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APRESENTAÇÃO 
 
 É com grande prazer que cumprimentamos os participantes do II Simpósio 
de Fisiologia Cardiovascular de Sergipe. Este simpósio tem como principal objetivo 
discutir temas atuais e os avanços obtidos na área de Fisiologia Cardiovascular, 
bem como facilitar a interação entre a comunidade científica sergipana, estudantes 
de graduação e pós-graduação e profissionais desta área. Durante o evento, devido 
seu caráter multidisciplinar, serão abordados os principais temas da Fisiologia 
Cardiovascular aplicados na pesquisa básica, exercício físico, produtos naturais, 
clínica médica, enfermagem, fisioterapia e nutrição.  

Este ano incluímos novidades como as apresentações de trabalhos científicos 
nas modalidades oral e pôster, oferecendo assim uma opção local para divulgação 
científica e incentivando o desenvolvimento das pesquisas na área de Fisiologia 
Cardiovascular. Nesta edição serão apresentados trabalhos nas temáticas: clínica, 
Fisiologia do Esforço, Produtos naturais e Nutrição. Além disso, também teremos 
um minicurso intitulado “Desvendando o ECG”, com abrangência multidisciplinar. 
Este minicurso contribuirá para a melhor compreensão de uma ferramenta de 
investigação clínica de grande valia no diagnóstico das disfunções cardiovasculares. 

O II Simpósio de Fisiologia Cardiovascular de Sergipe contará com 10 
renomados palestrantes, tanto a nível nacional quanto internacional e mais de 200 
simposistas provenientes dos estados de Sergipe, Bahia e Alagoas. Estarão 
presentes simposistas das cidades de Aracaju-SE, Maceió-AL, Salvador-BA, Recife-
PE, Feira de Santana-BA, Itabaiana-SE, Estância-SE, São Cristóvão-SE, Nossa 
Senhora do Socorro-SE, Lagarto-SE, Paripiranga-BA, Penedo-AL, Arapiraca-AL, entre 
outras, e das Instituições de reconhecido valor científico como Universidade 
Federal de Sergipe (UFS), Universidade Tiradentes (UNIT), Faculdades ESTÁCIO de 
Sergipe, Faculdade Maurício de Nassau-SE, Faculdade AGES de Paripiranga-BA, 
Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal da Bahia, Centro 
Universitário Tiradentes-AL, ESTÁCIO FAL de Alagoas, entre outras.  

Por fim, diante do sucesso da edição anterior, e preocupados com o papel 
social da ciência, a comissão organizadora transformou esta nova edição em um 
EVENTO SOLIDÁRIO e durante todo o evento, recebemos doações de alimentos 
não perecíveis que serão destinados às crianças assistidas pela Creche Ação 
Solidária Almir do Picolé. Entendemos que a Ciência deve devolver para a 
sociedade os investimentos nela feitos.  

Em nome da Comissão Organizadora, damos a todos as nossas boas vindas, 
ao tempo que desejamos a todos um excelente evento. 
 

Comissão Organizadora 
II Simpósio de Fisiologia Cardiovascular de Sergipe



P á g i n a  | 3 

 

 

II SIMPÓSIO DE FISIOLOGIA CARDIOVASCULAR DE SERGIPE | Anais do evento 
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Prof. Dr. Valter Joviniano Santana-Filho, UFS, SE 
Prof. Dr. André Sales Barreto, UFS, SE 
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PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 
 

Sexta-feira (28/10/2016) 
  

8:30 às 10:30h - Credenciamento.  

   

10:30 às 11:00h – Cerimônia de Abertura. Presença de autoridades da UFS, Estácio FASE e ASCI.  

   

11:00 às 11:50h - Conferência de Abertura - Electroceuticals: uso da estimulação elétrica no 
tratamento de condições clínicas  
Prof. Daniel Penteado Martins Dias, PhD  FMRP/USP.  
  

12:00 às 14:00h - Horário de Almoço  

  

14:00 às 15:45h – Módulos Temáticos 

  

SALA "SÃO FRANCISCO" - Fisiologia do Esforço 

  

14:00 às 14:45h – Conferência Plena: Adaptações Cardiovasculares e Treinamento 

de Força: Importância da Intensidade e Volume do Exercício. 

Prof. Fabrício Nunes Macedo, MSc - Estácio FASE.  

  

15:00 às 15:45h – Apresentações orais: 
 
15:00 – Combate simulado de jiu-jitsu promove hipotensão pós-exercício e 

atenuação da reatividade pressórica em praticantes acima de 30 anos de 
idade; 

15:15 – Avaliação dos efeitos agudos do exercício resistido sobre a reatividade 
vascular em modelo animal de resistência à insulina; 

15:30 – Análise da capacidade de deambulação de pacientes em um programa de 
reabilitação cardiovascular fase II.  

  

SALA "COTINGUIBA" - Fisiologia Cardiovascular e Produtos Naturais  

  

14:00 às 14:45h – Conferência Plena: Produtos Naturais e reatividade vascular: 

perspectiva de novos medicamentos para hipertensão arterial. 

Prof. Ítalo José Alves Moreira, PhD - Faculdade Maurício de Nassau, SE.  

  

15:00 às 15:45h – Apresentações orais: 
 
15:00 – A atividade cardioprotetora do complexo de inclusão, carvacrol em â-

Ciclodextrina na lesão de isquemia e reperfusão cardíaca; 
15:15 – Efeito cardíaco do veneno de B. leucurus e C. d. cascavella; 
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15:30 – Efeito do p-cimeno sobre os danos oxidativos cardíacos provocados pelo 
infarto.  

 

        

15:45 às 16:00h – Coffee Break e sorteio de brindes 

  

16:00 às 16:45h – Conferências Plenas.  

  

SALA "SÃO FRANCISCO" 

  

16:00 às 16:45h – Regulação do músculo cardíaco batimento a batimento: 

mecanismos celulares que controlam a refratariedade da liberação de cálcio pelo 

retículo sarcoplasmático.  

Prof. Antônio Nei Santana Gondim, PhD. - UNEB.  

  

SALA "COTINGUIBA" 

  

16:00 às 16:45h – Análise da redução de carboidratos na dieta e de exercícios 

intervalados de alta intensidade sobre o risco cardiovascular de sobrepesados em 

programa de perda de peso. 

Profa. Raquel Simões Mendes Netto, PhD - UFS.  

  

16:45 às 17:45h – Sessão de Pôster 

   

Sábado (29/10/2016) 
   

8:00 ás 10:15h - Módulo Temático e Minicurso  

  

SALA "SÃO FRANCISCO" - Nutrição e Fisiologia Cardiovascular 

  

08:30 às 09:15h – Conferência Plena: Estilo de Vida Ocidental e as repercussões no 

Sistema Cardiovascular das Populações Futuras 

Prof. Robervan Vidal dos Santos, MSc - Estácio - FASE.  

  

09:30 às 10:15h – Apresentações orais: 

 

09:30 – A suplementação do guaraná modula biomarcadores sanguíneos de estresse 
oxidativo em pacientes com sobrepeso e risco cardiovascular; 

09:45 – Restrição de carboidratos associada ao treinamento intermitente e risco 
cardiovascular de adultos com excesso de peso avaliado pelos índices de 
Castelli; 

10:00 – Estudo comparativo entre Alagoas e Sergipe em relação ao número de 

hipertensos com acidente vascular encefálico. 
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SALA "COTINGUIBA"  

  

08:00 às 10:15h – Minicurso "Desvendando o ECG"  

Dr. Patrezze Machado Chagas, Médico Cardiologista - Hospital Regional de Lagarto.  

  

10:15 às 10:30h - Coffee Break e sorteio de brindes 

  

10:30 às 12:00h – Conferência Plena e Minicurso 

  

SALA "SÃO FRANCISCO" - Conferência Plena 

  

10:30 às 11:15h – Conferência Plena - Variabilidade da Frequência Cardíaca no 

Exercício Físico: qual sua aplicabilidade? 

Prof. Luis Paulo de Souza Gomes, MSc - UNIT  

  

11:30 às 12:00h – Apresentações orais: 

 

11:30 – Gestational hypothyroidism evokes paradoxal decrease in blood pressure 
after chronic 2% NaCl overload in adult offspring rats; 
11:45 – Depressão e ansiedade em pacientes com doenças vasculares em hospital 
de Sergipe. 

  

SALA "COTINGUIBA"  

  

10:30 às 12:00h – Minicurso "Desvendando o ECG" 

Dr. Patrezze Machado Chagas, Médico Cardiologista - Hospital Regional de Lagarto  

  

12:00 às 14:00h - Horário de almoço 

  

14:00 às 15:30h – Conferência Plena: Papel dos termorreceptores na fisiologia vascular: Muito 

além de apenas um sensor   térmico 

Profa. Darizy Flávia Vasconcelos, PhD - UFBA  

  

15:30 às 16:00h - Coffee Break e Sorteio de brindes  

   

16:00 às 17:00h – Conferência de Encerramento: Indian traditional Phytotherapeutics in the 

management of Cardiometabolic Syndrome 

Rajiv Gandhi Gopalsamy, PhD – Índia  

   

17:00 às 17:30h – Anúncio das Menções Honrosas e entrega de certificados  

   

17:30 às 18:00h - Sorteio de brindes e encerramento 
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APRESENTAÇÕES ORAIS 
 

Sessão 01: 
Sexta-feira – 28/10/2016 

15:00 às 15:45 
 
Sala “São Francisco” 
 
Coordenadores da Sessão: 
Dr. Valter Joviniano Santana-Filho, UFS, SE 
Dr. Daniel Penteado Martins Dias, FMRP, USP, SP 
 
AO 01  - COMBATE SIMULADO DE JIU-JITSU PROMOVE HIPOTENSÃO PÓS-EXERCÍCIO E 
ATENUAÇÃO DA REATIVIDADE PRESSÓRICA EM PRATICANTES ACIMA DE 30 ANOS DE IDADE. 
Souza Junior, J.G.F1; Macedo, F.N1; Santana, M.N.S1; Moreira, A. N1; Mota, M.M1; Silva, T.L.T.B1. 
1Curso de Educação Física, ESTACIO/FASE, Aracaju/SE. 

AO 02 - AVALIAÇÃO DOS EFEITOS AGUDOS DO EXERCÍCIO RESISTIDO SOBRE A REATIVIDADE 
VASCULAR EM MODELO ANIMAL DE RESISTÊNCIA À INSULINA. Dantas, C.O.1; Araújo, J.E.S.1; 

Mendonça, P.S.C1; Macedo, F.N1; Santana-Filho, V.J3; Santos, M.R.V1; Quintans-Junior, L.J1; 
Barreto, A.S2. 1Departamento de Fisiologia, UFS, São Cristóvão/SE. 2Departamento de Educação 
em Saúde, UFS, Lagarto/SE. 3Departamento de Fisioterapia, UFS, São Cristovão.  

AO 03 - ANÁLISE DA CAPACIDADE DE DEAMBULAÇÃO DE PACIENTES EM UM PROGRAMA DE 
REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR FASE II. Santos, A.O1; Coutinho, C.S2; Oliveira, G.U3; 
Cerqueira-Neto, M.L4. 1Laboratório de Pesquisa em Readaptação Funcional, FHCS, Aracaju/SE. 
2Departamento de Fisioterapia, UFS, São Cristóvão/SE. 

 
Sala “Cotinguiba” 
 
Coordenadores de Sessão: 
Dr. Ítalo José Alves Moreira, Faculdade Maurício de Nassau, SE. 
Dr. Antônio Nei Santana Gondim, UNEB, BA. 
 
AO 04 - A ATIVIDADE CARDIOPROTEOTORA DO COMPLEXO DE INCLUSÃO, CARVACROL EM β-
CICLODEXTRINA NA LESÃO DE ISQUEMIA E REPERFUSÃO CARDÍACA. Maia, M.I.A.1; Lauton-
Santos, S.1; Camargo, E.A.1; Santos, F.F.D1; Almeida, G.K.M1; Santos, P.H1; Araújo, A.A.S2; 
Menezes, P.P2. 1Departamento de Fisiologia, UFS, São Cristóvão/SE. 2Departamento de Farmácia, 
UFS, São Cristóvão/ SE. 

AO 05 - EFEITO CARDÍACO DO VENENO DE B. LEUCURUS E C. D. CASCAVELLA. Simões, L.O.1; 
Araújo, F.A1; Jesus, A.M1; Jesus, R.L.C1; Alves, Q. L.1; Oliveira, S. C.1; Casais-e-Silva, L.L2; Silva, D.F1. 
1Laboratório de Fisiologia e Farmacologia Cardiovascular, UFBA, Salvador/BA. 2Departamento de 
Biorregulação, UFBA, Salvador/BA. 

AO 06 - EFEITO DO P-CYMENO SOBRE OS DANOS OXIDATIVOS CARDÍACOS PROVOCADOS PELO 
INFARTO.  De-Sa, L.A1; Santos, P.H1; Almeida, G.K.M1; Miguel-dos-Santos, R.1; Lauton-Santos, S1. 
1Departamento de Fisiologia, UFS, São Cristóvão/SE.  
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APRESENTAÇÕES ORAIS 
 

Sessão 02: 
Sábado – 29/10/2016 

09:30 às 10:15 
Sala “São Francisco” 
 
Coordenadores da Sessão: 
MSc. Robervan Vidal dos Santos, Estácio, FASE, Aracaju-SE 
MSc. Luis Paulo de Souza Gomes, UNIT, Aracaju-SE  
 
AO 07 - A SUPLEMENTAÇÃO DO GUARANÁ MODULA BIOMARCADORES SANGUÍNEOS DE 
ESTRESSE OXIDATIVO EM PACIENTES COM SOBREPESO E RISCO CARDIOVASCULAR. Jesus, M.S1; 
Almeida, T.C1; Suleiman L2; Barbisan F2; Ribeiro E.E3; Moresco R.N2; Bochi G2; Marta Duarte 
M.M.F2; Antunes K.T2; Mânica-Cattani M.F2; Azzolin V.F2; Griner J2; Lamartine-Jr, G1; Unfer, T.C1. 
1Departamento de Farmácia, UFS, Lagarto/SE. 2Universidade Federal de Santa Maria, Brasil. 
3Universidade do Estado do Amazonas, Universidade Aberta da Terceira Idade, Brasil. 

AO 08 - RESTRIÇÃO DE CARBOIDRATOS ASSOCIADA AO TREINAMENTO INTERMITENTE E RISCO 
CARDIOVASCULAR DE ADULTOS COM EXCESSO DE PESO AVALIADO PELOS ÍNDICES DE 
CASTELLI. Leite, M.M.R1; Grigoletto, M.E.S1; Machado, A.C.S.B1; Chagas, B.L.F1; Santos, A.D2; 
Mendes-Netto, R.S1,2. 1Programa de Pós-Graduação em Educação Física, UFS, São Cristóvão/SE. 
2Departamento de Nutrição, UFS, São Cristóvão/SE. 

AO 09 - ESTUDO COMPARATIVO ENTRE ALAGOAS E SERGIPE EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE 
HIPERTENSOS COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO. Melo, A.M.P.; Melo, B.A¹; Siqueira, C.C. 
R²; Rocha, G.M.T¹; Rosa, M.H¹. ¹Acadêmicos de medicina, UNIT, Maceió/AL. ²Departamento de 
Medicina, UNIT, Aracaju/SE. 

Sessão 03: 
Sábado – 29/10/2016 

11:30 às 12:00 
Sala “Cotinguiba” 
 
Coordenadores de Sessão:  
Dr. Darizy Flávia Vasconcelos, UFBA, Salvador-BA 
Dr. Marcelo Mendonça Mota, Estácio FASE, Aracaju-SE 
 
AO 10 - GESTATIONAL HYPOTHYROIDISM EVOKES PARADOXAL DECREASE IN BLOOD PRESSURE 
AFTER CHRONIC 2% NaCl OVERLOAD IN ADULT OFFSPRING RATS. Alves, J.C.S¹; Figueiredo, 
L.F.C¹; Rates, M.L.S1; Santana, D.S¹; Badauê-Passos, D. Jr¹. 1Departamento de Fisiologia, UFS, São 
Cristóvão/SE, Brazil. 

AO 11 DEPRESSÃO E ANSIEDADE EM PACIENTES COM DOENÇAS VASCULARES EM HOSPITAL DE 
SERGIPE. Andrade, L.G.R1; Aragão, J.A2; Araújo, A.A.S2; Neves, O.M.G3; Mota, M.I.A4; Bastos, 
R.S.M4. 1 Departamento de Medicina, UFS, Aracaju/SE. 2 Professor - Departamento de 
Morfologia, UFS, São Cristóvão/SE. 3Mestrado em Farmácia, UFS, São Cristóvão/SE. 4Medicina, 
Unit, Aracaju/SE. 
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PÔSTERES 
 

Sessão única 
Sexta – 28/10/2016 

16:45 às 17:45 h 
 

Avaliadores: 
 
Profa. Dra. Darizy Flávia Silva Amorim de Vasconcelos, UFBA, Salvador-BA. 

Prof. Dr. Marcelo Mendonça Mota, ESTÁCIO, FASE, Aracaju-SE. 

Prof. Dr. Tharciano Luiz Teixeira Braga da Silva, ESTÁCIO, FASE, Aracaju-SE. 

Prof. MSc. Luana Godinho Maynard, UNIT, Aracaju-SE. 

Prof. MSc., Michael Nadson Santos Santana, ESTÁCIO, FASE, Aracaju-SE. 

 
P01 - DEPRESSÃO E AVALIAÇÃO FUNCIONAL EM PACIENTES COM DOENÇAS VASCULARES. 
Santos, T.G1; Mota, M.I.A2; Bastos, R.S.M2; Araújo, A.A.S3; Aragão, J.A3; Neves, O.M.G4.  1Dept. de 
Enfermagem, UFS, São Cristóvão-SE. 2Universidade Tiradentes, Aracaju-SE. 3Dept. de Morfologia, 
UFS, São Cristóvão-SE. 4Dept. de Farmácia, UFS, São Cristóvão-SE. 

P02 - QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM DOENÇAS VASCULARES. Santos, R.M¹; Mota, 
M.I.A²; Bastos, R.S.M²; Araújo, A.A.S³; Aragão, J.A³; Neves, O.M.G4 . ¹Dept. de Enfermagem, UFS, 
São Cristóvão-SE. ²Universidade Tiradentes, Aracaju-SE. ³Dept. de Morfologia, UFS, São 
Cristóvão-SE. 4Dept. de Farmácia, UFS, São Cristóvão-SE. 

P03 - GRAVIDADE CLÍNICA E INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE HEMIPLÉGICOS PÓS-ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE MACEIÓ. Cândido, T.K.S1; Lessa, A.S2; 
Torres R.M3. 1,3Departamento de Fisioterapia, Faculdade Estácio-FAL, Maceió-AL. 2Hospital 
Sanatório, Maceió-AL. 

P04 - RELAÇÃO DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO E HIPERTENSÃO ARTERIAL EM SERGIPE. 
Melo, A.M.P¹; Melo, B.A¹; Siqueira, C.C.R²; Rocha, G.M.T¹; Rosa, M.H¹. ¹Departamento de 
Medicina, UNIT, Maceió-AL. ²Departamento de Medicina, UNIT, Aracaju-SE. 

P05 - ALTERAÇÃO DA FUNÇÃO VASCULAR DE RATOS COM RESISTÊNCIA À INSULINA INDUZIDOS 
POR DEXAMETASONA. Araújo, J.E.S1, Mendonça, P.S.C1, Macedo, F.N1, Dantas, C.O1, Santos, 
M.R.V1, Quintans-Júnior, L.J1, Barreto, A.S1. 1Departamento de Fisiologia, UFS, São Cristóvão-SE. 

P06 - ANÁLISE AGUDA DA ÁREA ABAIXO DA CURVA PRESSÓRICA APÓS FRACIONAMENTO DAS 
SESSÕES DE EXERCÍCIO CONCORRENTE EM HIPERTENSAS DE MEIA IDADE. Santos, L.E.S1; 
Azevêdo, L.M1 ; Pardono, E1. 1Departamento de Educação Física, UFS, São Cristóvão-SE. 

P07 - OS EXERCÍCIOS RESISTIDOS E A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA COMO DETERMINANTES DO 
PROCESSO DE HIPERTROFIA MUSCULAR, MELHORA CARDIOVASCULAR E DOS PERFIS 
GLICÊMICO E LIPÍDICO: UM ESTUDO DE CASO. Santos, J.W1; Santos, H.N2. 1Educador Físico, UFS. 
2Nutricionista, UFS. 
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P08 - ANÁLISE COMPARATIVA DO EFEITO HIPOTENSOR PÓS- EXERCÍCIO EM UMA SESSÃO DE 
FORÇA E RESISTÊNCIA EM ADULTOS JOVENS NORMOTENSOS. Rabelo, H.E.S1; Santos, M.E2; 
Fernandes, M.O.M3. 1Departamento de Educação Física, UFS, São Cristóvão-SE. 2Núcleo de Pós-
Graduação em Educação Física, UFS, São Cristóvão-SE. 3Núcleo de Pós-Graduação em Ciência da 
saúde, UFS, Aracaju-SE. 

P09 - EFEITO DO CICLISMO SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL PÓS-EXERCÍCIO. Santos, M.E1; Ribeiro, 
W.O.M.1; Fernandes, M.O.M2. 1Núcleo de Pós-Graduação em Educação Física, UFS, São 
Cristóvão-SE. 2Núcleo de Pós-Graduação em Ciência da saúde, UFS, Aracaju-SE. 

P10 - IDENTIFICAÇÃO DO LIMIAR DE VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 
INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS. Andrade, L.E1; Almeida, A.L.M1; Magalhães, P.H.F1; Sena, P.L.S.C1; 
Gomes, L.P.S1. 1Universidade Tiradentes, Aracaju-SE.  

P11 - SUPLEMENTAÇÃO COM GUARANÁ MODULA BIOMARCADORES SANGUÍNEOS EM 
PACIENTES COM SOBREPESO E RISCO CARDIOVASCULAR. Almeida, TC1; Jesus, MS1; Suleiman L2; 
Barbisan F2; Ribeiro E.E3; Moresco R.N2; Bochi G2; Marta Duarte M.M.F2; Antunes K.T2; Mânica-
Cattani M.F2; Azzolin V.F2; Griner J2; Da Cruz I.B.M2; Lamartine-Jr, G1; Unfer, T.C1. 1Departamento 
de Farmácia, UFS, Lagarto-SE. 2Universidade Federal De Santa Maria, RS. 3Universidade do Estado 
do Amazonas, Universidade Aberta Da Terceira Idade, Brasil.   

P12 - INGESTÃO ALIMENTAR E RISCO CARDIOMETABÓLICO DE INDIVÍDUOS COM EXCESSO DE 
PESO. Santos, A.D2; Leite, M.M.R1; Machado, A.C.S.B1; Chagas, B.L.F1 Mendes-Netto, R.S1,2. 
1Programa de Pós-Graduação em Educação Física, UFS, São Cristóvão-SE. 2Departamento de 
Nutrição, UFS, São Cristóvão-SE. 

P13 - EFEITO VASORRELAXANTE DO EXTRATO AQUOSO DE CHRYSOBALANUS ICACO EM 
ARTÉRIA MESENTÉRICA DE RATOS. Cupertino, S.E.S1; Nascimento, G.A1; Santos, D.M1, 
Mendonça, P.S.C1; Nogueira, P.C.L2; Quintans-Junior, L.J1; Duarte M.C3; Araújo, A.A.S3; Santos, 
M.R.V1. 1Departamento de Fisiologia, UFS, São Cristóvão-SE. 2Departamento de Química, UFS, 
São Cristóvão-SE. 3Departamento de Farmácia, UFS, São Cristóvão-SE. 

P14 - EFEITO CARDIOPROTETOR DO COMPLEXO DE INCLUSÃO CARVACROL/Β-CICLODEXTRINA 
NA LESÃO DE REPERFUSÃO CARDÍACA. Arantes, T.S.1; Dias-Santos, F.F1; Lauton-Santos, S1; 
Camargo, E.A1; Almeida, G.K.M1; Santos, P.H1; Araújo, A.A.S2; Menezes, P.P2. 1Departamento de 
Fisiologia, UFS, São Cristóvão-SE. 2Departamento de Farmácia, UFS, São Cristóvão-SE. 

P15 - EFEITO HIPOTENSOR DO EXTRATO AQUOSO DAS FOLHAS DE CHRYSOBALANUS ICACO EM 

RATOS. Nascimento, G.A.1; Cupertino, S.E.S1; Santos, D.M1; Mendonça, P.S.C1; Nogueira, P.C.L2; 

Quintans-Junior, L. J1; Duarte M. C3; Araújo, A.A.S3; Santos, M.R.V1. 1Departamento de Fisiologia, 

UFS, São Cristóvão-SE. 2Departamento de Química, UFS, São Cristóvão-SE. 3Departamento de 

Farmácia, UFS, São Cristóvão-SE. 
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LIVRO DE RESUMOS 
TEMÁTICA: ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR 

ANÁLISE DA CAPACIDADE DE DEAMBULAÇÃO DE PACIENTES EM UM 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR FASE II. Santos, A.O1,2; Coutinho, C.S.1,2; 

Oliveira, G.U1; Cerqueira-Neto, M.L1,2. 

1Laboratório de Pesquisa em Readaptação Funcional, FHCS, Aracaju-SE; 
2Departamento de Fisioterapia, UFS, São Cristóvão-SE; 
 
Introdução: O teste de caminhada de seis minutos (TC6) é uma medida de capacidade funcional 
simples, objetiva e reprodutível, no qual os pacientes são instruídos a caminhar tão longe quanto 
possível em seis minutos. Objetivo: Avaliar a distância percorrida no teste de caminhada de seis 
minutos (DTC6) em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, após um programa de reabilitação 
cardiovascular fase II. Métodos: A pesquisa seguiu as Diretrizes e Normas de Pesquisa em Seres 
Humanos do Conselho Nacional de Saúde (Resolução 196/96), e foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Sergipe (UFS) com o nº CAAE - 
0180.0.107.107-11. Trata-se de um estudo longitudinal que incluiu pacientes maiores de 18 anos, 
de ambos os sexos, em pós-operatório de cirurgia cardíaca submetidos a um Programa de 
Reabilitação Cardíaca no Hospital Universitário de Sergipe, no período de março de 2015 a junho 
de 2016.   Os pacientes foram avaliados na admissão e alta do programa através do teste de 
caminhada de seis minutos (TC6), realizado seguindo as recomendações da American Thoracic 
Society (2012). Os dados foram catalogados na forma de arquivos de planilha de cálculo do 
Microsoft Excel2007®. A Análise estatística foi realizada através do software SPSS versão 15.0 e 
os resultados expressos como média ± Desvio Padrão. Resultados: A amostra foi composta por 
17 pacientes, com média de idade de 54,46 ± 11,9 anos. Foi encontrada uma diferença 
significativa (p<0,0001) na distância percorrida em metros no TC6, na admissão (418,2 ± 72m) e 
alta (572,0 ± 76m), dos pacientes envolvidos no estudo, o que pode indicar uma melhora global 
da capacidade funcional, eficácia do programa de reabilitação e melhora na capacidade de 
exercício. Conclusão: O programa de reabilitação cardiovascular estudado se mostrou eficaz na 
melhora da capacidade de deambulação em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca. 
Apoio Financeiro: EBSERH/HU/UFS/CNPq. 
 

DEPRESSÃO E ANSIEDADE EM PACIENTES COM DOENÇAS VASCULARES EM HOSPITAL DE 
SERGIPE. Andrade, L.G.R1; Aragão, J.A2; Araújo, A.A.S2; Neves, O.M.G3; Mota, M.I.A4; Bastos, 
R.S.M4. 

1Departamento de Medicina, UFS, Aracaju-SE 
2Departamento de Morfologia, UFS, São Cristóvão-SE 
3Mestrado em Farmácia, UFS, São Cristóvão-SE 
4Departamento de Medicina, Unit, Aracaju-SE 

Introdução: Depressão e transtornos de ansiedade são muito prevalentes, tanto pela maior 
expectativa de vida da população quanto pelo estilo de vida. Nos idosos, isso é um problema de 
saúde pública em virtude da frequente associação com doenças crônico-degenerativas, causando 
um impacto negativo na qualidade de vida e aumentando o risco de suicídio. Objetivos: 
Determinar a ocorrência de depressão em pacientes de ambos os sexos com doenças vasculares 
(DV), internados em hospital de Sergipe. Métodos: Aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da 
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UFS – protocolo nº 48580115.2.0000.5546, trata-se de estudo descritivo, exploratório, 
transversal, realizado no Hospital Cirurgia-FBHC, onde foram aplicados questionário 
sociodemográfico e escala hospitalar de ansiedade e depressão de Zigmond e Snaight (HADS), 
em que foram obtidas somas das respostas aos itens da HADS: HADS-A (com ansiedade≥9) e 
HADS-D (com depressão≥9). Resultados: Foram entrevistados 30 pacientes (homens = 
mulheres), com idade média de 66,4 anos. A maioria deles é procedente do interior do Estado, 
de baixa renda familiar e mora acompanhado. Quanto a comorbidades e a hábitos de vida, houve 
alta prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica e de Diabetes Mellitus, todos em uso de 
medicamentos. Dor em membros inferiores (MMII) foi uma queixa comum (23), que impede 
deambulação de 17 deles, sendo que 2/3 dos entrevistados têm ferida em MMII (95% pós 
trauma). Cerca de 73% já passaram por cirurgias, dos quais 12 foram amputações. Apenas 5 
praticam atividades físicas, 10 são/foram tabagistas e 8, etilistas. Quanto aos escores, 16,67% 
apresentaram os dois HADS≥9, enquanto 6,67% têm HADS-A≥9 e 10%, HADS-D≥9. Dos 2 
pacientes em uso de ansiolítico/antidepressivo, 1 não foi classificado nestes escores. Conclusão: 
É relevante identificar sinais de depressão/ansiedade precocemente nestes pacientes para que 
medidas sejam adotadas e seja restabelecida qualidade de vida, orientando acerca da 
importância da atividade física e de bons hábitos, já que estes sinais estão relacionados a altos 
índices de queixas de dor bem como à causa-consequência do seu estado dependente devido a 
DV e a outras comorbidades. 
 

DEPRESSÃO E AVALIAÇÃO FUNCIONAL EM PACIENTES COM DOENÇAS VASCULARES. SANTOS, 

T.G1; MOTA, M.I.A2; BASTOS, R.S.M2; ARAÚJO, A.A.S3; ARAGÃO, J.A3; NEVES, O.M.G4. 

1Departamento de Enfermagem, UFS, São Cristóvão-SE; 
2Universidade Tiradentes, Aracaju-SE; 
3Departamento de Morfologia, UFS, São Cristóvão-SE; 
4Departamento de Farmácia, UFS-SE. 

Introdução: O aumento da população idosa tem apresentado um aumento significativo. A 

inatividade física atrelada ao aparecimento de doenças, principalmente doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), podem agravar o estado de saúde/doença desses indivíduos, levando-os a 

um quadro de dependência ou até à morte. Consequentemente, atividades diárias comuns como 

alimentação, locomoção, cuidados pessoais e de higiene requerem a intervenção de cuidadores 

para sua realização, o que resulta na perda de autonomia, induzindo a um declínio na qualidade 

de vida dos idosos. Por terem uma grande quantidade de tempo ocioso, problemas como 

depressão e angústia podem aparecer posteriormente, como foi evidenciado em estudos que 

comprovaram o aumento da prevalência da depressão e pior qualidade de vida em pacientes 

idosos com doença arterial periférica. Objetivos: O objetivo deste trabalho é determinar a 

ocorrência de depressão geriátrica e avaliação funcional em pacientes com doenças vasculares 

internados no serviço de cirurgia vascular do Hospital Cirurgia-FBHC em Aracaju-Sergipe. 

Metodologia: Os dados obtidos a partir da aplicação de três questionários foram analisados por 

estatística descritiva. Um questionário contendo dados sociodemográficos e dois outros 

contendo a escala de depressão geriátrica reduzida (EDG 15); e a escala de avaliação funcional. 

Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de Sergipe com o 

protocolo nº: CAAE: 48580115.2.0000.5546. Resultados: Da amostra observada, 50% dos 

indivíduos eram homens e 50% mulheres, 83.33% deles são aposentados e não praticam nenhum 

tipo de atividade física. Com a Escala de Katz, verificou-se que apenas 6.66% apresentam 

Atividades da Vida Diária plenas, enquanto 93.34% possuem alguma perda de funcionalidade. Os 
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números obtidos pela Escala de GDS-15 revelaram presença de depressão em 64.28% dos 

indivíduos com perda de funcionalidade, onde 33.33% deles obtiveram escore maior que 11, 

caracterizando depressão grave. Conclusão: Os resultados obtidos da amostra estudada 

permitem associar a prevalência de depressão ao alto índice de perda de funcionalidade nos 

indivíduos com idade acima de 60 anos.  

 
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE ALAGOAS E SERGIPE EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE 
HIPERTENSOS COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO. Melo, A.M.P.; Melo, B.A¹; Siqueira, C.C. 
R²; Rocha, G.M.T¹; Rosa, M.H¹. 

¹Acadêmicos de medicina, UNIT, Maceió-AL; 
²Departamento de medicina, UNIT, Aracaju-SE; 

Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) é causado por alterações nos vasos sanguíneos 
do sistema nervoso central, o que acarreta um déficit neurológico súbito, podendo ser 
classificada em dois subtipos: isquêmico e hemorrágico. O primeiro devido à obstrução do fluxo 
de sangue de uma artéria cerebral e o segundo pela ruptura espontânea de um vaso, 
extravasando sangue para o encéfalo. Vários são os fatores de risco para o AVE, mas o principal é 
a hipertensão arterial sistêmica (HAS), que quando não controlada aumenta significativamente a 
incidência do mesmo. Objetivo: Comparar o número de caso de hipertensos com acidente 
vascular encefálico nos estados de Alagoas e Sergipe, relacionando com o índice de 
desenvolvimento humano dos estados (IDHM). Métodos: Coleta de dados do Sistema de 
cadastramento e acompanhamento de hipertensos dos estados de Alagoas e Sergipe, presentes 
no banco de dados do DATASUS no ano de 2010. Bem como, análise do IDHM de cada estado de 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Resultados: Em Alagoas 
observou-se que 3,5% da população é hipertensa, correspondendo a 8.907 pessoas, dessas, 432 
apresentaram AVE; a maior parte do número de casos ocorreu no sexo feminino (60.6%) e na 
faixa etária acima de 50 anos (83,5%). Em Sergipe, 4.6% da população possui HAS, referente a 
4.458 pessoas, das quais 187 desenvolveram AVE; a maioria do número de casos ocorreu em 
mulheres (59,8%) e acima dos 50 anos (83,9). Conclusão: Alagoas e Sergipe possuem índices 
socioeconômicos semelhantes (0,631 e 0,665, respectivamente), fato que reflete na similaridade 
dos índices epidemiológicos no que se refere ao número de hipertensos com AVE, sendo 
prevalentes no sexo feminino e na população idosa em ambos os estados. 
 
GRAVIDADE CLÍNICA E INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE HEMIPLÉGICOS PÓS-ACIDENTE 

VASCULAR CEREBRAL ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE MACEIÓ. Cândido, T.K.S1; Lessa, A.S2; 

Torres R.M3. 

1,3Departamento de Fisioterapia, Faculdade Estácio-FAL, Maceió-AL. 
2Hospital Sanatório, Maceió-AL. 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) acarreta diversos danos à saúde do paciente, como o déficit 
cognitivo, incontinência urinária e fecal, paralisia facial, dentre outros. A hemiplegia, por sua vez, 
também é considerada uma sequela pós-AVC, caracterizada por alteração motora e perda de 
equilíbrio, além de limitar o convívio social e diminuir a qualidade de vida do indivíduo. O 
objetivo desse estudo foi analisar a gravidade clínica e a independência funcional de 
hemiplégicos pós-AVC. Tratou-se de um estudo observacional e transversal, composto por trinta 
hemiplégicos que possuíam diagnostico de AVC e que foram atendidos no serviço de fisioterapia 
do Hospital Sanatório na cidade de Maceió. O teste estatístico utilizado foi o teste não 
paramétrico qui-quadrado. Protocolo nº 1.441.806. Foram utilizadas uma ficha de avaliação de 
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coleta de dados clínicos, a escala de Medida de Independência Funcional (MIF) e a escala de 
NIHSS (The National Institutes of Health Stroke Scale). Como resultado, observou-se que a 
amostra foi predominantemente masculina (70%) com idade média de 68,17 anos. Dentre estes, 
houve 96,6% de AVC isquêmico e 63,3% de comprometimento do hemisfério cerebral direito. E a 
hemiplegia ocorreu em 100% desses pacientes. A gravidade clínica e a independência funcional 
apresentaram correlação positiva (r = 0,399 e p valor =0,014), indicando que a lesão impacta 
diretamente sobre a função motora dos pacientes. O comprometimento gravíssimo decorrente 
do AVC gerou, nestes pacientes, uma dependência motora modificada, levando-os a necessitar 
de auxílio para realização das atividades diárias. Esses dados somam-se a outros descritos na 
literatura, apontando a importância dos estudos sobre pacientes pós-AVC e a hemiplegia; a fim 
de levantar novos conhecimentos para a área de Fisioterapia neurológica e o tratamento 
adequado para cada paciente. 

 
QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM DOENÇAS VASCULARES. Santos, R.M¹; Mota, M.I.A²; 

Bastos, R.S.M²; Araújo, A.A.S³; Aragão, J.A³; Neves, O.M.G4. 

¹Departamento de Enfermagem, UFS, São Cristóvão-SE;  
²Universidade Tiradentes, Aracaju-SE; 
³Departamento de Morfologia, UFS, São Cristóvão-SE; 
4Departamento de Farmácia, UFS, São Cristóvão-SE. 

Introdução: A qualidade de vida trata-se de um conceito multidimensional, que assenta 

dimensões físicas, sociais e psicológicas. Portadores de doenças vasculares dependem de 

cuidados especiais para realização de tarefas comuns, acarretando numa perda da autonomia, 

induzindo a um declínio da qualidade de vida. Objetivo: Determinar a ocorrência de depressão e 

avaliar a qualidade de vida em pacientes com doenças vasculares internados no serviço de 

cirurgia vascular em um hospital terciário de Aracaju. Método: Foi realizado um estudo de corte 

transversal, com amostragem por conveniência contendo os pacientes do serviço de cirurgia 

vascular de um hospital filantrópico em Aracaju. Os pacientes foram submetidos a um 

questionário sociodemográfico e um questionário de qualidade de vida (Whoqol-Bref). Este 

projeto foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade Federal de Sergipe no dia 

08 de setembro de 2015 com o protocolo nº: CAAE: 48580115.2.0000.5546. Resultados: Foram 

entrevistados 30 pacientes, entre os quais não houve prevalência de sexos, com média de idade 

de 66,4 anos. No que se referem às comorbidades, frequentes nessa faixa etária, houve uma 

prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), com 66,67% e Diabetes Mellitus (DM). A 

presença de dor nos membros inferiores (MMII) foi uma queixa comum entre os entrevistados 

(76,67%), que impede a deambulação em 64,3% deles. Dos pacientes entrevistados, 20 deles 

possuem feridas em MMII, 40% sofreram amputação de parte ou de todo membro inferior. No 

que diz respeito à qualidade de vida, ao ser analisado os domínios pôde-se observar nos escores 

finais que 53,33% dos pacientes apresentavam uma qualidade de vida classificada como regular 

e 46,67% necessitam melhorar a qualidade de vida. Dentre estes que necessitam melhorar a 

qualidade de vida, todos apresentaram feridas e presença HAS. Conclusão: Os resultados do 

presente estudo descreveram menores pontuações para os domínios de qualidade de vida 

global, meio ambiente e capacidade física. O estudo também demonstrou a correlação que há 

entre comorbidades, dando destaque as vasculares, e a qualidade de vida desses indivíduos. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO E 
HIPERTENSÃO ARTERIAL. Melo, A.M.P¹; Melo, B.A¹; Siqueira, C.C.R²; Rocha, G.M.T¹; Rosa, M.H³. 
 
¹Discente do Departamento de Medicina, UNIT, Maceió-AL; 
²Discente do Departamento de Medicina, UNIT, Aracaju-SE; 
³Docente do Departamento de Medicina, UNIT, Maceió-AL. 
 
Introdução: O infarto agudo do miocárdio (IAM) inicia por uma alteração da morfologia da placa 

ateromatosa, levando à formação do trombo. Isso desencadeia vasoespasmo em vasos 

coronarianos e obstrui seu lúmen, provocando isquemia no miocárdio. Os fatores de risco são 

idade avançada, sexo masculino, obesidade e histórico familiar. Ademais, hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) também se enquadra nesse painel, pois altera morfofuncionalmente o coração e 

apresenta como uma das principais complicações a Doença Arterial Coronariana. Logo, observa-

se o quanto a HAS influencia no desenvolvimento e progressão do IAM e a importância de 

mudanças nos hábitos de vida para o prognóstico. Objetivo: Realizar estudo epidemiológico 

descritivo com análise sociodemográfica acerca da relação entre HAS e IAM em Sergipe. 

Métodos: Realizou-se avaliação de informações do Sistema de Cadastramento e 

Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos de Sergipe, presente na base de dados do 

DATASUS, referentes aos anos de 2010 a 2012, delimitando estatísticas absolutas e relativas 

relacionadas à ocorrência de IAM em pacientes com HAS. Resultados: Observou-se 11.361 casos 

de hipertensos no período avaliado. Desses casos, 275 (2,7%) apresentaram IAM. Quanto à 

idade, constatou-se que até 14 anos 0,3% tiveram HAS e 0% IAM. Com o avançar da idade, o 

número de casos aumentou e a maior incidência ocorreu na faixa etária de 60-64 anos (11,9%) 

para HAS e entre 50-54 anos (14,5%) para IAM. A maior parte dos casos de HAS (67,7%) e IAM 

(57,8%) ocorre em mulheres. Contudo, proporcionalmente, a prevalência de casos de IAM em 

homens hipertensos é maior, já que entre esses, cerca de 3,26% sofreram infarto e nas mulheres 

hipertensas cerca de 2%. Por fim, verificou-se maior incidência de HAS e IAM na região não 

metropolitana, com 97,5% e 98,2%, respectivamente, e 2,4% dos casos de HAS e 1,8% de IAM na 

região metropolitana. Conclusão: Na atenção à saúde pública, HAS e IAM seguem padrões 

epidemiológicos semelhantes de fatores de risco. Ambos aumentam sua incidência com o 

avançar da idade e com níveis socioeconômicos baixos e confirmou-se o sexo masculino como 

fator de risco para IAM. 

 

TEMÁTICA: PRODUTOS NATURAIS COM AÇÃO SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 

A ATIVIDADE CARDIOPROTEOTORA DO COMPLEXO DE INCLUSÃO, CARVACROL EM β-

CICLODEXTRINA NA LESÃO DE ISQUEMIA E REPERFUSÃO CARDÍACA Maia, M.I.A1, Lauton-

Santos, S1, Camargo, E.A1, Santos, F.F.D1, Almeida, G.K.M1, Santos, P.H1, Araújo, A.A.S2, Menezes, 

P.P2.  

1 Departamento de Fisiologia, UFS, São Cristóvão/SE; 
2 Departamento de Farmácia, UFS, São Cristóvão/ SE. 

Introdução: As lesões de isquemia e reperfusão são proporcionadas pela morte dos 

cardiomiócitos quando o aporte sanguíneo do miocárdio é interrompido, estas são provenientes 

do desequilíbrio na formação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, estresse oxidativo. O 
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carvacrol (CAR) é um monoterpeno com propriedades antioxidantes descritas, possibilitando a 

investigação de sua ação nas lesões provocadas na I/R. Objetivos: Avaliar o potencial 

cardioprotetor do carvacrol complexado com a β CD, na concentração de 25mg/Kg. Métodos: 

Para se atingir os objetivos, foram utilizados ratos Wistar (250-300 g), os quais foram divididos 

em 3 grupos e pré-tratados durante 7 dias com CAR/β-CD (25mg/Kg/dia, via oral), CAR 

(25mg/Kg/dia, via oral), ou salina, e após foram submetidos a isquemia e reperfusão ex vivo. Foi 

mensurada a área infartada e quantificadas as concentrações de hidroperóxidos, malondialdeído 

(MDA) e grupamentos sulfidril. A peroxidação lipídica e a degradação proteica foram avaliadas de 

acordo o Comitê de Ética em Pesquisas com Animais (CEPA) da UFS sobre protocolo de número 

03/2015. Resultados: Os resultados demonstram que ocorreu redução da área infartada no 

grupo CAR/β-CD 25mg/Kg (11,1±4,2) se comparada com o grupo CAR25mg/Kg (27,8±4,5) e salina 

(43,4±11,6%). A concentração de hidroperóxidos e MDA apresentou-se reduzida no tecido 

cardíaco para o grupo CAR/β-CD 25mg/Kg se comparado com o CAR 25mg/Kg.  A mensuração 

dos grupamentos sulfidrila mostrou um aumento se comparado o grupo CAR/β-CD e o CAR livre, 

ou seja, protegendo as proteínas. Conclusão: Tais resultados evidenciam a eficiência do 

complexo de inclusão β-CD no efeito cardioprotetor das lesões de isquemia e reperfusão em 

cardiomiócitos, quando comparado ao CAR livre. Apoio Financeiro: UFS / CNPq. 

 
EFEITO CARDÍACO DO VENENO DE B. LEUCURUS E C. D. CASCAVELLA. Simões, L.O.1; Araújo, F.A1; 
Jesus, A.M1; Jesus, R.L.C1; Alves, Q. L.1; Oliveira, S. C.1; Casais-e-Silva, L.L2; Silva, D.F1. 

1Laboratório de Fisiologia e Farmacologia Cardiovascular, UFBA, Salvador-BA; 
2Departamento de Biorregulação, UFBA, Salvador-BA  

Introdução: Os venenos de serpentes são uma mistura de compostos que possuem ações 
fisiológicas e tóxicas. A sua bioprospecção pode ser fonte de fármacos com ação cardíaca, uma 
vez que não são inteiramente compreendidos os efeitos biológicos induzidos nesse órgão após 
ataque ofídico. Objetivos: Avaliar as ações cardíacas de venenos extraídos das espécies Bothrops 

leucurus (BL) e Crotalus durissus cascavella (CDC), serpentes com alta prevalência no estado da 
Bahia, com o intuito de entender seus impactos na fisiologia cardíaca. Métodos:  Ratos machos 
Wistar (250-330gramas) foram sacrificados em câmara de CO2 e isolados os átrios direito e 
esquerdo e mantidos num banho para órgãos, com solução de Krebs-bicarbonato, a 37°C e 
aerados com uma mistura carbogênica, para avaliação das ações dos venenos sobre o 
cronotropismo e inotropismo cardíacos. Após período de estabilização, CDC e BL (0,1-30µg/ml) 
foi adicionado cumulativamente ao banho de órgãos. Para quantificar a atividade enzimática da 
cinase de creatina total (CK), amostras de Krebs foram recolhidas antes e depois da adição do 
veneno no banho de órgãos e mensurado usando kit de ensaio disponível comercialmente. Os 
ensaios realizados foram aprovados pela CEUA (CEUA-ICS/UFBA n°072/2014). Os valores foram 
expressos como média ± SEM, n=5. As análises estatísticas foram feitas aplicando teste t de 
Student ou análise de variância “one-way” (ANOVA) seguido de teste de Bonferroni, quando 
apropriado, utilizando o GraphPadPrism 6.0®. Resultados: Os venenos nas concentrações 
testadas não alteraram a ritmicidade atrial. Porém, CDC diminuiu significantemente a força de 
contração atrial (**p<0,01 e ***p<0,001) (CDC: 61,7 ± 11,4%; 39,8 ± 1,6%; 27,5 ± 12,3%; 22,8 ± 
13%; 19,3 ± 1,5%; 16,4 ± 7,7%; 5,6 ± 1,8%, versus controle: 100% ± 0,0). O veneno CDC não 
alterou a atividade enzimática de CK, enquanto BL induziu aumento significante em átrio direito 
(BL: 4,4 ± 1,5U/ml versus controle: 0,4 ± 0,4U/ml). Conclusão: Esses dados demonstram que o 
efeito cardíaco de CDC pode ser devido a um mecanismo farmacológico em vez de um efeito 
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tóxico e pode, assim, servir como fonte potencial de fármacos que exercem ação cardíaca. Apoio 
Financeiro: CNPq, FAPESB e UFBA. 
 

EFEITO CARDIOPROTETOR DO COMPLEXO DE INCLUSÃO CARVACROL/Β-CICLODEXTRINA NA 

LESÃO DE REPERFUSÃO CARDÍACA. Arantes, T.S.1; Dias-Santos, F.F1; Lauton-Santos, S1; Camargo, 

E.A1; Almeida, G.K.M1; Santos, P.H1; Araújo, A.A.S2; Menezes, P.P2. 

1Departamento de Fisiologia, UFS, São Cristóvão/SE; 
2Departamento de Farmácia, UFS, São Cristóvão/SE. 

Introdução: A origem da lesão de reperfusão cardíaca ou infarto é explicada, em parte, pelo 

paradoxo do oxigênio, que causa danos teciduais que comprometem o funcionamento do 

miocárdio. O carvacrol (CAR), monoterpeno fenólico com atividade antioxidante, pode ser uma 

importante ferramenta de intervenção para a prevenção de lesões isquêmicas. O CAR foi 

associado à β-ciclodextrina (β-CD) para aumentar a solubilidade e biodisponibilidade. 

Objetivos: Neste sentido, esse estudo avaliou se a complexação do CAR à β-CD promove maior 

proteção ao coração de ratos pré-tratados e submetido a lesão de reperfusão que o pré-

tratamento dos mesmos com CAR. Métodos: Para tal, ratos Wistar (250-300 g) foram divididos 

em 3 grupos e pré-tratados, via oral, por 7 dias com CAR/β-CD, ou CAR (25 mg/Kg/dia), ou salina 

e então submetidos à isquemia e reperfusão cardíaca ex vivo. Avaliou-se as atividades 

enzimáticas da superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx). A 

análise estatística foi realizada com ANOVA de uma via, seguido do teste de Tukey. Os 

procedimentos metodológicos realizados neste trabalho foram previamente aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Animais (CEPA) da UFS sob o protocolo de número 03/2015. 

Resultados: Verificamos que a SOD e CAT estavam reduzidas e a GPx aumentada 

significativamente no grupo CAR/β-CD quando comparada ao grupo CAR 25.  Conclusão: Estes 

resultados indicam que o complexo de inclusão CAR/β-CD promoveu maior efeito cardioprotetor 

que CAR livre na lesão de reperfusão cardíaca por redução de danos oxidativos aos lipídeos por 

diminuição das espécies reativas de oxigênio decorrente da maior ativação da GPx pelo CAR/ β-

CD. Apoio Financeiro: UFS/FAPITEC. 

 
EFEITO DO P-CYMENO SOBRE OS DANOS OXIDATIVOS CARDÍACOS PROVOCADOS PELO 
INFARTO. De-Sa, L.A1; Santos, P.H1; Almeida, G.K.M1; Miguel-dos-Santos, R.1; Lauton-Santos, S1. 

1Departamento de Fisiologia, UFS, São Cristóvão/SE;  

Introdução: As doenças cardiovasculares permanecem entre as principais causas de morbi e 
mortalidade no mundo, embora várias terapias tenham contribuído para maiores taxas de 
prevenção e tratamento. Nesse contexto, as drogas derivadas de produtos naturais como o p-
cimeno, a qual é relatada possuir uma gama de atividades farmacológicas, incluindo 
antioxidante, podem apresentar-se como alternativa terapêutica. Objetivos: Investigar o efeito 
do p-cimeno sobre os danos oxidativos cardíacos provocados pelo infarto em ratos. Métodos:  
Ratos Wistar foram divididos em três grupos: SHAM, Isquemia/Reperfusão(I/R), pré-tratados 
com p-cimeno + I/R. Para perfusão foi utilizado o método de Langendorff. Foram mensurados o 
TBARS, hidroperóxidos totais, sulfidrilas totais e a atividade das enzimas antioxidantes catalase, 
superóxido dismutase (SOD) e glutationa peroxidase (GPx). (CEPA número 57/15). Os resultados 
foram expressos como média ± erro padrão da média. Os dados foram tabulados no software 
Prisma 5.1 e o teste estatístico utilizado foi ANOVA one way, seguido do pós-teste de Bonferroni. 
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Resultados: No TBARS, a formação do malonaldeído apresentou-se diminuída no grupo p-
cimeno+I/R (6.100 ± 0.5627 N=6) quando comparado com o grupo I/R (9.420 ± 0.5877 N=5), e 
maior no grupo I/R quando comparado com o grupo SHAM (7.260 ± 0.1778 N=5). Já na formação 
de hidroperóxidos, o grupo p-cimeno+I/R (0.0011 ± 0.0001 N=10) apresentou menor quando 
comparado ao grupo I/R (0.0022 ± 0.0002 N=5), e maior no grupo I/R quando comparado ao 
grupo SHAM (0.001538 ± 0.0001693 N=9). As Sulfidrilas, apresentou-se diminuída no grupo p-
cimeno+I/R (45.11 ± 3.986 N=10) quando comparado ao grupo SHAM (64.57 ± 2.664 N=8), 
porém maior que I/R (27.96 ± 1.457 N=7). Foi observado uma maior atividade da SOD no grupo 
tratado p-cimeno+I/R (0.5050 ± 0.03096 N=6) em relação aos grupos I/R (0.3000 ± 0.03209 N=5) 
e SHAM (0.1000 ± 0.02022 N=7). Similarmente, foi observado uma maior atividade da GPx no 
grupo p-cimeno + I/R (0.5000 ± 0.03244 N=7), do que no I/R (0.2000 ± 0.04397 N=7) e no SHAM 
(0.2800 ± 0.02928 N=7). Conclusão: Juntos, nossos resultados sugerem que o p-cimeno é capaz 
de reduzir significativamente os danos oxidativos causados pelo infarto em modelos 
experimentais. Apoio Financeiro: CAPES 
 
EFEITO HIPOTENSOR DO EXTRATO AQUOSO DAS FOLHAS DE CHRYSOBALANUS ICACO EM 

RATOS. Nascimento, G.A1; Cupertino, S.E.S1; Santos, D.M1; Mendonça, P.S.C1; Nogueira, P.C.L2; 

Quintans-Junior, L. J1; Araújo, A.A.S3; Duarte M. C3; Santos, M.R.V1 . 

1Departamento de Fisiologia, UFS, São Cristóvão-SE; 
2Departamento de Química, UFS, São Cristóvão-SE; 
3Departamento de Farmácia, UFS, São Cristóvão-SE. 

Introdução: Chrysobalanus icaco é uma planta medicinal utilizada popularmente para o 

tratamento da hipertensão. Objetivos: Avaliar os efeitos hipotensor e anti-hipertensivo do 

extrato aquoso das folhas de Chrysobalanus icaco (EACI) em ratos. Métodos: Cateteres foram 

implantados na aorta abdominal e veia cava inferior em ratos Wistar machos normotensos (200–

300g)(CEPA/UFS 07/15) e medidas de pressão arterial média-PAM (mmHg) e frequência cardíaca-

FC (bpm) foram obtidas antes e após a administração in bolus de EACI (5, 10, 20 e 40 mg/Kg; i.v.). 

Ratos hipertensos foram obtidos administrando L-NAME (20 mg/kg, v.o/gavagem/7 dias), 

submetidos à cirurgia de canulação arterial e divididos em dois grupos. Um tratado com EACI 

(400 mg/Kg) e o outro com veículo. A PAM e FC foram obtidas em diferentes tempos antes e 

após o tratamento. Os valores foram expressos como a média ± e.p.m. Foi utilizado o teste 

ANOVA de duas vias seguido de pós-teste de Bonferroni. Resultados: A administração de EACI 

em ratos normotensos nas doses de 5, 10 e 20 mg/kg (i.v.) foi capaz de induzir hipotensão 

moderada e transiente (-8±1; -11±1 e -14±1%, respectivamente; n=7) associada à taquicardia 

(3±1; 8±2 e 11 ±4%; respectivamente, n=7). Além disso o EACI na dose de 40 mg/kg produziu 

intensa e persistente hipotensão (-27±2%) e taquicardia (20±5%). A hipotensão induzida pela 

dose de 40 mg/kg foi atenuada pelo pré-tratamento com L-NAME (-21,2±1,9% mmHg; n=6) ou 

indometacina (-19,3±3,2%; n=6) e potencializada pelo pré-tratamento com hexametônio (-

36,7±4,0%; n=6). A taquicardia foi potencializada pelo L-NAME (31,1±4,7%; n=6) ou indometacina 

(24,3±2,8%; n=6), mas não pelo hexametônio (9,3±1,4%; n=6). A administração via oral do EACI 

não foi capaz de promover alterações na PAM de ratos hipertensos quando comparada ao 

veículo hipertenso (121,4±0%; n=5 vs.118,6±8,7%; n=5). Conclusão: EACI foi capaz de induzir 

hipotensão associada à taquicardia em ratos normotensos com possível envolvimento de NO e 

PGI2. Esse efeito não foi observado com a administração do extrato por via oral em ratos 

hipertensos. Apoio financeiro: CAPES/CNPq; FAPITEC/SE.  
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EFEITO VASORELAXANTE DO EXTRATO AQUOSO DE CHRYSOBALANUS ICACO EM ARTÉRIA 
MESENTÉRICA DE RATOS. Cupertino, S.E.S1; Nascimento, G.A1; Santos, D.M1, Mendonça, P.S.C1; 
Nogueira, P.C.L2; Quintans-Junior, L. J1; Duarte M. C3; Araújo, A.A.S3; Santos, M.R.V1. 

1Departamento de Fisiologia, UFS, São Cristóvão-SE; 
2Departamento de Química, UFS, São Cristóvão-SE; 
3Departamento de Farmácia, UFS, São Cristóvão-SE. 

Introdução: A Chrysobalanus icaco é uma planta medicinal utilizada popularmente para o 
tratamento da hipertensão. Objetivos: Avaliar o efeito vasorelaxante do extrato aquoso das 
folhas de Chrysobalanus icaco (EACI) e seu mecanismo de ação em anéis de artéria mesentérica 
de rato, uma vez que artérias de menor diâmetro podem exercer papel importante na alteração 
da resistência periférica e na regulação da pressão arterial. Métodos: Ratos Wistar machos (200–
300g) (CEPA/UFS: 07/15) foram sacrificados sob anestesia e a artéria mesentérica superior foi 
removida. Desta foram obtidos anéis que foram montados em cubas contendo solução nutritiva 
de Tyrode à 37° C gaseificada com mistura carbogênica. Para registro das tensões isométricas, 
cada anel foi suspenso por linha de algodão fixada a um transdutor de força conectado a um 
sistema de aquisição de dados.  Os valores foram expressos como média ± erro padrão da média 
(e.p.m.) e ANOVA de duas vias foi empregado para avaliar a significância das diferenças entre as 
médias (p<0,05). Resultados: Em preparações com endotélio funcional e pré-contraídas com 1 
μM de fenilefrina, o EACI (de 1 à 3000 μg/ml) foi capaz de induzir vasorelaxamento (Rmáx: 
109,4±10,0%; n=7) que foi atenuado após a remoção do endotélio (Rmáx: 68,6±11,8%; n=10). Em 
anéis, sem endotélio funcional, pré-contraídos com KCl 80 mM, o vasorelaxamento foi atenuado 
em relação aquele obtido em anéis sem endotélio funcional pré-contraídos com fenilefrina 
(Rmáx: 7,1±3,0%; n=4). Em anéis pré-incubados com TEA ou L-NAME, o vasorelaxamento foi 
praticamente abolido em todas as concentrações, exceto na de 3000 μg/ml. A pré-incubação 
com atropina não foi capaz de alterar o vasorelaxamento (Rmáx:107,9±4,2%; n=4) induzido pelo 
EACI. Conclusão: O EACI foi capaz de induzir vasorelaxamento em anéis de artéria mesentérica 
isolada de rato que parece envolver a participação do endotélio, via liberação de NO e de canais 
para potássio. Porém em concentrações mais altas, o EACI parece agir por uma via independente 
de NO e de canais para potássio. Apoio financeiro: CAPES/CNPq; FAPITEC/SE. 

 

TEMÁTICA: FISIOLOGIA CARDIOVASCULAR 

 
ALTERAÇÃO DA FUNÇÃO VASCULAR DE RATOS COM RESISTÊNCIA À INSULINA INDUZIDOS POR 
DEXAMETASONA. Araújo, J.E.S1, Mendonça, P.S.C1, Macedo, F.N1, Dantas, C.O1, Santos, M.R.V1, 
Quintans-Júnior, L.J1, Barreto, A.S1  

1Departamento de Fisiologia, UFS, São Cristóvão-SE. 

Introdução: A resistência à insulina é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares e pode provocar modificações no tônus vascular decorrentes de distúrbios na 
via de sinalização da insulina sobre a célula endotelial. Objetivos: Investigar os efeitos da insulina 
sobre as alterações vasculares induzida pela resistência à insulina em artéria mesentérica de 
ratos. Métodos: Ratos Wistar (CEPA/UFS: 75/2015) pesando entre 300-350g foram divididos em 
dois grupos (n=10): grupo controle (CON) e com resistência à insulina (RI). Os animais foram 
submetidos a 7 dias indução de resistência à insulina através da administração diária de 
dexametasona (2mg/kg por dia, ip) ou placebo. No dia seguinte, após a indução da resistência à 
insulina, os animais foram submetidos ao teste de tolerância à insulina (TTI). Para a avaliação da 
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função vascular, os animais foram eutanasiados, a artéria mesentérica foi retirada e curvas 
concentração-resposta para a insulina na ausência e na presença de L-NAME, foram obtidas. 
 Para as análises estatísticas foi utilizado o teste ANOVA uma e duas vias, seguido do pós-teste de 
Bonferroni. Para estas análises foi utilizado o programa estatístico GraphPad Prism 5.0. 
Resultados: Verificou-se no grupo RI atenuação da queda da glicemia plasmática no tempo 30, 
60 e 120 (p < 0,05) quando comparado ao grupo CON, o que representa uma menor 
sensibilidade à insulina.  Além disso, no vasorelaxamento induzido pela insulina em anéis de 
artéria mesentérica no grupo RI foi significativamente menor quando comparado ao grupo CON 
(Emax= 10 ± 0,9%; n=5 e 23,0 ± 2,7%; n=5, respectivamente). Já, em anéis pré-incubados com L-
NAME, a curva para insulina apresentou uma leve contração no grupo RI e seu efeito 
vasorelaxante foi praticamente abolido no grupo controle (Emax= 3,5 ± 1,5%; n=4). Conclusões: A 
RI foi capaz de alterar as respostas vasculares induzidas pela insulina, podendo desempenhar um 
papel importante nas doenças cardiovasculares. Apoio financeiro: FAPITEC/SE; CNPq; CAPES. 
 

GESTATIONAL HYPOTHYROIDISM EVOKES PARADOXAL DECREASE IN BLOOD PRESSURE AFTER 
CHRONIC 2% NaCl OVERLOAD IN ADULT OFFSPRING RATS. Alves, J.C.S¹; Figueiredo, L.F.C¹; Rates, 
M.L.S1; Santana, D.S¹; Badauê-Passos, D. Jr¹ 

1Departamento de Fisiologia, UFS, São Cristóvão-SE, Brazil. 

Introduction: Gestational hypothyroidism (GH) is a prevalent disorder in women. Fetal 
development depends on maternal supply of thyroid hormones (THs). Objectives: We aimed to 
investigate the effects of GH in the control of hydroelectrolyte balance and cardiovascular 
system in offspring rats challenged by chronic saline overload. Methods: Female adults Wistar 
rats were given i) drinking water ad libitum (CTR group), ii) Methimazole (MTZ), added to 
drinking water (0.02%) (MTZ group) or iii) MTZ and thyroxine (0.05 g / ml) (MTZ+T4). At postnatal 
day 60, males were placed in individual metabolic cages with free access to water or NaCl 2% 
solution. The offspring rats were separated according to their mothers’ treatment: C (CTR 
mothers); H (MTZ mothers) and H+T4 (MTZ+T4) (n = 9 / group). Basal values were recorded for 
three days (solely drinking water access) followed by exclusive access to 2% NaCl for 7 days. 
Indirect arterial blood pressure (Tail plethysmograph, Insight V2.11), diuresis and fluid intake 
were measured. On 7th overload day, rats were euthanized and their urine collected for analysis. 
2-way ANOVA was used. Ethics Committee Protocol # 02/2011 (CEPA-UFS). Results: H group 
presented higher basal mean arterial pressure (MAP) compared to the other groups (p <0.001). 
After overloading (2% NaCl), MAP dropped down in H group to values lower than the increasing 
MAP observed in both C and H+T4 groups (p <0.001). Fluid intake and natriuresis did not differ 
between groups. Conclusion: The lack of maternal THs during pregnancy alters blood pressure 
profile in challenged offspring, determining a paradoxal decrease in MAP after sodium overload. 
Financial Support: FAPITEC; CAPES; CNPq. 

 
TEMÁTICA: FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO E SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 
ANÁLISE AGUDA DA ÁREA ABAIXO DA CURVA PRESSÓRICA APÓS FRACIONAMENTO DAS 
SESSÕES DE EXERCÍCIO CONCORRENTE EM HIPERTENSAS DE MEIA IDADE. Santos, L.E.S1; 
Azevêdo, L.M1; Pardono, E1. 

1Departamento de Educação Física, UFS, São Cristóvão-SE. 
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Introdução: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, há cerca de 600 milhões de 
hipertensos no mundo, aproximadamente 25% da população e mais de 50% dos idosos 
brasileiros. Embora diversos estudos relatem o efeito benéfico do exercício físico sobre esta 
patologia, pouco se sabe sobre o efeito do fracionamento de uma sessão de exercício sobre a 
cinética pressórica pós-exercício. Objetivos: Analisar a Área Abaixo da Curva (AAC) pressórica 
após o fracionamento de sessões agudas de exercício concorrente, executadas em diferentes 
horários do dia em mulheres hipertensas de meia idade. Métodos: O presente estudo teve 
delineamento semi-experimental, corte transversal e foi aprovado pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de Sergipe (CAAE: 
49154515.2.0000.5546). Participaram voluntariamente 11 mulheres hipertensas de meia idade, 
as quais foram submetidas às sessões manhã (SM), noite (SN), fracionada (SF) e controle (SC). 
Todas as sessões foram compostas por mensuração da pressão arterial de repouso, intervenção 
ou controle e análise da hipotensão pós-exercício. O protocolo experimental foi composto por 4 
exercícios (Leg Press, Remada, Agachamento Terra e Supino Horizontal), realizando-se 3 séries de 
10 repetições a 75% de 8RM, com descanso ativo entre-séries de 1min de caminhada à 
intensidade moderada, seguido de 20min de trabalho aeróbico em bicicleta ergométrica à 
intensidade moderada-intensa. Na SF as voluntárias realizaram 50% do protocolo pela manhã e 
os demais 50% no turno oposto do mesmo dia. Os dados foram expressos utilizando-se 
estatística descritiva para todas as variáveis obtidas e a análise da Área Abaixo da Curva realizada 
a partir do método trapezoide. Além disto, foram analisados no programa SPSS (versão 22) e o 
nível de significância adotado foi de p≤0,05. Resultados: Não foram observadas diferenças entre 
os valores de PAS (5288,1 ±483,4 vs. 5648,8 ±406,9; p=0,22) e PAD (3470,4 ±316,8 vs. 3488,8 
±310,2; p=1,00) após a SM. Também não foram detectadas diferenças entre os valores de PAS 
(5364,2 ±467,1 vs. 5648,8 ±406,9; p=0,52) e PAD (3532,5 ±378,6 vs. 3488,8 ±310,2; p=1,00) após 
a SF, quando comparadas com a SC. Conclusão: As intervenções propostas não promoveram 
redução aguda da área abaixo da curva pressórica em idosas hipertensas e de meia-idade. Sendo 
assim, sugere-se que mais estudos nesta temática sejam realizados, analisando-se ainda o efeito 
crônico destas intervenções. 
 

ANÁLISE COMPARATIVA DO EFEITO HIPOTENSOR PÓS-EXERCÍCIO EM UMA SESSÃO DE FORÇA E 
RESISTÊNCIA EM ADULTOS JOVENS NORMOTENSOS. Rabelo, H.E.S1; Santos, M.E2; Fernandes, 
M.O.M3. 

1Departamento de Educação Física, UFS, São Cristóvão-SE; 
2Núcleo de Pós-Graduação em Educação Física, UFS, São Cristóvão-SE; 
3Núcleo de Pós-Graduação em Ciência da saúde, UFS, Aracaju-SE. 

Introdução: A Hipotensão Pós-Exercício (HPE) é caracterizada pela redução dos níveis 
pressóricos, tanto da pressão arterial sistólica (PAS) como da diastólica (PAD), em relação aos 
níveis registrados pré-exercício. O exercício físico proporciona esse efeito, mesmo em uma única 
sessão, de força, resistência ou aeróbico, em indivíduos normotensos e hipertensos, sendo que 
nestes apresentam maior magnitude. Embora existam muitas pesquisas nesse sentido, não há 
consenso acerca do tipo de exercício que induz maior HPE. Objetivo: Comparar as respostas 
pressóricas em uma sessão de força e uma de resistência em sujeitos normotensos. Método: A 
amostra foi composta por 15 sujeitos, adultos jovens e normotensos, que realizaram 3 sessões, 
sendo 1 de força, 1 de resistência e 1 controle, randomicamente. Antes foram definidas as cargas 
utilizadas nas sessões através do teste de 1RM. Nos dias dos testes, a PA foi aferida pré (5, 10, 15 
e 20min) e pós-exercício (0, 15, 45 e 60min). As sessões duraram 45 min cada, sendo realizadas 
na sessão de força 4- 6 repetições em 3 séries (80% de 1RM). Na sessão de resistência foram 
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realizadas múltiplas séries até a exaustão (15-20 reps), a 45% de 1RM e na sessão controle o 
sujeito ficou em repouso por período igual ao das demais sessões. A análise estatística foi 
realizada de forma descritiva por média e desvio padrão, nível de significância ≤ 0,05; para 
análise da variância de uma via foi adotado o teste de Bonferroni e para os deltas o T Student 
pareado. A pesquisa foi submetida ao CEP em 03/08/2016, CAAE: 58486716.1.0000.5546. 
Resultados: Analisando as médias das sessões de força, resistência e controle não houve HPE 
significativa na PAS e PAD, porém em delta de variação houve queda da PAS no min 45 de 
recuperação, sendo maior na sessão de força em relação à de resistência e na PAD ocorreu no 30 
e 45 min na sessão de força e resistência em relação ao controle. Conclusão: A sessão de força 
induz maior efeito hipotensor da PAS em indivíduos jovens adultos normotensos, comparado a 
uma sessão de resistência, sugerindo resultados positivos para uso de exercícios de força em 
hipertensos.  
 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS AGUDOS DO EXERCÍCIO RESISTIDO SOBRE A REATIVIDADE VASCULAR 

EM MODELO ANIMAL DE RESISTÊNCIA À INSULINA. Dantas, C.O1; Araújo, J.E.S1; Mendonça, 

P.S.C1; Macedo, F. N1; Santana-Filho, V.J3; Santos, M.R.V1; Quintans-Junior, L.J1; Barreto, A.S2. 

1Departamento de Fisiologia, UFS, São Cristóvão-SE;  
2Departamento de Educação em Saúde, UFS, Lagarto-SE; 
3Departamento de Fisioterapia, UFS, São Cristóvão-SE. 
 

Introdução: A resistência à insulina (RI) precede a manifestação clínica de diversas condições 

patológicas, tais como doenças cardiovasculares, que podem ser prevenidas e tratadas com 

treinamento físico, aeróbio e/ou resistido. Porém, se uma sessão de exercício resistido (ER) é 

capaz de atenuar a disfunção vascular induzida pela RI ainda precisa ser esclarecida. Objetivo: 

Investigar os efeitos de uma sessão de ER de intensidade moderada sobre a participação do 

óxido nítrico (NO) no vasorelaxamento induzido pela insulina em ratos com RI. Métodos: Foram 

utilizados ratos Wistar machos (280-350g) (CEPA/UFS 34/16). A indução da RI foi feita através da 

administração de dexametasona (2 mg/kg/dia/i.p./7 dias) para os grupos sedentário (SRI) e 

exercitado (ERI) e solução salina 0,9% para o grupo controle (SC). O grupo ERI foi submetido ao 

protocolo de ER que consistiu em 5 séries de 10 repetições com intensidade de 60% do teste de 

1RM. Logo após, os ratos foram eutanasiados e submetidos ao protocolo de avaliação da 

reatividade vascular, obtendo curvas concentração-resposta para a insulina (10-13 – 1 µM) na 

ausência e presença de L-NAME (10 µM) um inibidor da síntese de NO por 30 minutos, em anéis 

de artéria mesentérica superior. Foi utilizado o teste two-way ANOVA seguido do pós-teste de 

Bonferroni. Resultados: O vasorelaxamento induzido pela insulina no grupo SRI foi atenuado 

quando comparado ao grupo SC (Emáx= 10,3±0,7% n=6 vs. 22,8±2,2%, n=6, p<0,0001) e que uma 

sessão de ER foi capaz de reverter essa atenuação no grupo ERI (Emáx= 29,6±2,8%, n=7, 

p<0,0001). Em anéis pré-incubados com L-NAME o vasorelaxamento foi praticamente abolido no 

grupo SC (Emáx= 3,7±1,1%, n=5, p<0,0001), nessa condição, o grupo SRI apresentou uma leve 

contração (Emáx= -4,9±0,7%, n=5, p<0,0001). Já o grupo ERI apresentou um aumento no 

vasorelaxamento induzido pela insulina quando comparado ao grupo SC (Emáx= 12,2±0,8% n=5 vs. 

3,7±1,1%, n=5, p<0,001). Conclusão: Uma sessão de ER com intensidade moderada parece 

modular a função vascular de ratos, atenuando a disfunção causada pela RI, por uma via 

independente do NO. Apoio Financeiro: CAPES/CNPq; FAPITEC/SE. 
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COMBATE SIMULADO DE JIU-JITSU PROMOVE HIPOTENSÃO PÓS-EXERCÍCIO E ATENUAÇÃO DA 
REATIVIDADE PRESSÓRICA EM PRATICANTES ACIMA DE 30 ANOS DE IDADE. Souza Junior, 
J.G.F1; Macedo, F.N1; Santana, M.N.S1; Moreira, A. N1; Mota, M.M1; Silva, T.L.T.B1. 

1Curso de Educação Física, ESTÁCIO/FASE, Aracaju/SE. 

Introdução:  O Jiu-jitsu é um esporte de combate caracterizado por um contato intenso entre os 
adversários, sendo que os golpes estão associados à imobilização do oponente. A literatura 
indica que os exercícios físicos vigorosos proporcionam benefícios sobre a saúde cardiovascular. 
Apesar disso, o esforço físico intenso deve ser melhor compreendido e aplicado com precauções. 
Objetivo: Avaliar os efeitos agudos da simulação de combate de jiu-jitsu sobre os parâmetros 
cardiovasculares em praticantes avançados com mais de 30 anos de idade. Métodos: O presente 
projeto foi aprovado no comitê de ética da Universidade Federal de Sergipe (CAAE: 
48071015.9.0000.5371). A amostra deste estudo foi constituída de 10 homens (33,3 ± 2,5 anos 
de idade) praticantes de jiu-jitsu com experiência avançada de treinamento. Foi avaliado a 
frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), pressão 
arterial média (PAM) e a reatividade pressórica (Cold pressor test). Cada dupla de lutadores 
realizou 4 combates, com 4 tempos de 5 minutos e intervalos de repouso com 3 minutos entre 
os combates. Todos os parâmetros foram medidos no início (repouso) e após 60’ dos combates 
simulados com o lutador sentado em uma cadeira. Os valores foram expressos como a média ± 
desvio padrão da média. O teste estatístico utilizado foi o t de Student (pareado). 
Resultados: Não houve alterações na FC durante o estudo. Entretanto, após 60’ de combate 
simulado foi observado uma redução significativa nos valores da PAS (125,3 ± 6 mmHg), PAD 
(76,6 ± 6 mmHg) e PAM (92 ± 4 mmHg) quando comparado aos valores de repouso (103 ± 11 
mmHg; 61 ± 9 mmHg; 75 ± 8 mmHg, respectivamente). Da mesma forma, a reatividade 
pressórica avaliada pelo Cold pressor test apresentou uma redução na PAM (de 102,7 ± 4 mmHg 
para 83 ± 3,5 mmHg) após 60’ do término da simulação de combate. Conclusão: Dentro deste 
contexto, podemos concluir que o combate simulado de jiu-jitsu promove efeito hipotensor pós-
exercício e atenua a reatividade pressórica em homens treinados com mais de 30 anos de idade. 
Os resultados sugerem efeitos benéficos sobre a saúde cardiovascular provenientes da prática do 
jiu-jitsu. 
 

EFEITO DO CICLISMO SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL PÓS-EXERCÍCIO. Santos, M.E1; Ribeiro, 

W.O.M.1;Fernandes, M.O.M2. 

1Núcleo de Pós-Graduação em Educação Física, UFS, São Cristóvão-SE; 
2Núcleo de Pós-Graduação em Ciência da saúde, UFS, Aracaju-SE. 

Introdução: Inúmeras pesquisas colocam o exercício aeróbico como método mais eficaz de 
treinamento para controle da pressão arterial (PA), tendo o ciclismo o posto de colaborador na 
melhoria da qualidade de vida dos praticantes e por consequência, de sua saúde. A hipotensão 
pós-exercício é uma das respostas cardiovasculares induzidas pelo exercício físico. Objetivo: 
comparar as respostas pressóricas do ciclismo em dois tempos diferentes de execução e 
conhecer qual gera maior efeito hipotensor em uma mesma intensidade Metodologia: Foi 
realizado um estudo de caso, com um sujeito do sexo masculino, 22 anos de idade, praticante de 
ciclismo de rua há mais de 2 anos e fisicamente ativo (PAR-Q). Os testes foram realizados na rua, 
em 3 dias não consecutivos sendo o primeiro para orientações acerca dos procedimentos, e 
outros dois dias para aplicação dos protocolos, sendo um realizado em 15 min e o outro em 30 
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min, em condições ambientais similares e mantendo a mesma intensidade. A PA (aparelho 
oscilométrico automático G-TECH, modelo MA100) e a frequência cardíaca (FC) 
(cardiofrequêncimetro da marca POLAR, modelo FT1) foram monitoradas pré-exercício (estando 
o indivíduo em repouso na posição sentada a pelo menos 5 min, feita somente uma aferição) e 
pós- exercício, realizada a primeira aferição após 5 min (Rec5) e a cada 15 min durante 60 min 
(Rec15, Rec30 Rec45, Rec60). A intensidade do exercício foi controlada por meio da escala de 
Borg, mantendo a intensidade no estágio 13 (ligeiramente cansativo) e sendo orientado que não 
houvesse trocas nas marchas da bicicleta. Resultados: Ao comparar as duas sessões de 
treinamento com relação a pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), pôde-se verificar 
que ambas as sessões não apresentaram valores significativos (p=0,07; p=0,19, 
respectivamente), informações semelhantes também foram encontradas ao analisar a FC 
(p=0,33). Conclusão: Não foi possível observar diferenças significativas entre os treinos de 15 
min e 30 min com relação à pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, e à frequência 
cardíaca, nem o efeito hipotensor do exercício o que pode ser justificado pelo fato de o indivíduo 
que compôs a amostra não ser hipertenso além de ser um indivíduo treinado e acostumado ao 
percurso. 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LIMIAR DE VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE INDIVÍDUOS 

SAUDÁVEIS. Andrade, L.E1; Almeida, A.L.M de1; Magalhães, P.H.F1; Sena, P.L.S.C1; Gomes, L.P.S1.  

1Universidade Tiradentes, Aracaju/SE. 

Introdução: O sistema nervoso autônomo tem fundamental representatividade na regulação dos 
processos de adaptação fisiológica, seja em condições de repouso ou de exercício, tornando 
necessário o desenvolvimento de técnicas fidedignas para de maneira mais proveitosa analisar 
como se dá a modulação simpato-vagal. A variabilidade da frequência cardíaca tem se mostrado 
um marcador simples, não invasivo e promissor do balanço autonômico, através da 
determinação do limiar de variabilidade (LiVFC). A determinação da intensidade de esforço físico 
que aponta a transição aeróbia-anaeróbia no metabolismo muscular, a redução da FC em 
repouso e o aumento da atividade vagal refletem uma melhor condição física. Objetivos: 
Identificar o LiVFC de indivíduos em teste de esforço progressivo. Metodologia: A amostra 
contou com 10 homens ativos (conforme Baecke), submetidos a teste incremental máximo em 
cicloergômetro, iniciado num aquecimento de 3 minutos com 50 watts de carga e cadência a ser 
mantida em 50 RPM. Após, são realizados incrementos de 25 watts a cada 2 min, até que o 
indivíduo falhe na manutenção da cadência por mais de 5 seg ou não suporte mais pedalar; onde 
se obtém os Watts máximos. A VFC foi registrada através do cardiofrequencímetro POLAR 
RS800CX®, e analisados no software Polar Pro-Trainer® 5 (Finlândia) para identificar o LiVFC, 
correspondente ao primeiro intervalo de ondas RR onde o índice SD1 apresenta-se inferior a 
3ms. Os dados foram apresentados em valores absolutos e frequência relativa. O estudo foi 
aprovado pelo comitê de ética da Universidade Tiradentes sob o Nº 46347415.1.0000.5371. 
Resultados: Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão. Os avaliados 
apresentaram-se com idade 34±0,6 anos, peso 84,3±12,8 kg, altura 1,80±0,1 m os testes tiveram 
duração de 15±2,9 min., com Percepção Subjetiva do Esforço (Borg-CR10) em 9,3±1,1 indicando 
um esforço de alta intensidade, valores de SD1 foram de 2,6±0,3ms sugerindo que o LiVFC do 
grupo ocorreu quando a carga atingiu 70±28,4 W. Considerando que 212,5±35,8 W foi a carga 
máxima atingida, os resultados evidenciam que o LiVFC se deu a 33,6±14,3% da capacidade 
máxima dos voluntários. Conclusão: O LiVFC se deu em um momento precoce, o que indica um 
baixo nível de condicionamento físico.   
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OS EXERCÍCIOS RESISTIDOS E A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA C OMO 
DETERMINANTES DO PROCESSO DE HIPERTROFIA MUSCULAR, MELHORA 
CARDIOVASCULAR E DOS PERFIS GLICÊMICO E LIPÍDICO: U M ESTUDO DE 
CASO. Santos, J. W1; Santos, H.N2. 

1 Educador Físico, UFS; 

2 Nutricionista, UFS. 

Introdução: Os exercícios resistidos são por excelência os que melhor promovem o ganho de 
massa magra através do processo de hipertrofia e hiperplasia muscular, benefícios advindos da 
melhoria na resposta cardiovascular induzida pelo treinamento. Acreditamos que a orientação para 
uma alimentação adequada para os praticantes de exercícios resistidos é tão importante e 
fundamental quanto o planejamento dos treinos no alcance de seus objetivos e a manutenção de 
sua saúde. Objetivos: Avaliar os possíveis ganhos de massa magra e diminuição do percentual de 
gordura corporal através da periodização com exercícios resistidos e orientação para uma 
alimentação adequada. Métodos: Nossa pesquisa se configurou enquanto um estudo de caso, 
sendo o sujeito selecionado um indivíduo do sexo masculino, 42 anos, aparentemente saudável, 
fazia uso indiscriminado de suplementos alimentares e treinava com exercícios resistidos a mais 
de 12 meses. Foi solicitado que o mesmo assinasse o TCLE. Na montagem dos programas de 
treinamento físico, periodizou-se preferindo os direcionados por grupamento muscular. Foram 
coletados dados antropométricos, bioquímicos, clínicos e dietéticos. Resultados: Os dados foram 
apresentados em valores pré e pós intervenções, variação percentual. Após 06 semanas com o 
Programa de Exercícios Resistidos, o participante apresentou aumento da massa corporal 
(81,6/84,1; +3,1%) e diminuição do % gordura (12,9/11,1; -13,9%). Ao final da 12ª semana um 
contínuo aumento na massa corporal (84,1/87,1; +3,5%) e redução do % gordura (11,1/10,2; -
8,1%) foram percebidos. Quanto aos perfis glicêmicos (112/98,3; -12,2%) e lipídicos 
(triglicérides) (100/61; -39%), observou-se redução nos respectivos valores. Com relação aos 
perímetros, aumentos foram percebidos nas medidas de peito (107/114; +6,5%), braços (37/40; 
+8,1%), quadris (95/97; +2,1%), coxas (53/55; +3,7%) e pernas (36/38; +5,5%). 
Conclusão: Concluiu-se, provisoriamente, que a realização de um programa de treinamento físico 
resistido aliado a uma intervenção nutricional, sem a utilização de suplemento alimentar, é eficaz 
na busca de ganho de massa magra, redução da massa gorda, obtenção de benefícios 
cardiovasculares e melhoria nos perfis glicêmico e lipídico. 
 
RESTRIÇÃO DE CARBOIDRATOS ASSOCIADA AO TREINAMENTO INTERMITENTE E RISCO 

CARDIOVASCULAR DE ADULTOS COM EXCESSO DE PESO AVALIADO PELOS ÍNDICES DE 

CASTELLI. Leite, M.M.R1; Grigoletto, M.E.S1; Machado, A.C.S.B1; Chagas, B.L.F1; Santos, A.D2; 

Mendes-Netto, R.S1,2. 

1Programa de Pós-Graduação em Educação Física, UFS, São Cristóvão-SE; 
2Departamento de Nutrição, UFS, São Cristóvão-SE. 

Introdução: A prática de exercício físico associada a adoção de dieta hipocalórica tem sido 

apontada como estratégia eficaz para perda e manutenção do peso saudável e melhora das 

condições de saúde cardiovascular. Objetivos: Avaliar o efeito do treinamento intermitente 

associado a intervenção dietética com restrição de carboidratos (CHO) sobre o risco 

cardiovascular de adultos sobrepesados. Métodos: Foi realizado um Ensaio Clínico Randomizado 

de 12 semanas. Participaram do estudo 31 indivíduos da comunidade universitária com excesso 

de peso, sendo 38,7% do sexo masculino e média de 31,39±9,24 anos. Todos os participantes 

foram submetidos a exercício intermitente e foram divididos em dois grupos, A-CHO (>130g/d de 

CHO) e R-CHO (<130g/d de CHO). Para avaliar o risco cardiovascular dos participantes foram 

utilizados os Índices de Castelli (IC) I e II. Aplicou-se estatística descritiva e o teste ANOVA two-
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way com post-hoc de Bonferroni para avaliar o efeito da intervenção sobre variáveis contínuas, 

com significância para valores de p<0,05 (CAAE: 23421113.1.0000.5546). Resultados: Os 

participantes dos dois grupos apresentaram perda de peso significativo, sem diferença entre os 

grupos (A-CHO: Pré= 85,36±14,9 Pós= 79,24±14,89; R-CHO: Pré= 85,18±13,57 Pós= 77,81±11,90 

T: p<0,0001; GxT: p= 0,771). A média da pontuação dos Índices de Castelli Ia e IIb reduziu 

significativamente em ambos os grupos de intervenção (a. A-CHO: Pré= 3,89±0,91 Pós= 

3,01±0,67; R-CHO: Pré= 3,52±0,96 Pós= 2,85±0,57; b. A-CHO: Pré= 2,31±0,71 Pós= 1,66±0,57; R-

CHO: Pré= 1,97±0,68 Pós= 1,57±0,46; T: p<0,0001; GxT: p= 0,474). Ao final do estudo todos os 

indivíduos saíram da classificação de risco cardiovascular aumentado segundo ambos os critérios 

analisados (IC I: A-CHO: Pré= 37,5% Pós= 0; R-CHO: Pré= 20,0% Pós= 0. IC II: A-CHO: Pré= 37,5 

Pós= 0; R-CHO: Pré= 6,7 Pós= 0). Conclusão: A redução moderada de carboidratos, associada a 

prática de exercício intermitente é eficiente para promover melhora da condição cardiovascular 

de indivíduos adultos com excesso de peso, após 12 semanas. Apoio Financeiro: FAPITEC/SE. 

 

TEMÁTICA: NUTRIÇÃO E FISIOLOGIA CARDIOVASCULAR 

INGESTÃO ALIMENTAR E RISCO CARDIOMETABÓLICO DE INDIVÍDUOS COM EXCESSO DE PESO. 
Santos, A.D.2; Leite, M.M.R.1; Machado, A.C.S.B.1; Chagas, B.L.F.1 Mendes-Netto, R.S.1,2 

1 Programa de Pós-Graduação em Educação Física, UFS, São Cristóvão-SE; 

2 Departamento de Nutrição, UFS, São Cristóvão-SE. 

Introdução: Os determinantes da obesidade sem riscos cardiometabólicos ainda não estão bem 
esclarecidos, principalmente, no tocante a ingestão alimentar. Objetivos: Identificar a relação 
entre ingestão alimentar e saúde cardiometabólica de indivíduos adultos com excesso de peso. 
Métodos: Trata-se de um estudo do tipo transversal, composto por 105 indivíduos adultos com 
excesso de peso. Posteriormente, distribuídos em 2 grupos, os indivíduos com risco 
cardiometabólico e sem risco cardiometabólico, de acordo os critérios da I Diretriz Brasileira de 
Diagnóstico e Tratamento da síndrome metabólica. Foi coletado dados sobre ingestão alimentar 
por meio da técnica do recordatório de 24 horas. A análise quantitativa da dieta foi realizada 
através da comparação com as Ingestões Dietéticas de Referência. Para análise estática aplicou-
se o teste T de Student. Considerou-se significativo os valores de p<0,05 (CAAE: 
23421113.1.0000.5546). Resultados: Os avaliados apresentaram média de idade de 31,67 
(±10,59) anos, IMC médio de 31,01 (±3,61) kg/m². Além disso, foi observado que entre os 
indivíduos com excesso de peso sem risco cardiometabólico e os com risco cardiometabólico não 
diferiram na ingestão calórica diária (2051,6 Kcal/dia ±891,1 vs 2246,5 Kcal/dia ±866,2) 
(p<0,310), de carboidratos (271,9 g/Kg/dia ±144,7 vs 302,3 g/Kg/dia ±126,6) (p<0,316), lipídeos 
(69,2 g/Kg/dia ±10,8 vs 67,3 g/Kg/dia ±30,7) (p<0,812) e proteína (90,1 g/Kg/dia ±39,0 vs 93,3 
g/Kg/dia ±35,9) (p<0,697), como também, na ingestão de colesterol (290,2 mg/dia ±200,2 vs 281 
mg/dia ±145,91) (p<0,831), ácidos graxos saturado (25,2 mg/dia ±16,7 vs 25,0 mg/dia ±13,5) 
(p<0,942), ácidos graxos monoinsaturados (23,8 mg/dia ±13,4 vs 24,3 mg/dia ±12,8) (p<0,849) e 
fibras totais (20,6 mg/dia ±11,1 vs 22,3 mg/dia ±11,7) (p<0,346), respectivamente. Porém, os 
indivíduos sem risco cardiometabólico exibiram maior adequação ao percentual de ingestão de 
ácidos graxos poli-insaturados (6,0 ±2,66 mg/dia vs 4,9±2,06 mg/dia) (p<0,05). Conclusão: Os 
indivíduos com excesso de peso sem risco cardiometabólico possuíram maior ingestão de ácidos 
graxos poli-insaturados, que pode estar associado à sua melhor condição cardiometabólica. 
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A SUPLEMENTAÇÃO DO GUARANÁ MODULA BIOMARCADORES SANGUÍNEOS DE ESTRESSE 
OXIDATIVO EM PACIENTES COM SOBREPESO E RISCO CARDIOVASCULAR. Jesus, M.S1; Almeida, 
T.C1; Suleiman L2; Barbisan F2; Ribeiro E.E3; Moresco R.N2; Bochi G2; Marta Duarte M.M.F2; 
Antunes K.T2; Mânica-Cattani M.F2; Azzolin V.F2; Griner J2; Lamartine-Jr, G1; Unfer, T.C1 

 

1Departamento de Farmácia, UFS, Lagarto-SE; 
2Universidade Federal De Santa Maria, Brasil; 
3Universidade Do Estado Do Amazonas, Universidade Aberta Da Terceira Idade, Brasil. 

Introdução: O guaraná (Palluinia cupana) é muito conhecido como fruto energético, e exerce 
vários efeitos positivos sobre o metabolismo geral, estando, seu consumo, relacionado com a 
diminuição da incidência de doenças cardiovasculares. Objetivos: Avaliar os efeitos de 
suplementação com guaraná sobre os níveis sanguíneo de ácido úrico, albumina, proteína total, 
atividades das enzimas catalase (CAT), superóxido de dismutase (SOD) e sobre o 
desenvolvimento biomarcadores de sangue associados de aterosclerose. Métodos: Participaram 
do estudo, 14 voluntários (6 do sexo masculino e 8 do sexo feminino) com IMC 27,1. Esse estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, Nº 
23.081,015838/2011-10). Foram selecionados considerando estilo de vida semelhante e aspectos 
clínicos comuns, com idade média de 37,1 anos. Foi utilizado um protocolo de intervenção 
controlada, do qual o experimento foi dividido em 4 etapas: i) dieta normal (7 dias); ii) cápsulas 
de guaraná, 90 mg (14 dias); iii) nenhuma suplementação (45 dias); iv) cápsulas de placebo (14 
dias). Resultados: A suplementação com cápsulas de guaraná reduziu significativamente os níveis 
de ácido úrico M (4,3) σ (-1,2), os biomarcadores sanguíneos de oxidação (p=0,0015; 
carbonilação de proteína, p<0,0001; AOPP, p =0,025), e os tióis não proteico (p=0,048). Também 
foi observado aumento nos níveis de albumina M (4,8) σ (+0,23), proteínas totais, M (74,3) σ 
(+4,1), atividades da SOD (p=0,0009) e da CAT (p=0,001). Os voluntários que receberam apenas 
placebo não apresentaram alteração nos parâmetros avaliados, independentes do sexo e da 
idade. Conclusão: O presente estudo sugere a suplementação diária com 90 mg de guaraná, 
altera os biomarcadores sanguíneos de estresse oxidativos relacionados ao risco cardiovascular, 
contudo, sem perda de peso. 
 

SUPLEMENTAÇÃO COM GUARANÁ MODULA BIOMARCADORES SANGUÍNEOS EM PACIENTES 

COM SOBREPESO E RISCO CARDIOVASCULAR. Almeida, T.C1; Jesus, M.S1; Suleiman L2; Barbisan 

F2; Ribeiro E.E3; Moresco R.N2; Bochi G2; Marta Duarte M.M.F2; Antunes K.T2; Mânica-Cattani 

M.F2; Azzolin V.F2; Griner J2; Da Cruz I.B.M2; Lamartine-Jr, G1; Unfer, T.C1. 

1Departamento de Farmácia, UFS, Lagarto-SE; 
2Universidade Federal De Santa Maria, Brasil; 
3Universidade do Estado do Amazonas, Universidade Aberta Da Terceira Idade, Brasil.   

Introdução e Objetivos: O Guaraná (Paullinia cupana) é uma fruta muito utilizada no norte do 

Brasil e conhecida mundialmente por ser energética. Foram observados também, efeitos 

positivos sobre perda de peso e o consumo da energia basal, além de reduzir biomarcadores 

metabólicos importantes na aterosclerose. Métodos: O estudo foi realizado com 14 voluntários 

(6 do sexo masculino e 8 do sexo feminino) com a idade média de 37,1 anos e IMC de 27.1. O 

presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM, Nº 23.081,015838/2011-10). Os voluntários receberam uma dose diária de 

suplementação com guaraná (90mg), divido em 4 fases. i) os voluntários passaram por um 

período onde seguiram seus hábitos normais de vida e orientados a não ingerir medicamentos, 
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bebidas alcoólicas, alimentos que tivesse cafeína, nem suplementos adicionais que pudesse 

interferir nos resultados bioquímicos. ii) os voluntários foram suplementados com as cápsulas de 

guaraná durante 14 dias. iii) passaram novamente pelo período onde não receberam qualquer 

tipo de suplementação e mantiveram a rotina normal. iv) os voluntários foram suplementados 

com placebo durante 14 dias. Foram coletadas amostras de sangue ao final de cada fase. 

Resultados: Foram observadas reduções significativas nos parâmetros de circunferência 

abdominal M(93.7) σ(-11.6), pressão arterial sistólica M(118.9) σ(-11.8), pressão arterial 

diastólica M(72.9) σ(-7.3), glicose M(86.1) σ(-12.3), Colesterol total M(192.8) σ(-29.0), 

triglicerídeo M(146.0) σ(-36.7), LDL M(113.9) σ(-27.2), albumina M(4.5) σ(-0.3), PCR-US M(4.2) 

σ(-4.3), IMA M(0.75) σ(-0.13), e um aumento no HDL M(49.2) σ(+11.1). Não houve alteração no 

tratamento com placebo. Conclusão: Assim, a suplementação a base de guaraná mostrou-se 

eficiente na prevenção de doenças cardiovasculares e sobre peso.  
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