticos”.”. Essa doença consiste em 

irregularidade da menstruação, sinais de atividade de hormônios masculinos (espinha, queda 

de cabelo ou pêlos grossos em locais não observados no sexo femininos como queixo e buço, 

por exemplo). Não se sabe ainda o que causa essa doença, por isso não existe uma medicação 

que cure definitivamente seu problema, mas existem medicações que servem para melhorar 

os sintomas que incomodam como a irregularidade menstrual. Quem possui essa doença tem 

mais chance de ter diabetes e problemas do coração no futuro, assim é importante prevenir 

essas complicações o mais cedo possível.  

Neste estudo vamos observar os efeitos do exercício físicos aeróbio no metabolismo de 

repouso, na composição corporal (massa de gordura e massa magra, como músculo e osso), 

nas repercussões metabólicas e na modificação do tamanho do telômero (porção terminal do 

seu DNA no sangue; o tamanho do telômero tem sido associado à proteção do DNA em 

relação a muitas doenças). 

Gostaríamos de avaliar se os benefícios da prática regular de exercícios físicos aeróbios pode 

ser recomendada como uma das estratégias de primeira linha e de baixo custo no tratamento 

de mulheres magras ou obesas, para prevenir as complicações que esta doença pode causar. 

Para tanto, este estudo será composto por um grupo de mulheres com SOP para que 

possamos comparar os resultados dos efeitos do exercício físico e identificarmos se há 

diferença nos dois grupos de mulheres. Todas as participantes responderão a um questionário 

de prontidão para prática de atividade física, onde terão perguntas que avaliarão sua 

capacidade em realizar exercícios físicos. 

 O treinamento físico aeróbio será realizado no Centro de Educação Física e Esportes, 

localizado no campus da USP. O período de treinamento será de quatro meses, com uma 

freqüência de três vezes na semana, por no máximo uma hora.  
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Serão realizadas avaliações antes e após o período de treinamento, as quais serão realizadas 

no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. Serão 

necessários em média dois dias para essas avaliações. 

Será coletado 20 ml de sangue (equivalente a duas colheres de chá), após um período de 

jejum de 12 horas. Para a coleta de sangue será realizado apenas uma punção na veia e você 

pode sentir um leve desconforto durante este procedimento. Neste sangue iremos medir o 

tamanho do telômero, analisar os níveis de glicose, dos hormônios, e alguns marcadores da 

boa função do coração, que podem se alterar nesta doença e sobre os efeitos dos exercícios. 

Avaliaremos sua composição corporal, ou seja, a proporção de tecido muscular, tecido 

gorduroso, tecido ósseo e água no corpo, com a Bioimpedância elétrica (colocação de 2 

eletrodos com adesivos nas mãos e nos pés para fazer essa medida) e a densitometria óssea 

(detecção de imagem do corpo todo por um aparelho em posição deitada), sendo esses exame 

completamente sem dor. Será utilizada também a medida de dobras cutâneas, por meio de um 

leve pinçamento na pele em algumas regiões do seu corpo (braço, perna, abdome, peitoral, 

costas e panturrilha) e que pode gerar um leve desconforto. Será necessário o uso de uma 

máscara em uma das avaliações, onde você irá respirar normalmente por alguns minutos, para 

averiguar sua capacidade cardiorrespiratória. Você poderá sentir um leve desconforto no 

rosto devido a fixação da máscara e um leve ressecamento das vias aéreas. 

Ao concordar em participar da pesquisa, você será sorteada a realizar o treinamento aeróbio 

contínuo ou intervalado, onde o primeiro é feito em uma intensidade igual durante toda a 

sessão e o segundo há uma alternância entre o aumento e a redução da intensidade ao longo 

da sessão. Ambos são recomendados para melhora/manutenção das condições de saúde (por 

exemplo, melhora do funcionamento do coração, muscular, metabolismo) e você pode sentir 

um desconforto relacionado ao cansaço por estar há algum tempo sem realizar exercícios.  

Para reduzir os desconfortos tanto nas avaliações quanto no treinamento, ambos serão 

realizados, controlados e orientados por profissionais especializados.   

Pagaremos as despesas de transporte para sua locomoção para os dias das avaliações e do 

treinamento físico.  

Se você sofrer qualquer dano ou problema de saúde durante a pesquisa, entre imediatamente 

em contato com os pesquisadores responsáveis pela pesquisa: Dra Rosana Maria dos Reis 

(RG: 7627787-2), cel: (16)99992 5722 ou Victor Barbosa Ribeiro (RG 13469289), cel: 
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(16) 98245 1179, ou no Laboratório de Ginecologia e Obstetrícia, no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no 1ª andar, no número (16) 

3602-2815 em horário comercial, para falar de seus problemas de saúde. 

Sua participação nessa pesquisa é voluntária, podendo se recusar a participar da mesma ou 

interromper quando quiser, sem penalidades ou perda dos benefícios na sua assistência nesse 

hospital. Portanto, é importante ressaltarmos que terá: 

1. A garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer dúvida 

acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados com a pesquisa e o exame 

a que a senhora será submetida; 

2. A liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo, sem que isso traga prejuízo à continuação do seu cuidado e tratamento; 

3. A segurança de que não será identificada e que será mantido o caráter confidencial da 

informação relacionada com a sua privacidade; 

4. Informações atualizadas durante o estudo, ainda que esta possa afetar sua vontade de 

continuar participando; 

O participante da pesquisa receberá uma via do TCLE devidamente assinada pela 

pesquisadora. Em caso de dúvidas éticas, a senhora poderá entrar em contato com o CEP 

(Comitê de Ética em Pesquisa), pelo telefone (16) 3602-2228, de segunda a sexta, das 8:00 às 

17 h. 

___________________________                      _________________________ 

                 Nome da Paciente                                       Nome do Pesquisador 

      Ribeirão Preto, _/_/__       Ribeirão Preto, _/_/__   
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ANEXO D –  PHYSICAL ACTIVITY READINESS QUESTIONNAIRE- PAR-Q 
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ANEXO E - FOTOS DO SALA DE TREINAMENTO – CEFER – FMRP-USP 
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ANEXO F – CARTAZ DE DIVULGAÇÃO 

CARTAZ DE DIVULGAÇÃO 

 

Estamos em busca de participantes para um projeto de pesquisa desenvolvido pelo 

Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, sob a orientação da professora doutora Rosana 

Maria dos Reis em parceria com o Departamento de Biomecânica, Medicina, Reabilitação do 

Aparelho Locomotor Ribeirão Preto, sob a orientação do professor doutor Hugo Celso Dutra 

de Souza. O projeto é intitulado:’’Efeitos do treinamento físico aeróbio contínuo e aeróbio 

intervalado em mulheres com a síndrome dos ovários policísticos’’. 

Para participar é necessário que seja mulher com idade entre 18 e 39 anos, portadora 

de Síndrome dos Ovários Policísticos, sedentária (não realize exercícios físicos regulares), 

não esteja fazendo uso de anticoncepcional hormonal, não possua doenças cardiovasculares, 

diabetes ou doenças da tireóide, não sejam tabagistas ou gestantes. A participante realizará 

exames para avaliação da composição corporal, cardiorrespiratória, hormonal e metabólica e 

realizarão treinamento físico 3x por semana com duração de 40 a 60 minutos por dia. Todas 

as avaliações e o programa de treinamento são gratuitos e as voluntárias receberão auxílio 

para o transporte durante a sua participação. Ao término da pesquisa cada participante 

receberá um boletim com seus resultados antes e depois da realização do programa. Além 

disso, receberão mais informações sobre as possíveis repercussões que a Síndrome dos 

Ovários Policísticos acarreta para a saúde das mulheres, assim como a necessidade de 

entender a relação dos benefícios da prática de exercícios físicos sobre esta síndrome. 

 


