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RESUMO

FEREZIN, L. P. Associação de polimorfismos genéticos com parâmetros de
saúde em mulheres a partir de 50 anos de idade. 2016. 135 f. Dissertação
(Mestrado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, 2016.

O processo de envelhecimento é marcado por diversos estilos de vivências e
experiências e traz consigo alterações morfológicas e fisiológicas. Estas mudanças
ocorrem devido a componentes celulares e moleculares, os quais são controladas
por fatores genéticos e não genéticos. Por isso, é de grande importância investigar
sobre as associações existentes entre as alterações genéticas, o envelhecimento e
o ambiente para a compreensão das características próprias do processo de
envelhecimento. O objetivo foi estudar a associação dos polimorfismos genéticos
AKT1 G205T (rs1130214), AGTR1 A1166C (rs5186) e visfatina (rs4730153) com
parâmetros de saúde (cognição, qualidade de vida, depressão, capacidade
funcional,

pressão

arterial,

perfil

lipídico

sanguíneo,

glicemia

e

medidas

antropométricas) em mulheres a partir de 50 anos de idade. A amostra foi composta
por 97 mulheres (≥ 50 anos) que tinham o interesse em se ingressar em programa
de Educação Física na USP. Elas foram submetidas inicialmente a uma entrevista,
na qual é aplicado o MEEM - critério de inclusão. Na sequência foram realizados
testes físicos (sentar e levantar, FPMD e E, agilidade, caminhar 6 min, mãos nas
contas e sentar e alcançar), aplicados questionários e houve coleta de sangue. Com
relação ao polimorfismo da AKT1, o grupo GT/TT apresentou melhores resultados
na massa corporal, índice de massa corporal e HDL-colesterol, e piores resultados
em FPMD/E comparado com o genótipo GG. Em relação ao AGTR1, o genótipo AA
exibiu melhores resultados comparado com o AC/CC nas variáveis de caminhada e
atividade física moderada. Por fim, para a visfatina o grupo AA/AG apresentou
melhores resultados em HDL e TG comparado com o genótipo GG. Dados desta
natureza podem possibilitar a predição das variáveis de saúde de cada indivíduo que
serão mais prejudicadas antes dele envelhecer e, consequentemente, planejar
intervenções específicas que previnam estes declínios.

Palavras-chave: Envelhecimento, polimorfismo genético, genética, idoso.

ABSTRACT

FEREZIN, L. P. Association of genetic polymorphisms with health parameters
in women over 50 years of age. 2016. 135 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016.

The aging process is marked by many different experiences and experiences can
bring their own morphological and physiological changes of aging. These changes
occur because the arrangement of cellular and molecular components, which are
controlled by genetic and nongenetic factors. So it is of great importance investigate
the associations between the genetic changes, aging and the environment to
understanding the very physical characteristics of the aging process. The objective
was to study the association of polymorphisms AKT1 G205T (rs1130214), AGTR1
A1166C (rs5186) and visfatin (rs4730153) with health parameters (cognition, quality
of life, depression, functional capacity, blood pressure, blood lipids, blood glucose
and measures anthropometric) in women over 50 years of age. The sample
consisted of 97 women (≥ 50 years) who had an interest in joining the OFW EEFERP - USP. These were initially submitted to an interview, in which the MMSE is
applied - inclusion criteria after was carried out physical tests (sitting and standing,
LDCF and E, agility, walk 6 min, hands on the bills and sit and reach), application
questionnaires and blood collection. Regarding the polymorphism AKT1, the GT / TT
genotype showed better results in body mass, body mass index and HDL-cholesterol
and worst results LDCF / E compared to the GG genotype in AGTR1 AA genotype
showed better results compared with the AC/CC to variables of walking and
moderate physical activity, in order to visfatin AA/AG genotype showed better results
in HDL and TG compared with the GG genotype. Through presented associations we
observed existing relationships and new partnerships in health variables.

Keywords: Aging, polymorphism genetic, genetics, elderly.

RESUMEN

FEREZIN, L. P. Asociación de los polimorfismos genéticos con parámetros de
salud en mujeres mayores de 50 años de edad. 2016. 135 f. Dissertação
(Mestrado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, 2016.

El proceso de envejecimiento se caracteriza por muchas experiencias y la diferencia
en estas experiencias pueden traer cambios morfológicos y fisiológicos en el
envejecimiento. Estos cambios se producen debido a la disposición de los
componentes celulares y moleculares, que son controladas por factores genéticos y
no genéticos. Por lo tanto, es de gran importancia investigar la asociación entre los
cambios genéticos, el envejecimiento y el medio ambiente para la comprensión de
las características físicas del proceso de envejecimiento. El objetivo fue estudiar la
asociación de los polimorfismos AKT1 G205T (rs1130214), AGTR1 A1166C (rs5186)
y visfatina (rs4730153) con los parámetros de salud (la cognición, la calidad de vida,
la depresión, la capacidad funcional, la presión arterial, los lípidos y glucosa en la
sangre y las medidas antropométricas) en mujeres con edad 50 años o más de
edad. La muestra consistió en 97 mujeres que tenían un interés en formar parte
del programa de ejercicios. Los participantes fueron sometidos inicialmente a una
entrevista, en la que se aplica el MMSE (criterio de inclusión). Después hicieron las
pruebas físicas (sentarse y levantarse, FPMA, agilidad, marcha de 6 min, manos en
la espalda, sentar y alcanzar), respondieran los otros cuestionarios y recogieron la
sangre. Sobre el polimorfismo AKT1, el grupo GT/TT mostró mejores resultados en
MC, IMC y el HDL y los peores resultados en FPMA en comparación con el genotipo
GG. En el polimorfismo AGTR1, el genotipo AA mostró mejores resultados en
comparación con el grupo de AC/CC a en la prueba de caminar y en la actividad
física moderada. Por fin, en el polimorfismo de la visfatina, el grupo AA/AG mostró
mejores resultados en el HDL y TG en comparación con el genotipo GG.Por estas
asociaciones presentados es posible observar relaciones existentes entre la
ganética y las variables de salud.

Palabras clave: Envejecimiento, polimorfismo genético, genética, anciano.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Envelhecimento humano e os parâmetros de saúde

“O envelhecimento (processo), a velhice (fase da vida) e o velho ou idoso
(resultado final) constituem um conjunto cujos componentes estão intimamente
relacionados.” (PAPALÉO NETTO, 2016, p.10).

Segundo Papaléo Netto (1996), o envelhecimento humano é um processo
dinâmico e progressivo em que há várias modificações morfológicas, funcionais,
bioquímicas e psicológicas - e essas mudanças determinam a perda da capacidade
de adaptação do indivíduo ao meio em que vive, ocasionando aumento da
vulnerabilidade e aumento na incidência do desenvolvimento de doenças que podem
levá-lo à morte.
Segundo Araújo, Nascimento e Amaral (2011), o processo de envelhecimento
é

considerado

um

fenômeno

com

características

como

heterogeneidade,

multicausalidade e multifatorialidade. Deste modo, as alterações corporais advindas
pelo desenvolvimento humano são lentamente construídas e reconstruídas pela
influência dos aspectos psicossociais, históricos e culturais. Além disso, a pessoa
idosa apresenta características próprias, dentre elas a ocorrência de um maior
número de doenças crônicas, modificações físicas, funcionais, psicológicas e sociais
que devem ser abordadas de forma especializada (LOURENÇO, 2008).
Schroots e Birren (1990) apresentaram definições sobre o envelhecimento
que são mais aceitas presentemente - são elas envelhecimento primário ou normal
(senescência),

envelhecimento

secundário

envelhecimento terciário ou terminal.

ou

patológico

(senilidade)

e

O envelhecimento primário ou normal é

considerado universal, ou seja, pode chegar a todos os seres humanos pósreprodutivos, devido a aspectos genéticos característicos da espécie. Este vem
acompanhado de diversas peculiaridades distintas, como perda de velocidade,
declínios da força de membros inferiores e equilíbrio estático e dinâmico, além de
perdas em funções cognitivas básicas, ocasionando uma redução na capacidade de
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adaptação do indivíduo. Outros indicadores do processo de envelhecimento primário
são cabelos brancos, rugas, flacidez muscular e declínios sensoriais (NERI, 2014).
O envelhecimento secundário ou patológico consiste em um processo que
apresenta mudanças causadas por alguma doença relacionada ao envelhecimento,
ou seja, é caracterizado por alterações originadas de enfermidades que atingem a
população idosa. Por fim, o envelhecimento terciário ou terminal respalda-se em um
processo de grandes perdas físicas e cognitivas irreversíveis, causadas por doenças
relacionadas ao envelhecimento e acúmulos dos efeitos deste processo. Este ocorre
em um período curto, naturalmente na velhice avançada e seu resultado final é o
falecimento do indivíduo (NERI, 2014; PAPALÉO NETTO, 2016).
Do ponto de vista da psicologia, o envelhecimento pode ser definido como
uma fase do desenvolvimento da vida que abrange um equilíbrio sutil entre as
limitações decorrentes do processo de envelhecimento e as vantagens, ou seja,
existe uma correlação entre o envelhecimento e o desenvolvimento, ocasionando
transformações comportamentais (NERI, 1995; NERI, 2004).
Lima, Lima e Almeida (2013) destacam que o envelhecimento humano possui
um ponto de transição complexo em definir, pois este processo é caracterizado pela
decadência de diversas funções em múltiplos órgãos do organismo. Por isso,
cronologicamente, há uma dificuldade em definir o envelhecimento nesse contexto,
uma vez que a idade cronológica depende do desenvolvimento socioeconômico de
cada sociedade. Porém, o critério cronológico é o mais utilizado em pesquisas, pois
a idade biológica é o conceito que sofre mais contradições entre os pesquisadores, a
qual pode definir o envelhecimento com início logo após a concepção, ao fim da
terceira década de vida ou perto do fim da existência do indivíduo, ou seja, não
existe um marcador biofisiológico que delimita o início do envelhecimento humano,
em consenso eficaz e confiável (PAPALÉO NETTO, 2016).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o indivíduo pode ser
considerado idoso de acordo com o nível socioeconômico da nação em que ele vive
- em países em desenvolvimento é classificado como idoso o indivíduo que
apresentar 60 anos ou mais de idade, já em países em desenvolvimento o indivíduo
é considerado idoso quando este apresentar 65 ou mais anos de idade (WHO,
2002).
O processo de envelhecimento é marcado por diversos estilos de vivências e
experiências, pode atingir o corpo, a mente e as relações sociais. Pode-se
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envelhecer mentalmente devido a vários aspectos, como a história genética do
indivíduo, fatores biológicos e fatores fisiológicos, entre outros. É possível entender
o processo de envelhecimento por meio do conhecimento e compreensão de suas
bases fisiológicas e fisiopatológicas, pois alterações ocorridas nessas bases
ocasionam modificações metabólicas, cardiovasculares, respiratórias, nervosas e
locomotoras, próprias do processo de envelhecimento (JACOB FILHO, 2006).

1.2 Capacidade funcional no envelhecimento humano

O processo de envelhecimento pode trazer consigo o comprometimento da
capacidade funcional, esta pode se danificar por doenças incapacitantes e
psicossomáticas que podem ocasionar isolamento social, inatividade física e piora
da qualidade de vida. Ainda, a capacidade funcional pode piorar com o processo de
envelhecimento devido as suas características relacionadas ao ambiente físico e
social, renda, gênero, estilo de vida, entre outros, que influenciam o funcionamento
fisiológico do indivíduo (CAMARGOS; MACHADO; RODRIGUES, 2008; BOWLING,
2009; NERI, 2010).
O desempenho funcional do ser humano começa a diminuir por volta dos 30 a
35 anos de idade - com isso sua aptidão física pode chegar a níveis bem inferiores a
valores normativos quando jovens, podendo diminuir também a capacidade
funcional. Diante disso, as habilidades de tarefas cotidianas ficam comprometidas,
dificultando o indivíduo de desempenhar certas atividades, como atravessar a rua,
subir escadas e amarrar os cadarços, levando o idoso a ter um quadro de
dependência (PAPALÉO NETTO, 1996; ZAGO, 2002).
A capacidade funcional, também conhecida como autonomia funcional, pode
ser definida como o controle independente de atividades de vida diária, ou seja, é a
competência que o idoso concede para exercer suas funções sem a necessidade de
ajuda (NERI, 2014). As atividades de vida diária (AVD) são atividades do dia a dia
indispensáveis para o cuidado do indivíduo para com sua própria vida, as AVDs
podem ser classificadas em básicas, instrumentais e avançadas - Figura 1
(MOARES, 2012).
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Figura 1 - Atividades de vida diária
Fonte: MORAES (2012)
As atividades básicas de vida diária (ABVDs) consistem nas atividades de
autocuidado que acompanha a rotina, como vestir-se, banhar-se, entre outras, as
atividades instrumentais de vida diária são as atividades práticas mais elaboradas,
como limpar a casa, cozinhar, entre outras, já as atividades avançadas de vida diária
estão relacionadas com a vida social do indivíduo, como trabalho formal, serviços
voluntários, entre outras (MAROSTEGAN DE PAULA et al., 2013; NERI, 2014). Vale
ressaltar que a capacidade de realizar as atividades de vida diária é considerada um
indicador importante de funcionalidade dos idosos (MAROSTEGAN DE PAULA et
al., 2013).
Vale salientar também que dependendo da gravidade do comprometimento
das AVDs, o indivíduo pode ser classificado como independente, semidependente,
dependente incompleto e dependente completo. O independente é o indivíduo que
realiza as AVDs sem ajuda necessária, o semidependente é o indivíduo que possui
pelo menos uma das funções do autocuidado afetada, e o dependente incompleto é
aquele que possui uma das funções de transferência ou continência atingidas mais o
comprometimento das atividades de autocuidado. Por fim, o dependente completo é
aquele que possui comprometimento e dificuldade em todas as AVDs (MOARES,
2012).
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Segundo o National Health Interview Survey (2009) é previsto que dentre os
indivíduos com idade entre 65 e 74 anos, 3,1% possuem limitações para exercer
suas atividades de vida diária (AVD), já dentre os indivíduos com 75 anos ou mais
este percentual chega a 10,3%. Com relação às atividades instrumentais de vida
diária (AIVDs), estima-se que dentre os indivíduos com idade entre 65 e 74 anos,
6,4% possuem limitações para realizar as AIVDs e 20,3% para indivíduos com 75
anos ou mais, respectivamente (PLEIS; WARD; LUCAS, 2010).
Segundo Perracini e colaboradores (2009) indivíduos com idade avançada
têm uma probabilidade de aumentar o comprometimento da capacidade funcional e
depois

de

completar

45

anos de

idade,

a

capacidade

funcional

decai

consideravelmente. Camargo, Machado e Rodrigues (2008), em um estudo
brasileiro, verificaram que a expectativa de vida dos homens ao atingir 60 anos de
idade era de 19 anos e para as mulheres de 22 anos, porém estima-se que nos
homens essa expectativa vem acompanhada de 39% com incapacidade funcional
leve, 21% com incapacidade moderada e 14% com incapacidade grave, enquanto
que nas mulheres apresentam 56, 32 e 18% de incapacidades funcionais leve,
moderada e grave, respectivamente, ou seja, as mulheres mostram ter uma maior
prevalência de incapacidade funcional comparada aos homens (BARBOSA et al.,
2005; RODRIGUES; FERREIRA; HAASE, 2008; PERRACINI, 2009).
Diante disso a capacidade funcional dos idosos pode ser influenciada por
diversos aspectos, como a baixa escolaridade e renda, o ambiente físico e o
desempenho das AVDs. Com isso é necessário que haja ambientes adequados para
beneficiar a realização dessas atividades (PULAKAT et al., 2005; ALVES et al.,
2007; RODRIGUES; FERREIRA; HAASE, 2008). Ainda, se o ambiente estiver
inadequado e não ter estímulos, como a realização de exercícios físicos regulares, o
desempenho funcional irá decair negativamente (MARTINS et al., 2009).

1.3 Antropometria e o envelhecimento humano

No processo de envelhecimento, além do comprometimento da capacidade
funcional, há também diversas alterações na composição corporal do indivíduo. As
modificações na massa muscular, como a sua diminuição, constituem uma das mais

22

importantes alterações ocorridas no processo de envelhecimento na questão clínica
e funcional (VALENTE, 2016). A sarcopenia foi descrita pela primeira vez por
Rosenberg (1989) como uma perda gradativamente da força e massa muscular
esquelética proveniente do processo de envelhecimento, podendo causar a
diminuição da resistência e capacidade funcional do indivíduo (CRUZ-JENTOFT et
al., 2010).
Vale ressaltar que não se deve atentar para a sarcopenia somente quando o
indivíduo atingir a terceira idade. Deve-se considerá-la como um modelo contínuo de
vida desde o nascimento, pois segundo Sayer e colaboradores (2008) alguns dados
epidemiológicos têm demonstrado a existência de uma associação entre a pequena
massa corporal do indivíduo ao nascer e a baixa força de preensão manual ao
atingir a terceira idade. Ainda indivíduos que tenham quando jovens picos baixos de
massa muscular possuem uma maior probabilidade de apresentarem na velhice
sarcopenia, fragilidade e incapacidades (SAYER et al., 2008) - Figura 2.

Figura 2 - Modelo do curso de vida da sarcopenia
Fonte: SAYER et al. (2008)
Além disso, entre 20 e 90 anos de idade a massa muscular diminui cerca de
50% e por volta dos 30 anos a força muscular sofre uma perda de 15% a cada 10
anos a partir dos 50 anos de idade. Essa perda ocorre de forma mais rápida aos 70
e 80 anos, chegando a 30% e 50%, respectivamente (MCLEAN; KIEL, 2015). Diante
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disso, para a conservação de boa parte das funções do corpo, como a digestão, a
locomoção, a respiração e a postura, é indispensável que o indivíduo trabalhe essa
massa muscular por meio de atividade física, visando aumento da força e velocidade
muscular, além da prevenção de doenças e manutenção das perdas decorrente do
envelhecimento (XUE et al., 2011).
Outra mudança que ocorre quando o indivíduo envelhece é o aumento da
porcentagem de gordura e diminuição da massa magra e da densidade mineral
óssea (ANDREOLI et al., 2009). Além disso, ocorre também há um aumento na
gordura da região abdominal e este aumento está associado ao crescente
desencadeamento de diversas doenças, como diabetes e doenças cardiovasculares
(BICALHO; CINTRA, 2013).
Outra

alteração

presente

no

processo

de

envelhecimento

é

no

remodelamento ósseo, na medida em que ao atingir a terceira idade se perde o
equilíbrio entre a formação e reabsorção óssea, causando um excesso de
reabsorção e diminuição na formação óssea, resultando em osteopenia e aumento
do risco de fraturas (DUQUE, 2008). Além disso, no envelhecimento há perdas na
vitamina D, a qual fica inadequada em termos de níveis séricos - a diminuição de
exposição ao sol e a pele envelhecida desaceleram a conversão da vitamina D e
com isso ocorre uma redução na absorção de cálcio (WILKINS; BIRGE, 2005;
SAMBROOK; COOPER, 2006).
Vale ressaltar que o processo dessas perdas citadas acima pode acelerar por
vários fatores, como o aparecimento de diversas doenças crônicas, a má
alimentação e a inatividade física - com isso pode haver prejuízos na mobilidade e
nas atividades de vida diária (MARTIN et al., 2012).

1.4 Alterações cognitivas no envelhecimento humano

O envelhecimento cognitivo acompanha o processo de envelhecimento de
cada indivíduo e com isso traz preocupações acerca do funcionamento da memória.
Ocorre uma diminuição e retardação da facilidade de adquirir novas informações e
devido a isso os indivíduos que envelhecem ficam abalados com certos episódios,
como perder as chaves, esquecer o nome de algum parente, entre outros, já que
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estes sintomas podem ser indícios de demência, especialmente a doença de
Alzheimer que tem a perda de memória como sintoma principal (ABRISQUETAGOMEZ, 2013).
Segundo o Center for Disease Control e Alzheimer Association (2007), a
capacidade cognitiva ativa abrange alguns domínios, como a linguagem, o
pensamento, a memória, as funções executivas, o julgamento, a atenção, a
percepção, e a capacidade de lembrar atividades e cultivar objetivos ao longo da
vida. Por isso a saúde cognitiva engloba a capacidade do indivíduo de sustentar as
habilidades cognitivas, o suporte social e a capacidade funcional, conjuntamente, a
fim de remanejar as alterações presentes no processo de envelhecimento que
afetam a cognição (HENDRIE et al., 2006; ANDERSON; MCCONNELL, 2007).
Ademais, indivíduos que são fisicamente ativos podem estar menos
propensos a ter perdas cognitivas e demências quando comparados com indivíduos
sedentários (CORREA et al., 2013). Além disso, o processo de envelhecimento
apresenta uma diminuição gradual nas funções cognitivas devido a possíveis
alterações em processos neurológicos com a idade (SILVA et al., 2013). Porém,
nem toda queixa relacionada à memória ou qualquer esquecimento relacionado à
idade é considerado patológico (LASCA, 2003).
Alguns fatores como a idade, o nível de escolaridade, o trabalho que o
indivíduo teve ao decorrer da vida, o uso de medicamentos, a situação da saúde, a
estimulação de atividades mentais, a prática de atividade física e participações
sociais podem ter um impacto positivo ou negativo quando o indivíduo atingir a
terceira idade, pois estes fatores podem influenciar na capacidade cognitiva
(DAFFNER, 2010). Ademais, alguns estudos (BENNETT, 2006; VERGHESE et al.,
2006) relataram que participar de atividades de lazer, como exercício físico, possui
um efeito protetor e consequentemente um impacto positivo na função cognitiva.
Outros fatores que colaboram para a piora da cognição em idosos são a hipertensão
arterial e a diabetes, aumentando o risco de déficit cognitivo (REITZ et al., 2007;
MAGALHÃES et al., 2008).
Porém, vale salientar que alguns aspectos da cognição continuam sem
alterações, podendo melhorar com o processo de envelhecimento, como a
linguagem que ao passar dos anos aumenta devido às experiências adquiridas ao
longo da vida, a capacidade de resolução de problemas, a capacidade de trabalhar
com finanças, entre outros (DINIZ, 2013). A escolaridade é um dos aspectos mais
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estudado, o qual está associado em ter uma maior influência no desenvolvimento
cognitivo, ou seja, idosos que apresentam uma maior escolaridade tendem a ter um
melhor desempenho cognitivo (KARLAMANGLA, et al., 2009).
Outros estudos (GERSTOF; HERLITZ; SMITH, 2006; PROUST-LIMA, ET AL.,
2008) trazem também a influência do gênero na capacidade cognitiva, os homens
poder apresentar melhores desempenhos em atividades visuoespaciais enquanto
que as mulheres possuem competências melhores nos aspectos da memória
episódica e velocidade de processamento. Diante disso, segundo Rowe e Kahn
(1998) apresentam que o bom funcionamento da capacidade cognitiva está
associado com maiores participações sociais, ausência de incapacidades e de
doenças crônicas.
Por fim, segundo Silva e colaboradores (2011), a manutenção da capacidade
cognitiva é muito importante para a independência e autonomia do idoso, pois é por
meio desta sustentação que o indivíduo idoso pode amenizar as alterações tanto na
cognição quanto na funcionalidade, obtendo melhores desempenhos em suas
tarefas.

1.5 Qualidade de vida e o envelhecimento humano

Em decorrência do processo de envelhecimento a qualidade de vida do
indivíduo pode sofrer implicações com consequências importantes nos aspectos
físico, psíquico e social (PASCHOAL, 2016). Porém, se o indivíduo chegar à terceira
idade com autonomia e independência preservadas, além de uma boa saúde física,
sua qualidade de vida pode ser muito boa comparada com indivíduos que vivem a
velhice com sofrimento, incapacidades funcionais, com presença de doenças, sem
autonomia e com isolamento social (PASCHOAL, 2000; PASCHOAL; JACOB
FILHO; LITVOC, 2007).
O conceito qualidade de vida é considerado subjetivo, pois abrange diversos
pontos de vista, ou seja, cada indivíduo pode ter seu próprio conceito sobre
qualidade de vida. Além disso, o conceito pode sofrer mudanças de sociedade para
sociedade, classe social para classe social, época para época e indivíduo para
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indivíduo, e ainda, um mesmo indivíduo pode ter diferentes conceitos de qualidade
de vida no decorrer de sua vida com o passar dos anos (PASCHOAL, 2016).
Segundo Minayo, Hartz e Buss (2000), a multiplicidade do conceito de
qualidade de vida pode ser explicada pelo fato deste conceito ser um constructo
social pertencente a valores culturais e subjetivos, a diferentes experiências,
conhecimentos e valores dos indivíduos em determinadas épocas de suas vidas,
além dos valores históricos e culturais de cada sociedade em diferentes épocas.
Diante disso, alguns pesquisadores sobre qualidade de vida da Organização
Mundial da Saúde definiram três características importantes para o constructo, são
elas: subjetividade (cada indivíduo possui o seu conceito de qualidade de vida
dependendo do meio e época em que vive), multidimensionalidade (a qualidade de
vida possui no mínimo três dimensões - física, psicológica e social) e bipolaridade (a
qualidade de vida pode ter dimensões negativas e positivas). Vale ressaltar que
estas características estão em concordância com outros especialistas acerca do
conceito de qualidade de vida (The WHOQOL Group, 1995). Com isso, segundo o
WHOQOL group (1995), a “qualidade de vida é a percepção do indivíduo acerca de
sua posição na vida, de acordo com o contexto cultural e o sistema de valores com
os quais convive e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações”.
Com relação ao processo de envelhecimento existem diversos termos
destinados à qualidade de vida na velhice - os mais utilizados são velhice saudável,
velhice ativa, bem estar subjetivo, qualidade de vida relacionada à saúde e
satisfação em relação à vida. A qualidade de vida na velhice também é considerada
um constructo, porém é multidimensional, o qual inclui a saúde, a capacidade física,
a cognição, a utilidade, a regulação dos aspectos emocionais, aspectos
socioeconômicos e sociais, e o bem estar subjetivo adaptáveis de acordo com as
necessidades de cada indivíduo idoso (NERI, 2014).
A qualidade de vida na velhice foi descrita por Lawton (1991) por meio de
análises e intervenções em idosos considerados vulneráveis. Este autor propôs
quatros dimensões que se inter-relacionam e representam a multiplicidade e as
influências do conceito de qualidade de vida na velhice, são elas: condições
ambientais (condições adequadas e adaptáveis às limitações do idoso geram
facilidade na mobilidade e nas atividades instrumentais e básicas de vida diária),
competência comportamental (o grau de saúde do idoso frente aos acontecimentos
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presentes em sua vida), qualidade de vida percebida (avaliação do idoso de sua
própria vida) e bem estar subjetivo (a satisfação/insatisfação do idoso com sua
própria vida).
O processo de envelhecimento traz consigo diversas alterações que podem
influenciar na qualidade de vida do idoso e estudos (KWA; LIMBURG; HAAN, 1996;
BECKERT; IRIGARAY; TRENTINI, 2012) trazem que o declínio cognitivo, as
incapacidades funcionais e outros distúrbios na saúde funcional possuem uma
grande associação com a pior qualidade de vida em idosos. Além disso, as variáveis
cognitivas possuem associações importantes nas dimensões física e psicológica da
qualidade de vida. Por outro lado, a diminuição da qualidade de vida na velhice pode
causar declínios na autoestima e na participação social, além de aumentar o risco de
mortalidade nos idosos (GRAY et al., 2011).
Por fim, ter uma boa qualidade de vida na velhice depende de vários fatores,
como o estilo de vida do próprio indivíduo que envelhece, o empenho da sociedade
em que ele vive e a existência de políticas públicas destinadas a garantir boas
condições de saúde (PASCHOAL, 2016).

1.6 Envelhecimento populacional

O crescimento e o avanço da longevidade (duração da vida) é uma das
maiores conquistas da humanidade. O processo de envelhecimento pode ser
considerado uma vitória do desenvolvimento humano. As pessoas passam a viver
mais devido à melhoria das condições sanitárias nas sociedades em que vivem, aos
progressos da medicina, à atenção à própria saúde, à adoção aos hábitos saudáveis
de vida e à busca pelo bem estar econômico (UNFPA, 2012).
Com isso, o envelhecimento populacional já é uma propensão mundial, ou
seja, é considerado um fenômeno de intensidade mundial, o qual consiste no
aumento da população idosa em todo o mundo. De acordo com projeções de
organizações internacionais, em 2025 haverá 1,2 bilhões de indivíduos com mais de
60 anos, e os idosos com 80 anos ou mais será um grupo etário de grande valor
numérico na sociedade (GOULART, 2011). Isso ainda se confirma com os dados do
último relatório do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) juntamente
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com a agência Help Age International (2012), no qual foi previsto que a população
idosa mundial irá ser maior que um bilhão de pessoas nos próximos dez anos.
Além disso, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a população
que mais cresce em todo o mundo, de forma acelerada, é a população com 60 anos
ou mais. Em 2000, em todo o mundo, a população idosa era cerca de 400 milhões,
em 2050 a projeção é de que haja mais de um bilhão e meio de idosos, cerca de
mais de 20% da população mundial (SANTOS et. al., 2011).
No Brasil o processo de envelhecimento populacional está ocorrendo de
forma mais rápido do que os demais países do mundo, ou seja, é um país que
envelhece em passos largos (KÜCHEMANN, 2012). De tal modo, desde a década
de 40 é observado que a população idosa é a que mais cresce. Em 1950, a
população idosa com 60 anos ou mais era de 2,6 milhões, em 2010 aumentou para
19,8 milhões e em 2050 poderá chegar a 67 milhões de pessoas, aproximadamente
30% do número da população geral do país (ALVES, 2015). Em um intervalo de 25
anos (1980-2005), o crescimento da população idosa brasileira foi de 126,3%,
comparado ao crescimento da população total que foi de 55,3% (INOUYE;
PEDRAZZANI; PAVARINI, 2008).
Segundo dados da ONU, a população idosa brasileira passará de 10% a 29%
no período de 2012 a 2050, e em 2025, de acordo com previsões da Organização
Mundial da Saúde (OMS), o Brasil estará na 6ª posição no ranking de países com
um maior número de idosos na população (ZANELLO et. al., 2015).
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Figura 3 - Índice de Envelhecimento (IE) e idade mediana da população brasileira:
1950-2100
Fonte: World Population Prospects (2012)
Na Figura 1 acima, é possível observar o quanto a população idosa brasileira
vem crescendo ao longo dos últimos 60 anos e como poderá ser esse crescimento
até o ano 2100. Na década de 50, o Índice de Envelhecimento (IE - razão entre o
número de idosos dividido pelo número de crianças e adolescentes vezes cem) era
de 12 idosos para 100 crianças e adolescentes, a previsão a partir de 2065 é que
essa razão do IE ultrapasse o número de crianças e adolescentes (ALVES, 2014).
Segundo as projeções de 2020/2060 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, 2013), o aumento da participação relativa dos idosos é
exacerbada - em 2020 será de 13,8% e em 2060 passará para 33,7%, mais que o
dobro em apenas 40 anos, ou seja, um aumento de 20 pontos percentuais. Além
disso, em 2055 a participação de idosos ultrapassará a de crianças e jovens na
população total.
Nas figuras 4 e 5 estão apresentadas a distribuição da população por sexo,
segundo os grupos de idade no Brasil e no estado de São Paulo, respectivamente,
segundo dados do Censo realizado em 2010 (IBGE, 2011).
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Figura 4 - Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade - Brasil
2010
Fonte: IBGE (2010)

Figura 5 - Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade - São
Paulo 2010
Fonte: IBGE (2010)
Vem acompanhado com o aumento da população idosa o aumento da
expectativa de vida. Atualmente, a expectativa de vida ao nascer está acima de 80
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anos em 33 países. Comparado há 5 anos anteriores, eram apenas 19 países que
atingiam essa expectativa de vida. Hoje o Japão é o país que possui uma maior
população de idosos, cerca de mais de 30% na população geral. Em 2050 é previsto
que 64 países apresentem a mesma situação do Japão. Com isso, a expectativa de
vida sofreu um aumento considerado em todo o mundo. De 2010 a 2015 ela era de
78 anos nos países desenvolvidos e de 68 anos nos países em desenvolvimento, a
previsão para 2045 a 2050 é que haja um aumento para 83 anos nos países
desenvolvidos e 74 anos nos países em desenvolvimento (UNFPA, 2012).
No Brasil, a expectativa de vida ao nascer para homens e mulheres na
década de 50 era menos de 50 anos e em 2013 passou para 74,8 anos (IBGE,
2014). Na década de 50, o indivíduo que atingisse a idade de 60 anos poderia
esperar viver a mais, em média, por mais 15 anos, em 2013 essa previsão em média
era de 20 anos para homens e 23 anos para mulheres (CAMARGOS e GONZAGA,
2015). Porém, embora as mulheres vivem mais que os homens, essa sobrevivência
maior da mulher vem acompanhada de maiores declínios físicos (CAMARANO;
PASINATO; LEMOS, 2007).
No Brasil, existe uma diferença de gênero no processo de envelhecimento,
em que há um predomínio de durabilidade desta fase da vida na população de
mulheres - esse fenômeno é denominado feminização da velhice, ou seja, é o
aumento de mulheres idosas comparado aos homens (CARVALHO; GARCIA, 2003;
FERNANDES, 2009). De acordo com Campos (2005) este fenômeno acontece por
diversos fatores, como a diferença existente entre os gêneros com relação à
exposição a riscos no trabalho e mortes por acidentes, que é frequente quatro vezes
mais em homens comparado com mulheres, a ingestão de bebidas alcoólicas e
drogas ilícitas ocasionando óbito por meio de doenças cardiovasculares advindas
deste consumo mais presente em homens com idade acima de 45 anos, e o cuidado
em relação à saúde mais presente culturalmente no cotidiano das mulheres.

1.7 Transição epidemiológica e doenças crônicas não transmissíveis

Este processo de envelhecimento mundial e brasileiro está ocorrendo devido
à transição demográfica e epidemiológica. Com relação à transição demográfica,
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ocorreram diversos fatores para a sua mudança, como a queda da taxa de
fecundidade e natalidade, o aumento da expectativa de vida, além de avanços no
saneamento básico e serviços tecnológicos em saúde (SCHIMIDIT; SILVA, 2012). Já
a

transição

epidemiológica

consiste

na

transformação

dos

aspectos

de

morbimortalidade da população, na qual aconteceu a diminuição das taxas de
doenças infecciosas e aumento nas taxas de doenças crônico-degenerativas
(CUSTODIO et al.; 2009).
Na década de 40 a 70, com o controle de doenças infecciosas por meio de
novas tecnologias de saúde, ocorreu um declínio importante na mortalidade infantil
no Brasil. Ainda nesse período, a taxa de fecundidade era alta e as crianças que
nasciam nesse momento cresciam em um ambiente de desigualdade social e
mortalidade elevada por causas externas (homicídios e acidentes), principalmente
na população masculina. Os que sobreviveram a este período representam hoje
cerca de 25% da população idosa brasileira e envelheceram vivendo com hábitos de
vida prejudiciais à saúde sem acesso às tecnologias de prevenção de doenças
(CHAIMOWICZ, 2016).
Com isso, o Brasil é um país que está mudando rapidamente o seu perfil
demográfico para uma população envelhecida, aumentando também o número de
pessoas idosas com a presença das doenças crônicas não transmissíveis. Isso
provoca o aumento da necessidade de criar e adequar as existentes políticas
públicas com o objetivo de abranger toda essa população crescente de idosos que
causam um aumento nas demandas na área da saúde, previdência e assistência
social (MENDES, 2011). As doenças crônicas não transmissíveis no Brasil são
consideradas a principal causa de mortalidade - em 2009 estas doenças
correspondiam a 72,4% do total de óbitos no país. No mundo, em 2008, 63% do total
de óbitos ocorreram por doenças crônicas não transmissíveis (ALWAN et al., 2010;
SCHMIDT et al., 2011).
As doenças crônicas não transmissíveis são doenças de longa duração que
ocorrem gradualmente com o passar dos anos, não possuem causa específica e
podem ocorrer por diversos fatores relacionados, como o estilo de vida, fatores
genéticos e a situação da saúde. Os principais quatro fatores de risco para o seu
surgimento são a inatividade física, alimentação inadequada, fumo e consumo de
álcool. São exemplos de doenças crônicas não transmissíveis hipertensão, diabetes,

33

distúrbios metabólicos (obesidade) e de humor (depressão) e distúrbios respiratórios
(DUNCAN et al., 2012).
No Brasil foi demonstrado, segundo Gobbi e colaboradores (2008), que o
sedentarismo no envelhecimento aumenta o risco de ter doenças crônicas não
transmissíveis,

principalmente

as

osteomusculares,

vasculares,

cardíacas,

hipertensão e diabetes. Além disso, as mulheres destacam-se por apresentar uma
maior prevalência destas doenças quando comparadas com os homens.
Vale ressaltar que existem diversas formas para amenizar e modificar os
quadros da presença das doenças crônicas não transmissíveis - o principal é alterar
os fatores de risco de acordo com o estilo de vida. Um exemplo de fator de risco é a
inatividade física e evidências científicas comprovam que a prática regular de
atividade

física

ameniza

os

efeitos

do

processo

de

envelhecimento

e

consequentemente ameniza o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis.
Devido a isso é de suma importância criar estratégias para a prevenção e o controle
das doenças crônicas não transmissíveis, focando nos fatores de risco (VALERIO;
RAMOS, 2013).

1.8 Aspectos genéticos no envelhecimento

O processo de envelhecimento é resultado da acumulação de mudanças
ocorridas ao longo do tempo na vida de cada indivíduo devido à disposição dos
componentes celulares e moleculares - o controle dessas alterações é garantido por
diversos fatores genéticos e não genéticos (GUDMUNDSSON et al., 2000). Vale
ressaltar que a genética determina além do fenótipo individual, doenças hereditárias
e doenças dominantes no processo de envelhecimento e ainda modula a resposta
de cada indivíduo às mudanças ambientais e tratamentos aos quais o indivíduo é
submetido (LOPES, 2015).
Com

isso,

algumas

doenças

e

incapacidades

que

dependem

do

funcionamento conjunto da genética, do comportamento e do acesso a meios
científicos, tecnológicos e sociais podem progredir o processo de envelhecimento,
porém quando há condições melhores influenciadas pela genética, além do
ambiente e do comportamento do indivíduo ao longo da vida, ele poderá envelhecer
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bem, com perdas funcionais pequenas, controle sobre as doenças existentes,
manutenção de suas atividades e participação social (PINTO; NERI, 2013).
Por isso, é de grande importância investigar sobre as associações e
interações existentes entre as alterações genéticas, o envelhecimento e o ambiente
para a compreensão das características físicas próprias do processo de
envelhecimento (GOTTLIE et al., 2007). Os polimorfismos genéticos são definidos
como variantes genéticas (variações do DNA) nas quais a frequência do alelo raro é
maior que 1% (COSTA et al., 2009). Essas variações do DNA podem ocorrer devido
a uma troca de bases do DNA ou uma duplicação ou deleção de um ou vários pares
de bases. Estima-se que existam mais de 1,4 milhões de polimorfismos de
substituição de uma única base em nosso genoma (INTERNATIONAL HUMAN
GENOME

SEQUENCING

CONSORTIUM,

2001).

E

dentre

os

inúmeros

polimorfismos existentes, as variantes genéticas nos genes que codificam AKT1,
AGTR1 e a visfatina podem potencialmente explicar a diferença na magnitude dos
declínios característicos do processo de envelhecimento, como será demonstrado a
seguir.

1.9 Proteína quinase B e o polimorfismo rs1130214

A AKT ou PKB (proteína quinase B) é uma proteína quinase serina/treonina
considerada reguladora da fisiologia humana, pois é capaz de controlar várias
funções celulares, como o crescimento celular, a sobrevivência, a proliferação e o
metabolismo (GONZALEZ; MCGRAW, 2009) – Figura 6. A AKT pode ser ativada
pela fosfatidilinositol 3-cinase (PI3K) em resposta a estímulos extracelulares, em
sequência de um processo de múltiplos passos - ela é recrutada para sítios da
membrana plasmática e por meio desse recrutamento (independente de estímulos
externos ou da atividade da PI3K) é fortemente ativada (ALESSI et al., 1997;
SARBASSOV et al., 2005). Já no sistema cardiovascular a via PI3K/AKT pode ser
ativada por elementos hormonais, como a insulina e o crescimento endotelial
vascular, entre outros (VIARD et al., 2004).
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Figura 6 - Regulação da sinalização da AKT
Fonte: GONZALEZ; MCGRAW (2009)
Além disso, a via PI3K/AKT está envolvida na regulação do tônus muscular
(contração ligeira), na angiogênese (crescimento de vasos sanguíneos) e no
controle de entrada e saída de leucócitos na parece vascular (YU et al., 2015). Por
fim, esta via possui uma função importante na regulação da contratilidade nas
células musculares lisas (VIARD et al., 2004). A AKT possui três isoformas (AKT1 ou
PKB , AKT2 ou PKB e AKT3 ou PKB ) que compartilham um alto grau de
homologia, porém estas isoformas são codificadas por genes diferentes (COFFER et
al., 1998; MURTHY et al., 2000).
A AKT1 é a isoforma mais estudada e investigada (MCKENZIE et al., 2011). A
AKT1 vem sendo explorada por ter duas funções: a indução da regulação da
hipertrofia e atrofia muscular e como uma mediadora na via de sinalização de
insulina e absorção de glicose - com isso sabe-se que este gene pode executar uma
função nos fenótipos metabólicos (NADER, 2005). Outros estudos (CONDORELLI et
al. 2002; MATSUI et al. 2002; SHIOJIMA et al. 2005) evidenciaram que a AKT1
regula o trofismo cardíaco, pois a superexpressão da AKT1 pode gerar hipertrofia
cardíaca induzida pelo aumento do tamanho dos cardiomiócitos (células musculares
que do músculo cardíaco). Por isso ela é considerada um importante regulador da
homeostase (equilíbrio) cardiovascular (ACKAH et al., 2005; SOMANATH et al.,
2006).
Existem vários polimorfismos descritos na literatura no gene da AKT1 - dentre
eles o G205T (rs1130214) é o mais estudo em populações diferentes, com o objetivo
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de analisar a sua influência sobre o metabolismo (DEVANEY et al., 2011). Este
polimorfismo está localizado no cromossomo 14q32 e caracteriza-se por uma
mudança de guanina (G) por uma timina (T) (HARMON et al., 2010).
Becerra-Morales e colaboradores (2013) concluíram em seu estudo que a
presença do genótipo TT pode ter uma influência recessiva com a obesidade. Ainda
McKenzie e colaboradores (2011) relataram em seu estudo que o polimorfismo
AKT1 G205T pode influenciar variáveis relacionadas à obesidade induzidas por um
treinamento aeróbio, porém as respostas podem ser diferentes entre homens e
mulheres.
Segundo Devaney e colaboradores (2011), o polimorfismo rs1130214 pode
estar associado com a variável glicose em jejum apenas em mulheres, em que a
presença do alelo T pode ocasionar valores mais baixos na variável glicose em
jejum em mulheres. Ainda estes autores relatam que indivíduos homozigotos GG
podem ter o risco dobrado de ter síndrome metabólica, enquanto que os
homozigotos TT pode ter uma chance menos comum em ter esta síndrome. Por fim,
este polimorfismo pode estar associado também a valores elevados de índice de
massa corpórea (EMAMIAN et al., 2004; SCHWAB et al., 2005).

1.10 Receptor tipo 1 da angiotensina II e o polimorfismo A1166C

O sistema renina-angiotensina (SRA) começa a atuar na ação de uma renina
(ou angiotensinogenase) circulante que age sobre o angiotensinogênio para produzir
a angiotensina I (AngI), a AngI por meio da enzima conversora da angiotensina
(ECA) é convertida em angiotensina II (AngII), que se liga em receptores
específicos, sendo eles o receptor tipo 1 (AT1 ou AGRT1) e o receptor tipo 2 (AT2
ou AGTR2) (FYHRQUIST; SAIJONMAA, 2008) - Figura 7.
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Figura 7 - Representação das via do sistema renina-angiotensina
Fonte: PACHECO (2009)
A AngII é considerada o principal peptídeo efetor do SRA e cumpre suas
funções e ações por meio de sua ligação via AT1 e AT2. Os receptores AT1 e AT2
parecem possuir funções contrárias - o AT1 é mediador de ações com
consequências potencialmente danosas se não forem adequadamente equilibradas,
já o AT2 é mediador de ações protetoras. Os receptores AT1 possuem como efeito a
vasoconstrição, a fibrose, a sede, o crescimento e a migração celular - eles são
encontrados em grande quantidade nos vasos, rins, coração, fígado e cérebro
(FYHRQUIST; SAIJONMAA, 2008).
Quando a AngII se liga ao receptor AT1 aumenta-se a produção de colágeno
dentro da parede arterial. Além disso, essa interação entre a AngII e o AT1 aciona
diversos processos celulares, como a inflamação vascular e a geração de espécies
reativas de oxigênio (ROS), entre outros. Com o aumento das ROS há uma indução
de menor biodisponibilidade do óxido nítrico no organismo e devido a isso pode
ocorrer a disfunção endotelial (NAJJAR et al., 2005; CAVANAGH et al., 2004).
Além disso, indivíduos com hiperglicemia ou hiperinsulinemia aumentam a
expressão do agiotensinogênio, AngII e AT1 e com isso ativam o SRA - o aumento
da expressão destas moléculas

pode colaborar para o desenvolvimento da

hipertensão nestes indivíduos com resistência à insulina (RAMRACHEYA et al.,
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2006). Vale destacar que as informações citadas acima indicam que a AngII pode ter
um desempenho em diversos estímulos que podem influenciar no processo do
envelhecimento arterial (SANJULIANI et al., 2011).
O gene que codifica o receptor AT1 ou AGTR1 da AngII está localizado no
cromossomo 3 e abrange múltiplos polimorfismos. Um dos mais estudados é o
A1166C (rs5186), que está na posição 1166 do nucleotídeo, que corresponde à
substituição de adenina (A) por citosina (C) (ALVES et al., 2010). O receptor AT1 ou
AGTR1 está atrelado à proteína G (proteína de ligação a nucleotídeos de guanina) e
age no processo de vasoconstrição, hipertrofia vascular, retenção de sódio e reparo
cardíaco (YAN et al., 2005).
Alguns estudos (BONNARDEAUX, 1994; WANG et al., 1997; KAINULAINEN
et al., 1999; CASTELLANO et al., 1996; CHISTIAKOV et al., 2000; WIERZBICKI et
al., 2000; TIRET et al., 1998; BARKER; OSMOND, 1986; BENETOS et al., 1996;
TAKAMI et al., 2000) sugerem que este polimorfismo está associado a efeitos
fenotípicos, como a hipertensão, a pressão arterial, enfarte do miocárdio, hipertrofia
ventricular esquerda, doença arterial coronariana, pré-eclampsia e acidente vascular
cerebral em japoneses.
Em outro estudo, Amir e colaboradores (2009) observaram associação do
genótipo CC com uma menor capacidade funcional, menor sobrevida e maior
mortalidade em indivíduos com insuficiência cardíaca. Wang e colaboradores (2010)
em seu estudo propuseram que os genótipos AC/CC podem estar associados a
propensão de ter hipertensão arterial, demonstrando assim que este pode ser um
fator de risco para insuficiência cardíaca. Por isso este polimorfismo tem sido
altamente pesquisado no tratamento da hipertensão (MOTTL et al., 2008).
Feng e colaboradores (2014) em sua revisão sistemática e metanálise
concluíram que indivíduos com o alelo C podem possuir uma maior susceptibilidade
a infarto do miocárdio, enquanto que indivíduos com o genótipo AA podem ter um
efeito protetor a este quadro. Isso pode ser resultante de maiores valores de PAD
em indivíduos com o alelo C comparados com indivíduos com genótipo AA
(PALATINI et al., 2009).
Por fim, Abdollahi e colaboradores (2005) sugeriram que os indivíduos
homozigotos CC podem ter o IMC, a massa corporal e a circunferência da cintura
alterados para valores mais baixos. Além disso, propuseram que o polimorfismo
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A1166C do gene AGTR1 pode influenciar características antropométricas e
metabólicas.

1.11 Visfatina e o polimorfismo rs4730153

A visfatina, também conhecida como pré-B-cell colony-enhancing factor 1
(PBEF) e nitotinamida fosforribosiltranferase (NAMPT), é uma proteína considerada
tanto uma adipocina como também uma citocina devido às suas funções
(MOSCHEN et al., 2007; CHANG et al., 2010). Estes diferentes nomes atribuídos a
esta proteína mostram as diversas funções conferidas a ela, as quais dependem da
origem do tecido e/ou do contexto fisiológico em que ela se enquadra (GALLÍ et al.,
2010).
A visfatina é produzida em grande quantidade no tecido adiposo visceral,
porém também é sintetizada em diversos tipos de células, como da medula óssea,
do fígado e do músculo esquelético (KAMINSKA et al., 2010; WANG; NAKAYAMA,
2010). Vale destacar que a visfatina também é expressa em indivíduos doentes com
cancro gástrico e neoplasias malignas (KIM et al., 2010).
Além de ser produzida no tecido adiposo visceral, a visfatina também exerce
sua ação na gordura visceral, agindo no receptor de insulina e causando um
aumento nos sinais de absorção de glicose - Figura 8 (SETHI; VIDAL-PUIG et al.,
2005). Além disso, a visfatina pode atuar como uma citocina e realizar uma
importante função na regulação de respostas imunes e com isso está envolvida em
diversos processos inflamatórios, como aterosclerose e doenças cardiovasculares
(GARTEN et al., 2009).
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Figura 8 - A gordura visceral e a visfatina
Fonte: SETHI; VIDAL-PUIG et al., (2005)
Existe outras associações feitas em alguns estudos (HALLSCHMID et al.,
2008; RASOULI; KERN, 2008; LAUDES et al., 2010), associando a visfatina
circulante com valores antropométricos e parâmetros metabólicos em doenças como
a obesidade e diabetes tipo 2. Varma e colaboradores (2007) comprovaram a
existência de uma correlação positiva em seres humanos entre a expressão do gene
visfatina, o tecido adiposo visceral e o IMC, e uma correlação negativa entre IMC e
expressão do gene visfatina no tecido adiposo subcutâneo.
O gene que codifica a visfatina está localizado no cromossomo 7q22.1 e
tem relação com a obesidade. Existem cerca de 52 polimorfismos da visfatina de um
único nucleotídeo (SNPs) - dentre eles está o de rs4730153, no qual há uma
substituição de guanina por adenina (JIA et al., 2004; WU et al., 2002).
Segundo Lai e colaboradores (2013) este polimorfismo pode influenciar o
metabolismo lipídico, pois eu seu estudo foi possível verificar uma associação entre
o genótipo GG com a redução dos níveis de triglicérides e aumento da sensibilidade
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à insulina. Já Larrad e colaboradores (2016) ao investigarem o polimorfismo
rs4730153, concluíram que o genótipo AA, em indivíduos obesos, pode estar
associado com valores menores de glicemia em jejum e insulina em jejum. Além
disso, este genótipo pode proteger contra eventos cardiovasculares em indivíduos
obesos e não obesos.
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2 JUSTIFICATIVA

Além dos fatores ambientais relacionados ao estilo de vida, como prática de
atividade física e alimentação, não há como negar a grande importância da genética
para retardar ou acelerar o processo de envelhecimento e suas consequências, o
que contribui de forma significativa para explicar a grande variabilidade dos declínios
fisiológicos e morfológicos de um idoso para outro. Por isso, é importante pesquisar
as relações e interações entre os polimorfismos genéticos, o envelhecimento e o
ambiente para o entendimento dos fenótipos atrelados a esta faixa etária (GOTTLIE
et al., 2007).
Portanto, até o momento foi demonstrado o aumento da população idosa e
que o declínio nos parâmetros de saúde em decorrência do envelhecimento tem
uma influência importante de aspectos genéticos. Há uma grande escassez de
estudos que verifiquem a relação existente entre os parâmetros de saúde com os
polimorfismos citados em populações idosas, principalmente a brasileira.
Estudos que busquem investigar essas relações apresentam uma grande
aplicação para a prática profissional (Gerontólogos, Nutricionistas, Profissionais da
Educação Física, entre outros) porque a partir de seus resultados será possível
predizer as variáveis de saúde de cada idoso que serão mais prejudicadas antes
dele atingir a terceira idade e, consequentemente, planejar intervenções específicas
que previnam estes declínios na saúde.
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3 OBJETIVO

O propósito do presente estudo foi estudar a associação dos polimorfismos
AKT1 G205T (rs1130214), AGTR1 A1166C (rs5186) e visfatina (rs4730153) com
parâmetros de saúde (cognição, qualidade de vida, depressão, capacidade
funcional,

pressão

arterial,

perfil

lipídico

sanguíneo,

antropométricas) em mulheres a partir de 50 anos de idade.

glicemia

e

medidas
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4 MÉTODO

4.1 Cuidados éticos

Este projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
(FFCLRP-USP; CAAE 24579513.4.0000.5407) (ANEXO A). Todas as participantes
assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE A) antes de
iniciarem a participação do estudo, após terem todas as dúvidas esclarecidas pelo
pesquisador responsável.

4.2 Amostra

Trata-se de um estudo descritivo correlacional de característica transversal. A
amostra foi composta por 97 mulheres com idade igual e/ou acima de 50 anos. As
participantes foram recrutadas no momento da avaliação inicial de ingresso ao
Programa de Educação Física para Idosos (PEFI) da Escola de Educação Física e
Esporte de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EEFERP-USP).
O PEFI é um programa de extensão de atividade física multicomponente que
tem como objetivo proporcionar a prática regular de exercícios físicos a pessoas com
idade igual e/ou superior a 40 anos, homens e mulheres, visando a melhoria do seu
bem estar físico e mental, aumentar a capacidade aeróbia, força e flexibilidade,
emagrecimento e melhora do perfil lipídico. O programa consiste em duas aulas por
semana (terça-feira e quinta-feira) de 90 minutos cada aula (das 7h30min às 9h da
manhã), composta por 15 minutos iniciais de aquecimento, equilíbrio, coordenação
motora e jogos, 35 minutos de força muscular, 35 minutos de atividades aeróbias e 5
minutos finais de relaxamento.
Para participar do programa os alunos que têm interesse e se enquadram na
faixa etária permitida devem disponibilizar o nome e telefone para contato ao
professor do programa ou ao docente responsável pelo programa e este contato é
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repassado para a responsável em organizar as avaliações. O pré-requisito para
realizar a avaliação inicial de ingresso ao programa é o participante interessado
possuir um atestado médico liberando-o a realizar atividade física. As avaliações
iniciais são realizadas toda primeira semana de cada mês de janeiro a setembro.
O primeiro contato feito com o participante interessado é via telefone, em que
a responsável pela organização das avaliações esclarece todas as dúvidas a
respeito do programa e verifica se o participante já possui o atestado médico. Após o
contato inicial, se o interessado já tiver obtido o atestado médico, já é marcada com
ele a avaliação inicial.

A avaliação inicial é feita em dois dias da semana, nos

mesmos dias e horários do programa. No primeiro dia (terça-feira a partir das
7h30min), em uma sala de aula da EEFERP, por meio de slides, são realizadas a
apresentação e a explicação do programa aos participantes, estes assinam o termo
de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE A), o termo de responsabilidade
(APÊNDICE B) e o termo de autorização de uso de imagem (APÊNDICE C). No
termo de consentimento livre e esclarecido há todas as informações sobre este
estudo, no termo de responsabilidade contém a questão das faltas que cada
participante pode ter no programa e no termo de autorização do uso de imagem
contém a autorização do participante em consentir o uso de sua imagem para
filmagens e/ou fotos destinadas à pesquisa/ensino durante sua participação no
programa.
Após a assinatura dos termos, os participantes respondem por meio de uma
entrevista o questionário Mini exame do estado mental (MEEM) (ANEXO B), após
são destinados ao ginásio olímpico da EEFERP, no qual há uma sala com os
materiais para a realização da segunda parte da avaliação. Após cinco minutos de
descanso, sentados, é medida a pressão arterial, a massa corporal, a estatura, a
circunferência da cintura e do quadril, e são realizados testes físicos (força de
preensão manual direita e esquerda, sentar e levantar, mãos nas costas, sentar e
alcançar, agilidade e caminhar 6 minutos) - todos são feitos nessa sequência,
respectivamente.
No segundo dia (quinta-feira a partir das 7h30min) a avaliação é realizada no
Laboratório de Fisiologia do Exercício e Metabolismo (LAFEM) na EEFERP, onde é
realizada a coleta de sangue (os participantes ficam em jejum de 12 horas e são
avisados do jejum e do local da coleta na terça-feira anterior) e os participantes
respondem aos seguintes questionários: Questionário internacional de atividade
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física (IPAQ) (ANEXO C), Formulário de marcadores do consumo alimentar (FMCA)
(ANEXO D), Questionário de qualidade de vida SF36 (ANEXO E), Escala de
depressão geriátrica abreviada (GDS15) (ANEXO F) e Critério de classificação
econômica Brasil (CCEB) (ANEXO G). O MEEM e o IPAQ são aplicados na forma de
entrevista e o MEEM é feito primeiro como critério de inclusão.
Nos dois dias de avaliação todos os testes, explicação do programa,
questionários e coleta de sangue foram aplicados e realizados por avaliadores e
profissionais especializados e treinados para isso. Foram realizadas reuniões e
treinamento para a padronização dos mesmos, além de cálculos de erros técnicos
de medida. A coleta de dados foi realizada pelo grupo de pesquisa Núcleo de
estudos em Saúde, Genética e Educação Física (NESGEF) da EEFERP. O
NESGEF é composto por estudantes de graduação e pós-graduação, pelo docente
responsável e pela pesquisadora responsável, mestranda vinculada à Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP).
Todos os testes físicos, dados de composição corporal, informações sobre
condição e histórico de saúde, características sociodemográficas como idade, sexo,
escolaridade e contatos estão contidos em uma ficha (APÊNDICE D), a qual
denominados “Ficha de avaliação”, para posteriormente os dados serem digitados
no banco de dados do programa. Vale ressaltar também que todos os
procedimentos realizados nas avaliações serão descritos no decorrer deste tópico.
Foram incluídos no estudo 97 mulheres com idade a partir de 50 anos e
excluídos do estudo os indivíduos que não foram capazes de realizar os testes
físicos propostos e/ou não estavam dentro da pontuação de corte do questionário
MEEM que rastreia alterações cognitivas. Se o indivíduo apresentasse alguma
pontuação abaixo dos pontos de corte para diferentes níveis educacionais do MEEM
não poderia ser capaz de responder aos demais questionários pela falta de
compreensão ou entendimento. As notas de corte utilizadas para o MEEM foram as
médias de Brucki e colaboradores (2003), a qual é 17 para analfabetos, 22 para
indivíduos com um a quatro anos de estudos, 24 para pessoas com cinco a oito
anos de estudos e 26 para os que estudaram nove anos ou mais. É válido destacar
que as participantes também foram interrogadas em relação à condição
socioeconômica pelo questionário Critério de classificação econômica Brasil CCEB
(ABEP, 2011), devido ao potencial poder influenciador desta variável nos resultados
do presente estudo.
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Como o objetivo do estudo é comparar grupos diferentes, é necessário que o
tamanho amostral seja calculado. Foi realizada uma amostra piloto de tamanho n=10
para cada grupo, em que foram coletados os dados com o objetivo de observar a
variabilidade das variáveis a serem estudadas, permitindo assim o cálculo do
tamanho amostral (SINGER; ANDRADE, 2000). A partir destes dados, foi calculado
o tamanho da amostra definitiva considerando o poder do teste de 80% e nível de
significância de 5%. Considerando que o tamanho amostral das análises sanguíneas
foi menor, foi realizado este cálculo com os dados de HDL-colesterol (desvio padrão
de 11,6 mg/dl e diferença esperada de 10 mg/dl) e o resultado foi de 15 indivíduos
por grupo.
As participantes do estudo foram divididas em dois e três grupos em relação a
cada um dos polimorfismos:
- AKT1: grupo GG e grupo GT/TT; e grupo GG, GT e TT;
- AGTR1: grupo AA e grupo AC/CC; e grupo AA, AC e CC;
- Visfatina: grupo GG e grupo AG/AA; e grupo GG, AG e AA;
Uma preocupação relevante em estudos que envolvem a genética é o
tamanho da amostra ser adequado para o objetivo do estudo. Por isso, tivemos o
cuidado de verificar que ao dividirmos os indivíduos em dois grupos, de acordo com
cada um dos polimorfismos, nenhum grupo apresentará número reduzido de
indivíduos. Segundo Santana e colaboradores (2011), as frequências dos alelos do
gene AKT1 são 61,4% para GG e 38,5% para GT/TT. Já no gene AGTR1,
Kvehaugen e colaboradores (2012) encontraram 49,3% para AA e 50,6% para
AC/CC. Por fim, em relação à visfatina, Larrad e colaboradores (2016) encontraram
33,9% para GG e 66,1% para AA/AG.

4.3 Avaliação antropométrica, da glicemia, do perfil lipídico sanguíneo e da
pressão arterial

Os seguintes parâmetros foram avaliados: massa corporal, estatura, índice de
massa corporal, circunferência da cintura e do quadril, pressão arterial, glicemia de
jejum e perfil lipídico sanguíneo (colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol e
triglicérides). A massa corporal foi expressa em quilogramas e a estatura em metro,
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medidas por uma balança digital com estadiômetro (modelo W110 H - Welmy) Figura 9.

Figura 9 - Balança digital com estadiômetro (modelo W110 H - Welmy)
Fonte:http://centermedical.vteximg.com.br/arquivos/ids/157639-10001000/0026-balanca-antropometrica-welmy-w110-h-led.jpg

A circunferência da cintura foi medida no ponto médio entre o último arco
costal e a crista ilíaca, com o indivíduo em pé e no ponto máximo da expiração
normal e o resultado foi expresso em centímetros. A circunferência do quadril
também foi medida com precisão de 0,1 cm em volta das coxas, na altura do
trocânter maior, com o indivíduo em pé, e o resultado também foi expresso em
centímetros (RODRIGUES et al., 2010).
A pressão arterial foi avaliada por meio de um aparelho medidor de pressão
OMRON digital automático de braço (modelo HEM-7113 – Figura 10) que usa o
método oscilométrico de medição - o monitor detecta o movimento do sangue pela
artéria braquial e o converte em uma leitura digital. A medida foi realizada com o
participante estando em repouso por pelo menos cinco minutos, de acordo com
Sociedade Brasileira de Hipertensão (2010).
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Figura 10 - Aparelho medidor de pressão OMRON digital automático de braço
(modelo HEM-7113)
Fonte: https://www.omronhealthcare.la/pt_BR/product/monitor-pressao-arterialbraco-automatico

A coleta de sangue foi feita entre 7h30 e 9h da manhã, com as participantes
em jejum de 12 horas. As coletas foram feitas por um profissional especializado
(enfermeiro), utilizando seringas e agulhas descartáveis - foi coletado cerca de 20 ml
de sangue venoso por participante.
Quanto às variáveis relacionadas ao perfil lipídico sanguíneo, o sangue foi
analisado em laboratório, sendo avaliado por um bioquímico e aparelho auto
analisador BT 3000 plus da marca Wiener Lab. Os reagentes utilizados para análise
foram do mesmo lote (LABORLAB) e os métodos utilizados foram o método
enzimático para a glicemia (a glicose oxidase catalisa a oxidação da glicose de
acordo com a seguinte reação: glicose + oxigênio + água  ácido glucônico + H2O2
- e o peróxido de hidrogênio formado reage com 4-aminoantipirina e fenol, sob ação
catalisadora da peroxidase, por meio de uma reação oxidativa de acoplamento,
formando uma antipirilquinonimina vermelha cuja intensidade de cor é proporcional à
concentração da glicose na amostra), colesterol total (os ésteres de colesterol são
hidrolisados pela colesterol esterase a colesterol livre e ácidos graxos. O colesterol é
oxidado pela colesterol oxidase a colestemona e peróxido de hidrogênio. Na
presença de peroxidase e peróxido de hidrogênio, o fenol e a 4-aminoantipirina são
oxidados formando a antipirilquinonimina, que tem absortividade máxima em 500
nm) e triglicerídeos (o glicerol liberado na hidrólise dos triglicérides catalisada pela
lipase da lipoproteína é convertido pela ação da glicerolquinase em glicerol-3-
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fosfato, que é oxidado a dihidroxiacetona e peróxido de hidrogênio na presença da
glicerolfosfato oxidase. A reação de acoplamento que ocorre entre peróxido de
hidrogênio, 4-aminoantipirina e ESPAS (N-etil N-sufopropil n-anizidine) é catalisada
pela peroxidase, produzindo a quinoneimina, que tem máximo de absorbância em
540 nm); e o colorimétrico para HDL-colesterol [as lipoproteínas de baixa densidade
(VLDL) e as lipoproteínas de baixa densidade (LDL) são quantitativamente
precipitadas e, após centrifugação, o colesterol ligado às lipoproteínas de alta
densidade (colesterol HDL) é determinado no sobrenadante]. O LDL-colesterol foi
calculado por meio da equação de Friedewald ([LDL] = (CT - HDL) - (TG0/5)
(WARNICK et al., 1990).

4.4 Avaliação da cognição

A avaliação da cognição foi realizada pelo Mini exame do estado mental
(MEEM) (ANEXO B), que permite a avaliação da função cognitiva (orientação
temporal e espacial, memória imediata, atenção e cálculo, memória de evocação,
linguagem, habilidades visuoespaciais e praxia construcional) e o rastreio de
quadros demenciais (JÚNIOR; GOMES, 2016). Este instrumento possui algumas
vantagens, como a facilidade na utilização e a rapidez, sendo possível realizar todo
seu preenchimento em cerca de 10 minutos (ALMEIDA, 1999; LOURENÇO; VERAS,
2006; BRUCKI et al., 2003).
O MEEM foi elaborado nos Estados Unidos da América, publicado por
Folstein e colaboradores (1975) e é um dos testes mais empregados e explorados
em todo o mundo - pode ser usado isoladamente ou incorporado em instrumentos
mais amplos. Além disso, o MEEM é bastante utilizado em ambientes clínicos para a
detecção de declínio cognitivo (LAKS et al., 2003). Sua pontuação varia de 0 a 30
pontos (FOLSTEIN et al., 1975).
A primeira versão do MEEM sugerida para a língua portuguesa foi traduzida
no final da década de 80 (TAVARES, 1989), proposto a pessoas idosas com
escolaridade acima de oito anos (MELO; BARBOSA, 2015). Em 1994 Bertolucci e
colaboradores investigaram o impacto da escolaridade na pontuação total do MEEM
e propuseram pontuações de corte de acordo com a educação formal.
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Posteriormente, Brucki e colaboradores (2003) também utilizaram a questão da
escolaridade na nota de corte do instrumento em versão que foi recomendada para
uso pelo Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da
Academia Brasileira de Neurologia em rastreio da doença de Alzheimer (NITRINI et
al., 2005). Por isso, neste estudo utilizamos esta nota de corte, a qual é 17 para
analfabetos, 22 para indivíduos com um a quatro anos de estudos, 24 para pessoas
com cinco a oito anos de estudos e 26 para os que estudaram nove anos ou mais
(BRUCKI et al., 2003).

4.5 Avaliação do nível de atividade física

Para certificar que as possíveis diferenças entre os grupos nas variáveis de
interesse estão relacionadas às diferenças genéticas e não a fatores ambientais, o
nível de atividade física foi avaliado pelo Questionário internacional de atividade
física (IPAQ) (ANEXO C). Ele avalia a frequência, em dias, e a duração, em minutos,
das atividades físicas realizadas por mais de dez minutos contínuos durante uma
semana normal.
Este questionário foi validado no Brasil pelo Centro de Estudos do Laboratório
de Aptidão Física de São Caetano do Sul (CELAFISCS) (MATSUDO et al., 2001).
Foi utilizada a versão curta do questionário, a qual inclui os quatro componentes da
atividade física: atividade física no trabalho, atividade física como meio de
transporte, atividade física em casa (trabalho, tarefas domésticas e cuidados com a
família) e atividade física no lazer (esporte e recreação), classificadas em vigorosas,
moderadas e caminhada, segundo o relato dos participantes.

4.6 Avaliação de testes funcionais

A avaliação funcional foi feita pelos seguintes testes:
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- Força de membros inferiores: sentar e levantar validado por Rikli e Jones
(1999) (consiste em contar o número de vezes que o participante é capaz de se
sentar e levantar de uma cadeira durante 30 segundos - Figura 11);

Figura 11 - Teste sentar e levantar

- Força de membros superiores: força de preensão manual - foram
realizadas três tentativas de força isométrica (mão direita e esquerda) com intervalos
de 10 segundos entre cada execução, sendo considerado o melhor resultado de
cada lado, utilizando um dinamômetro hidráulico (modelo 300 lbs/135 kg BASELINE®) (REBELATTO et al., 2007). A alça do dinamômetro foi regulada na
segunda posição, considerada padrão pela Sociedade Americana de Terapeutas de
Mão (ABDALLA; BRANDÃO, 2005). Este teste foi realizado com o indivíduo na
posição em pé com os pés paralelos ao quadril, com o cotovelo estendido e relaxado
- Figura 12.

Figura 12 - Teste força de preensão manual direita e esquerda
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- Agilidade e equilíbrio dinâmico: neste teste o participante se levantou de
uma cadeira e deu uma volta em um cone localizado à direita a 1,5 m para trás e 1,8
m para o lado da cadeira, e retornou o mais rápido possível à posição sentada na
cadeira. Imediatamente, o participante levantou os pés do chão (para garantir a
finalização do movimento) e iniciou o mesmo movimento para o lado oposto,
completando um ciclo. Uma tentativa equivale a dois ciclos. Foram realizadas duas
tentativas e o resultado final foi o menor tempo na realização entre as duas
tentativas (OSNESS et al., 1990) - Figura 13.

3,60 m

Início/fim
1,50 m

1,50 m

1,80 m

1,80 m

Figura 13 - Representação esquemática do teste de agilidade e equilíbrio
dinâmico
Fonte: Zago (2002)
- Capacidade aeróbia: por meio do teste de caminhada de seis minutos - foi
anotada a distância percorrida e o percurso foi um retângulo de 4,57 m por 18,28 m
(RIKLI; JONES, 1999) - Figura 14.
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Figura 14 - Teste caminhar 6 minutos

- Flexibilidade: por meio dos testes propostos por Rikli e Jones (1999) - teste
mãos nas costas, no qual é medida a distância entre as extremidades distais com
uma régua dos dois dedos médios das mãos; e teste de sentar e alcançar, que
utiliza uma cadeira e consiste em medir a distância entre a extremidade distal do
dedo médio da mão e a extremidade distal do terceiro pododáctilo. Foram realizadas
duas tentativas em ambos os testes, sendo considerado o melhor resultado - os
resultados serão expressos em centímetros em ambos os testes. Segundo Virtuoso
Júnior e Guerra (2011), o teste de flexibilidade da bateria de Fullerton (RIKLI;
JONES, 1999) é sugerido para grupos com características mais heterogêneas, como
idosos, devido ao fato de terem apresentado os melhores coeficientes de correlação
intraclasse - Figura 15.

Figura 15 - Testes mãos nas costas e sentar e alcançar
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4.7 Avaliação nutricional

Do mesmo modo que a avaliação do nível de atividade física, fizemos a
avaliação nutricional para certificar que as possíveis diferenças existentes entre os
grupos nas variáveis de interesse estejam relacionadas às diferenças genéticas e
não a fatores ambientais. Ela foi feita pelo Formulário de marcadores do consumo
alimentar (ANEXO D) do Ministério da Saúde, do Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional, que tem como objetivo identificar com que frequência o entrevistado
consumiu alguns alimentos ou bebidas nos sete dias anteriores à entrevista
(BRASIL, 2008).

4.8 Avaliação da qualidade de vida

A qualidade de vida foi avaliada pelo Questionário de qualidade de vida SF-36
(Medical Outcomes Study 36 - Item Short - Form Health Survey) (ANEXO E), que foi
traduzido e validado para o português por Ciconelli e colaboradores (1999). Este
instrumento é de fácil compreensão e administração por não ser tão extenso.
O SF-36 é multidimensional, formado por 36 itens, englobando dois
componentes, o físico abrangendo capacidade funcional, aspectos físicos, dor e
estado geral da saúde, e o componente mental que inclui os domínios vitalidade,
aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental (WARE et al., 1994). Sua
pontuação varia de 0 a 100 para cada componente e quanto maior a pontuação
maior a percepção do indivíduo acerca do estado geral de saúde e da qualidade de
vida (WARE et al., 1992).

4.9 Avaliação de depressão

Para a avaliação dos níveis de depressão foi utilizada a Escala de Depressão
Geriátrica (GDS) (ANEXO F) criada por Yesavage e colaboradores (1983) e validada
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para o português do Brasil por Almeida e Almeida (1999). Nesse estudo utilizamos a
versão curta da escala, a Escala de Depressão Geriátrica Abreviada (GDS15), que
foi elaborada por Sheikh e Yesavage (1986) a partir de itens da versão original que
se relacionam fortemente com o diagnóstico de depressão. Este questionário
rastreia sintomas depressivos.
Sua pontuação consiste na soma das devidas respostas de acordo com cada
pergunta. Segundo Yesavage e colaboradores (1983), zero a cinco pontos é
considerado um exame normal, de seis a 10 pontos é avaliado como um quadro
depressivo leve, e igual ou superior a 11 pontos é considerado uma provável
depressão grave.

4.10 Avaliação da classificação econômica

Para avaliar a classificação econômica foi utilizado o Critério de classificação
econômica Brasil (CCEB) (ANEXO G) que foi feito pela Associação Brasileira de
Empresas de Pesquisa (ABEP, 2011). O CCEB é um questionário que avalia o
poder de compra das famílias urbanas, levando a uma classificação de classes
econômicas.
O questionário é composto por itens de consumo, como automóvel, geladeira,
freezer, rádio, televisão, máquina de lavar, videocassete e/ou DVD e banheiro, a
escolaridade do chefe de família e a presença de empregados domésticos. Abaixo
estão os valores de corte do CCEB (Tabela 1):
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Tabela 1 - Valores de corte do critério Brasil de classificação econômica
Classe

Pontos

A1

42-46

A2

35-41

B1

29-34

B2

23-28

C1

18-22

C2

14-17

D

8-13

E

0-7

Fonte: ABEP (2011)

4. 11 Dosagem Angiotensina II

Foi coletado 4 ml de sangue venoso em tubos plásticos e adicionados
inibidores de proteases (10µl de EDTA 1 mM, 10µl de pepstatina A 500µM, 10µl de
PMSF 1 mM, 10µl de parahidroximercuriobenzoato 1 mM e 50µl de fenantrolina
30mM para cada 10ml de sangue de cada indivíduo), após levados os tubos para a
centrífuga (20 minutos, 3300rpm, 4ºC) foi coletado o plasma e armazenado no -20ºC

(REIS et al., 2010). A extração de Angiotensina II foi realizada com ácido
trifluoroacético (TFA 0,1%) em colunas C-18 (SEP-Column RIK-SEPCOL-1,
Peninsula Laboratories) ativadas com solução de acetonitrila 60% em TFA
0,1%. Para a dosagem de Angiotensina II as amostras foram liofilizadas para
a remoção da acetonitrila e do TFA, ressuspensas em tampão II (solução
0,9% de NaCl, 0,12% de BSA e 0,03% de ácido acético) e submetidas ao
radioimunoensaio. A angiotensina II foi marcada com a presença do resíduo
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de tirosina na molécula com a utilização do iodo radioativo ( 125I) pelo método
da lactoperoxidase, foi misturado 1µg do hormônio AngII diluído em 20µl de
tampão fosfato 0,05M, pH 7,5 com 0,5mCi de

125

I. Após foi adicionado a

enzima lactoperoxidase (10µl) e 20µl de água oxigenada a 0,002%, o volume
da solução foi completado para 200µl com TFA 0,1% para colocar no aparelho
HPLC (High Pressure Liquid Chromatography – 10ª, Shimadzu) para a
purificação e marcação da Ang II. Este procedimento pode ser feito em ratos e
em humanos, pois a Ang II possui a mesma composição em todas as
espécies de mamíferos (TAKEI et al., 2004).

4.12 Genotipagem

O processo de extração de DNA utilizado foi o de Salting Out (LAHIRI;
NURNBERGER, 1991). Primeiramente foi coletado 4 ml de sangue venoso em um
tubo de EDTA e adicionado a 20 ml de uma solução (0,3 M de sacarose, 10 mM
Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM MgCl 6 H2O e 1% Triton X). A solução obtida foi
centrifugada a 3300 rotações por minuto (rpm) durante cinco minutos a 4ºC. Ao final
da centrifugação o sobrenadante foi descartado e o precipitado suspenso em
solução (0,075 M NaCl, 0,024 M EDTA). Na sequência, foi adicionado 1,1 ml de
perclorato de sódio 5 M, 1,25 µl de SDS 10% e agitado vigorosamente por 15
segundos. Foi então adicionado 2 ml de NaCl 6 M (solução saturada) e agitado
vigorosamente por mais 15 segundos. A solução obtida foi então centrifugada a
3000 rpm por oito minutos em temperatura ambiente. O sobrenadante foi coletado
em um tubo estéril e foi adicionado 7 ml de álcool isopropílico. A adição do álcool faz
com que o DNA se precipite, formando um precipitado visível e viscoso. O DNA foi
então coletado e transferido para um tubo de 1,5 ml e lavado com álcool etílico 70%
três vezes. Após as lavagens o DNA foi deixado para secar por aproximadamente
uma hora, sendo então diluído em 100-200 µl de água ultrapura. A qualidade e a
concentração de DNA da amostra foram avaliadas por espectrofotometria (BioDrop
µlite PC). Foram avaliadas as razões 230/260 e 280/260, sendo que o nível de
pureza adotado como um mínimo satisfatório foi de 1,7 pra cada uma das razões.
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O polimorfismo G205T do gene AKT1 (rs1130214) foi genotipado utilizando
um ensaio de discriminação alélica TaqMan (C_26352825_10) da Applied
Biosystems - todas as reações foram realizadas em um sistema de PCR em tempo
real da mesma marca (Applied Step One plus). Os polimorfismos rs4730153 do gene
da visfatina e A1166C (rs5186) do gene do AGTR1 foram genotipados da mesma
forma e os códigos de identificação dos ensaios foram C_2673294_10 e
C_3187716_10, respectivamente (DEVANEY et al., 2011; MCKENZIE et al., 2011).

4. 13 Análise estatística

Inicialmente foi realizada uma análise exploratória e descritiva dos dados em
média e desvio padrão. A distribuição dos dados foi analisada por meio do teste de
Kolmogorov-Smirnov. Como os dados apresentaram distribuição normal, o que é
esperado pela literatura científica, a comparação entre os grupos com diferentes
genótipos foi realizada pelo teste t para amostras independentes em relação a cada
um dos polimorfismos genéticos quando houve divisão em dois grupos para cada
polimorfismo, e ANOVA de uma via para amostras independentes quando houve
divisão em três grupos de acordo com os polimorfismos, no programa SigmaStat 3.5.
O nível de significância considerado foi de 5%.
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5 RESULTADOS

Na tabela 2 estão apresentados os resultados do test t de Student dos dados
antropométricos, de glicemia, perfil lipídico sanguíneo e pressão arterial do
polimorfismo da AKT1 (GG=47,9%; GT/TT=52,1%). As variáveis massa corporal,
IMC e colesterol HDL apresentaram diferença estatística, nas quais o grupo GG teve
valores aumentados na massa corporal e no IMC e valores diminuídos no colesterol
HDL comparado com o grupo GT/TT.

61

Tabela 2 - Dados antropométricos, glicemia, perfil lipídico sanguíneo e pressão
arterial em relação ao polimorfismo AKT1. Dados apresentados como média ±
desvio padrão.

Idade (anos)

Massa corporal (kg)

Estatura (m)

IMC (kg/m²)

CC (cm)

CQ (cm)

GG

GT/TT

p

61,4±7,0

62,7±8,7

0,443

(n=46)

(n=50)

72,7±15,2

67,0±13,4

(n=46)

(n=50)

1,57±0,1

1,57±0,1

(n=46)

(n=50)

29,4±6,2

27,1±4,9

(n=46)

(n=50)

95,3±12,0

91,9±12,3

(n=46)

(n=50)

105,6±12,2 102,3±10,8
(n=46)

PAS (mmHg)

PAD (mmHg)

Glicemia (mg/dl)

(n=46)

(n=50)

80,7±15,2

77,1±9,0

(n=46)

(n=50)

104,6±25,1 112,6±73,9

Colesterol LDL (mg/dl)

(n=20)

(n=29)

46,6±9,9

56,9±12,5

(n=20)

(n=29)

119,1±40,4 112,2±25,4
(n=20)

Triglicérides (mg/dl)

0,166

0,174

0,697

0,178

0,646

0,323

0,003*

0,464

(n=29)

139,0±74,1 119,8±60,5
(n=20)

0,053*

(n=29)

Colesterol total (mg/dl) 193,5±45,1 193,0±29,4

Colesterol HDL (mg/dl)

0,661

(n=50)

125,5±18,0 124,1±18,6

(n=20)

0,055*

0,323

(n=29)

IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência da
cintura; CQ: circunferência do quadril; PAS: pressão arterial
sistólica; PAD: pressão arterial diastólica. Foi realizado teste
t de Student para dados paramétricos não pareados.

62

Na tabela 3 estão apresentados os resultados do teste t de Student dos dados
dos testes funcionais em relação ao polimorfismo da AKT1. Houve diferença
estatística nos testes de força de preensão manual direita e esquerda, nos quais o
grupo GG mostrou valores maiores comparado com o grupo GT/TT.

Tabela 3 - Testes funcionais em relação ao polimorfismo AKT1. Dados apresentados
como média ± desvio padrão.

Sentar e levantar (reps)

FPMD (KGS)

FPME (KGS)

Agilidade (seg)

Caminhar 6 min (m)

Mãos nas costas (cm)

Sentar e alcançar (cm)

GG

GT/TT

p

16±4,7

14±4,1

0,065

(n=45)

(n=49)

27±6,6

25±4,5

(n=46)

(n=50)

24±5,0

22±4,9

(n=46)

(n=50)

26,3±5,3

27,6±4,6

(n=46)

(n=45)

543,4±68,6 527,4±78,3
(n=44)

(n=46)

-6±8,8

-6±12,6

(n=45)

(n=49)

0±9,2

-1±8,0

(n=46)

(n=49)

0,059*

0,017*

0,222

0,308

0,857

0,584

FPMD: força de preensão manual direita; FPME: força de
preensão manual esquerda. Foi realizado teste t de Student
para dados paramétricos não pareados.
Na tabela 4 estão apresentados os resultados do teste t de Student dos dados
dos questionários em relação ao polimorfismo da AKT1, os quais não apresentaram
diferença estatística entre os grupos.
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Tabela 4 - Questionários em relação ao polimorfismo AKT1. Dados apresentados
como média ± desvio padrão.

MEEM (pontos)

GG

GT/TT

P

27±2,3

27±2,7

0,136

(n=46)

(n=50)

IPAQ:
Caminhada (min/semana)

183,6±189,5 263,2±324,0 0,151
(n=46)

AF moderada (min/semana)

AF vigorosa (min/semana)

Anos de estudo (anos)

CCEB (pontos)

(n=48)

465,8±576,3 359,4±434,4 0,314
(n=46)

(n=48)

165,5±358,0

78,9±200,7

(n=46)

(n=47)

10,3±5,0

10,7±4,8

(n=44)

(n=45)

26,3±8,0

23,4±7,0

(n=46)

(n=50)

24±7,2

24±7,2

(n=46)

(n=50)

6±5,0

6±5,5

(n=46)

(n=50)

18±9,3

18±8,4

(n=46)

(n=50)

60,7±9,0

57,9±11,4

(n=46)

(n=50)

53,8±8,9

50,6±11,6

(n=46)

(n=50)

3±2,3

4±2,8

(n=46)

(n=50)

0,152

0,738

0,065

FMCA:
Alimentação saudável (pontos)

Alimentação não saudável (pontos)

Classificação (pontos)

0,868

0,912

0,841

SF36:
Escore físico (pontos)

Escore mental (pontos)

GDS-15 (pontos)

0,186

0,135

0,160

MEEM: mini exame do estado mental; IPAQ: questionário internacional de
atividade física; CCEB: critério de classificação econômica Brasil; FMCA:
formulário de marcadores de consumo alimentar; SF36: questionário de
qualidade de vida; GDS-15: escala de depressão geriátrica abreviada. Foi
realizado teste t de Student para dados paramétricos não pareados.
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Na tabela 5 estão apresentados os resultados do teste t de Student dos dados
antropométricos, de glicemia, perfil lipídico sanguíneo e pressão arterial em relação
ao polimorfismo da AGTR1 (AA=65,9%; AC/CC=34,1%). Não houve diferença
estatística entre os grupos.
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Tabela 5 - Dados antropométricos, glicemia, perfil lipídico sanguíneo e pressão
arterial em relação ao polimorfismo da AGTR1. Dados apresentados como média ±
desvio padrão.

Idade (anos)

Massa corporal (kg)

Estatura (m)

IMC (kg/m²)

CC (cm)

CQ (cm)

AA

AC/CC

P

62,0±7,8

62,2±8,2

0,901

(n=64)

(n=33)

70,1±14,5

69,0±14,6

(n=64)

(n=33)

1,58±0,1

1,56±0,0

(n=64)

(n=33)

28,1±5,3

28,5±6,2

(n=64)

(n=33)

94,0±13,1

92,7±10,3

(n=64)

(n=33)

PAD (mmHg)

Glicemia (mg/dl)

Colesterol HDL (mg/dl)

Colesterol LDL (mg/dl)

Dosagem Ang II (pg/ml)

0,638

(n=33)

(n=64)

(n=33)

79,1±11,0

77,7±16,4

(n=64)

(n=33)

0,611

102,2±21,8 118,7±88,7 0,331
(n=20)

194,3±40,6 189,4±29,4 0,646
(n=30)

(n=20)

54,9±13,7

50,4±10,7

(n=30)

(n=20)

0,216

114,8±36,9 112,4±26,6 0,808
(n=30)

Triglicérides (mg/dl)

0,737

124,8±17,9 123,9±19,5 0,829

(n=30)
Colesterol total (mg/dl)

0,055

103,9±11,2 103,9±12,1 0,978
(n=64)

PAS (mmHg)

0,721

(n=20)

123,3±53,2 133,4±82,0 0,600
(n=30)

(n=20)

44,8±38,1

42,2±32,0

(n=15)

(n=18)

0,831

IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência da
cintura; CQ: circunferência do quadril; PAS: pressão arterial
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sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; Ang II:
angiotensina II. Foi realizado teste t de Student para dados
paramétricos não pareados.
Na tabela 6 estão apresentados os resultados do teste t de Student dos dados
dos testes funcionais em relação ao polimorfismo da AGTR1, os quais não
apresentaram diferença estatística comparando os dois grupos AA com AC/CC.

Tabela 6 - Testes funcionais em relação ao polimorfismo da AGTR1. Dados
apresentados como média ± desvio padrão.

Sentar e levantar (reps)

FPMD (KGS)

FPME (KGS)

Agilidade (seg)

Caminhar 6 min (m)

Mãos nas costas (cm)

Sentar e alcançar (cm)

AA

AC/CC

P

16±4,3

15±4,6

0,325

(n=63)

(n=32)

25±4,8

27±7,1

(n=64)

(n=33)

23±4,7

23±5,0

(n=64)

(n=33)

26,8±5,0

27,4±4,9

(n=61)

(n=31)

0,171

0,785

0,547

530,5±71,5 542,1±78,3 0,480
(n=60)

(n=31)

-6±11,9

-7±8,9

(n=64)

(n=31)

0±8,3

-1±9,1

(n=64)

(n=32)

0,720

0,913

FPMD: força de preensão manual direita; FPME: força de
preensão manual esquerda. Foi realizado teste t de Student
para dados paramétricos não pareados.
Na tabela 7 estão apresentados os resultados do teste t de Student dos dados
dos questionários em relação ao polimorfismo da AGTR1. Foi demonstrado que nas
variáveis do questionário IPAQ caminhada e atividade física vigorosa houve
diferença estatística - o grupo AA apresentou valores aumentados nessas variáveis
comparado com o grupo AC/CC.
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Tabela 7 – Questionários em relação ao polimorfismo da AGTR1. Dados
apresentados como média ± desvio padrão.

MEEM (pontos)

AA

AC/CC

P

27±2,5

27±2,6

0,451

(n=64)

(n=33)

IPAQ:
Caminhada (min/semana)

262,8±300,4 149,1±169,9 0,048*
(n=62)

AF moderada (min/semana)

AF vigorosa (min/semana)

Anos de estudo (anos)

CCEB (pontos)

(n=33)

444,4±533,5 355,2±453,5
(n=62)

(n=33)

168,0±344,2

28,4±74,2

(n=62)

(n=32)

10,3±4,7

10,7±5,3

(n=58)

(n=32)

24,2±7,7

26,0±7,3

(n=64)

(n=33)

23±7,2

25±7,0

(n=64)

(n=33)

6±5,7

5±4,3

(n=64)

(n=33)

18±9,3

19±7,7

(n=64)

(n=33)

60,0±10,5

57,9±10,0

(n=64)

(n=33)

53,2±10,9

50,4±9,4

(n=64)

(n=33)

3±2,6

3±2,6

(n=64)

(n=33)

0,416

0,026*

0,739

0,262

FMCA:
Alimentação saudável (pontos)

Alimentação não saudável (pontos)

Classificação (pontos)

0,464

0,603

0,365

SF36:
Escore físico (pontos)

Escore mental (pontos)

GDS-15 (pontos)

0,334

0,210

0,521

MEEM: mini exame do estado mental; IPAQ: questionário internacional de
atividade física; CCEB: critério de classificação econômica Brasil; FMCA:
formulário de marcadores de consumo alimentar; SF36: questionário de
qualidade de vida; GDS-15: escala de depressão geriátrica abreviada. Foi
realizado teste t de Student para dados paramétricos não pareados.
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Na tabela 8 estão apresentados os resultados do teste t de Student dos dados
antropométricos, de glicemia, perfil lipídico sanguíneo e pressão arterial em relação
ao polimorfismo da visfatina (GG= 30,9%; AA/GG= 69,1%). As variáveis que
apresentaram diferença estatística foram colesterol HDL e triglicérides, nas quais o
grupo GG apresentou valores aumentados na variável triglicérides e valores
diminuídos no colesterol HDL comparado com o grupo AA/AG.
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Tabela 8 - Dados antropométricos, glicemia, perfil lipídico sanguíneo e pressão
arterial em relação ao polimorfismo da visfatina. Dados apresentados como média ±
desvio padrão.

Idade (anos)

Massa corporal (kg)

Estatura (m)

IMC (kg/m²)

CC (cm)

CQ (cm)

PAS (mmHg)

PAD (mmHg)

Glicemia (mg/dl)

Colesterol total (mg/dl)

Colesterol HDL (mg/dl)

Colesterol LDL (mg/dl)

Triglicérides (mg/dl)

GG

AA/AG

P

60,4±6,5

62,9±8,4

0,163

(n=30)

(n=67)

73,0±16,4

68,3±13,4

(n=30)

(n=67)

1,57±0,0

1,57±0,1

(n=30)

(n=67)

29,5±6,5

27,6±5,1

(n=30)

(n=67)

96,2±14,5

92,4±10,9

(n=30)

(n=67)

107,2±13,9

102,4±10,0

(n=30)

(n=67)

124,2±16,5

124,6±19,2

(n=30)

(n=67)

78,8±9,4

78,5±14,4

(n=30)

(n=67)

131,6±102,9

99,9±23,1

(n=14)

(n=36)

195,5±29,2

191,2±39,0

(n=14)

(n=36)

46,9±10,1

55,5±12,9

(n=14)

(n=36)

115,6±27,1

113,1±35,2

(n=14)

(n=36)

164,5±77,3
(n=14)

0,137

0,989

0,120

0,150

0,058

0,923

0,923

0,084

0,709

0,031*

0,810

112,9±55,2 0,011*
(n=36)

IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência da cintura;
CQ: circunferência do quadril; PAS: pressão arterial sistólica;
PAD: pressão arterial diastólica. Foi realizado teste t de
Student para dados paramétricos não pareados.
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Na tabela 9 estão apresentados os resultados do test t de Student dos dados
dos testes funcionais em relação ao polimorfismo da visfatina, os quais não
apresentaram diferença estatística entre os grupos GG e AA/AG.

Tabela 9 - Testes funcionais em relação ao polimorfismo da visfatina. Dados
apresentados como média ± desvio padrão.

Sentar e levantar (reps)

FPMD (KGS)

FPME (KGS)

Agilidade (seg)

Caminhar 6 min (m)
Mãos nas costas (cm)A
Sentar e alcançar (cm)B

GG

AA/AG

P

16±5,5

15±3,8

0,308

(n=30)

(n=65)

26±4,6

26±6,1

(n=30)

(n=67)

23±4,7

23±4,8

(n=30)

(n=67)

26,9±5,2

27,0±5,0

(n=28)

(n=64)

0,910

0,999

0,885

543,2±81,4 530,6±70,3 0,456
(n=28)

(n=63)

-5±9,0

-7±11,8

(n=30)

(n=65)

0±9,8

-1±7,9

(n=30)

(n=66)

0,613

0,762

FPMD: força de preensão manual direita; FPME: força de
preensão manual esquerda. Foi realizado teste t de Student
para dados paramétricos não pareados.
Na tabela 10 estão apresentados os resultados do test t de Student dos dados
dos questionários em relação ao polimorfismo da visfatina, os quais não
apresentaram diferença estatística entre os grupos GG e AA/AG.
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Tabela 10 - Questionários em relação ao polimorfismo da visfatina. Dados
apresentados como média ± desvio padrão.

MEEM (pontos)

GG

AA/AG

P

27±2,1

27±2,8

0,507

(n=30)

(n=67)

IPAQ:
Caminhada (min/semana)

187±195,6 239,4±293,0 0,379
(n=29)

AF moderada (min/semana)

546±621,9 355,1±439,4 0,090
(n=29)

AF vigorosa (min/semana)

Anos de estudo (anos)

CCEB (pontos)

(n=66)

(n=66)

166±378,3 100,4±241,0 0,317
(n=29)

(n=65)

11,5±4,9

10,0±4,9

(n=28)

(n=62)

26,4±8,5

24,1±7,1

(n=30)

(n=67)

25±6,1

23±7,5

(n=30)

(n=67)

5±3,1

6±5,9

(n=30)

(n=67)

20±6,3

17±9,6

(n=30)

(n=67)

60,1±11,2

58,9±9,9

(n=30)

(n=67)

52,2±11,2

52,3±10,2

(n=30)

(n=67)

3±2,5

3±2,6

(n=30)

(n=67)

0,177

0,163

FMCA:
Alimentação saudável (pontos)

Alimentação não saudável (pontos)

Classificação (pontos)

0,220

0,300

0,105

SF36:
Escore físico (pontos)

Escore mental (pontos)

GDS-15 (pontos)

0,608

0,972

0,533

MEEM: mini exame do estado mental; IPAQ: questionário internacional de
atividade física; CCEB: critério de classificação econômica Brasil; FMCA:
formulário de marcadores de consumo alimentar; SF36: questionário de
qualidade de vida; GDS-15: escala de depressão geriátrica abreviada. Foi
realizado teste t de Student para dados paramétricos não pareados.
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Na tabela 11 estão apresentados os resultados do teste ANOVA de uma via
dos dados de idade, antropométricos, de glicemia, perfil lipídico sanguíneo e
pressão arterial em relação ao polimorfismo da AKT1 (GG=47,9%; GT=42,7%;
TT=9,4%). Houve diferença estatística nas variáveis massa corporal e circunferência
da cintura em que o grupo TT apresentou valores diminuídos comparado com o
grupo GG, e valores diminuídos no IMC comparado com o grupo GG e GT. Vale
ressaltar que na variável colesterol HDL, apesar do valor de p ser baixo, no post hoc
não houve nenhuma diferença entre os grupos.
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Tabela 11 - Dados antropométricos, glicemia, perfil lipídico sanguíneo e pressão
arterial em relação ao polimorfismo da AKT1. Dados apresentados como média ±
desvio padrão.

Idade (anos)

Massa corporal (kg)

Estatura (m)

IMC (kg/m²)

CC (cm)

CQ (cm)

PAS (mmHg)

PAD (mmHg)

Glicemia (mg/dl)

GG

GT

TT

p

61,4±7,0

61,8±8,0

66,7±10,7

0,182

(n=46)

(n=41)

(n=9)

72,7±15,2

69,1±13,2

(n=46)

(n=41)

(n=9)

1,57±0,0

1,57±0,0

1,56±0,0

(n=46)

(n=41)

(n=9)

29,4±6,2

28,0±4,8

24,0±3,8*

(n=46)

(n=41)

(n=9)

95,3±12,0

94,0±12,0

(n=46)

(n=41)

(n=9)

96,3±7,3

103,7±11,0

96,3±7,3

(n=46)

(n=41)

(n=9)

125,5±18,0 124,9±20,1

57,5±10,2* 0,013

120,4±8,8

(n=41)

(n=9)

80,7±16,0

77,1±9,2

76,9±8,2

(n=46)

(n=41)

(n=9)

(n=20)

(n=24)

0,016

82,0±8,7*# 0,007

(n=46)

104,6±25,1 117,2±80,6

0,750

90,5±13,0

0,088

0,748

0,405

0,595

(n=5)

Colesterol total (mg/dl) 193,4±45,0 192,5±29,5 195,6±31,9 0,985

Colesterol HDL (mg/dl)

Colesterol LDL (mg/dl)

(n=20)

(n=24)

(n=5)

46,5±9,8

56,2±12,6

60,4±12,7

(n=20)

(n=24)

(n=5)

119,0±40,4 111,0±24,1 117,3±33,6 0,712
(n=20)

Triglicérides (mg/dl)

0,010

(n=24)

139,0±74,0 126,0±63,9
(n=20)

(n=24)

(n=5)
89,4±27,1

0,330

(n=5)

IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência da cintura; CQ:
circunferência do quadril; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão
arterial diastólica. Foi realizado o teste ANOVA de uma via. *: p ≤ 0,05
versus GG; #: p ≤ 0,05 versus GT.
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Na tabela 12 estão apresentados os resultados do teste ANOVA de uma via
dos dados dos testes funcionais em relação ao polimorfismo da AKT1, na qual
houve diferença estatística apenas na variável força de preensão manual esquerda,
em que o grupo TT apresentou valores menores comparados ao grupo GG.

Tabela 12 - Testes funcionais em relação ao polimorfismo da AKT1. Dados
apresentados como média ± desvio padrão.

Sentar e levantar (reps)

FPMD (KGS)

FPME (KGS)

Agilidade (seg)

Caminhar 6 min (m)

Mãos nas costas (cm)

Sentar e alcançar (cm)

GG

GT

TT

P

16±4,6

14±4,0

16±4,0

0,085

(n=45)

(n=41)

(n=8)

27±6,6

25±4,3

22±4,9

(n=46)

(n=41)

(n=9)

24±4,4

22±4,7

20±5,3*

(n=46)

(n=41)

(n=9)

26,3±5,3

27,8±4,7

26,4±4,2

(n=46)

(n=38)

(n=7)

0,054

0,020

0,382

542,7±67,9 524,4±77,4 541,8±86,0 0,513
(n=45)

(n=38)

(n=8)

-5±8,8

-6±13,2

-3±8,6

(n=45)

(n=41)

(n=8)

0±9,2

0±7,9

1±8,4

(n=46)

(n=31)

(n=9)

0,743

0,818

FPMD: força de preensão manual direita; FPME: força de preensão
manual esquerda. Foi realizado o teste ANOVA de uma via. *: p ≤ 0,05
versus GG.
Na tabela 13 estão apresentados os resultados do teste ANOVA de uma via
dos dados dos questionários em relação ao polimorfismo da AKT1, os quais não
apresentaram diferença estatística entre os grupos.
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Tabela 13 - Questionários em relação ao polimorfismo da AKT1. Dados
apresentados como média ± desvio padrão.

MEEM (pontos)

GG

GT

TT

P

27±2,3

26±2,7

25±2,6

0,059

(n=46)

(n=41)

(n=9)

IPAQ:
Caminhada (min/semana)

183,6±189,5 233,2±231,4 413,1±613,0 0,078
(n=46)

AF moderada (min/semana)

(n=40)

(n=8)

465,8±576,3 312,7±400,0 592,5±548,7 0,220
(n=46)

(n=40)

165,5±358,0

54,5±147,8

(n=46)

(n=40)

(n=7)

10,3±5,0

11,0±4,8

8,4±4,6

(n=44)

(n=38)

(n=7)

26,3±8,0

24,0±6,7

20,3±7,9

(n=46)

(n=41)

(n=9)

23±7,1

24±7,0

21±8,2

(n=46)

(n=41)

(n=9)

Alimentação não saudável

5±5,0

5±4,5

5±9,1

(pontos)

(n=46)

(n=41)

(n=9)

Classificação (pontos)

17±9,3

18±8,7

16±7,3

(n=46)

(n=41)

(n=9)

60,7±9,0

57,0±11,8

61,6±7,9

(n=46)

(n=41)

(n=9)

53,8±8,8

50,2±12,0

52,3±9,8

(n=46)

(n=41)

(n=9)

3±2,3

3±2,9

2±1,8

(n=46)

(n=41)

(n=9)

AF vigorosa (min/semana)

Anos de estudo (anos)

CCEB (pontos)

(n=8)
218,6±374,2 0,139

0,400

0,073

FMCA:
Alimentação saudável (pontos)

0,602

0,978

0,768

SF36:
Escore físico (pontos)

Escore mental (pontos)

GDS-15 (pontos)

0,203

0,282

0,076

MEEM: mini exame do estado mental; IPAQ: questionário internacional de atividade
física; CCEB: critério de classificação econômica Brasil; FMCA: formulário de
marcadores de consumo alimentar; SF36: questionário de qualidade de vida; GDS-15:
escala de depressão geriátrica abreviada. Foi realizado o teste ANOVA de uma via.
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Na tabela 14 estão apresentados os resultados do teste ANOVA de uma via
dos dados antropométricos, de glicemia, perfil lipídico sanguíneo e pressão arterial
em relação ao polimorfismo da AGTR1 (AA=65,9%; AC=28,8%; CC=5,3%), os quais
não apresentarem diferença estatística entre os grupos.
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Tabela 14 - Dados antropométricos, glicemia, perfil lipídico sanguíneo, pressão
arterial em relação ao polimorfismo da AGTR1 e dosagem de angiotensina II. Dados
apresentados como média ± desvio padrão.

Idade (anos)

Massa corporal (kg)

Estatura (m)

IMC (kg/m²)

CC (cm)

CQ (cm)

AA

AC

CC

P

62,0±7,8

62,0±8,5

63,6±6,8

0,911

(n=64)

(n=28)

(n=5)

70,1±14,5

69,4±15,8

66,8±1,8

(n=64)

(n=28)

(n=5)

1,58±0,1

1,56±0,0

1,53±0,0

(n=64)

(n=28)

(n=5)

28,1±5,3

28,5±6,6

28,5±2,3

(n=64)

(n=28)

(n=5)

94,0±13,1

92,4±11,0

94,4±4,1

(n=64)

(n=28)

(n=5)

103,9±11,2 103,8±13,2
(n=64)

PAS (mmHg)

PAD (mmHg)

Glicemia (mg/dl)

(n=28)

105,0±3,0

0,878

0,091

0,945

0,849

0,984

(n=5)

124,8±17,9 124,0±17,4 125,0±31,1 0,973
(n=64)

(n=28)

(n=5)

79,1±11,0

78,0±17,0

77,4±16,0

(n=64)

(n=28)

(n=5)

0,878

102,2±21,8 121,5±96,0 102,3±21,5 0,547
(n=30)

(n=17)

(n=3)

Colesterol total (mg/dl) 194,3±40,6 192,0±30,0 175,0±28,1 0,687

Colesterol HDL (mg/dl)

Colesterol LDL (mg/dl)

(n=30)

(n=17)

(n=3)

54,9±13,7

49,0±10,0

59,0±13,5

(n=30)

(n=17)

(n=3)

114,8±36,9 116,0±25,0
(n=30)

Triglicérides (mg/dl)

(n=17)

92,0±34,0

0,205

0,499

(n=3)

123,3±53,2 136,0±86,2 120,3±64,3 0,816
(n=30)

(n=17)

(n=3)

IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência da cintura; CQ:
circunferência do quadril; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão
arterial diastólica. Foi realizado o teste ANOVA de uma via.
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Na tabela 15 estão apresentados os resultados do teste ANOVA de uma via
dos dados dos testes funcionais em relação ao polimorfismo da AGTR1, os quais
não apresentaram nenhuma diferente estatística entre os grupos.

Tabela 15 - Testes funcionais em relação ao polimorfismo da AGTR1. Dados
apresentados como média ± desvio padrão.

Sentar e levantar (reps)

FPMD (KGS)

FPME (KGS)

Agilidade (seg)

Caminhar 6 min (m)
Mãos nas costas (cm)A
Sentar e alcançar (cm)B

AA

AC

CC

P

16±4,3

15±4,8

15±3,0

0,607

(n=63)

(n=27)

(n=5)

25±4,8

27±7,5

26±4,3

(n=64)

(n=28)

(n=5)

23±4,7

24±5,1

23±4,4

(n=64)

(n=28)

(n=5)

26,8±5,0

27,0±5,1

29,4±4,7

(n=61)

(n=26)

(n=5)

0,334

0,963

0,525

530,5±71,5 547,8±79,5 512,4±72,3 0,483
(n=60)

(n=26)

(n=5)

-6±11,9

-7±8,6

-4±11,4

(n=64)

(n=27)

(n=4)

0±8,3

-1±9,1

0±9,7

(n=64)

(n=27)

(n=5)

0,827

0,959

FPMD: força de preensão manual direita; FPME: força de preensão
manual esquerda. A: Os valores negativos deste teste são referentes aos
indivíduos que não conseguiram encontrar os dois dedos médios; B: Os
valores negativos deste teste são referentes aos indivíduos que não
conseguiram encontrar o dedo médio da mão com o terceiro pododáctilo.
Foi realizado o teste ANOVA de uma via.
Na tabela 16 estão apresentados os resultados do teste ANOVA de uma via
dos dados dos questionários em relação ao polimorfismo da AGTR1, os quais não
apresentaram nenhuma diferente estatística entre os grupos.
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Tabela 16 - Questionários em relação ao polimorfismo da AGTR1. Dados
apresentados como média ± desvio padrão.

MEEM (pontos)

AA

AC

CC

P

27±2,5

27±2,7

28±1,6

0,637

(n=64)

(n=28)

(n=5)

IPAQ:
Caminhada (min/semana)

262,8±300,4 151,0±178,5 140,0±125,0 0,142
(n=62)

AF moderada (min/semana)

(n=28)

(n=5)

444,4±533,5 353,0±470,5 312,0±385,1 0,705
(n=62)

(n=28)

(n=5)

168,0±344,2

22,6±60,5

60,0±134,1

(n=62)

(n=27)

(n=5)

10,3±4,7

10,4±4,1

12,0±7,2

(n=58)

(n=27)

(n=5)

24,2±7,7

26,0±7,5

28,4±6,0

(n=64)

(n=28)

(n=5)

23±7,2

25±7,1

23±7,5

(n=64)

(n=28)

(n=5)

Alimentação não saudável

6±5,7

6±4,5

3±1,1

(pontos)

(n=64)

(n=28)

(n=5)

18±9,3

19±7,8

20±7,6

(n=64)

(n=28)

(n=5)

60,0±10,5

58,1±10,1

57,0±10,1

(n=64)

(n=28)

(n=5)

53,2±10,9

50,0±9,2

54,0±11,0

(n=64)

(n=28)

(n=5)

3±2,6

3±2,5

3±3,0

(n=64)

(n=28)

(n=5)

AF vigorosa (min/semana)

Anos de estudo (anos)

CCEB (pontos)

0,082

0,808

0,402

FMCA:
Alimentação saudável (pontos)

Classificação (pontos)

0,668

0,602

0,663

SF36:
Escore físico (pontos)

Escore mental (pontos)

GDS-15 (pontos)

0,597

0,348

0,787

MEEM: mini exame do estado mental; IPAQ: questionário internacional de atividade
física; CCEB: critério de classificação econômica Brasil; FMCA: formulário de
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marcadores de consumo alimentar; SF36: questionário de qualidade de vida; GDS-15:
escala de depressão geriátrica abreviada. Foi realizado o teste ANOVA de uma via.
Na tabela 17 estão apresentados os resultados do teste ANOVA de uma via
dos dados antropométricos, glicemia, perfil lipídico sanguíneo e pressão arterial em
relação ao polimorfismo da visfatina (GG=18,5%; AA=50,5%; AG=31,0%). Houve
diferença estatística nas variáveis massa corporal, IMC, CC, CQ e colesterol HDL.
Na massa corporal o grupo AA apresentou valores maiores comparados com o
grupo GG, no IMC, na CC e na CQ o grupo GG apresentou valores menores
comparado com o grupo AG, e no colesterol HDL o grupo AG apresentou valores
menores comparado com o grupo AA. É válido ressaltar que apesar do valor de p
ser baixo na variável triglicérides, no post hoc não houve nenhuma diferença entre
os grupos.
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Tabela 17 - Dados antropométricos, glicemia, perfil lipídico sanguíneo e pressão
arterial em relação ao polimorfismo da visfatina. Dados apresentados como média ±
desvio padrão.

Idade (anos)

Massa corporal (kg)

Estatura (m)

IMC (kg/m²)

CC (cm)

CQ (cm)

PAS (mmHg)

PAD (mmHg)

Glicemia (mg/dl)

GG

AA

AG

p

64,8±9,5

62,1±7,9

60,4±6,5

0,181

(n=18)

(n=49)

(n=30)

60,5±9,7§

71,0±13,5*

72,9±16,3

(n=18)

(n=49)

(n=30)

1,55±0,0

1,58±0,0

1,57±0,0

(n=18)

(n=49)

(n=30)

25,3±4,6§

28,5±4,9

29,5±6,5

(n=18)

(n=49)

(n=30)

86,9±9,0§

94,3±10,8

96,2±14,5

(n=18)

(n=49)

(n=30)

97,5±7,2§

104,2±10,3

107,2±13,9

(n=18)

(n=49)

(n=30)

119,9±18,9 126,3±19,2
(n=18)

(n=49)

(n=30)

73,2±9,2

80,4±15,5

78,8±9,4

(n=18)

(n=49)

(n=30)

100,9±17,9

99,5±25,0

(n=10)

(n=26)

Colesterol total (mg/dl) 195,3±55,7 189,5±31,6

Colesterol HDL (mg/dl)

Colesterol LDL (mg/dl)

195,4±29,2
(n=14)

51,4±9,3

57,0±13,8

46,9±10,1#

(n=10)

(n=26)

(n=14)

(n=26)

103,3±45,5 116,6±58,8
(n=10)

(n=26)

0,032

0,028

0,016

0,451

0,128

(n=14)

(n=26)

123,2±53,9 109,1±25,1

0,184

131,6±102,9 0,228

(n=10)

(n=10)
Triglicérides (mg/dl)

124,2±16,5

0,009

115,6±27,1

0,853

0,046

0,509

(n=14)
164,5±77,3

0,035

(n=14)

IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência da cintura; CQ:
circunferência do quadril; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão
arterial diastólica. Foi realizado o teste ANOVA de uma via. *: p ≤ 0,05
versus GG; #: p ≤ 0,05 versus AA; §: p ≤ 0,05 versus AG.
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Na tabela 18 estão apresentados os resultados do teste ANOVA de uma via
dos dados dos testes funcionais em relação ao polimorfismo da visfatina, os quais
não apresentaram diferença estatística entre os grupos.

Tabela 18 - Testes funcionais em relação ao polimorfismo da visfatina. Dados
apresentados como média ± desvio padrão.

Sentar e levantar (reps)

FPMD (KGS)

FPME (KGS)

Agilidade (seg)

Caminhar 6 min (m)
Mãos nas costas (cm)A
Sentar e alcançar (cm)B

GG

AA

AG

P

14±3,3

15±3,9

15±5,5

0,573

(n=17)

(n=48)

(n=30)

23±5,2

26±6,3

25±4,6

(n=18)

(n=49)

(n=30)

22±5,9

23±4,3

23±4,7

(n=18)

(n=49)

(n=30)

27,5±4,8

26,8±5,0

26,8±5,1

(n=18)

(n=46)

(n=28)

0,179

0,406

0,891

540,2±86,5 527,0±64,0 543,1±81,4 0,624
(n=17)

(n=46)

(n=28)

-4±10,7

-7±12,1

-5±8,9

(n=18)

(n=47)

(n=30)

-1±8,8

-0±7,6

0±9,8

(n=18)

(n=48)

(n=30)

0,527

0,894

FPMD: força de preensão manual direita; FPME: força de preensão
manual esquerda. Foi realizado o teste ANOVA de uma via.
Na tabela 19 estão apresentados os resultados do teste ANOVA de uma via
dos dados dos questionários em relação ao polimorfismo da visfatina, os quais não
apresentaram nenhuma diferença estatística entre os grupos.
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Tabela 19 - Questionários em relação ao polimorfismo da visfatina. Dados
apresentados como média ± desvio padrão.

MEEM (pontos)

GG

AA

AG

p

26±3,1

26±2,6

27±2,0

0,545

(n=18)

(n=49)

(n=30)

IPAQ:
Caminhada (min/semana)

244,4±443,7 237,6±225,0 186,7±195,5 0,678
(n=17)

AF moderada (min/semana)

(n=29)

297,0±388,8 375,2±457,6 546,2±621,9 0,206
(n=17)

AF vigorosa (min/semana)

(n=49)

66,5±202,3

(n=49)

(n=29)

112,4±254,1 165,5±378,3 0,520

(n=17)

(n=48)

(n=29)

9,1±3,3

10,2±5,3

11,4±4,8

(n=17)

(n=45)

(n=28)

22,2±7,9

24,7±6,7

26,4±8,4

(n=18)

(n=49)

(n=30)

24±8,1

22±7,2

25±6,0

(n=18)

(n=49)

(n=30)

Alimentação não saudável

7±8,0

5±4,9

4±3,1

(pontos)

(n=18)

(n=49)

(n=30)

Classificação (pontos)

17±10,5

17±9,2

20±6,2

(n=18)

(n=49)

(n=30)

57,4±10,5

59,4±9,7

60,1±11,2

(n=18)

(n=49)

(n=30)

48,7±12,1

53,5±9,2

52,2±11,1

(n=18)

(n=49)

(n=30)

3±2,5

3±2,6

3±2,5

(n=18)

(n=49)

(n=30)

Anos de estudo (anos)

CCEB (pontos)

0,288

0,184

FMCA:
Alimentação saudável (pontos)

0,261

0,328

0,264

SF36:
Escore físico (pontos)

Escore mental (pontos)

GDS-15 (pontos)

0,692

0,244

0,443

MEEM: mini exame do estado mental; IPAQ: questionário internacional de atividade
física; CCEB: critério de classificação econômica Brasil; FMCA: formulário de
marcadores de consumo alimentar; SF36: questionário de qualidade de vida; GDS-15:
escala de depressão geriátrica abreviada. Foi realizado o teste ANOVA de uma via.
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A tabela 20 sumariza as variáveis nas quais há associações com os três
polimorfismos genéticos estudados.

Tabela 20 - Variáveis nas quais há associações com os três polimorfismos genéticos
estudados.
AKT1

GT/TT > GG: MC, IMC, HDL
GG > GT/TT: FPMD, FPME
TT > GT e GG: CC
TT > GG: MC, IMC
GG > TT: FPME

AGTR1

AA > AC/CC: CAM, AF VIGOROSA

Visfatina

AA/AG > GG: HDL, TG
GG > AA: MC
GG > AG: IMC, CC, CQ
AA > AG: HDL

>: melhores resultados; MC: massa corporal; IMC: índice de massa corporal; HDL:
HDL-colesterol; FPMD: força de preensão manual direita; FPME: força de preensão
manual esquerda; CAM: caminhada do IPAQ; AF: atividade física; CC: circunferência
da cintura; TG: triglicérides; CQ: circunferência do quadril.
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6 DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo estudar

a associação dos

polimorfismos da AKT1 G205T (rs1130214), da AGTR1 A1166C (rs5186) e da
visfatina (rs4730153) com parâmetros de saúde (cognição, qualidade de vida,
depressão, capacidade funcional, pressão arterial, perfil lipídico sanguíneo, glicemia
e medidas antropométricas) em mulheres com idade a partir de 50 anos.
Este estudo tem um caráter inovador devido à escassez existente na
literatura, principalmente com a população brasileira, sobre associações de
alterações

genéticas

com

populações

envelhecidas

e

em

processo

de

envelhecimento. Por meio dos seus achados e resultados será possível predizer as
variáveis de saúde de cada idoso que serão mais prejudicadas antes dele atingir a
terceira idade e, consequentemente, planejar intervenções específicas que previnam
estes declínios na saúde.
Becerra-Morales

e

colaboradores

(2013)

analisaram

o

polimorfismo

rs1130214 da AKT1 sobre o seu papel no desenvolvimento da obesidade.
Participaram do estudo 242 pessoas com idade média de 31,7 anos, do México
Ocidental. Em seus resultados foi relatado que indivíduos com a presença do
genótipo TT apresentaram com maior frequência valores de IMC ≥ 30 Kg/m2 do que
valor de IMC < 25 Kg/m2. Porém, no presente estudo os indivíduos com genótipo TT
deste polimorfismo da AGTR1 apresentaram valores em média de IMC = 24 Kg/m 2,
com evidências científicas de diferença estatística comparado com o grupo de
genótipo GG, que apresentaram valores médios de IMC = 29 Kg/m 2. Esta diferença
de associações pode ter ocorrido pelas diferenças de idade e etnias entre os
estudos.
Em outro estudo Devaney e colaboradores (2011) estudaram o gene AKT1
como candidato para as características da síndrome metabólica em uma população
de adultos jovem americanos. A amostra foi composta de 574 pessoas com idade
em média 23,7 anos com desvio padrão de 5,7 anos. Em seus resultados o alelo G
do polimorfismo rs1130214 da AKT1 foi associado com valores maiores de glicemia
de jejum e valores maiores de IMC no sexo feminino. No presente estudo o grupo de
genótipo GG apresentou valores elevados de IMC (29,4 Kg/m2) comparado com o
grupo de genótipo GT/TT (IMC = 27,1 Kg/m2). Quando comparados os três grupos
(GG, GT e TT), foi possível confirmar que a presença do alelo G pode apresentar
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valores de IMC aumentado em indivíduos com genótipos GG e GT. Outra variável
que vale ressaltar é a glicemia de jejum, que no presente estudo também
apresentou valores aumentados nos grupos GG e GT comparados com o grupo TT.
Vale destacar que o polimorfismo da AKT1 apresentou associação em
algumas variáveis que até o momento não foram encontradas na literatura. O
genótipo GG apresentou valores melhores para os testes de FPMD (27 KGS) e
FPME (24 KGS) comparado com o grupo GT/TT (FPMD: 25 KGS; FPME: 22 KGS) e
TT (FPMD: 22 KGS; FPME: 20 KGS). Estes valores estão dentro dos valores de
referência para mulheres de acordo com a idade segundo Bohannon e
colaboradores (2006). A classificação do genótipo GG foi boa e os demais genótipos
(GT/TT e TT) também. Com isso pode-se concluir que indivíduos que apresentem o
genótipo GG da AKT1 podem ter força de preensão manual maior.
Abdollahi e colaboradores (2005) elaboraram um estudo com o objetivo de
investigar as possíveis associações existentes no polimorfismo A1166C da AGTR1.
Participaram deste estudo 240 homens e 138 mulheres caucasianas com idades
entre 59 a 72 anos. Neste estudo os autores observaram que mulheres com
genótipo CC apresentaram associações significativas com valores menores de
triglicérides e circunferência da cintura. No presente estudo não foi demonstrada
diferença estatística nessas variáveis. Ainda neste estudo (ABDOLLAHI et al., 2005)
os autores relatam que indivíduos homozigotos com o genótipo CC do polimorfismo
A1166C da AGTR1 podem apresentar valores diferentes de IMC, massa corporal e
relação cintura/quadril. No presente estudo estas associações podem não ter sido
encontradas devido ao número amostral e pelo fato dos participantes do estudo de
Abdollahi e colaboradores (2005) serem especificamente indivíduos com síndrome
metabólica, e de uma população do Reino Unido
No estudo de Palatini e colobaradores (2009) com 420 indivíduos hipertensos
foi investigado o efeito do polimorfismo A1166C da AGTR1 sobre a incidência de
hipertensão sustentada e eles concluíram que indivíduos que apresentam o alelo C
podem ter um aumento na pressão arterial, principalmente em indivíduos com o
genótipo CC. Porém neste presente estudo não foi constatada nenhuma pressão
arterial acima do considerado normal pela classificação para adultos maiores de 18
anos da VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010), em que valores
considerados normais são menores que 130 mmHg para a pressão sistólica e
menores que 85 mmHg para a pressão diastólica. O grupo AA apresentou pressão
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arterial em média 125/79, o grupo AC 124/78 e o grupo CC 125/77 mmHg, ou seja,
todos os valores estão dentro dos valores normais.
Com relação ao polimorfismo da visfatina, Rong e colaboradores (2015)
investigaram a distribuição dos polimorfismos da visfatina e associação com valores
de IMC em 442 adolescentes no norte da China. Eles verificaram que o polimorfismo
rs4730153 da visfatina apresentou associação significativa com valores diminuídos
de IMC. No presente estudo, os valores médios de IMC para os três grupos foram
25,3 Kg/m2 para o grupo do genótipo GG, 28,5 Kg/m2 para o grupo de genótipo AA e
29,5 Kg/m2 para o grupo de genótipo AG. Esses valores são classificados como
sobrepeso e pré obeso de acordo com as Diretrizes Brasileiras de Obesidade
(2009), ou seja, os indivíduos com o polimorfismo rs4730153, principalmente com o
genótipo AG, podem estar propensos à obesidade.
Larrad e colaboradores (2016) recentemente investigaram se variações
genéticas do gene da visfatina poderiam estar associados com a obesidade, a
tolerância à glicose e a alterações cardiovasculares em uma população na Espanha.
Participaram do estudo 587 pessoas (homens e mulheres) com idade entre 35 a 74
anos. Eles concluíram que indivíduos com o genótipo AA do polimorfismo rs4730153
da visfatina parecem estar protegidos contra eventos cardiovasculares em indivíduos
tanto obesos quanto não obesos. Pode-se ressaltar que no presente estudo este
dado pode ser confirmado pelos valores melhores do genótipos AA/AG no perfil
lipídico (HDL colesterol e triglicérides) quando comparados ao genótipo GG.

88

7 CONCLUSÕES

Com relação ao polimorfismo da AKT1, o grupo GT/TT apresentou melhores
resultados na massa corporal, índice de massa corporal e HDL-colesterol, e piores
resultados em força de preensão manual direita e esquerda comparado com o
genótipo GG. Em relação ao AGTR1, o genótipo AA exibiu melhores resultados
comparado com o AC/CC nas variáveis de caminhada e atividade física moderada.
Por fim, para a visfatina o grupo AA/AG apresentou melhores resultados em HDLcolesterol e triglicérides comparado com o genótipo GG. Dados desta natureza
podem possibilitar a predição das variáveis de saúde de cada indivíduo que serão
mais

prejudicadas

antes

dele

envelhecer

e,

consequentemente,

intervenções específicas que previnam estes declínios.

planejar
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APÊNDICE A
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE RIBEIRÃO PRETO (EEFERP)
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Resolução 466/2012 do
Conselho Nacional de Saúde)
Convidamos o(a) senhor(a) a participar do estudo intitulado “Influência de
polimorfismos genéticos na capacidade física e funcional, na incidência de
quedas e na resposta ao treinamento físico em idosos”, realizado pelo Núcleo
de Estudos em Saúde, Genética e Educação Física (NESGEF) da EEFERP-USP.
Este documento fornece informações sobre o projeto, além de informações sobre
riscos potenciais e benefícios. Nele, seus direitos como participante de um estudo
experimental são detalhados. Por favor, leia este documento atentamente e
pergunte sobre qualquer dúvida relacionada à sua participação no estudo.
O estudo tem dois objetivos: 1. Avaliar o efeito de variações genéticas em
capacidades funcionais, na incidência de quedas, em variáveis sanguíneas e em
capacidades físicas de idosos; 2. Avaliar o efeito destas variações genéticas na
resposta a um programa de treinamento físico em idosos em relação a capacidades
funcionais, incidência de quedas, variáveis sanguíneas e capacidades físicas. Já é
conhecido que o treinamento físico resulta em inúmeros benefícios para idosos. No
entanto, a realização deste estudo é importante para investigarmos se é possível
prever por análise genética pelo sangue os maiores problemas de saúde de cada
indivíduo no futuro, de modo a evitar que eles aconteçam. Além disso, por meio
deste estudo poderemos saber se algumas características genéticas de alguns
indivíduos fazem com que eles tenham mais benefícios com um certo tipo de
treinamento do que outros indivíduos.
Inicialmente o(a) senhor(a) será submetido a uma triagem de saúde para
analisarmos se não tem condições de saúde que contra indicam a realização de um
ou mais dos testes a serem realizados e/ou incapacidade de realização dos
mesmos. Algumas condições de saúde contra indicam a realização de um ou mais
dos testes, como problemas nos músculos e ossos, presença de sintoma que sugere
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doença cardiovascular sem acompanhamento médico e presença de doença
cardiovascular e/ou fatores de risco para tais doenças sem haver realizado teste
ergométrico máximo com eletrocardiograma (aquele no qual corremos ou pedalamos
até a maior velocidade que conseguimos com eletrodos no tronco para analisar a
atividade elétrica do coração). Posteriormente será coletado sangue após jejum de
doze

horas

para

exames

bioquímicos,

o

(a)

senhor(a)

responderá

questionários/perguntas sobre incidência de quedas, doenças, prática de atividade
física, classificação econômica, depressão, qualidade de vida, cognição, sono,
estresse e alimentação e fará medidas antropométricas (como massa corporal,
estatura e circunferências da cintura e do quadril), porcentagem de gordura por
bioimpedância e testes de capacidades funcionais e físicas (como, sentar e levantar,
preensão manual, flexão e extensão do cotovelo, sentar e alcançar, mãos nas
costas, agilidade e caminhar 6 minutos).
Após a realização da avaliação inicial, explicada no parágrafo anterior, caso o(a)
senhor(a) tenha interesse, iniciará o programa treinamento físico, que terá duração
de 20 semanas, duas sessões por semana, uma hora e meia por sessão e será
realizado em grupo, em espaços da própria comunidade (praças) e na USP Campus Ribeirão Preto. E todas estas análises do parágrafo anterior serão repetidas
10 e 20 semanas após o início da sua participação no projeto.
É amplamente conhecido que o exercício físico realizado de forma regular tem
impacto positivo na saúde e na qualidade de vida de qualquer indivíduo. E iremos
continuar com as aulas de Educação Física para os idosos depois das 20 semanas
citadas acima - caso haja interesse, o(a) senhor(a) pode continuar participando
delas. Outro benefício deste estudo será a geração de conhecimentos científicos.
O(a) senhor(a) receberá em um documento impresso com todos os seus dados de
saúde analisados.
Os riscos gerais deste estudo são muito pequenos e estão associados com a prática
de exercícios físicos e com distúrbios ou incômodos causados pela dor durante e
após a prática do exercício. As situações experimentais serão realizadas em
ambientes com condições estritamente controladas e compatíveis com o esforço
prescrito, já utilizado em pesquisas anteriores. E durante todas as situações
experimentais haverá a supervisão de uma equipe treinada e apta a prestar os
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primeiros socorros de urgência. A coleta de seu sangue será realizada na EEFERPUSP por enfermeira experiente, com material descartável. Os riscos dessa coleta
serão mínimos, existindo uma pequena chance do(a) senhor(a) sentir dor, de
aparecer inchaços roxos ou apenas inchaços em seu braço no local da coleta.
Fica assegurada a sua desistência de continuar participando do estudo em qualquer
etapa do mesmo, e caberá ao pesquisador responsável, a qualquer momento,
proceder a sua exclusão se necessário for para o seu bem-estar.
Todas as informações obtidas relativas à sua participação neste estudo serão
analisadas em conjunto com aquelas obtidas com outros pacientes, resguardando,
desta forma, a confidencialidade da sua participação. Fica assegurado o seu direito
de ser atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa ou os resultados que
sejam do conhecimento dos pesquisadores.
É interessante ficar claro também que sua participação é isenta de despesas e que
não há compensação financeira pela sua participação - além disso, o pesquisador
assume o compromisso de utilizar os dados somente para pesquisa e que o(a)
senhor(a) tem garantia de socorros de urgência caso seja necessário. Os gastos em
transporte para sua participação neste projeto não serão ressarcidos.
É importante o(a) senhor(a) discutir com o Prof. Dr. Carlos Roberto Bueno Júnior
sobre suas dúvidas em relação ao projeto, seus objetivos, os procedimentos a
serem utilizados e as garantias de confidencialidade e de esclarecimento
permanentes antes de decidir participar ou não do projeto. Se concordar
voluntariamente em participar deste estudo, o(a) senhor(a) poderá retirar seu
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades,
prejuízo ou perda de qualquer benefício que possa ter adquirido.
Por fim, saiba que este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em pesquisa (CEP)
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - USP, recebendo a
aprovação no referido em 26/02/2014. Sua realização está de acordo com as
Normas do Conselho Nacional de Saúde (Resolução 466/2012), que asseguram
proteção aos voluntários envolvidos em pesquisas biomédicas.
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Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com o pesquisador responsável pelo
estudo: Prof. Dr. Carlos Roberto Bueno Júnior, docente da EEFERP-USP (Avenida
dos Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, 14040-901, Ribeirão Preto, SP, Brasil,
telefone 16-3602 0346, e-mail: buenojr@usp.br).
CONSENTIMENTO
Acredito ter sido suficientemente informado(a) a respeito das informações que li ou
que foram lidas para mim descrevendo o estudo. Eu sei que posso me recusar a
participar do estudo ou que posso abandoná-lo a qualquer momento, sem qualquer
tipo de constrangimento. Eu recebi uma cópia deste documento que foi assinado em
duas vias idênticas. Portanto, forneço o meu consentimento para participar dos
experimentos do estudo em questão.
Ribeirão Preto, _____ de ____________________de
________
__________________________________________ N° RG:
_____________________
Nome completo e número de documento (RG) do
participante do estudo/representante legal
___________________________________________________
Assinatura do participante do estudo/representante legal

___________________________________________________
Nome completo e assinatura do responsável pelo estudo
Se o(a) senhor(a) tiver dúvidas sobre questões éticas da pesquisa entre em contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto - USP (Avenida Bandeirantes, 3900, bloco 3, sala 16, 14040-901,
Ribeirão Preto, SP, Brasil, telefone 16-3602 4811, fax: 16 3633-2660, e-mail:
coetp@ffclrp.usp.br).
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APÊNDICE B

Programa de Educação Física para Idosos - Termo de Responsabilidade
Ao assinar abaixo estou ciente que:

1. É obrigatória a apresentação de atestado médico para prática de atividade física
no início do programa;
2. Faltarei às aulas ou às avaliações apenas quando REALMENTE NECESSÁRIO e
se faltar em mais de 25% das aulas sem apresentar atestado(s) médico(s) a cada 3
meses serei desligada(o) do programa por 6 meses;
3. Caso faltar em mais de 25% das aulas e apresentar atestado(s) médico(s)
correspondente(s) a estas faltas, não serei desligado(a), mas não farei as avaliações
referentes a esse período de 3 meses;
4. Se fizer todas as avaliações iniciais ou parte delas e não participar das aulas serei
desligada(o) do programa por 6 meses;
5. Avisarei pessoalmente ou telefonarei (número abaixo) quando for faltar de alguma
aula ou de algum dia de avaliação;
6. ESFORÇAREI O MÁXIMO POSSÍVEL em todas as avaliações, de modo a ser
possível acompanhar como está minha saúde e se ela está melhorando com o
programa;
7. Casos específicos serão avaliados pelos responsáveis pelo projeto.
Para todos os fins, firmo o presente.

Ribeirão Preto, ____ de _________________ de ________.

Nome por extenso: ____________________________________________
Assinatura: __________________________________________________
RG: ______________________________
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APÊNDICE C

Termo de autorização de uso de imagem
AUTORIZO a EEFERP/USP utilizar as imagens realizadas durante o projeto para
divulgação ao público geral e/ou apenas uso interno desta instituição, desde que não
haja desvirtuamento da sua finalidade.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem
acima mencionada em todo o território nacional e no exterior, em todas as suas
modalidades. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso
acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à
minha imagem – por isso assino o presente termo.

ASSINATURA POR
EXTENSO:______________________________________________________
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APÊNDICE D
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - EEFERP - Programa de Educação Física
para Idosos
FICHA DE AVALIAÇÃO - T1 T2 T3 T4 T5 T10 T15
Nome:__________________________________________________Data:____/___
_/____Horário: ____h____
Data de nascimento:____/____/____ Idade:_____anos Telefones:
__________________________________
Nível de escolaridade:
__________________________________________________ Anos de estudo:
______
Lateralidade: ( ) destro ; ( ) canhoto ; ( ) ambidestro
Doenças: ( ) NÃO ; ( ) SIM. Se sim, quais?
_______________________________________________________
Medicamentos: ( ) NÃO ; ( ) SIM. Se sim,
quais?__________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________
Cirurgias: ( ) NÃO ; ( ) SIM. Se sim,
quais?_______________________________________________________
Possui limitações para realizar alguns exercícios? ( ) NÃO ; ( ) SIM. Se sim,
quais? ______________________
Sofreu quedas nos últimos 12 meses? ( ) NÃO ; ( ) SIM. Se sim, quantas?
______ Onde? _________________
Se sim, teve consequências? ( ) NÃO ( ) SIM Se sim, quais?
_________________________________________
Hipertensão: S - N - M
Diabetes: S - N - M
Fumo: S - N - Parou há ____
meses
Dislipidemia: S - N – M

ABAIXO, SOMENTE OS AVALIADORES IRÃO PREENCHER!
PRESSÃO ARTERIAL E MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS:
Pressão arterial:______/______mmHg
Estatura:_________cm
MC:_______Kg
CC:______cm
CQ: ______cm
TESTES DE FORÇA:
Flexão e extensão de cotovelo (3,63 ou 2,27kg; 3t; 30seg):_______reps
e levantar (30seg; 3t):_______reps

Sentar
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Força de preensão manual DIREITA: _____ ; _____ ; _____KGS
_____ ; _____ ; _____KGS

ESQUERDA:

FLEXIBILIDADE:
Sentar e alcançar (4t; 2’’):______ ; ______cm
______cm

Mãos nas costas (4t; 2’’):______ ;

AGILIDADE: (1,8 x 1,5m):___________ ; ___________seg
CAMINHAR 6 MIN: (4,57 x 18,28m): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 voltas
_____ (+) ou (-)_______m = _________ m

AS INFORMAÇÕES ACIMA SÃO VERDADEIRAS E NÃO OMITI NENHUMA
INFORMAÇÃO:
_____________________________________, ________ DE
ASSISNATURA

__________________________ DE _______
POR

EXTENSO:

____________________________________________________________
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ANEXO A
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ANEXO B
MINI EXAME DO ESTADO MENTAL - MEEM
Avaliador:_______________________________
ORIENTAÇÃO TEMPORAL
Ano
( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
Semestre
( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
Mês
( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
Dia
( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
Dia da semana
( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
ORIENTAÇÃO ESPACIAL
Nome da rua ( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
Número da casa ( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
Bairro
( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
Cidade
( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
Estado
( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
REGISTRO - Nomeie três objetos: árvore, mesa e cachorro (um segundo para cada
nome). Posteriormente pergunte os três nomes, em até 3 tentativas. Anote um ponto
para cada objeto lembrado e zero para os que não foram. Guarde-os que mais tarde
voltarei a perguntar. O(a) Sr(a) tem alguma dúvida?
Árvore
( ) Conseguiu
( ) Não conseguiu
Mesa
( ) Conseguiu
( ) Não conseguiu
Cachorro
( ) Conseguiu
( ) Não conseguiu
Número de repetições: _______________________
ATENÇÃO E CÁLCULO
Vou dizer alguns números e gostaria que realizasse os seguintes cálculos:
100-7=93( ) Acertou
( ) Errou ( ) Não sabe
93-7=86
( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
86-7=79
( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
79-7=72
( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
72-7=65
( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
Se não for capaz de realizar cálculo, aplique esta opção - Soletre a palavra
“MUNDO” de trás para frente (não conte como pontuação)
) Acertou
( ) Errou ( ) Não sabe

(

MEMÓRIA DE EVOCAÇÃO DAS PALAVRAS
Há alguns minutos, li uma série de 3 palavras e o(a) Sr(a)as repetiu. Diga-me agora
de quais se lembra.
Árvore
( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
Mesa
( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
Cachorro
( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
LINGUAGEM
Aponte a caneta e o relógio e peça para nomeá-los (permita 10 seg. para cada
objeto).
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Caneta
Relógio

( ) Acertou (
( ) Acertou (

) Errou
) Errou

( ) Não sabe
( ) Não sabe

Repita a frase que vou lhe dizer (Pronuncie em voz alta, bem articulada e
lentamente): NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ
Conseguiu ( )
Não conseguiu ( )

Dê ao idoso(a) uma folha de papel, na qual esteja escrito em letras grandes: FECHE
OS OLHOS, diga-lhe: Leia este papel e faça o que está escrito. (permita 10 seg).
( ) Fechou os olhos
( ) Não fechou os olhos
Diga ao(à) idoso(a): Vou lhe dar um papel, e quando eu o entregar, pegue-o com a
mão direita, dobre-o na metade com as duas mãos e coloque no chão.
Pegue o papel com a mão direita ( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
Dobre esse papel ao meio
( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
Ponha-o no chão
( ) Acertou ( ) Errou ( ) Não sabe
Diga ao idoso(a): O (a) Sr(a) poderia escrever aqui uma frase completa de sua
escolha (com começo, meio e fim)? Veja se a frase tem sujeito,verbo e predicado,
sem levar em conta erros de ortografia e sintaxe, se ele(a) não fizer corretamente,
pergunte-lhe: “Isto é uma frase?” e permita-lhe de corrigir se tiver consciência de seu
erro (máx. 30 seg)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________
Diga ao idoso(a): Por favor copie este desenho da melhor maneira possível.
Considere apenas se
houver 2 pentágonos interseccionados
(10 ângulos)
formando uma figura de quatro lados.
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ANEXO C

IPAQ - VERSÃO CURTA
QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA - VERSÃO CURTA
Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas
fazem como parte do seu dia a dia. Esse projeto faz parte de um grande estudo que
está sendo feito em diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas nos
ajudarão a entender o quão ativos nós somos em relação às pessoas de outros
países.
As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade
física na ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você faz no
trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como
parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO
importantes. Por favor, responda cada questão mesmo que considere que não seja
ativo. Obrigado pela participação!
Para responder as questões lembre que:
 Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um
grande esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o
normal.
 Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum
esforço físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o
normal. Para responder as perguntas pense somente nas atividades
que você realiza por PELO MENOS 10 MINUTOS CONTÍNUOS de
cada vez.
1a) Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10
MINUTOS CONTÍNUOS em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir
de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício?
Dias: ________ por SEMANA ou ( ) Nenhum
1b) Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto
tempo no total você gastou caminhando POR DIA?
Horas:_____ Minutos:_____
2a) Em quantos dias da última semana você realizou atividades MODERADAS por
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo, pedalar leve na bicicleta,
nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jorgar vôlei recreativo, carregar pesos
leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer,
aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente
sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR, NÃO INCLUA
CAMINHADA).
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Dias:________ por SEMANA ou ( ) Nenhum
2b) Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10
minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades
POR DIA?
Horas:_____ Minutos:_____
3a) Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo, correr, fazer ginástica
aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete. Fazer serviços
domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos
elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou
batimentos do coração.
Dias:_______ por SEMANA ou ( ) Nenhum
3b) Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10
minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades
POR DIA?
Horas:_____ Minutos:_____
Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia,
no trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante o seu tempo livre. Isto inclui
o tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa,
visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo
gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro.
4a) Quanto tempo no total você gasta sentado durante UM DIA DE SEMANA?
Horas:_____ Minutos:_____
4b) Quanto tempo no total você gasta sentado durante UM DIA DE FINAL DE
SEMANA?
Horas:_____ Minutos:_____
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Que horário, em média, você dorme? _____horas _____minutos

Quanto tempo, em média, você dorme por dia? _____horas _____minutos

Quantos minutos, em média, você gasta para dormir após deitar para dormir?
_____minutos
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ANEXO D
ALIMENTAÇÃO
Nos últimos 7 dias, em quantos dias você comeu os seguintes alimentos ou
bebibas? Assinale em quantos dias comeu os alimentos descritos em cada item.
1.) Salada crua (alface, tomate, cenoura, pepino, repolho, etc.)
Não comi
1 dia
2 dias
3 dias
4 dias
5 dias
6 dias
Todos os
dias

2.) Legumes e verduras cozidos (couve, abóbora, chuchu, brócolis, espinafre,
etc.) Não considerar batata e mandioca
Não comi
1 dia
2 dias
3 dias
4 dias
5 dias
6 dias
Todos os
dias

3.) Frutas frescas ou salada de frutas
Não comi
1 dia
2 dias
3 dias

4 dias

5 dias

6 dias

Todos os
dias

4.) Feijão
Não comi
1 dia

2 dias

3 dias

4 dias

5 dias

6 dias

Todos os
dias

5.) Leite ou iogurte
Não comi
1 dia
2 dias

3 dias

4 dias

5 dias

6 dias

Todos os
dias

6.) Batata frita, batata de pacote e salgados fritos (coxinha, quibe, pastel, etc.)
Não comi
1 dia
2 dias
3 dias
4 dias
5 dias
6 dias
Todos os
dias

7.) Hambúrguer e embutidos (salsicha, mortadela, salame, presunto, linguiça,
etc.)
Não comi
1 dia
2 dias
3 dias
4 dias
5 dias
6 dias
Todos os
dias

8.) Bolachas/biscoitos salgados ou salgadinhos de pacote
Não comi
1 dia
2 dias
3 dias
4 dias
5 dias

6 dias

Todos os
dias
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9.) Bolachas/biscoitos doces ou recheados, doces, balas, chocolates (em barras
ou bombom)
Não comi
1 dia
2 dias
3 dias
4 dias
5 dias
6 dias
Todos os
dias

10.) Refrigerante (não considerar os diet ou light)
Não comi
1 dia
2 dias
3 dias
4 dias

5 dias

6 dias

Todos os
dias
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ANEXO E
VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA SF36
Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas
informações nos manterão informados de como você se sente e quão bem
você é capaz de fazer suas atividades de vida diária. Responda cada questão
marcando a resposta como indicado. Caso você esteja inseguro em como
responder, por favor, tente responder o melhor que puder.
1.) Em geral, você diria que sua saúde é: (circule uma)
EXCELENTE
MUITO BOA
BOA
RUIM
1
2
3
4

MUITO RUIM
5

2.) Comparada a um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral,
agora? (circule uma)
Muito melhor
Um pouco
Quase a
Um pouco
Muito pior
melhor
mesma coisa
pior
1
2
3
4
5
3.) Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer
atualmente durante um dia comum. Devido a sua saúde, você tem
dificuldade para fazer essas atividades? Neste caso, quanto? (circule um
número em cada linha)
ATIVIDADES
SIM,
SIM,
NÃO, NÃO
DIFICULTA DIFICULTA DIFICULTA
MUITO
UM
DE MODO
POUCO
ALGUM
a) Atividades vigorosas, que
exigem muito esforço, tais como
1
2
3
correr, levantar objetos pesados,
participar de esportes árduos.
b) Atividades moderadas, tais como
mover uma mesa, passar aspirador
de pó, jogar bola, varrer a casa.

1

2

3

c) Levantar ou carregar
mantimentos.

1

2

3

d) Subir vários lances de escada.

1

2

3

e) Subir um lance de escada.

1

2

3

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrarse.

1

2

3

g) Andar mais de um quilômetro.

1

2

3
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h) Andar vários quarteirões.

1

2

3

i) Andar um quarteirão.

1

2

3

j) Tomar banho e vestir-se.

1

2

3

4.) Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes
problemas com o seu trabalho ou com alguma atividade diária regular,
como consequência da sua saúde física? (circule uma em cada linha)
SIM NÃO
a) Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao
1
2
seu trabalho ou a outras atividades?
SIM NÃO
b) Realizou menos tarefas do que você gostaria?
1
2
c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras
atividades?

1

2

d) Teve dificuldades de fazer seu trabalho ou outras atividades
(ex.: necessitou de um esforço extra)?

1

2

5.) Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes
problemas com o seu trabalho ou com alguma atividade diária regular,
como consequência de algum problema emocional (como sentir-se
deprimido ou ansioso)? (circule uma em cada linha)
SIM NÃO
a) Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao
1
2
seu trabalho ou a outras atividades?
b) Realizou menos tarefas do que você gostaria?

1

2

c) Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto
cuidado como geralmente faz?

1

2

6.) Durante as últimas 4 semanas, de que maneira a sua saúde física ou
os problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais
normais, em relação a família, vizinhos, amigos ou em grupo? (circule
uma)
De forma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente
nenhuma
1
2
3
4
5
7.) Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? (circule
uma)
Nenhuma
Muito
Leve
Moderada
Grave
Muito
leve
grave
1
2
3
4
5
6
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8.) Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com o seu trabalho
normal (incluindo tanto o trabalho fora de casa e dentro de casa)? (circule
uma)
De forma
Um pouco Moderadamente
Bastante
Extremamente
nenhuma
1
2
3
4
5
9.) Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem
acontecido com você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão,
por favor, dê uma resposta que mais se aproxima da maneira como você
se sente. Em relação às últimas 4 semanas: (circule um número em cada
linha)
Todo A maior
Uma
Alguma
Uma
Nunca
tempo
parte
boa
parte
pequen
do
parte
do
a parte
tempo
do
tempo
do
tempo
tempo
a) Quanto tempo você tem
se
sentido
cheio
de
1
2
3
4
5
6
vontade, cheio de força?
b) Quanto tempo você tem
se sentido uma pessoa
muito nervosa?

1

2

3

4

5

6

Todo
tempo

A maior
parte
do
tempo

Uma
boa
parte
do
tempo

Alguma
parte
do
tempo

Uma
pequen
a parte
do
tempo

Nunca

1

2

3

4

5

6

d) Quanto tempo você tem
se sentido calmo ou
tranquilo?

1

2

3

4

5

6

e) Quanto tempo você tem
se sentido com muita
energia?

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

c) Quanto tempo você tem
se sentido tão deprimido
que nada pode animá-lo
(a)?

f) Quanto tempo você tem
se sentido desanimado e
abatido?
g) Quanto tempo você tem
se sentido esgotado?
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h) Quanto tempo você tem
se sentido uma pessoa
feliz?

1

2

3

4

5

6

i) Quanto tempo você tem
se sentido cansado?

1

2

3

4

5

6

10.) Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde
física ou problemas emocionais interferiram com as suas atividades
sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)? (circule uma)
Todo tempo
A maior
Alguma
Uma
Nenhuma
parte do
parte do
pequena
parte do
tempo
tempo
parte do
tempo
tempo
1
2
3
4
5
11.) O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?
(circule uma para cada linha)
Definitivamente A maioria Não
A
Definitivamente
verdadeiro
das vezes sei maioria
falsa
verdadeiro
das
vezes
falsa
a)
Eu
costumo
1
2
3
4
5
adoecer
um pouco
mais
facilmente
que
as
outras
pessoas
b) Eu sou
tão
saudável
quanto
qualquer
pessoa
que
eu
conheço
c)
Eu
acho que
minha
saúde vai
piorar
d)

Minha

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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saúde é
excelente
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ANEXO F
ESCALA DE DEPRESSÃO EM GERIATRIA (GDS-15) - VERSÃO CURTA
Assinale SIM ou NÃO para as questões abaixo:
1

Você está basicamente satisfeito com a sua vida?

SIM

NÃO

2

Você deixou muitos dos seus interesses e atividades?

SIM

NÃO

3

Você sente que sua vida está vazia?

SIM

NÃO

4

Você se aborrece com frequência?

SIM

NÃO

5

Você se sente de bom humor a maior parte do tempo?

SIM

NÃO

6

Você tem medo de que algum mal vá lhe acontecer?

SIM

NÃO

7

Você se sente feliz a maior parte do tempo?

SIM

NÃO

8

Você sente que sua situação não tem saída?

SIM

NÃO

9

Você prefere ficar em casa ao invés de sair e fazer coisas
novas?

SIM

NÃO

10

Você se sente com mais problemas de memória do que a
maioria?

SIM

NÃO

11

Você acha maravilhoso estar vivo?

SIM

NÃO
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12

Você se sente inútil nas atuais circunstâncias?

SIM

NÃO

13

Você se sente cheio de energia?

SIM

NÃO

14

Você acha que sua situação é sem esperanças?

SIM

NÃO

15

Você sente que a maioria das pessoas está melhor que você?

SIM

NÃO
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ANEXO G
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
Circule quantos itens você possui de cada opção em sua residência. Ex.:
Quantas televisões em cores você tem em sua casa? 0=nenhuma, 1, 2, 3 ou
4 televisões?

Posse de itens

Quantidade

Televisão em cores

0

1

2

3

4 ou +

Rádio

0

1

2

3

4 ou +

Banheiro

0

1

2

3

4 ou +

Automóvel

0

1

2

3

4 ou +

Empregada mensalista

0

1

2

3

4 ou +

Máquina de lavar

0

1

2

3

4 ou +

Videocassete e/ou DVD

0

1

2

3

4 ou +

Geladeira

0

1

2

3

4 ou +

Freezer (aparelho independente ou geladeira
duplex)

0

1

2

3

4 ou +

Grau de instrução do chefe da família (Assinale uma opção)

Nomenclatura antiga

Nomenclatura atual

Analfabeto/ Primário incompleto

Analfabeto/ Até 3ª série Fundamental/ Até
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3ª série 1º
Primário completo/ Ginasial

Até 4ª série Fundamental / Até 4ª série 1º.

incompleto

Grau

Ginasial completo/ Colegial

Fundamental completo/ 1º. Grau completo

incompleto
Colegial completo/ Superior

Médio completo/ 2º. Grau completo

incompleto
Superior completo

Superior completo

