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RESUMO 
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Diabetes mellitus (DM) são consideradas Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DCNTs), dentre as sequelas associadas às DCNTs o Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) têm destaque. A perda de massa muscular (sarcopenia) inicia-se na terceira década de vida, 

tornando-se significativa ao final da quinta década, coincidindo com o agravamento da redução da 

capacidade de produção de força máxima sendo a sarcopenia é mais severa nos membros inferiores (MMII). 

Dentre os marcadores moleculares para o AVC estão a Apolipoproteina E (ApoE) que é um receptor de 

lipoproteína de baixa densidade e desempenha um papel crucial no metabolismo do colesterol. Estudos 

apontam que os polimorfismos do gene ApoE atuam na modulação da gordura corporal. O ApoE possui 

três alelos (ɛ2, ɛ3 e ɛ4) que dão origem a seis genótipos diferentes sendo três homozigotos Ɛ2/Ɛ2, Ɛ3/Ɛ3, 

Ɛ4/Ɛ4 e três heterozigotos, Ɛ2/Ɛ3, Ɛ2/Ɛ4 e Ɛ4/Ɛ3. Estudos recentes encontraram uma forte associação entre 

os polimorfismos do alelo Ɛ4 do gene da Apolipoproteína E (ApoE) com o AVC, e outras morbidades 

Os portadores do ApoE ɛ2 mostraram-se com índice de força menor e os portadores do ApoE ɛ4 reduzidos 

níveis de força em relação aos portadores do ApoE ɛ3. Os portadores alelo ɛ2 na maioria dos indivíduos 

está associado a níveis mais baixos de lipoproteína de baixa densidade (LDL) quando comparados aos 

portadores do alelo ɛ4. Os polimorfismos atualmente são associados a genótipos de resistência. Um escore 

total foi então transformado matematicamente para ficar dentro do intervalo de 0 a 100 e rotulado como 

"Total Genotype Score" (TGS). Métodos: Amostra de 81 indivíduos adultos, de ambos os sexos, entre 40 e 

83 anos de idade. Estes compuseram 4 grupos:  Grupo 1. Portadores do alelo/genótipo ɛ2 (Ɛ2/Ɛ2 e Ɛ2/Ɛ3) 

composto por 20 indivíduos; Grupo 2. Portadores do alelo/genótipo ɛ3 (Ɛ3/Ɛ3) constituído de 41 pessoas; 

Grupo 3. Portadores do alelo/genótipo ɛ4 (Ɛ4/Ɛ3 e Ɛ4/Ɛ4), formado por 14 integrantes; e 6 compuseram o 

Grupo 4. Portadores do alelo/genótipo ɛ2 (Ɛ2/Ɛ4). O DNA foi obtido a partir de amostras do esfregaço da 

mucosa oral e os genótipos foram determinados por PCR. A composição corporal foi avaliada pela balança 

de bioimpedância OMRON, e a potência de MMIIs foi mensura pelo tapete de contato da Hidrofit, com os 

testes Squat jump (SJ) e Counter moviment jump (CMJ). Para verificar a normalidade dos dados foi 

empregado o Shapiro-Wilk. O teste de Qui-quadrado de aderência foi utilizado quanto aos genótipos e o 

Equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE). O teste de Qui-quadrado foi empregado na associação entre 

polimorfismo e características clínicas e TGS. O teste de Levene para homogeneidade das variâncias foi 

aplicado como pressuposto, bem como a ANOVA one-way seguido de post hoc de Bonferroni. A ANOVA 

two-way seguido pelo teste Bonferroni foi aplicado para investigar as diferenças nos testes físicos e 

características antropométricas entre os grupos com e sem AVC em cada um dos agrupamentos de 

polimorfismo. A regressão logística foi aplicada para identificar a magnitude das relações entre o 

polimorfismo do ApoE e AVC. Foi adotado p<0,05. A amostra se mostrou em HWE. O grupo ɛ2 apresentou 

65% do sexo feminino; 70% casados e etnia branca; indivíduos com acidente vascular cerebral (AVC) com 

65%, hipertensão em 80%, diabetes em 40% e saudáveis 15% da amostra. Altura no CMJ 6,08±3,8 e SJ 

4,77±3,4. O grupo ɛ3 apresentou 75,6% do sexo feminino; 73,2% casados e 65,9% etnia branca; indivíduos 

com AVC com 17,1%, hipertensão em 46,3%, diabetes em 24,4% e saudáveis 51,2% da amostra. Altura 

no CMJ 10,3±5,4 e SJ 8,3±5,2. O grupo ɛ4 apresentou 64,3% do sexo feminino; 78,6% casados e 64,3% 

etnia branca; indivíduos com AVC 28,6%, hipertensão em 64,3%, diabetes em 28,6% e saudáveis 28,65% 

da amostra. Altura no CMJ 11,7±7,4 e SJ 9,8±7,3. O grupo Ɛ2/Ɛ4 apresentou 66,7% do sexo masculino; 

83,3% casados e 50 % etnia branca; indivíduos com AVC com 83,3%, hipertensão em 100%, diabetes em 

16,7% e saudáveis 0% da amostra. Altura no CMJ 5,71±4,9 e SJ 4,36±3,2. Os alelos ɛ3 e ɛ4 apresentaram 

diferença significativa em relação ao grupo ɛ2 nos testes CMJ e SJ. As médias dos alelos foram: ɛ3 (69,8%); 

ɛ2 (16,6%) e ɛ4 (13,6%). O genótipo Ɛ3/Ɛ3 se apresentou em maioria com 50,6%. A composição corporal 

e a potência muscular não demonstraram diferenças significativas entre os grupos analisados. Associações 

significativas foram encontradas entre os indivíduos acometidos pelo AVC e ser portador do alelo ɛ2. 

Também foram encontrado níveis de força muscular maiores em indivíduos sem AVC quando comparado 

aos acometidos. A frequência alélica que prevaleceu na amostra deste estudo foi do alelo ɛ3.  Verifica-se 

que 65 % dos portadores do alelo ɛ2 e são acometido de AVC. Os portadores do alelo ɛ3 e ɛ4 obtiveram 

diferença significativa na força muscular em comparação com o grupo ɛ2. O TGS se apresentou com maior 

frequência de 50, em 58% da amostra, e em portadores do ɛ3. Foram constatadas associações significativas 

entre a presença do alelo ɛ2 e ser portador de AVC. No grupo ApoE Ɛ2 verificou-se uma diferença 

significativa apenas na variável IMC. Assim, os dados desse estudo mostram que os portadores dos alelos 

ɛ2, ɛ3, ɛ4 não acometidos pelo AVC obtiveram resultados maiores no CMJ e o SJ do que os acometidos. O 

alelo ɛ3 mostrou um índice de elasticidade maior em consideração aos acometidos por AVC. 

 

Palavras-chave: Doenças crônicas; Força muscular; Composição corporal; Polimorfismo genético. 



 
 

ABSTRACT 

Systemic Arterial Hypertension (SAH) and Diabetes mellitus (DM) are considered Chronic 

Noncommunicable Diseases (NCDs), among the sequelae associated with NCDs, Stroke is highlighted. 

Loss of muscle mass (sarcopenia) begins in the third decade of life, becoming significant by the end of the 

fifth decade, coinciding with the worsening of the reduction in maximal force production capacity and 

sarcopenia is more severe in the lower limbs (MMII). Molecular markers for stroke include Apolipoprotein 

E (ApoE) which is a low density lipoprotein receptor and plays a crucial role in cholesterol metabolism. 

Studies indicate that ApoE gene polymorphisms act on the modulation of body fat. ApoE has three alleles 

(ɛ2, ɛ3 and ɛ4) that give rise to six different genotypes, three homozygotes Ɛ2 / Ɛ2, Ɛ3 / Ɛ3, Ɛ4 / Ɛ4 and 

three heterozygotes, Ɛ2 / Ɛ3, Ɛ2 / Ɛ4 and Ɛ4 / Ɛ3. Recent studies have found a strong association between 

Apolipoprotein E (ApoE) gene Ɛ4 allele polymorphisms and stroke, and other morbidities. ApoE ɛ2 carriers 

showed lower strength index and ApoE ɛ4 carriers reduced strength levels. in relation to ApoE ɛ3 carriers. 

The ɛ2 allele carriers in most individuals are associated with lower levels of low-density lipoprotein (LDL) 

when compared to the ɛ4 allele carriers. Polymorphisms are currently associated with resistance genotypes. 

A total score was then mathematically transformed to fall within the range 0 to 100 and labeled as "Total 

Genotype Score" (TGS). Methods: Sample of 81 adult individuals, male and female, between 40 and 83 

years old. These comprised 4 groups: Group 1. Carriers of allele / genotype ɛ2 (Ɛ2 / Ɛ2 and Ɛ2 / Ɛ3) 

composed of 20 individuals; Group 2. Carriers of the allele / genotype ɛ3 (Ɛ3 / Ɛ3) consisting of 41 people; 

Group 3. Carriers of allele / genotype ɛ4 (Ɛ4 / Ɛ3 and Ɛ4 / Ɛ4), consisting of 14 members; and 6 comprised 

Group 4. Carriers of the allele / genotype ɛ2 (Ɛ2 / Ɛ4). DNA was obtained from oral mucosal smear samples 

and genotypes were determined by PCR. Body composition was assessed by the OMRON bioimpedance 

scale, and the power of the lower limbs was measured by the Hidrofit contact mat, with the Squat jump (SJ) 

and Counter movement jump (CMJ) tests. To verify the normality of the data, Shapiro-Wilk was used. The 

chi-square test was used for genotypes and Hardy-Weinberg Balance (HWE). Chi-square test was used in 

the association between polymorphism and clinical characteristics and TGS. Levene's test for homogeneity 

of variances was applied as a presupposition, as well as the one-way ANOVA followed by Bonferroni's 

post hoc. The two-way ANOVA followed by the Bonferroni test was applied to investigate differences in 

physical tests and anthropometric characteristics between groups with and without stroke in each of the 

polymorphism clusters. Logistic regression was applied to identify the magnitude of the relationships 

between ApoE polymorphism and stroke. It was adopted p <0.05. The sample was shown in HWE. Group 

ɛ2 presented 65% female; 70% married and white ethnicity; individuals with stroke with 65%, hypertension 

in 80%, diabetes in 40% and healthy 15% of the sample. Height at CMJ 6.08 ± 3.8 and SJ 4.77 ± 3.4. Group 

ɛ3 presented 75.6% females; 73.2% married and 65.9% white ethnicity; stroke patients with 17.1%, 

hypertension in 46.3%, diabetes in 24.4% and healthy 51.2% of the sample. Height at CMJ 10.3 ± 5.4 and 

SJ 8.3 ± 5.2. The ɛ4 group presented 64.3% females; 78.6% married and 64.3% white ethnicity; individuals 

with stroke 28.6%, hypertension in 64.3%, diabetes in 28.6% and healthy 28.65% of the sample. Height at 

CMJ 11.7 ± 7.4 and SJ 9.8 ± 7.3. The Ɛ2 / Ɛ4 group had 66.7% males; 83.3% married and 50% white 

ethnicity; stroke patients with 83.3%, hypertension in 100%, diabetes in 16.7% and healthy 0% of the 

sample. Height at CMJ 5.71 ± 4.9 and SJ 4.36 ± 3.2. Alleles ɛ3 and ɛ4 showed significant difference in 

relation to group ɛ2 in CMJ and SJ tests. Allele means were: ɛ3 (69.8%); ɛ2 (16.6%) and ɛ4 (13.6%). The 

genotype Ɛ3 / Ɛ3 presented the majority with 50.6%. Body composition and muscle power did not show 

significant differences between the analyzed groups. Significant associations were found among stroke 

patients and having the ɛ2 allele. Higher muscle strength levels were also found in individuals without 

stroke when compared to those affected. The allele frequency that prevailed in the sample of this study was 

allele ɛ3. It is found that 65% of adores 2 allele carriers have stroke. Patients with allele ɛ3 and ɛ4 had 

significant differences in muscle strength compared to group grupo2. The TGS presented with 50, in 58% 

of the sample, and in patients with ɛ3. Significant associations were found between the presence of the ɛ2 

allele and having a stroke. In the ApoE Ɛ2 group there was a significant difference only in the BMI variable. 

Thus, the data from this study show that carriers of alleles ɛ2, ɛ3, ɛ4 not affected by stroke obtained higher 

results in CMJ and SJ than those affected. Allele ɛ3 showed a higher elasticity index in relation to those 

affected by stroke. 

 

Key-words: Chronic diseases; Muscle strength; Body composition; Genetic polymorphism. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

  A população de idosos tem aumentado de forma acelerada em todo o mundo e 

não se pode negar a importância dos fatores genéticos na polulação (MEGALE, 2014; 

REIS et al., 2017). O processo de envelhecimento é acompanhado por diversas alterações 

no aparelho neuromuscular, gerando uma diminuição significativa na força e geração de 

energia ocorrendo uma deterioração muscular e uma perda progressiva da capacidade de 

realizar atividades de vida diária (AVDs), bem como uma perda da independência 

(COELHO-JÚNIOR et al., 2018). 

  Vieira et al. (2015) traz que a redução da massa e da força muscular são 

decorrentes da interação de diversos fatores como genéticos e geram a sarcopenia. Essa 

atrofia muscular, acomete principalmente os membros inferiores (MMIIs), e têm sido 

amplamente associadas ao declínio funcional do indivíduo longevo. Nesse mesmo 

aspecto, Antonini et al. (2011) relata que o número de unidades funcionais motoras 

também declina com o avançar da idade, as quais são necessárias para inervar um grande 

número de fibras musculares. 

A falta de atividade física gera o acúmulo excessivo de gordura para determinada 

massa corporal sendo, reconhecidamente, um fator de risco para diversas condições 

patológicas, como o diabetes e a hipertensão, com destaque para a ocorrência de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) (RADOVANOVIC et al., 2014; SILVEIRA et 

al., 2016).   

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Diabetes mellitus (DM) são DCNTs 

(REIS et al., 2015) apresentam grande morbidade, sendo consideradas um problema de 

saúde pública global. Entre os fatores de risco associados ao desenvolvimento destas 

patologias estão idade, sexo, etnia, excesso de peso e obesidade, ingestão de sal e de 

álcool, sedentarismo, hereditariedade e fatores socioeconômicos (ANDRADE; 

FERNANDES, 2016).  

 Correia e Oliveira (2011) e Silva et al. (2017) demonstram em seus estudos com 

hipertensos os quais apresentam menor força muscular e capacidade funcional, o que gera 

redução da capacidade do sistema cardiovascular em estabelecer a homeostase e 

processamento de informações no Sistema Nervoso Central (SNC), sugerindo que a 

hipertensão pode influenciar essas condições, além de gerar insuficiência cardíaca, renal 

e o acidente vascular cerebral (AVC). 
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  O AVC ocorre quando há um entupimento ou um rompimento dos vasos que 

levam sangue ao cérebro, resultando em alterações motoras, caracterizada pela perda de 

força muscular no dimídio contralateral a lesão encefálica (SILVA; LIMA; CARDOSO, 

2014). Simões et al. (2017) expõe em seu estudo que indivíduos pós-AVC apresentam 

um baixo nível de atividade física e déficit de força muscular, quando comparados a 

adultos idosos saudáveis e até mesmo aqueles com doenças crônicas como HAS e DM.  

Mecanismos relacionados à lipoproteína têm sido associados a danos no sistema 

cardiovascular em pacientes diabéticos. O gene da apolipoproteína E (ApoE), que afeta a 

depuração de lipoproteínas e, consequentemente, o perfil lipídico em nosso corpo, é um 

dos genes candidatos mais estudados para o DM e doenças cardiovasculares (DCV’s) na 

última década (EL-LEBEDY; RASLAN; MOHAMMED, 2016).  

 Flauzino et al. (2014) relatam em seu estudo que são várias as vias fisiológicas 

que estão envolvidas na fisiopatologia do AVC, dentre elas podemos citar o metabolismo 

lipídico, e polimorfismos genéticos. Dentre estes marcadores moleculares para AVC 

encontramos o gene ApoE, que é um receptor de lipoproteína de baixa densidade e 

desempenha um papel crucial no metabolismo do colesterol e está envolvido no transporte 

de lipídios no organismo, além de manutenção de células do SNC. 

O gene ApoE desempenha um papel essencial na depuração de remanescentes de 

quilomícrons que são moléculas formadas por lipídios e apolipoproteína (FRANCO, 

2016) e lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL). O gene possui três alelos ɛ2, ɛ3 

e ɛ4 que dão origem a seis genótipos diferentes sendo três homozigotos Ɛ2/Ɛ2, Ɛ3/Ɛ3, 

Ɛ4/Ɛ4 e três heterozigotos, Ɛ2/Ɛ3, Ɛ2/Ɛ4 e Ɛ4/Ɛ3 (ELABD et al., 2013; KARJALAINEN 

et al., 2019). O alelo ɛ3 é considerado o tipo selvagem devido à alta frequência e ausência 

de associação com doenças, correspondendo a aproximadamente 78% a 80% dos 

indivíduos na população caucasiana. O alelo ɛ2 na maioria dos indivíduos está associado 

a níveis mais baixos de lipoproteína de baixa densidade (LDL) em relação aos portadores 

do alelo ɛ4, e portanto poderia ter um efeito protetor em doenças neurodegenerativas, 

sendo que sua frequência é de aproximadamente 8% na população (GU et al., 2013; 

MEGALE, 2014; SHAMIEH et al., 2019).  

Estudos como os de Gu et al. (2013) e  Konialis et al. (2016) demonstram que o 

alelo ɛ4 da ApoE tem frequência de aproximadamente 14% na população sendo um 

importante fator de risco para o acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) e doença 

coronariana porém, estas pesquisas, não relatam a interação deste fator com outras 
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condições crônicas como a diabetes e a hipertensão. Megale (2014) relata que inúmeros 

estudos tem associado o alelo ɛ4 da ApoE com as doenças comuns no envelhecimento 

como doença arterial coronariana (DAC), a Doença de Alzheimer (DA) e o AVC. 

Ainda segundo Valladares, Perdomo e Pabón (2006) as freqüências alélicas desse 

gene foram encontradas em diversas populações do mundo, em que se refere a estudos 

realizados em diferentes comunidades africanas, indo-americanas, caucasianas (alemã, 

finlandesa, italiana e francesa), chinesas, japonesas, mexicanas e colombianas.  Farmer, 

Johnson e Hanson (2019) encontraram frequências populacionais de 8,4%, 77,9% e 

13,7% para os alelos ɛ2, ɛ3 e ɛ4, respectivamente. 

Petersen et al. (2016) revelou que nas mulheres, os portadores do ApoE ɛ2 

mostraram-se com índice de força maior e os portadores do ApoE ɛ4 reduzidos níveis de 

força de preensão manual, a qual é utilizada para avaliações musculoesqueléticas em 

relação aos portadores do ApoE Ɛ3/Ɛ3.  

Os polimorfismos atualmente são associados a genótipos de resistência, assim um 

algoritmo foi criado para incorporar todas as 23 pontuações genotípicas para qualquer 

indivíduo em um modelo aditivo simples. Um escore total foi então transformado para 

ficar dentro do intervalo de 0 a 100 (para ser intuitivamente significativo) e rotulado como 

"total genotype score" (TGS), resultando na distribuição do potencial de resistência 

genética para uma população ou seja o potencial de um indivíduo possuir um perfil 

genético ideal para o desempenho de resistência (WILLIAMS; FOLLAND, 2008). 

Regionalmente, o município de Guarapuava/PR conta com uma população de 

mais de 172 mil habitantes (GUARAPUAVA, 2019), sendo que no ano de 2013 contava 

com 33 Equipes de Saúde da Família (ESF’s), para atender uma demanda de 2845 

diabéticos e 9133 hipertensos (PARANÁ, 2016). Nessa perspectiva, o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do município relata que só no primeiro 

semestre do ano de 2016 houve 63 atendimentos para indivíduos acometidos pelo AVC 

nesta região (GUARAPUAVA, 2016). Além do mais, em 2017 foram contabilizados 329 

óbitos por DCNTs envolvendo neoplasias malignas, doenças do aparelho circulatório, 

doenças respiratórias crônicas e DM no referido município (SECRETARIA DA SAÚDE 

[SESA], 2018). 

A presente pesquisa se justifica pelo forte impacto econômico para o município, 

pois conhecendo a composição corporal, força muscular, variabilidade genética e sua 

interação com genótipos complexos que resultam da predisposição para doenças crônicas, 
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medidas protetoras podem ser implantadas e executadas gerando menos custos 

governamentais estimulando a criação de novas políticas públicas na prevenção do AVC, 

bem como para HAS e DM. Assim, este estudo corrobora com as práticas e saberes 

interdisciplinares em contextos comunitários, englobando seus aspectos sociais, culturais, 

socioambientais, educacionais, formativos, de trabalho e de saúde do Programa 

Interdisciplinar de Desenvolvimento Comunitário da Universidade Estadual do Centro-

Oeste (UNICENTRO). 

Os estudos apresentados revelam que é possível supor que indivíduos portadores 

de ɛ4 tenderiam a acumular mais morbidades ao longo de sua vida e apresentariam uma 

força muscular inferior em relação aos demais polimorfismos.  

 Visto todas essas informações, o objetivo desse estudo é verificar a associação 

entre o genótipo do polimorfismo genético da Apolipoproteína E, com composição 

corporal, força de membros inferiores e TGS em indivíduos com AVC, hipertenso-

diabéticos e sem patologia. 

  

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. GERAL 

Verificar a associação entre o genótipo do polimorfismo genético da 

Apolipoproteína E, com composição corporal, força de membros inferiores e TGS em 

indivíduos com AVC, hipertenso-diabéticos e sem patologia. 

1.1.2. ESPECÍFICOS 

  - Descrever o perfil socioeconômico dos grupos estudados, e a frequência do 

gene ApoE. 

 

- Comparar o polimorfismo do gene ApoE com composição corporal, potência 

explosiva de MMIIs e o TGS entre os grupos. 

 

 - Investigar a associação entre os polimorfismos do ApoE, com a composição 

corporal, força de MMIIs, e o risco de acidente vascular cerebral entre os grupos 

estudados. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Neste item serão relatados os estudos encontrados na literatura sobre o processo 

de envelhecimento, DM, HAS, AVC/ApoE, capacidade funcional, conceitos de força e 

saúde e desenvolvimento comunitário. 

Estudos indicam que os principais fatores de risco que causam o desenvolvimento 

global das DCNTs, incluem a HAS, DM, tabagismo, alto índice de massa corpórea (IMC), 

inatividade física, consumo de álcool e dietas baixas em frutas e vegetais e com alto teor 

de sódio e gorduras saturadas (BAUER et al., 2014). 

 

2.1. ENVELHECIMENTO DEMOGRÁFICO E DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 

TRANSMISSÍVEIS (DCNTs) 

 

 Verifica-se que no âmbito mundial o envelhecimento populacional vem ocorrendo 

de forma acelerada nas últimas décadas. No mundo, cerca de 42% dos idosos  têm 

problemas em realizar AVDs e aproximadamente 85-90% precisam de medicação para 

doenças crônicas, como diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hipertensão arterial ou doença 

cardiovascular (TROUWBORST et al., 2018). No Brasil projeta-se para 2025 um 

contingente de 32 milhões de idosos, constituindo o sexto país em termos de população 

idosa (REIS et al., 2017; SCOLARI; RISSARDO; CARREIRA, 2018). Nesse aspecto, a 

redução do risco do desenvolvimento e o controle das doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNTs) representam importantes desafios para a saúde pública mundial (FRANCO, 

2016). 

Como a população está envelhecendo rapidamente, há um forte aumento no 

número de indivíduos com doenças crônicas e limitações físicas. A diminuição da massa 

e função do músculo esquelético (sarcopenia) e o aumento da massa gorda (obesidade) 

são importantes contribuintes para o desenvolvimento de limitações físicas, o que agrava 

o prognóstico das DCNTs (TROUWBORST et al., 2018). 

De acordo com Malta et al. (2019) as DCNTs são doenças multifatoriais que se 

desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. São consideradas um sério 

problema de saúde pública implicando em alguns casos em óbitos, em outros perda da 

capacidade funcional e, por conseguinte, perda da qualidade de vida (QV) constituindo a 

maior carga de morbimortalidade no mundo e sendo responsáveis por 63% das mortes 

globais. 
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 As DCNTs representam um dos principais desafios de saúde para o 

desenvolvimento global nas próximas décadas. A ausência de uma alimentação saudável, 

sedentarismo e uso de cigarro explicam a maior parte das mortes, sendo que a HAS e a 

DM estão diretamente ligadas às transições demográficas, nutricionais e epidemiológicas 

ocorridas no século (SOUZA, 2012). Assim, as moléstias mais freqüentes na saúde 

pública são as doenças do sistema cardiovascular, câncer, doenças crônicas do sistema 

respiratório e diabetes representando um desafio crescente para o setor governamental 

(ROSA et al., 2018; SANTOS-JUNIOR; OLIVEIRA; SILVA, 2014).  

  Além do elevado número de mortes prematuras, as DCNTs têm gerado perda de 

QV, alto grau de limitação das pessoas em suas atividades de trabalho e de lazer, além de 

ocasionar impactos econômicos negativos para as famílias, as comunidades e a sociedade 

em geral. Essas doenças afetam pessoas de todos os grupos socioeconômicos, 

especialmente aquelas mais vulneráveis, como os idosos e indivíduos de família com 

baixa escolaridade e renda (SOUZA et al., 2016). 

 Os principais fatores de risco para as DCNTs são o tabaco, a alimentação não 

saudável, a inatividade física e o consumo nocivo de álcool, responsáveis, em grande 

parte, pela epidemia de sobrepeso e obesidade, pela elevada prevalência de hipertensão 

arterial e pelo colesterol alto (BRASIL, 2011). 

 Em seu estudo Moreira et al. (2017) e Silva et al. (2018) relatam que os fatores de 

risco modificáveis, ou seja, aqueles sobre os quais os indivíduos podem exercer controle, 

incluem tabagismo, abuso de bebidas alcoólicas, excesso de peso corporal, hábitos 

alimentares não saudáveis, estilo de vida sedentário e anormalidades metabólicas, como 

dislipidemias. Os fatores de risco não modificáveis são hereditariedade, raça, gênero e 

idade. Nesse aspecto, faz-se necessário identificar o perfil epidemiológico, evolução e 

desfecho clínico desses pacientes desenvolvendo estratégias preventivas para as DCNTs. 

Diante dessa problemática, tem-se refletido na área de saúde pública o 

desenvolvimento de estratégias para o controle das DCNTs, pois tornou uma emergência 

para o Sistema Único de Saúde (SUS) (CASADO; VIANNA; THULER, 2009). 

As ESFs consistem em um programa operacionalizado, por meio da implantação 

de equipes multiprofissionais em Unidades Básicas de Saúde (UBS). As mesmas são 

compostas obrigatoriamente por médico de família, enfermeiro, auxiliar de enfermagem 

e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e são responsáveis pelo acompanhamento de 

um determinado número de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As 
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equipes devem atuar com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 

reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, como as DCNTs - HAS e a DM 

(BRASIL, 2013). 

Para consolidar o atendimento a população, os Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) foram implantados em 2008, para uma estratégia inovadora que têm por 

objetivo apoiar, ampliar e aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde na atenção básica, já 

realizadas pelas ESFs tornado-se agente de transformação da realidade na qual está 

inserida, apoiando o desenvolvimento da saúde pública como um todo (Ministério da 

Saúde [MS], 2019).   

Na tentativa de reduzir o número de hospitalizações e atingir o acompanhamento 

e tratamento adequados na Atenção Primaria a Saúde (APS), e por sua vez na ESF, 

diversas estratégias e ações vêm sendo elaboradas, dentre elas, o Plano de Reorganização 

da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes, criado em 2002, que visa o 

cadastramento de usuários no sistema informatizado disponibilizado pelo Departamento 

de Informática do SUS (DATASUS) – sendo o HiperDia, que além de investigação de 

fatores de risco para complicações, monitoramento das taxas glicêmicas e demais 

comorbidades, também realiza o fornecimento de medicamentos quando necessário. Este 

sistema gera as informações para os profissionais e gestores das Secretarias Municipais, 

Estaduais e para o próprio MS (AMARAL et al., 2017; SILVA et al., 2015) e orientam 

quanto as tomadas de decisões para melhor atender a população. 

 Santos, Silva e Marcon (2018) em seu estudo sobre a assistência às pessoas com 

diabetes no HiperDia relatam aspectos positivos como o envolvimento e 

comprometimento dos profissionais do NASF nas ações do programa HiperDia, onde 

ofertam atividades de promoção da saúde, e a busca ativa a usuários que não aderem ao 

tratamento. 

 

 2.1.1. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS), DIABETES mellitus (DM) E 

O GENE DA APOLIPOPROTEÍNA E (ApoE) 

 

 A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é o termo médico para pressão arterial alta, 

uma condição na qual a pressão arterial encontra-se elevada de maneira crônica acima 

dos níveis considerados desejáveis. A hipertensão faz com que o coração trabalhe mais 

intensamente do que o normal uma vez que ele tem que expelir o sangue contra uma maior 

resistência (WILMORE; COSTILL, 2001). 
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A mesma é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e 

sustentados de pressão arterial (PA) (PA ≥140 x 90mmHg). Associa-se, frequentemente, 

às alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos 

sanguíneos) e às alterações metabólicas, com aumento do risco de eventos 

cardiovasculares fatais e não fatais (BRASIL, 2013; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA [SBC], 2010). 

A HAS é um grave problema de saúde pública sendo um distúrbio crônico com 

alta prevalência no Brasil e no mundo (LI et al., 2018). Sua prevalência no Brasil varia 

entre 22% e 44% para adultos (32% em média), chegando a mais de 50% para indivíduos 

com 60 a 69 anos e 75% em indivíduos com mais de 70 anos (SBC, 2010). A 

etiopatogenia da hipertensão é multifatorial, de modo que ela resulta da interação de 

diferentes genes associados a um grande número de fatores ambientais, que atuam de 

maneira coordenada para resultar no aumento da pressão arterial (LOPES, 2014). 

Segundo Wang et al. (2017) a HAS e DM coexistem frequentemente e a 

prevalência das mesmas continua a aumentar. Estima-se que a prevalência de hipertensão 

entre indivíduos com diabetes é de mais de 70% e a concomitância destes duas condições 

pode aumentar consideravelmente o risco de DCV’s e AVC. 

No seu estudo Li et al. (2018) sobre  sensibilidade barorreflexa arterial, relata que 

HAS é um importante fator de risco. Quanto maior o nível da pressão arterial, maiores as 

chances de complicações da hipertensão, como infarto agudo do miocárdio (IAM), 

insuficiência renal, AVC e insuficiência cardíaca. Nessa perspectiva, a Sociedade 

Brasileira de Hipertensão [SBH] (2010), relata que no Brasil a hipertensão é o mais 

relevante fator de risco para o desenvolvimento das DCVs, com destaque para o AVC. A 

associação entre hipertensão está relacionada com o aumento da pressão sanguínea 

sistólica e diastólica, resultando assim na elevação dos casos de AVC. 

Alarmados com a crescente prevalência dessas DCNTs e seu impacto sobre o 

sistema de saúde e o desenvolvimento socioeconômico das nações, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 

consideraram a obesidade como um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de diabetes, hipertensão, doenças coronarianas e  AVC (ALCALDE-

RABANAL et al., 2018; WILMORE; COSTILL, 2001). Wilmore e Costill (2001) 

consideram que além da obesidade, outros fatores de risco podem desencadear a HAS, 
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como a dieta (excesso de ingestão de sal) e a inatividade física, sendo que 

aproximadamente 90% dos individuos possuem hipertensão idiopática.   

 O gene da apolipoproteina E (ApoE) fornece instruções para produzir uma 

proteína chamada apolipoproteína E, seu polimorfismo compreende três alelos principais 

ɛ2, ɛ3 e ɛ4 os quais formam seis genótipos distintos que são:  Ɛ2/Ɛ2, Ɛ3/Ɛ3, Ɛ4/Ɛ4, Ɛ2/Ɛ3, 

Ɛ2/Ɛ4 e Ɛ4/Ɛ3. Essa proteína se combina com gorduras (lipídios) no corpo para formar 

moléculas chamadas lipoproteínas. As lipoproteínas são responsáveis por embalar o 

colesterol e outras gorduras e transportá-las pela corrente sanguínea. A manutenção de 

níveis normais de colesterol é essencial para a prevenção de distúrbios que afetam o 

coração e os vasos sanguíneos (doenças cardiovasculares), incluindo ataques cardíacos e 

AVC (GENETICS HOME REFERENCE, 2019). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes [SBD] (2016), ocorre interação de 

DM2 com o status de portador do alelo ɛ4 da ApoE, sendo um marcador de risco genético 

para o desenvolvimento de DA e AVC, indivíduos com DM2 e pelo menos um alelo ɛ4 

podem ter efeitos deletérios para a saúde. Em conclusão o estudo de Santos-Ferreira et al. 

(2019) sugerem um aumento duplo na incidência de DM2 em portadores de ApoE Ɛ2. 

Isso pode levar a um acompanhamento específico do dismetabolismo da glicose. Recente, 

Liu et al. (2019) em seu estudo com associação entre polimorfismos do ApoE e pacientes 

com DM2 e com ou sem DCV mostrou que a frequência de Ɛ4/Ɛ3 aumentou em pacientes 

com DM2 com DCV. O alelo ε4 foi maior nos pacientes com DCV sem DM2 e 

concluíram que os indivíduos portadores do alelo ε4 apresentam risco aumentado de DCV 

e DM2 e exibiram maior nível de perfis lipídicos. 

   Sabendo que a HAS e a DM são importantes fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, a SESA adotou o 

Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) a fim de melhorar a resolutividade 

do atendimento aos usuários. Os mesmos, são atendidos na Atenção Primária e 

Secundária de acordo com o nível em que ele se encontra, o que depende da sua 

estratificação de risco. O MACC, é um modelo inovador para o manejo da HAS e DM 

melhorando a qualidade de vida das pessoas que utilizam o SUS no Estado do Paraná 

(PARANÁ, 2018).  

Faz-se necessário ressaltar, que localmente a Prefeitura Municipal de Guarapuava 

(PMG) realizou promoção em educação em saúde para a população local, no dia 14 de 

Novembro de 2018, sendo este dia considerado o Dia Mundial de combate a Diabetes. 
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Nessa ocasião, em alusão à data, a Secretaria Municipal de Saúde de Guarapuava 

participou de uma ação no Terminal da Fonte da cidade, das 9h às 13h. Na ocasião, foram 

ofertados serviços de aferição de pressão arterial, glicoteste, orientação alimentar e 

nutricional (PMG, 2018). 

 

2.2. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) e o GENE ApoE 

 

O AVC também denominado derrame cerebral, é uma forma de doença 

cardiovascular que afeta as artérias cerebrais, as quais suprem o cérebro (PESSI et al., 

2019; WILMORE; COSTILL, 2001). O AVC é hoje umas das principais causas de 

mortalidade no Brasil e em todo o mundo, afetando mais de 15 milhões de pessoas uma 

vez que é a doença mais incapacitante em adultos jovens tornando-se um grave problema 

de saúde pública (KONIALIS et al., 2016; POLESE et al., 2014).  

Além da importância epidemiológica que o AVC possui no mundo afetando a 

população, gera também ampla variedade de déficits neurológicos conforme a localização 

da lesão, o tamanho da área de perfusão inadequada e a quantidade de fluxo sanguíneo 

colateral (CAVALCANTE et al., 2018). Após o AVC, os pacientes apresentam alterações 

sensitivas, cognitivas e motoras como fraqueza muscular, espasticidade, padrões 

anormais de movimento e descondicionamento físico, que limitam tarefas como 

deambular e realizar compras (TEIXEIRA-SALMELA et al., 2000). 

De acordo com Wilmore e Costill (2001) o sintoma mais comum de um derrame 

é a fraqueza súbita ou dormência do rosto, braço ou perna, na maioria das vezes em um 

lado do corpo. Outros sintomas incluem: confusão, dificuldade para falar ou compreensão 

da fala; dificuldade em ver com um ou ambos os olhos; dificuldade em caminhar, 

tonturas, perda de equilíbrio ou coordenação; dor de cabeça severa sem causa conhecida; 

desmaio ou inconsciência. 

O AVC é classificado como hemorrágico (AVCh) ou isquêmico (AVCi), sendo 

este último o mais frequente, representando em torno de 85% dos casos (FLAUZINIO et 

al., 2014; BRASIL, 2017). O AVCi, é causado pela obstrução dos vasos sanguíneos que 

conduzem sangue para o cérebro, dessa forma a parte do cérebro que depende desse 

suprimento torna-se isquêmica com deficiência de oxigênio, levando a morte 

(WILMORE; COSTILL, 2001). Já o AVCh é originado pelo rompimento de artérias 

cerebrais no interior do cérebro, e a hemorragia subaracnóidea em que vasos sanguíneos 

da superfície de cérebro rompe desviando sangue para o espaço localizado entre o cérebro 
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e o crânio. Em ambos os casos, o fluxo sanguíneo é reduzido, pois o sangue escapa do 

vaso no local da lesão (WILMORE; COSTILL, 2001). 

É uma doença de etiologia multifatorial decorrente da interação entre 

componentes genéticos do indivíduo e fatores ambientais. Vários estudos têm 

demonstrado que os principais fatores de risco preditores de AVC são hipertensão arterial, 

tabagismo, diabetes mellitus, dislipidemia, IMC elevado, distúrbios da coagulação e 

aumento da idade (FLAUZINIO et al., 2014; HISHAM; BAYRAKTUTAN, 2013;). 

 Konialis et al. (2016) em seu estudo relatam que ambos são causados por fatores 

complexos multifatoriais com uma predisposição genética clara, provavelmente expressa 

através da interação de múltiplos genes e diversos fatores de risco ambientais. Lai et al. 

(2007) expõe em seu estudo que o AVCi é uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade em idosos, associado com vários riscos vasculares, tais como HAS, DM e 

tabagismo. Schwanke et al. (2002) destacam em sua pesquisa que é cada vez maior o 

número de estudos com polimorfismos genéticos, os quais tem sido associado com 

suscetibilidade a doenças cardiovasculares, e AVC como o caso do gene ApoE. 

 O polimorfismo do gene ApoE foi observado pela primeira vez por Utermann em 

1975 (GU et al., 2013).  É uma proteína plasmática envolvida no metabolismo dos lipídios 

com 299 aminoácidos e é uma das principais proteínas presentes no plasma humano, 

sendo sua síntese no fígado (90%) além de ser a principal apolipoproteína encontrada no 

cérebro, pois é o segundo sítio de maior síntese do ApoE, onde é o principal mediador de 

colesterol e transporte lipídico, sendo importante para uma manutenção neuronal 

(DUZENLI et al., 2004; MAHLEY, 2016), sua síntese e secreção ocorre também em 

muitos tecidos, como pele, macrófagos, baço, adrenais, rins, ovários, testículos, coração, 

pulmões e músculos (COSTA, 2004; OJOPI; BERTONCINI; NETO, 2004; MARAIS, 

2019). Dentre os marcadores moleculares para AVCi encontramos o ApoE, promovendo 

um papel crucial no metabolismo do colesterol (XUE et al., 2012). 

O gene ApoE é polimórfico, consistindo de 3 alelos comuns (isoformas) (LIU et 

al., 2016) sendo os alelos: ε2, ε3 e ε4 e pertencem a um único locus no braço longo do 

cromossomo 19 na região 19q13.2 na sua identificação conhecida até o momento. Os 

alelos ε2, ε3 e ε4 codificam a síntese das isoformas do ApoE, denominadas Ɛ2, Ɛ3 e Ɛ4, 

respectivamente. Os alelos são definidos por 2 polimorfismos de nucleotídeo único 

(SNPs) nos resíduos rs7412 e rs429358 (EL-LEBEDY; RASLAN; MOHAMMED, 2016; 

SHAMIEH et al., 2019; SNPedia, 2019). 
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 Esses alelos dão origem a seis possíveis genótipos, sendo três homozigotos Ɛ2/Ɛ2, 

Ɛ3/Ɛ3, Ɛ4/Ɛ4 e três heterozigotos, Ɛ2/Ɛ3, Ɛ2/Ɛ4 e Ɛ4/Ɛ3. Vários estudos têm sido 

realizados sobre polimorfismos do ApoE em diferentes populações étnicas, no entanto, 

os resultados são inconclusivos (FARMER; JOHNSON; HANSON, 2019; MARAIS, 

2019; ZHAO et al., 2017). 

Iacono e Feltis (2019); Chatzistefanidis et al. (2014) e Marais (2019) descrevem 

ainda que as isoformas do ApoE diferem na composição de aminoácidos nas posições 

112 e 158. A ApoƐ2 contém cisteína nas duas posições (Cys112, 158Cys), a ApoƐ3 (mais 

comum) apresenta cisteína na posição 112 e arginina na posição 158 (Cys112, 158Arg) e 

a ApoƐ4 possui arginina em ambas posições (Arg112, 158Arg).  

Nesse aspecto, os polimorfismos do gene ApoE foram associadas ao risco de 

doença cardiovascular com o alelo ɛ4, por sua vez, está relacionado a níveis mais elevados 

de colesterol, risco mais elevado para doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e 

AVC (KONIALIS et al., 2016; MEGALE, 2014; SOUZA et al., 2003).  

De acordo com Basun et al. (1996) e Marais (2019) no DM, a ApoE Ɛ4 também é 

um indicador de risco cardiovascular está associada ao aumento da espessura médio-

íntima da carótida. Dessa forma, vários estudos encontram uma associação de doença 

cardíaca e coronariana com o alelo ɛ4 e sugerem que o mesmo pode aumentar o risco de 

AVCi, possivelmente alterando o metabolismo lipídico. Mahley (2016) em seu estudo 

expõe que o ApoE Ɛ4 aumentam o risco de doença cardíaca; o ApoE Ɛ2 aumenta os níveis 

de lipoproteínas aterogênicas (liga-se pouco aos receptores de LDL) e ApoƐ4 aumenta os 

níveis de LDL (liga-se preferencialmente às lipoproteínas de muito baixa densidade, 

levando à regulação negativa dos receptores de LDL), sugerindo que o ApoƐ4 também 

aumenta o risco de doenças neurodegenerativas. Já Chaudhary et al. (2012) e Tabatabaei-

Malazy et al. (2012) relatam que a presença do alelo ɛ2 pode conferir um efeito protetor, 

já que está associado a níveis plasmáticos reduzidos de colesterol LDL e menor risco de 

DAC e AVC.  

Conforme explicam Romero-Moraleda et al. (2018) a presença de pelo menos um 

alelo da ApoƐ4 está associada ao aumento do colesterol plasmático, colesterol LDL. A 

presença de pelo menos um alelo ApoƐ2 tem sido associada a uma concentração mais 

elevada de ApoE e menor colesterol no plasma, colesterol LDL quando comparados com 

homozigotos ApoƐ3. O alelo ApoƐ2 também está associado a menor risco de doença 

coronariana. Ao longo da vida e acima de tudo com o envelhecimento, os neurônios 
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precisam ser remodelados e reparados para manter as conexões sinapto-dentríticas. 

Através do seu papel no transporte de lipídeos, o ApoE é um fator importante nesse 

processo (MEGALE, 2014). O Quadro 1 evidencia as variáveis do genótipo do ApoE. 

 

Quadro 1. Variáveis do Polimorfismo do ApoE. 

Nome comum Genoset  Magnitude ┴ rs429358 rs7412 Comentário 

Apo-Ɛ2/Ɛ4 gs270  2,6 (C; T) (C; T) ε2/ε4 ambíguo 

Apo-Ɛ2/Ɛ2 gs268  4 (T; T) (T; T) Boa; menor risco 

Apo-Ɛ2/Ɛ3 gs269  2 (T; T) (C; T) - 

Apo-Ɛ3/Ɛ3 gs246  2 (T; T) (C; C) O mais comum 

Apo-Ɛ4/Ɛ3 gs141  3 (C; T) (C; C) - 

Apo-Ɛ4/Ɛ4 gs216  6 (C; C) (C; C) 
Aumentou o risco de 

Alzheimer 11x 

 

┴ A Magnitude é uma medida subjetiva de interesse que varia de 0 a 10 para o risco de doença, onde “0” 

possui genótipo comum, para o qual nada é interessante, “10” tem Magnitude de Informação realmente 

significativa.  

 Fonte: SNPedia.com/2019. 

 

2.3. COMPOSIÇÃO CORPORAL E O GENE ApoE 

  

O interesse em medir a quantidade dos diferentes componentes do corpo humano 

deu-se início no século XIX e intensificou-se no final do século XX como consequência 

do excesso da gordura corporal (GC) e ao aumento do risco em desenvolver doenças 

como HAS, DM, ósteo-artrites e coronarianas (RODRIGUES, 2001). 

A composição corporal é a proporção entre os diferentes componentes corporais 

e a massa corporal total, sendo normalmente expressa pelas percentagens de gordura e de 

massa magra (GONÇALVES; MOURÃO, 2008). O estudo da mesma se faz importante 

para fracionar e quantificar os principais tecidos que compõem a massa ou o peso 

corporal. A avaliação da composição corporal quantifica os principais componentes do 

organismo humano sendo eles: musculatura e gordura corporal (BUSCARIOLO et al., 

2008).  

As DCNTs, possuem uma maior prevalência de DM2 e hipertensão arterial sendo 

encontradas em indivíduos com IMC superior a 25kg/m² (BURKE et al., 2008). Nessa 

perspectiva, Nascimento; Glaner e Nobrega, (2012) mencionam em seu estudo que existe 

uma relação negativa entre o IMC e concentrações de lipoproteína de alta densidade 

(HDL) e se mostrou mais acentuada entre portadores do alelo ɛ2 (Ɛ2/Ɛ2+Ɛ2/Ɛ3), em 

https://www.snpedia.com/index.php/Genoset
https://www.snpedia.com/index.php/Magnitude
https://www.snpedia.com/index.php/Rs429358
https://www.snpedia.com/index.php/Rs7412
https://www.snpedia.com/index.php/Gs270
https://www.snpedia.com/index.php/Gs268
https://www.snpedia.com/index.php/Gs269
https://www.snpedia.com/index.php/Gs246
https://www.snpedia.com/index.php/Gs141
https://www.snpedia.com/index.php/Gs216
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comparação àqueles de com alelo ɛ4 (Ɛ4/Ɛ3+Ɛ4/Ɛ4) em adultos de ambos os sexos, afro 

e euro-descendentes. 

 Neste sentido, na população do mediterrâneo da Espanha, Corella et al. (2001) 

revelaram um IMC maior em homens nos grupos ɛ2, ɛ3 e ɛ4 em comparação com 

mulheres. Schwanke et al. (2002) em seu estudo com 70 idosos acima de 80 anos no 

projeto Veranópolis demonstraram que os indivíduos com Ɛ3/Ɛ3 em média tenderam ao 

sobrepeso, enquanto que tanto indivíduos Ɛ4/Ɛ3 quanto Ɛ2/Ɛ3 apresentaram um IMC 

dentro da normalidade.  

 Segundo Torres-Perez et al. (2016) o ApoE é sintetizado principalmente no 

fígado, porém o mesmo pode ser produzido por tecidos adiposos e pode atuar no 

metabolismo e na regulação da gordura corporal. O transporte dos alelos ɛ4 aumenta a 

síndrome metabólica (SM) que incluem obesidade central, hipertensão arterial, 

hiperglicemia e dislipidemia, caracterizando o genótipo ApoE do indivíduo, o que pode 

ajudar a identificar indivíduos em risco para intervenção preventiva. 

 A SM tornou-se uma epidemia mundial, que aumenta diretamente o risco de 

doenças cardiovasculares e DM2. O gene da ApoE humana, codifica a apolipoproteína E, 

a qual possui três polimorfismos comuns na população humana: ɛ2, ɛ3 e ɛ4, a qual 

comprovadamente está associada ao metabolismo lipídico prejudicado (VUČINIĆ et al., 

2014). Ainda, Zhao et al. (2019) mencionam em seu estudo de revisão sistemática e meta-

análise que a presença do alelo ɛ4 do gene ApoE é um fator de risco para doença 

cardiovascular (DCV), e está associada a níveis significativamente mais elevados de LDL 

e não-HDL. 

 Também Prado e Cardoso (2013) descrevem que no plasma, a ApoE é o principal 

constituinte das lipoproteínas de alta densidade (HDL). Atua na absorção, transporte, e 

redistribuição de colesterol entre órgãos e tecidos, apresentando também a função de 

regulação do metabolismo das lipoproteínas. Apresenta ainda função na reparação de 

danos excessivos nos neurônios, mediante a redistribuição dos lípidos aos axônios e 

regeneração das células de Schwann, restabelecendo as conexões sináptico-dendríticas. 

 Huebbe et al. (2015) sugerem que o ApoE ɛ3 está associado ao potencial de captar 

com mais eficiência a energia da dieta e depositar gordura no tecido adiposo, enquanto 

os portadores do ApoE ɛ4 tendem a aumentar a mobilização e a utilização de ácidos 

graxos como substratos de combustível, especialmente sob alta ingestão de gordura. 
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 Por fim, Choi et al. (2019) e Franco (2016) relatam que o desenvolvimento de 

hiperlipoproteinemia tipo III envolve a presença do genótipo Ɛ2/Ɛ2 em associação a 

condições como obesidade, hipotireoidismo, efeitos de medicamentos, função renal 

prejudicada e diabetes. Estima-se que 10% dos indivíduos com genótipo Ɛ2/Ɛ2 

desenvolva essa disfunção. 

 

2.4. CAPACIDADE FUNCIONAL, FORÇA E O GENE ApoE 

 

 Um aspecto importante do bem-estar saudável, é a capacidade funcional, que 

surge como um novo paradigma de saúde. Nos estudos epidemiológicos é frequente 

considerar a habilidade para realizar AVDs e/ou atividades instrumentais da vida diária 

(AIVDs) e/ou atividades relacionadas à mobilidade. A função é definida como a 

capacidade de um indivíduo se adaptar aos problemas cotidianos, ou seja, aquelas 

atividades que lhe são requeridas por seu entorno imediato, incluindo a sua participação 

como indivíduo na sociedade, ainda que apresente alguma limitação física, mental ou 

social (CÉSAR et al., 2015).  

Funcionalidade é um termo abrangente para funções do corpo, estruturas do corpo, 

atividades e participação. Ela denota os aspectos positivos da interação entre um 

indivíduo (com uma condição de saúde) e os fatores contextuais daquele indivíduo 

(fatores ambientais e pessoais) (CABRAL, 2018; WHO, 2003). 

O avanço da idade gera a perda gradual do volume da massa muscular sendo uma 

constante de tal forma que, até 50 anos, cerca de 10% deste volume se perdem. A partir 

desta idade, tal perda é significativamente acelerada. Assim, a força do músculo declina 

em aproximadamente 15% por década dos 60 aos 70 anos; depois disso, 30% 

(ANTONINI et al., 2011). Os resultados do estudo de Antonini et al. (2011) sugerem uma 

frequência maior do alelo ɛ4 no grupo dos idosos ativos do que no dos idosos sedentários, 

com uma capacidade funcional melhor para a atividade física. 

 A pesquisa de Quintino-Santos et al. (2012) foi o primeiro a avaliar a associação 

da presença de ApoE ɛ4 e o estado cognitivo em uma grande coorte de base populacional 

no Brasil, os resultados mostraram que existe uma forte associação entre a presença do 

alelo ɛ4 da ApoE e a função cognitiva e capacidade funcional comprometida em idoso. 

 Uma questão chave, portanto, é se o genótipo ApoE exerce uma influência direta 

na cognição, independentemente da neuropatologia relacionada à demência, inúmeros 

estudos sugerem, se os déficits cognitivos relacionados com o alelo ɛ4 representam um 
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marcador de doença. Além disso, a força de preensão da mão direita declinou 

significativamente menos em alelo ɛ2 em relação a ɛ3 (p=0,031) (BATTERHAM et al., 

2013). 

 Skoog et al. (2016) traz que há um declínio significativamente maior na força de 

preensão entre pessoas de 75 e 79 anos quando comparados com portadores de alelo ApoE 

Ɛ4 com não portadores. Nenhuma associação foi observada com o declínio na velocidade 

da marcha, ou equilíbrio. A associação com a força de preensão permaneceu após a 

correção para o nível cognitivo e educacional, depressão, doença cardiovascular, AVC e 

IMC. 

De acordo com Megale et al. (2016) o ApoE deve ser considerado um “gene da 

fragilidade”, pois aumenta a suscetibilidade específica quanto à idade para a morte. Se o 

ApoE é realmente um “gene da fragilidade”, seria razoável esperar que os portadores do 

ɛ4 acumulassem mais doenças relacionadas à idade como AVC e demonstrar mau 

desempenho funcional em idades avançadas.  

Assim, esse raciocínio se fundamenta na conhecida relação significativa entre a 

força muscular e a capacidade funcional. 

  

2.5. FORÇA E POTÊNCIA MUSCULAR  

 

Força é um conceito usado para definir a interação de um objeto com o que lhe 

cerca, inclusive outros objetos. Pode ser definida como um agente que produz ou tende a 

produzir uma mudança no estado de repouso ou de movimento de um objeto (ENOKA, 

2000). De acordo com Hespanhol (2008) força é toda a causa de modificar o estado de 

repouso ou de movimento de um corpo, sendo o produto da massa pela sua aceleração 

(F=m.a). 

 O vigor máximo que um músculo ou um grupo muscular pode gerar é 

determinado força (WILMORE; COSTILL 2001). Segundo Stoelben et al. (2016) força 

muscular (FM) pode ser definida como a capacidade do sistema músculo esquelético 

produzir tensão e torque, e está relacionada com a aptidão física vinculada à saúde, além 

de ter papel relevante para o desempenho físico em diversas AVDs. A FM é uma variável 

comprovadamente importante de ser avaliada para identificar indivíduos que possam estar 

em um grupo de risco para lesões musculoesqueléticas ou avaliar a capacidade de gerar 

força de uma população específica.  
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A força do indivíduo como capacidade física se relaciona com a superação da 

resistência externa e da contração a esta resistência, por meio dos esforços musculares. 

As capacidades de força não podem se reduzir apenas às propriedades contráteis dos 

músculos, pois a manifestação direta dos esforços musculares é assegurada pela interação 

de diferentes sistemas funcionais do organismo (muscular, vegetativo, hormonal, 

mobilização das qualidades psíquicas, etc). A revelação dos esforços musculares é a 

condição necessária para a realização de qualquer ação (gesto) motor (ZAKHAROV, 

1992). 

Para Barros, Caldas e Batista (2013) e Zatsiorsky (1999) a força, ou força 

muscular é a capacidade de gerar a maior força máxima. Sabe-se que em mecânica e física 

a força é definida como a medida instantânea da interação entre dois corpos. A força 

manifesta-se de três formas ou o movimento de um corpo é alterado, ou o corpo é 

deformado, ou ambos. A força é um vetor de quantidade, ela é caracterizada pela 

magnitude, direção e ponto de aplicação. 

Após essas premissas sobre força, entende-se que a potência muscular representa 

o produto da força muscular e da velocidade de ação através dos fatores oriundos dos 

sistemas neuromusculares (CORREA; PINTO, 2011; SANTOS et al., 2018). Correa e 

Pinto (2011) relatam ainda que no fator potência não somente os elementos contráteis das 

células musculares devem ser considerados, mas também fatores como a influência 

neural, a arquitetura muscular e o tecido conectivo intercelular. Vilela (2014) afirma que 

a mesma é a razão entre a capacidade de desenvolver a tensão muscular máxima do ponto 

de vista mecânico, com a máxima velocidade possível, sendo a capacidade de otimizar a 

força máxima e velocidade nas contrações do músculo, gerando um gesto ou ação 

específica. 

Nessa perspectiva, o estudo de Barros, Caldas e Bastista (2013) traz que a potência 

muscular é derivada da força muscular e está relacionada com a capacidade de produzir 

tensão rapidamente. Tal capacidade é importante em ações que visam responder com 

rapidez e eficácia às diferentes tarefas motoras impostas ao sujeito no dia a dia, sendo 

determinante da magnitude do tempo de reação e do tempo de movimento em ações 

motoras diversas. Assim, a redução da capacidade de gerar potência muscular implica 

também uma redução de velocidade da contração dos músculos esqueléticos, agravando 

o estado do quadro de mobilidade corporal como um todo. 
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 Além disso, a produção de força e de potência é dependente de fatores genéticos, 

como o tipo de fibra muscular, pois um maior percentual de fibras rápidas é capaz de 

produzir elevados gradientes de força no início da contração (SILVA et al., 2012). 

 

2.5.1. FORÇA EXPLOSIVA (FE) E FORÇA EXPLOSIVA ELÁSTICA (FEE) 

 

Sabe-se que a capacidade de desenvolver força muscular em intervalos curtos de 

tempo, é chamada de força explosiva (FE). Assim a FE diminui mais rapidamente que a 

força muscular máxima com o aumento da idade (SCHETTINO et al., 2014). 

Entende-se que a força vem expressa por uma ação de contração mais rápida 

possível, como se fosse uma “explosão” para transferir à sobrecarga a ser vencida, a maior 

velocidade possível de contração (BARBANTI et al., 2002; HESPANHOL, 2008).  Com 

o exposto, é possível reconhecer que o fator contrátil é acrescido de um segundo fator 

relativo à capacidade de sincronização da contração das fibras, para que aconteça um 

maior recrutamento instantâneo, demonstrando um aumento na força acarretará também 

um aumento na força explosiva (HESPANHOL, 2008). 

 De acordo com Barbanti e colaboradores (2002) para a avaliação da FE, usa-se o 

salto vertical, partindo-se da posição imóvel de meio agachamento, com uma forte e 

rápida extensão dos MMIIs tendo as mãos na cintura, chamado de Squat Jump (SJ). O 

indivíduo realiza o movimento sem auxílio dos membros superiores, executa um salto 

utilizando-se somente os componentes contráteis dos músculos (MARIANO et al., 2010). 

Na força explosiva elástica (FEE), tem-se o efeito do ciclo muscular de 

alongamento e encurtamento (CMAE), o qual se observa uma ação somática de 

velocidade do alongamento, ocorrendo quando é realizado na musculatura um 

alongamento antes do encurtamento, neste caso além das capacidades contrateis e de 

sincronização têm-se o efeito do componente elástico (MOURA; WARTH, 2011). 

 Mariano et al. (2010) relatam em seu estudo que a FEE é analisada por meio do 

Counter moviment jump (CMJ), em que o indivíduo, inicia de uma posição ereta, e ao 

sinal do avaliador, executa um movimento de meio agachamento seguido de um salto sem 

o auxílio dos membros superiores, que devem ser mantidos na cintura. 

 Vilela (2014) complementa ainda que, a força explosiva depende de algumas 

características que são: freqüência de impulsos nervosos que atingem os músculos e o 

cérebro; o número de fibras musculares e o recrutamento das unidades motoras que 

enviam mensagens; tipos de fibras musculares, lentas, rápidas ou intermediárias; 
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dimensão e tensão produzidas em cada fibra que dependem da massa, do peso molecular 

e estrutura proteica da fibra; influência do biofedback, proprioceptores (fusos musculares) 

de corpúsculos e receptores articulares do tendão de Golgi; status de treinamento e 

condições fisiológicas encontradas na fibra muscular antes que a força explosiva seja 

executada. 

 

2.5.2. CICLO MUSCULAR ALONGAMENTO – ENCURTAMENTO (CMAE) 

 

 Uma das primeiras investigações sobre o Ciclo Muscular de Alongamento - 

Encurtamento (CMAE) publicado foi o trabalho de Cavagna; Dusman; Margaria (1968), 

no qual relataram que a força desenvolvida pelo componente contrátil do músculo 

encurtado após um estiramento é maior que a ação de contração estática (HESPANHOL, 

2004). 

 Os músculos ou complexos músculo-tendinosos envolvidos na mobilização dos 

segmentos corporais responsáveis pela locomoção humana (marcha, corrida ou saltos) 

estão sistematicamente sujeitos a forças de impacto com o solo, as quais condicionam um 

alongamento muscular. O CMAE ocorre na maioria dos movimentos naturais, pois uma 

contração de alongamento é imediatamente seguida por uma contração de encurtamento 

(SEIBERL et al., 2015) 

Desta forma, os músculos são inicialmente alongados por ação de uma carga 

externa, para depois serem ativamente encurtados, produzindo movimento no sentido 

pretendido. Esta combinação constitui um tipo de comportamento muscular denominado 

CMAE (Stretching Shortening Cycle – SSC) (VALAMATOS et al., 2005). 

O estudo do salto vertical vem sendo fortemente impulsionado pelo 

desenvolvimento do referencial teórico do CMAE, o qual está sendo adotado como um 

paradigma vigente para o estudo da função muscular. Ele é um mecanismo fisiológico 

que tem a função de aumentar o “output” motor em movimentos que utilizem ações 

musculares excêntricas, seguidas imediatamente por ações musculares concêntricas 

(UGRINOWITSCH; BARBANTI, 1998).   

 Segundo Ugrinowitsch e Barbanti (1998) o CMAE é utilizado em várias ações 

diárias como correr, andar, saltar, aproveitando a capacidade elástica inerente aos 

elementos elásticos em série. O impulso gerado pela ação muscular no momento do salto 

é otimizado através da utilização do mecanismo fisiológico CMAE. De acordo com 
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Coelho et al. (2011) este mecanismo proporciona uma maior potência quando a ação 

muscular excêntrica é seguida imediatamente por uma ação muscular concêntrica  

 Rosa e colaboradores (2016) descrevem que o mecanismo que explica a utilização 

da energia elástica CMAE está baseado no fato de o músculo realizar ativamente uma 

ação, sendo parte da energia armazenada nos componentes elásticos e reutilizada na 

próxima ação muscular. 

 Para quantificação do nível de utilização CMAE em saltos é utilizada uma 

equação que em os valores de dois tipos de saltos são necessários. O primeiro valor é 

proveniente do salto SJ. O segundo valor é oriundo do CMJ (ROSA et al., 2016). Além 

disso, o desempenho de saltos é reforçado pelo CMAE que envolve uma contração 

excêntrica (fase de frenagem) antes da concêntrica (fase de propulsão) (LAZARIDIS et 

al., 2013). 

Komi e Bosco (1978) foram fundamentais para o início dos estudos envolvendo o 

CMAE, pois desenvolveram uma forma de análise através das técnicas de salto vertical 

com meio agachamento partindo de uma posição estática SJ, e salto vertical com contra-

movimento sem contribuição dos braços CMJ. 

A diferença referida é a eficiência do CMAE, uma vez que a técnica de salto 

vertical com meio agachamento partindo de uma posição estática SJ realiza apenas um 

movimento de impulso para cima. A contribuição do componente contrátil em produzir 

força sem a utilização do ciclo pela força gerada no salto vertical com contra-movimento 

sem contribuição dos membros superiores CMJ, caracteriza a participação do 

componente elástico que revela o índice de elasticidade (IE) (HESPANHOL, 2004). 

 

2.5.3. BIOMECÂNICA E AÇÃO MUSCULAR DO SALTO VERTICAL 

  

 O desempenho nos saltos verticais (SV) é considerado um dos melhores 

indicadores dos níveis de potência muscular produzido pelos músculos dos MMIIs (DAL 

PUPO; DETANICO; SANTOS, 2012).  

  O salto é o movimento na projeção do corpo para cima ou para frente, mantendo-

o por certo tempo suspenso no espaço e percorrendo uma determinada distância 

(BERRIEL, 2016). Define-se a força de salto como a capacidade de vencer a força da 

gravidade alcançando alturas elevadas. É a capacidade de imprimir aceleração ao próprio 

corpo, para superar o seu peso, no intuito de conseguir maior altura (GALLINA, 2009).  
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A capacidade de salto depende do desenvolvimento da massa muscular e da 

velocidade de contração do músculo, assim é necessário ter força explosiva, ou seja, a 

capacidade de realizar força no mais curto período de tempo (CRUZ, 2003).   

Assim, como os saltos de avalição de força possuem fases concêntricas e 

excêntricas. Faz-se necessário relatar que para ação muscular existem 3 tipos de 

contrações musculares e que de acordo com Barbosa et al. (2015); Silva (2018) e Wilmore 

e Costill (2001) podem ser classificadas em: concêntrica, estática e excêntrica. Na 

contração concêntrica os filamentos de actina são puxados e aproximados uns dos outros, 

ocorrendo encurtamento muscular, onde a força muscular vence a resistência externa.  Já 

na contração excêntrica os músculos podem exercer força mesmo quando estão 

alongando, assim durante as ações excêntricas os filamentos de actina se afastam da 

origem-inserção, assim a resistência externa vence a força muscular ou seja a resistência 

é maior que a tensão desenvolvida pelo músculo. A contração estática (isométrica, isos = 

igual; metron = medidas) ocorre quando o músculo gera força mas o seu comprimento 

permanece, pois não ocorre alteração do ângulo articular. A Tabela 1 demostra as 

referidas contrações e os tipos de trabalho muscular. 

 

Tabela 1. Relação da força quanto os tipos de contrações e os tipos de trabalho muscular. 

Tipo de contração Relação de força Tipo de trabalho muscular 

Concêntrica FM > R Positivo 

Excêntrica FM < R Negativo 

Isométrica FM = R Estático 

Fonte: Silva (2018). FM, força muscular; R, resistência. 

  

Nesse sentido, é necessário dividir o movimento em duas fases distintas: a fase 

descendente e a fase ascendente. Na fase descendente existe, flexão da coxa, flexão dos 

joelhos e uma dorsiflexão dos tornozelos, No que diz respeito à fase ascendente, realizam-

se exatamente as ações contrárias à fase descendente (SILVA; OLIVEIRA, 2003). 

Segundo Martins (2014) o primeiro grupo muscular a ser ativado são os 

posteriores da coxa, seguidos dos glúteos, sendo numa fase posterior do salto ativados os 

extensores do joelho e, muito perto do take-off, os flexores plantares. Esta ordem de 

ativação, que promove inicialmente movimento ao nível da articulação coxofemoral, 

seguida do joelho e finalmente do tornozelo, foi definida como sequência de ativação 

próximo-distal. 
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Sendo assim, os músculos glúteo máximo e vastos lateral e medial são os mais 

importantes para a execução do salto vertical e a articulação do quadril é a que realiza a 

maior quantidade de trabalho (UGRINOWITSCH et al., 2000). 

 

 2.6. SAÚDE E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

 

O termo “saúde” refere-se ao bem-estar físico, mental e social, como definido pela 

OMS. Por isso, em um projeto de envelhecimento ativo, as políticas e programas que 

promovem saúde mental e relações sociais são tão importantes quanto aquelas que 

melhoram as condições físicas de saúde. Manter a autonomia e independência durante o 

processo de envelhecimento é uma meta fundamental para indivíduos e governantes 

(VALER et al., 2016; WHO, 2005). 

Ao longo dos anos 80, movimentos em prol da saúde começaram a unir forças. O 

interessante é que o Estado teve um papel importante, ao criar uma arena comum para 

que alianças pudessem ocorrer: as conferências nacionais que foram promovidas com 

apoio governamental por décadas começaram a incluir o movimento popular de saúde em 

meados da década de 1980. Nesses eventos, os dois grupos os defensores do conceito de 

sociedade civil e os defensores da política, se puseram de acordo para a defesa do projeto 

central do movimento de saúde: a criação de um novo sistema público de saúde. O 

resultado final – o SUS (ABERS; BULOW, 2011).   

Com o movimento da Reforma Sanitária Brasileira, que ocorreu nos anos 80, os 

determinantes relacionados com o processo saúde-doença se ampliaram. O conceito de 

saúde ganhou novos significados e uma concepção mais abrangente, tornando-se um bem 

público e de cidadania garantida por direito a todo e qualquer cidadão (COHN, 2009).  

Nesse contexto, o Brasil tem passado por um processo chamado de transição 

epidemiológica e demográfica resultando no aumento das DCNTs (SOUZA et al., 2011). 

Ademais, as DCNT são consideradas como os principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de complicações renais, doenças cardíacas e cerebrovasculares (AVC), 

representando, portanto, altos custos médicos e socioeconômicos, decorrentes 

principalmente das complicações que as acompanham (BARRETO; CARREIRA; 

MARCON, 2015). 

O impacto do AVC e das DCNTs na QV pode ser desastroso afetando vários 

domínios da vida, gerando como consequência diminuição nas AVDs e alteração do 

estado emocional, em pacientes após AVC (GUNAYDIN et al., 2011). Barreto, Carreira 
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e Marcon (2015) citam que o MS, colocou como prioridade na agenda do SUS a 

implementação de uma política para prevenção e promoção da saúde para as doenças 

crônicas mais prevalentes na terceira idade e elaborou o Plano de Ações Estratégicas, no 

Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil 2011-2022. 

 No entanto, seu impacto pode ser revertido por meio de intervenções amplas de 

promoção de saúde, para redução de seus fatores de risco, e pela melhoria da atenção à 

saúde, detecção precoce e tratamento (MALTA; MORAIS-NETO; SILVA-JUNIOR, 

2011). 

A palavra comunidade sugere uma coisa boa, o que quer que comunidade 

signifique, é bom ter uma comunidade, estar numa comunidade. Se o indivíduo se afasta 

do caminho certo, vemos que sua conduta é reprovável dizendo que “anda em má 

companhia”. Se alguém se sente miserável, sofre muito e se vê persistentemente privado 

de uma vida digna, logo acusamos a sociedade, bem como o modo como está organizada 

e como funciona. As companhias ou a sociedade podem ser más; mas não a comunidade. 

Comunidade, sentimos, é sempre uma coisa boa (BAUMAN, 2003). Peruzzo e Volpato 

(2009) definem comunidade como um agrupamento de pessoas, em bairros, cidades, 

segmentos religioso e segmentos sociais, unidas em prol de um objetivo comum.  

Entende-se por desenvolvimento comunitário o trabalho realizado afim de 

melhorar as condições de vida das pessoas que habitam em um mesmo local. Uma 

comunidade pode ser classificada pelo seu espaço geográfico ou cultural, atendendo cada 

um à sua especificidade. Assim, o objetivo é realizar as ações, promovendo iniciativas 

geradoras de riqueza e de emprego que correspondam a um plano local de 

desenvolvimento integrado (FRAGOSO; LUCIO-VILLEGAS, 2014). 

Nessa perspectiva, Fragoso (2005) relata que o desenvolvimento comunitário, é 

definido como um conjunto de ações que se destina a buscar o empowerment de uma dada 

comunidade, tendo por objetivo melhorar a QV desta. Silva (2013) define que a 

comunidade pode ser desenvolvida por técnicas sociais que incluam a participação da 

população de forma democrática e ativa, a fim de promover o ser humano, mobilizar 

recursos humanos e instituições para o planejamento e execução de programas voltados 

para melhorar a QV, corroborando com Fragoso (2005). Conforme explica Dias (2018) é 

necessário realizar ações de promoção em saúde de acordo com as diferentes realidades 

encontradas nas comunidades, conhecendo as potencialidade e limites que permeiam a 

realidade de cada local. 
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A biologia molecular tem colaborado no sentido de fornecer recursos para 

geneticistas e epidemiologistas aprofundarem-se nos mecanismos moleculares que agem 

na variação da distribuição de doenças nas famílias e nas populações (GATTÁS 

FIGARO, FILHO WÜNSCH; SEGRE, 2002). Assim, os fatores genéticos como o gene 

ApoE podem predispor a um pior desempenho cognitivo em testes neuropsicológicos 

tanto na função cognitiva global, como em domínios específicos da cognição associados 

as DCNTs e ao AVC (QUINTINO-SANTOS, 2014). Desse modo, um dos principais 

fatores de risco para doença arterial coronariana é a dislipidemia, com a intensidade de 

sua participação como fator de risco dependendo de componentes ambientais e 

características genéticas de cada indivíduo. 

 

2.6.1. O Município de Guarapuava – Sede da 5ª Regional de Saúde do Estado do Paraná. 

 

O município de Guarapuava está situado a "25°23'36" latitude sul e "51°27'19" 

longitude oeste, região denominada Centro-Sul do Estado do Paraná. Ocupa o terceiro 

planalto Paranaense, também chamado de Planalto de Guarapuava, com população 

estimada, em 2018, de 180.334 habitantes (IBGE, 2019). A Figura 1 indica o local 

geográfico do município de Guarapuava- PR, bem como a Sede da 5ª Regional de Saúde 

do Estado do Paraná. 

 

 

Figura 1. Mapa da localização geográfica do Município de Guarapuava e a 5ª Regional de Saúde no Estado 

do Paraná (SESA, 2018). 

 

Guarapuava é a sede da 5ª Regional de Saúde do Estado do Paraná, que abrange 

uma população total de 454.220 habitantes. Conta com 20 municípios distribuidos em 

três microrregiões: a) Guarapuava (Candói, Cantagalo, Foz do Jordão, Goioxim, Pinhão, 

Prudentópolis, Reserva do Iguaçu e Turvo); b) Laranjeiras do Sul (Marquinho, Nova 

Laranjeira, Porto Barreiro, Rio Bonito do Iguaçu e Virmond); e c) Pitanga (Boa Ventura 
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do São Roque, Campina do Simão, Laranjal e Palmital) (SESA, 2018). Além disso, a 

região de Guarapuava é composta por seis territórios administrativos: Guarapuava, 

Atalaia, Entre Rios, Guará, Guairacá e Palmeirinha. Nessa região, a população está 

distribuída na área urbana (91,43%, 152.993 habitantes) e na área rural (8,57%, 14.335 

habitantes). 

Em relação ao número de estabelecimentos de saúde, Chiconatto (2015) refere 

que a 5ª Regional de Sáude apresenta 811 estabelecimentos sendo que 411 (50,67%) são 

no município sede, demonstrando a relevância da cidade para a esfera da saúde local. No 

total a Regional de Guarapuava possui cadastradas 78 UBS’s, sendo 33 (43,31%) no 

município sede, constituindo 31 ESF’S e 2 NASF.   

Nesse contexto, os dados epidemiológicos da 5ª Regional de Saúde do Estado do 

Paraná revelam que entre os anos de 2008-2017 ocorreram 1200 óbitos em relação a DM, 

sendo que no município de Guarapuava foram 185 do sexo masculino e 226 do sexo 

feminino. Em relação ao número e proporção de óbitos por doenças do aparelho 

circulatório foram: 1536 óbitos na 5ª Regional e 643 no município de Guarapuava 

englobando doenças hipertensivas. No tocante as doenças cérebro vasculares a 5ª 

Regional registrou 2918 óbitos e o município de Guarapuava 1111 ressaltando assim a 

importância das DCNTs que assolam a população (SESA, 2018). 

Para o enfrentamento dessas e outras moléstias, no município de Guarapuava-PR 

são desenvolvidos programas do MS, como o HiperDia, exames laboratoriais e 

preventivo de câncer de mama e colo de útero, imunização, tuberculose, hanseníase, 

doenças sexualmente transmissíveis, Programa de Saúde Bucal, Programa Melhor em 

Casa, dentre outros; além de atividades de educação em saúde, atendimentos clínicos, 

assistenciais, consultas médicas gerais que envolvem todos os ciclos da vida (PARANÁ, 

2016). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

  

Neste capítulo serão descritos os processos metodológicos norteadores do estudo. 

O qual permite indicar a natureza do estudo, a caracterização da amostra, critérios de 

inclusão e exclusão, as descrições dos procedimentos técnicos de medida, a coleta de 

dados e o tratamento estatístico aplicado. 

 

3.1. DELINEAMENTO E LOCAL DO ESTUDO 

  

A presente pesquisa é transversal, sendo o tipo de estudo em que a exposição ao 

fator ou causa está presente ao efeito no mesmo momento ou intervalo de tempo analisado 

(HOCHMAN et al., 2005), quase-experimental, quantitativo, no qual a pesquisa 

quantitativa frequentemente quantifica relações entre variáveis (SOUZA; 

DRIESSNACK; MENDES, 2007) com delineamento Ex post facto, no qual o pesquisador 

não dispõe de controle sobre a variável independente, que constitui o fator presumível do 

fenômeno, porque ele já ocorreu e que verifica a existência de relações entre variáveis 

(GIL, 2002).  

 Os dados dos indivíduos hipertensos-diabéticos, foram coletados nas 

dependências das unidades representativas do programa HiperDia - Sistema de Gestão 

Clínica de Hipertensão arterial e Diabetes mellitus da atenção básica ESF’s  da cidade de 

Guarapuava-PR. Dos indivíduos portadores de AVC, os dados foram coletados no setor 

de Fisioterapia Neurofuncional nas dependências das Clínicas Integradas Guairacá de 

propriedade da Faculdade Guairacá (FAG), e nas dependências da Clínica Escola de 

Fisioterapia da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) na cidade de 

Guarapuava - PR. As informações dos indivíduos sem patologia foram coletadas nos 

mesmos locais. 

Todo o processo de extração de DNA e sua análise foram realizados no 

Laboratório de Biologia (AMBIOTEC) da UNICENTRO Campus Cedeteg. 

 

3.2. POPULAÇÃO DO ESTUDO (AMOSTRA) 

 

Foram analisados 151 indivíduos, sendo aplicado os critérios de inclusão e 

exclusão. A amostra foi selecionada de forma intencional, não-probabilística envolvendo 

indivíduos com AVC atendidos nas Clínicas Integradas Guairacá, na Clínica Escola de 

Fisioterapia da UNICENTRO, indivíduos hipertenso-diabéticos atendidos em Unidades 
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representativas do programa HiperDia, e indivíduos sem patologia da cidade de 

Guarapuava – PR. Constituiram esta amostra 81 indivíduos adultos, de ambos os sexos, 

com idade entre 40 e 83 anos. 

De acordo com Franco (2016); Leon et al. (2004) e Megale (2014) e considerando 

os seis genótipos possíveis para o polimorfismo do ApoE (Ɛ2/Ɛ2, Ɛ2/Ɛ3, Ɛ2/Ɛ4, Ɛ3/Ɛ3, 

Ɛ4/Ɛ3 e Ɛ4/Ɛ4), os indivíduos foram classificados em 4 grupos. Grupo 1. Portadores do 

alelo/genótipo ɛ2 (Ɛ2/Ɛ2 e Ɛ2/Ɛ3), menor risco para doenças cardiovasculares (DCVs) 

(CHOI et al., 2019; SNPedia, 2019). Grupo 2. Portadores do alelo/genótipo ɛ3 (Ɛ3/Ɛ3), 

sendo o mais frequente/comum na população é o tipo selvagem devido à alta frequência 

e ausência de associação com doenças (MEGALE et al., 2016; PETERSEN et al., 2016; 

SNPedia, 2019). Grupo 3. Portadores do alelo/genótipo ɛ4 (Ɛ4/Ɛ3 e Ɛ4/Ɛ4), risco 

aumentado para DCVs (CHOI et al., 2019; SNPedia, 2019). Grupo 4. Portadores do 

alelo/genótipo ɛ2 (Ɛ2/Ɛ4), sendo a variante do ApoE, devido os efeitos opostos desses 

dois alelos no estado de saúde (CHOI et al., 2019; MEGALE et al., 2016). 

 O presente estudo é parte integrante do projeto “ATIVIDADE FÍSICA NA 

MODULAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA EM POLIMORFISMO DA 

APOLIPOPROTEINA E”, financiado pela Fundação Araucária de Apoio ao 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico do Estado do Paraná e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (COMEP) da Universidade Estadual 

do Centro-Oeste (UNICENTRO), com o Parecer Número: 2.124.874 (ANEXO I).   

 

 3.3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

- Indivíduos com 40 anos ou mais, de ambos os sexos; 

- Participantes do Programa HiperDia da cidade de Guarapuava-PR; possuir diagnóstico 

clínico de hipertensão e/ou diabetes, e ser cadastrado no programa HiperDia;  

- Indivíduos com diagnóstico clínico de Acidente Vascular Cerebral (AVC) que estão sob 

tratamento fisioterapêutico em duas Clínicas Escola da cidade de Guarapuava;                  

- Indivíduos adultos de ambos os sexos presentes nas Clínicas Escola de fisioterapia e/ou 

Grupo HiperDia, e não possuir diagnóstico clínico de doenças cardiovasculares. 

 

 3.4. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

-   Preenchimento incorreto de algum questionário auto administrado; 
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- Indivíduos com incapacidade física e/ou lesões osteomioarticulares em MMIIs, para a 

realização dos testes físicos; 

- Impossibilidade de leitura dos polimorfismos (ApoE) na análise genética. 

 

3.5. INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados foi realizada mediante a aplicação de entrevistas estruturadas 

com questionário sociodemográfico, mensuração da composição corporal, realização de 

saltos verticais e análise de DNA dos participantes. 

 

3.5.1. Procedimento e coleta de dados pessoais.  

 

Os participantes foram abordados nos locais de atendimentos já mencionados, 

sendo exposto aos mesmos os procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa. 

Simultaneamente, após o consentimento devido da unidade responsável pelo programa 

HiperDia e das Clínicas escola da UNICENTRO e Faculdade Guairacá, com a 

concordância e assinatura através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (ANEXO II), foi aplicado um questionário auto-administrado (APÊNDICE I), o 

qual englobou dados sociodemográficos culturais e de saúde tais como: idade, sexo, etnia, 

escolaridade, situação conjugal, diagnóstico de hipertensão, diabetes, acidente vascular 

cerebral entre outras.  

Para a coleta do questionário auto-administrado, composição corporal, força e 

potência de membros inferiores e coleta do DNA os participantes foram abordados e 

avaliados individualmente com o seguinte itinerário: Grupo de convivência do HiperDia 

- os participantes foram abordados no início do encontro que ocorre na primeira quarta-

feira de cada mês ás 13h30min sendo realizado no salão de eventos das ESF’s. Para tanto 

usou-se uma sala revervada no mesmo local; Grupo Clínicas escola da UNICENTRO e 

Faculdade Guairacá - ocorreu duas vezes por semana (terça e quinta-feira) no período da 

manhã ás 8h30min antes das sessões de fisioterapia. Para isso usou-se a sala de 

Neuroreabilitação (setor de Fisioterapia Neurofuncional) das já citadas clínicas. 

Da mesma forma, os indivíduos adultos de ambos os sexos presentes nas Clínicas 

Escola de fisioterapia e/ou Grupo HiperDia e que não possuissem diagnóstico clínico de 

doenças cardiovasculares seguiram o mesmo procedimento. 
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Paralelamente, a composição corporal foi avaliada através da bioimpedância 

utilizando-se da Balança HBF-514C de Controle Corporal de Corpo Inteiro – Omron a 

qual permitiu uma maior precisão na avaliação da composição corporal. Na determinação 

da força de membros inferiores, foi aplicado os testes de saltos SJ e CMJ no tapete de 

contato Jumptest Hidrofit. Este consiste que o voluntário realize diferentes saltos em 

diversas intensidades sobre um tapete de contato que registra os dados em um software 

analisando a força e a potência anaeróbica dos MMIIs. 

Quanto a obtenção do DNA (ácido desoxirribonucleico) dos participantes, foi 

utilizado swabs e água destilada para a coleta de células da mucosa oral e a técnica Reação 

em Cadeia de Polimerase (PCR) para amplificação e determinação dos genótipos. Para 

amostras do ApoE foram extraídas nas dependências do AMBIOTEC da UNICENTRO 

no Centro de Desenvolvimento Educacional e Tecnológico de Guarapuava/Pr - Campus 

(CEDETEG). 

 

3.5.2. Coleta da Mucosa Oral. 

 

Concluída a coleta dos dados pessoais, para o acesso ao DNA e para a 

genotipagem do gene ApoE uma pesquisadora e o pesquisador treinados, coletaram as 

células epiteliais da mucosa oral. Uma equipe técnica da AMBIOTEC realizou a extração 

do DNA dos participantes para a avaliação genética dos polimorfismos do gene ApoE, 

utilizando como base o protocolo de extração de Abrão et al. (2005). Os pesquisadores 

vestiram luvas de borracha descartáveis, em seguida cada voluntário foi orientado a 

bochechar previamente com 100 ml de água destilada e a coleta foi realizada por 

esfregaço da face interna das bochechas com swabs (cotonetes) estéreis e individuais da 

marca ABSORVE®, realizando movimentos circulares aproximadamente 30 vezes. Em 

seguida os cotonetes tiveram a porção externa das hastes cortadas identificadas e 

colocadas em microtubos de 2ml.   

 

3.5.3. Extração do DNA. 

 

Para a extração do DNA foi utilizado o método extração com NaCl descrito por 

Abrão et al. (2005), a equipe da AMBIOTEC utilizou o método extração com NaCl 

seguindo as seguintes etapas: aos tubos contendo o swab foram adicionados 200μl de TES 

(Tris HCl 10mM pH 7,6; EDTA 1mM; SDS 0,6%) e 5μl de proteinase K (10mg/ml) e 
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incubados por 2h a 42°C. Após a incubação, a escova foi retirada e acrescentado ao 

conteúdo do tubo 42μl de NaCl saturado (6 M), agitando manualmente com vigor. O tubo 

foi centrifugado por 1 minuto a 15.000 x g. O sobrenadante foi transferido para um novo 

tubo e adicionado a ele 2 vezes o volume de etanol absoluto. Os tubos foram agitados e 

centrifugados por 1 minuto a 15.000 x g. O etanol absoluto foi descartado e em seguida 

adicionado 1 ml de etanol 70%, invertendo-se os tubos diversas vezes para lavar o pellet. 

Na sequência os tubos foram centrifugados por 1 minuto a 15.000 x g e o sobrenadante 

desprezado. A lavagem com etanol 70% foi repetida mais uma vez e, após desprezado o 

sobrenadante. Os tubos permaneceram abertos por 30 min para evaporação do etanol 

residual. Em seguida o DNA foi dissolvido em 60 μl de TE 10:0,1 (Tris HCl 10 mM; 

EDTA 0,1 mM) e congelado. 

 

3.5.4. Amplificação das amostras de DNA. 

 

A amplificação foi realizada por meio de Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) 

e foi executada de acordo com o método descrito por Hixson e Vernier (1990), utilizando-

se os primers apo EF (primer foward) 5'- TAA GCT TGG CAC GGC TGT CCA AGG 

A-3' (25-mer) e apo ER (primer reverse) 5'- ACA GAA TTC GCC CCG GCC TGG TAC 

AC-3'.  A eficiência da PCR foi visualizada através de eletroforese em gel de agarose 

(2%) com brometo de etídio, observando-se a presença de uma banda de 240 pares de 

base (pb) sob luz ultravioleta (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Amostras de DNA evidenciadas pela eletroforese em gel de agarose. 

 

3.5.5. Genotipagem do ApoE. 

 

A genotipagem seguiu o protocolo utilizado por Schwanke et al. (2002), a qual foi 

realizada pela digestão do produto da PCR (20µl) com 5 U da enzima de restrição Hha I 
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(Gibco) em tampão específico. A digestão foi incubada a 37°C, por três horas e, a seguir, 

analisada em gel de poliacrilamida (15%), utilizando-se um marcador de peso molecular 

de 10pb ladder.   

  

3.5.6. Análise da Composição Corporal. 

 

 A avaliação antropométrica é um método universalmente aplicável, disponível 

para avaliar o tamanho, as proporções e a composição do corpo humano (WHO, 1995). 

Para a avaliação antropométrica utilizou-se do protocolo descrito por Lohman, Roche e 

Martorell (1988). Dessa forma a estatura foi realizada com o estadiômetro vertical portátil 

da marca CauMaq (Cachoeira do Sul/RS – BRASIL), que é constituído de uma escala 

métrica com precisão de 1 (cm) centímetro fixado à 2,10 metros de altura do solo, 

colocando o indivíduo com pés descalços e unidos, com as superfícies posteriores do 

calcanhar, cintura pélvica, cintura escapular e região occipital encostadas na parede, 

crânio no plano de Frankfurt e posição ortostática usando roupas leves, retirando adornos 

de metais sendo medido entre o vértex e o plano de referência do solo (HESPANHOL, 

2004; IBGE, 2013).  Esses dados foram obtidos para o cálculo do índice de massa corporal 

(IMC), que é um índice definido pela medida do peso expresso em kg (quilograma), 

dividido pela estatura expressa em metros (m) elevada ao quadrado (IMC= peso/estatura²) 

(KARJALAINEN et al., 2019; NETA et al., 2018). 

 Conforme explicam Eickemberg et al. (2011) e Martins (2009) o princípio da 

bioimpedância elétrica (BIA) é a condutividade elétrica. Quando uma corrente elétrica 

passa através do corpo, a mesma sofre oposição dos  tecidos não-condutores e é transmitida 

através dos eletrólitos dissolvidos nos líquidos corporais.  A gordura, os ossos e os espaços 

preenchidos com ar (como os pulmões) não são bons condutores elétricos, pois possuem 

pouca água e eletrólitos. Os tecidos que contêm muita água e eletrólitos, como o sangue, 

os músculos e as vísceras, conduzem bem a corrente elétrica. A oposição à corrente é 

chamada de impedância (Z). Ela é composta por uma mistura de dois elementos (vetores): 

resistência (R) e reatância (Xc). Resistência é a oposição da massa corporal extracelular e 

intracelular ao fluxo da corrente. Reatância é a oposição adicional devido à capacitância 

das membranas celulares. 

A composição corporal foi avaliada através da BIA utilizando-se da Balança HBF-

514C com Full Body Sensor (Sensor de Corpo Inteiro) – Omron Brasil, que permite a 

medição mais precisa e completa utilizando a BIA através das mãos e pés. A BIA também 
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é um método conveniente, muito simples, de baixo custo e não invasivo para avaliar a 

composição corporal em estudos de campo e pesquisas populacionais (BÖHM; 

HEITMANN, 2013). Para tanto, na avaliação foi evitado realizar as medições sobre as 

seguintes situações: indivíduos com marca-passo, uso de medicação diurética no dia 

anterior ao exame; não realizarem atividade física pelo menos nas 12 horas que precedem 

o teste; urinem antes da realização do teste; não ingerir bebidas alcoólicas ou que 

contenham cafeína a menos de 48 horas do teste; removerem acessórios ou peças 

contendo metal no corpo e fazerem jejum de água e alimentos, pelo menos, quatro horas 

antes do exame (HEYWARD; STOLARCZYK, 1996; NETA et al., 2018; OMRON, 

2014).  

A balança HBF-514C envia uma corrente elétrica extremamente fraca e 

imperceptível de 50 kHz e menos que 500 μA através do corpo para determinar a 

quantidade de tecido de gordura (CARDIOMED, 2019; COUTO et al., 2016; OMRON, 

2014) a mesma fornece parâmetros de indicadores corporais, tais como: Peso corporal 

(até 150 kg), Gordura corporal (GC), Índice de Massa Corpórea (IMC), Gordura visceral 

(GV), porcentagem de Músculo esquelético (ME), Metabolismo basal e Idade Corporal 

Foi necessário configurá-la com os dados pessoais dos indivíduos (idade, gênero e altura), 

para que assim, a Balança fornecesse os parâmetros corporais acimas citados. Os braços 

deveriam estar elevados na horizontal com os cotovelos retos (ângulo de 90° em relação 

ao corpo). Os pés ficaram descalços e com os calcanhares posicionados no eletrodo 

distribuído na plataforma de medição e segurando a unidade de exibição (CARVALHO 

et al., 2017), e o instrumento foi apoiado em solo nivelado como demonstra a Figura 3. 

(HESPANHOL, 2004; HESPANHOL, 2008). 

A massa magra corporal (MCM/Kg) foi mensurada através da equação 

(DUARTE, 2007; OLIVEIRA et al., 2016). 

 

Equação 1: MCM (kg) = peso corporal (kg) – peso de gordura (kg). 

 

Durante o teste, que tem em média uma duração de 30 segundos, os indivíduos 

foram orientados a não se movimentarem ou conversarem e manterem a postura ereta 

(NETA et al., 2018). 
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Figura 3. Demonstração da posição do usuário com a balança HBF-514C. Fonte: (OMRON BRASIL 

Manual de Instrução Balança HBF-514C, 2014; NETA et al., 2018).  
 

 

O IMC é uma medida recomendada internacionalmente para avaliação do estado 

nutricional de adolescentes, adultos e idosos e permite estimar a massa corporal e o risco 

progressivo de desenvolvimento de DCNTs associadas ao sobrepeso e à obesidade 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION [WHO], 1997). Nesse contexto, por sua fácil 

determinação e sua correlação com adiposidade, o IMC é o indicador universalmente 

utilizado para determinar a prevalência de sobrepeso e obesidade (MARTINEZ et al., 

2018).  

 Quanto maior o IMC, maior é o risco de o indivíduo ser acometido por DCNTs, 

tais como hipertensão, diabetes e dislipidemias (BRASIL, 2006). Para a classificação do 

IMC foi utilizado os critérios estabelecidos pela WHO (1997), sendo classificados com 

desnutrição indivíduos com IMC <18,5 Kg/m², eutróficos com IMC de 18,5 a 24,9 

Kg/m2, com sobrepeso IMC de 25,0 a 29,9 Kg/m2 e obesos com IMC ≥ 30,0 Kg/m². O 

mesmo pode ser usado para estimar a prevalência da obesidade dentro de uma população 

e os riscos associado a ele. 

 

3.5.7. Mensuração da força de Membros Inferiores  

 

 Diferentes instrumentos foram desenvolvidos a fim de mensurar a força explosiva 

vertical como o tapete de contato, just jump mat, myotest, sistema de laser infravermelho, 

cinta de Abalakov, câmeras de alta velocidade e plataforma de força, sendo os dois 

últimos considerados padrão-ouro (gold standard) para avaliar a força explosiva de 

MMIIs (CRONIN; HING; McNAIR, 2004; FERREIRA; CARVALHO e 

SZMUCHROWSKI, 2008; RODRIGUES; MARINS, 2011). 

  A plataforma de força é considerada um instrumento padrão-ouro para avaliar a 

força de reação do solo e possui um alto custo podendo ser utilizada somente em 
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laboratório devido a sua sensibilidade à vibrações (FERREIRA; CARVALHO e 

SZMUCHROWSKI, 2008; MARTINS, 2014). 

Segundo Rodrigues e Marins (2011) a utilização do tapete de contato tem-se 

destacado, pois permite avaliações e controle do desempenho dos saltos verticais com 

baixo custo, facilidade de manuseio e aplicação. Young, Pryor e Wilson (1995) em seu 

estudo referem uma alta correlação (r = 0,99, p<0,01) entre o tapete de contado e a 

plataforma de força sendo possível a utilização do tapete. 

Ferreira; Carvalho e Szmuchrowski (2008) em seu estudo que validou o tapete de 

contato para mensuração da altura do salto vertical, onde compararam um Tapete de 

contato Jumptest (Hidrofit Ltda®, Brasil) com uma Plataforma de força bipodal 

(Staniak®, Polônia), não ocorrendo diferenças significativas entre os instrumentos, e os 

valores de correlação entre eles também comprovam a validade do tapete de contato, pois 

foram acima de (r = 0,80). 

 Nesse aspecto, Cronin; Hing e Mcnair (2004) afirmam que a medida do 

desempenho no salto vertical é uma forma bastante comum para a avaliação da força e 

potência.  Para a determinação da potência e força de MMIIs, relação direta com o nível 

de atividade física, foi aplicado o teste de salto no tapete de contato Jumptest Hidrofit 

(VILELA, 2014). De acordo com o estudo de Martins (2014) o tapete de contato, é mais 

fácil de aplicar e bastante econômico, sendo uma alternativa válida para avaliar a potência 

dos MMIIs. 

No que diz respeito a esse instrumento, o mesmo registra os dados em um software 

analisando a potência anaeróbica dos MMIIs. O Jumptest consiste de uma placa – “tapete 

de contato” – medindo 100-66 cm (hardware) – de peso estimado 2,3 kg, sensível a 

pequenas pressões, de um programa (software) Jumptest® 2.0 (Jump test, Hidrofit® Ltda; 

Belo Horizonte, Brasil, precisão de 0.1 cm, com software (Hidrofit® Ltda; Belo 

Horizonte, Brasil) (CLAUDINO et al., 2013; HESPANHOL, 2008; SALLES; 

VASCONCELLOS, 2012; PIMENTA, 2012; VILELA, 2014), conectado e analisado 

pelo software Multisprint que gera dados como números de saltos, altura do salto em 

centímetros e velocidade (m/s), interligada via cabo de rede a um microcomputador  

(GRATTI, 2009; VILELA; SILVA, 2017; ZANOLO et al., 2014). O tapete de contato 

consiste de duas superfícies condutivas que fecham um circuito elétrico com pequenas 

pressões. Assim, emissores e receptores fotoelétricos, distribuídos no interior do mesmo, 

computam o tempo de permanência no ar (SALLES; VASCONCELLOS, 2012).  
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Desse modo, no momento em que os pés do avaliado perdem o contato com o 

tapete, um cronômetro é disparado no software. O cronômetro é interrompido quando os 

pés do avaliado tocam novamente o tapete (FERREIRA; CARVALHO; 

SZMUCHROWSKI, 2008; RODRIGUES; MARINS, 2011). Assim, o tempo do voo é 

mensurado e a altura do salto é calculada com base na fórmula proposta por Bosco (1980): 

tempo de voo (TV) durante o salto, sendo a altura atingida pelo centro de gravidade, isto 

é a altura do salto. Equação h= (g*TV2)/8, onde (h) representa a altura do salto (cm), (g) 

a aceleração da gravidade (9,81 m/s2) e (TV) o tempo de voo (ms), o qual é fornecido 

pelo software Multisprint (HESPANHOL, 2004; PIMENTA, 2012). 

 Para a avaliação da força e potência muscular de MMIIs, foi utilizado o teste de 

salto verticais Squat Jump (SJ) o qual avalia a força explosiva (FE) (HESPANHOL, 2008) 

seguindo o protocolo de Komi e Bosco (KOMI; BOSCO, 1978; BOSCO; LUHTANEN; 

KOMI, 1983). Nesse aspecto, há um grande número de estudos que validam o uso de 

testes de saltos verticais na avaliação e desempenho da FE e FEE (HESPANHOL, 2004; 

DUARTE et al., 2009; PIMENTA, 2012; VILELA, 2014; VILELA; SILVA, 2017).  

 A primeira técnica realizada foi o salto vertical SJ ou salto partindo posição de 

meio-agachamento. Este tipo de salto vertical possui características puramente 

concêntricas, onde o seu principal indicador da performance é a altura de salto atingida 

pelo sujeito (MARTINS, 2014).  

Desse modo, no protocolo segundo Duarte et al. (2009) o executante assume uma 

posição estática de flexão dos joelhos à 90º, mãos na cintura, na região supra-ilíaca, os 

pés paralelos com um afastamento confortável, durante o teste não foi permitido um novo 

abaixamento do centro de gravidade, sendo o movimento apenas ascendente um salto sem 

movimento preparatório executado a partir da posição estática, que não envolve um pré-

estiramento ativo dos extensores do joelho e quadril, realizando um trabalho concêntrico. 

Um detalhe técnico foi observado: é importante que os joelhos permaneçam em extensão 

durante o voo (KOMI; BOSCO, 1978; HESPANHOL, 2004; HESPANHOL, 2008). 

Nesse teste, foi utilizado um goniômetro plástico manual (CARCI – São Paulo - Brasil) 

colocado com seu centro de rotação alinhado com a linha intercondilar lateral do joelho 

direito requerido pelo teste de Bosco (UGRINOWITSCH et al., 2000) para a angulação 

de 90º dos joelhos (BOSCO; LUHTANEN; KOMI, 1983; UGRINOWITSCH; 

BARBANTI, 1998; OLIVEIRA; SIQUEIRA; PADILHA, 2004; SILVA et al., 2009; 

MONTESINOS et al., 2010; LAZARIDIS et al., 2013; ROSA et al., 2016).  
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 Malavasi e Both (2006) e Vilela (2014) referem que o SJ tem por finalidade 

investigar a força explosiva (FE), capacidade de recrutamento nervoso, expressão de um 

percentual de fibras rápidas, sendo um trabalho concêntrico (positivo). Do mesmo modo, 

Hespanhol (2004; 2008) afirma que o SJ permite por meio da altura saltada no teste, 

mensurar a manifestação da FE dos MMIIs.  

Conforme explicam Hespanhol et al. (2013) em seu estudo sobre a sensibilidade 

e especificidade de desempenho da força por diferentes testes de saltos verticais, a técnica 

de salto SJ mostra que o teste, se utilizado de acordo com determinações que garantam 

seu emprego adequado, é um método viável, seguro e de baixo custo que pode auxiliar 

no diagnóstico da FE. 

  

 

Figura 4. Demonstração da técnica do Salto Vertical “Squat Jump” (SJ). Teste de salto vertical sem 

contramovimento partindo de uma posição estática de meio agachamento. Fonte: (Hespanhol, 2008; 

Cardinale, 2009; Miyamoto; Yanagiya, 2016). 

 

 

Segundo o estudo de Ugrinowitsch e Barbanti (1998) no teste de SJ as unidades 

motoras (UM) de menor tamanho, normalmente compostas por fibras de contração lenta, 

são ativadas inicialmente, seguidas pelas UM de maior tamanho, compostas por fibras de 

contração rápida. Contudo, não é possível se obter mais tempo para gerar força no SJ, 

pois assim que a força produzida é suficiente para romper a inércia da posição estática, o 

movimento se inicia, e as fibras musculares com maior possibilidade de gerar força (tipo 

II) não conseguem um alto nível de ativação, fazendo com que o grau de desenvolvimento 

da força seja menor em relação ao CMJ. 

A segunda técnica de salto vertical Counter Moviment Jump (CMJ) que avalia a 

força explosiva elástica (FEE), ou salto com contra movimento, o sujeito deverá estar em 

posição ereta (joelhos a 180º) e as mãos colocadas nos quadris, na região supra-ilíaca 

durante todo o teste. Os saltos verticais são realizados com a técnica de contra movimento 

sem a contribuição dos membros superiores (HESPANHOL, 2004), o executante agacha-

se até os joelhos dobrados a 90º e, de imediato, salta verticalmente o mais alto possível, 
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sendo que os joelhos devem permanecer em extensão durante o voo, é permitido ao 

executante realizar a fase excêntrica e concêntrica do movimento (OLIVEIRA; 

SIQUEIRA; PADILHA, 2004) a transição da fase descendente para a ascendente deverá 

ser feita o mais rápido possível, desta forma o CMAE tem a função de aumentar a 

eficiência mecânica do movimento. O teste motor de CMJ tem por objetivo medir a 

manifestação da FEE (KOMI; BOSCO, 1978) através da altura saltada, tendo por 

investigação a utilização da energia elástica (BOSCO; LUHTANEN; KOMI, 1983; 

UGRINOWITSCH; BARBANTI, 1998; MONTESINOS et al., 2010; RODRIGUES; 

MARINS, 2011; LAZARIDIS et al., 2013; ROSA et al., 2016).  

 Nesse mesmo sentido, Malavasi e Both (2006) citam que o CMJ avalia a FEE, 

capacidade de recrutamento nervoso, a expressão de percentual elevado de fibras rápidas, 

coordenação intra e inter muscular. 

 

 

Figura 5. Demonstração da técnica do Salto Vertical “Counter Moviment Jump” (CMJ). Teste de salto 

vertical com contramovimento e sem contribuição dos membros superiores. Fonte: (Hespanhol, 2008; 

Cardinale, 2009; Miyamoto; Yanagiya, 2016). 

 

No CMJ, o padrão de ativação das UM é considerado como balístico, pois o 

movimento é executado em grande velocidade, sendo que as UM maiores são ativadas 

logo no início do movimento, fazendo com que o grau de desenvolvimento da força seja 

muito maior, assim como o trabalho positivo gerado (UGRINOWITSCH; BARBANTI, 

1998).  

 Cada indivíduo realizou 3 saltos de cada técnica (UGRINOWITSCH et al., 2000; 

HESPANHOL, 2004; HESPANHOL, 2008; FERREIRA; CARVALHO; 

SZMUCHROWSKI, 2008; VILELA; SILVA, 2017) com intervalo de aproximadamente 

30 segundos em ambos os testes (ROSA et al., 2016). Byrne e Eston (2002) e Ferreira; 

Carvalho e Szmuchrowski (2008) descrevem a duração de 3 segundos para a posição 

estática SJ. O fator interveniente no tempo de duração da posição estática corresponde 

em evitar a contribuição do componente elástico (HESPANHOL, 2004; HESPANHOL, 

2008). Em número de tentativas, o teste segue as padronizações descritas de acordo com 
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o protocolo de Komi e Bosco (1978) que apontam 3 tentativas como ideal para medir a 

altura máxima (HESPANHOL, 2004; HESPANHOL, 2008), onde a melhor marca foi 

considerada para fins estatísticos (UGRINOWITSCH et al., 2000; KOKU et al., 2019) e 

os valores foram aferidos em centímetros (cm) (HESPANHOL, 2008; PRATES, 2011; 

FREITAS et al., 2014; LOTURCO et al., 2017; LAZARIDIS et al., 2013; SOUZA;  

RODRIGUES; FILHO, 2017; VILELA; SILVA, 2017). 

 Dessa forma, Rodrigues e Marins (2011) em seu estudo de análise metodológica 

e dados normativos para os testes SJ e CMJ expõe que outros autores relatam a 

confiabilidade ou fidedignidade das medidas repetidas nos testes de CMJ é demonstrada 

nos estudos de Hoffman e Kang (2002) com coeficiente de correlação r = 0,97 (n = 11), 

e também na pesquisa de Elvira et al. (2001) que indica um coeficiente ainda mais alto 

para a técnica do CMJ, r = 0,99 (n = 12), e para a técnica do SJ, r = 0,98 (n = 12). A ótima 

confiabilidade entre os testes de salto também é demonstrada por Markovic et al. (2004), 

tendo um r = 0.97 e 0.98 para o SJ e CMJ, respectivamente. Assim, o SJ e o CMJ atendem 

plenamente esta exigência metodológica de qualidade de um teste para avaliar a força 

explosiva. 

  

Fórmulas de referência 

Para determinação da potência de membros inferiores do teste SJ e CMJ, foram 

utilizadas as seguintes equações (GÓMEZ-LANDERO; VERNETTA; LÓPEZ, 2011; 

VILELA; SILVA, 2017).  

 

Equação 2: Potência SJ= ((60.7x SJ (cm)) + (45.3 x massa corporal) – 2055) 

Equação 3: Potência CMJ = ((51.9 x CMJ (cm)) + (48.9 x massa corporal) – 2007) 

 

Dessa forma, no momento em que os pés do avaliado perdem o contato com a 

plataforma, um cronômetro é disparado (no software). A interrupção do cronômetro 

acontece no momento em que os pés do avaliado entram em contato novamente com o 

tapete e fecham os interruptores. Assim, o tempo de voo (TV) é calculado pelo software 

Multisprint, a partir do tempo de voo calcula-se a altura do salto (cm) (Jumptest®, 

Hidrofit® Ltda; Belo Horizonte, Brasil) (CLAUDINO et al., 2013; FERREIRA; 

CARVALHO; SZMUCHROWSKI 2008; HESPANHOL, 2004; PIMENTA, 2012).  

                                  Equação 4: h= (g*TV2) 

     / 8 
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onde (h) representa a altura do salto (cm), (g) a aceleração da gravidade (9,81 

m/s2) e (TV) o tempo de voo (ms), o qual é fornecido pelo software Multisprint. 

 

Índice de elasticidade (IE): Para realizar cálculo do índice de elasticidade de membros 

inferiores, utilizamos a equação que estima a diferença entre o CMJ e o SJ, com a seguinte 

equação: (MONTESINOS et al., 2010; VILELA; SILVA, 2017). 

 

Equação 5: IE = (CMJ – SJ) x100 

                       / SJ 

 

3.5.8. Total Genotype Score (TGS) 

 

Para examinar o potencial genético para a resistência de todos os indivíduos em 

uma população se obteve o Total Genotype Score (TGS). Tipicamente, os polimorfismos 

identificados eram bi-alélicos, fornecendo três possíveis genótipos. O genótipo 

homozigoto associado ao melhor fenótipo de endurance no exercício aeróbico recebeu 

um escore de 2, com uma tendência linear de tal forma que os heterozigotos foram 

pontuados 1 e os outros homozigotos, 0. Em estudos que incluíram apenas homozigotos, 

os heterozigotos receberam uma pontuação intermediária de 1. Para o polimorfismo da 

ApoE, existem três alelos e, portanto, seis genótipos. O alelo ApoE ótimo para fenótipos 

de resistência na potência aeróbica foi determinado como ɛ4, então Ɛ4/ Ɛ4 e Ɛ4/Ɛ3 

pontuaram 2, Ɛ3/Ɛ3 e Ɛ2/Ɛ4 = 1, Ɛ2/Ɛ2 e Ɛ2/Ɛ3 = 0. Para os quatro polimorfismos do DNA 

mitocondrial, houve apenas dois possíveis polimorfismos em cada caso, pontuados 2 ou 

0. Os valores máximo e mínimo disponíveis foram escolhidos para os polimorfismos do 

DNA mitocondrial para garantir a ponderação equivalente ao cromossomo (WILLIANS; 

FOLLAND, 2008). 

 Para genótipos no trabalho anaeróbico foi determinado a inversão da pontuação 

do estudo de Williams e Folland (2008) sendo como ɛ4, então Ɛ4/Ɛ4 e Ɛ4/Ɛ3 pontuam = 

0, Ɛ3/Ɛ3 e Ɛ2/Ɛ4 pontuam = 1, Ɛ2/Ɛ2 e Ɛ2/Ɛ3 pontuam = 2. Após a determinação dos 

escores para cada polimorfismo, estes foram somados e o resultado é expresso em uma 

escala que varia de 0 a 100, de modo que o TGS é obtido. Usando essa pontuação, é 

possível avaliar o equilíbrio entre vários polimorfismos diferentes selecionados que são 

relevantes para o desempenho (GUILHERME et al., 2014; GREALY et al., 2015). 

Para o cálculo seguimos o procedimento e a fórmula de Williams e Folland 

(2008); Ruiz et al (2009) e Grealy et al (2015) primeiro, pontuamos cada genótipo dentro 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2678223/#b18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2678223/#b18
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de cada polimorfismo como descrito acima. Segundo, resumimos o GS de cada genótipo 

único (GS ApoE ). Terceiro, o escore individual foi transformado para a escala de 0 a 100 

para facilitar a interpretação, a saber, o escore genotípico total (TGS), como segue: 

 

Equação 6: TGS = (100/2) x (GS ApoE ) 

 

Onde, 2 é o resultado da multiplicação de 1 (número de polimorfismos 

estudados/ApoE) por 2, que é a pontuação atribuída ao genótipo de resistência 'ideal' ou 

preferível, ou seja 1x2, como indicado por Williams e Folland (2008). 

   

3.6. Análise e Processamentos dos Dados 

 

Os dados foram analisados no pacote estatístico IBM Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS® versão 25). Os resultados foram apresentados em frequência 

absoluta e relativa; média e desvio-padrão. Para verificar a normalidade dos dados foi 

empregado o Shapiro-Wilk. O teste de Qui-quadrado de aderência foi utilizado quanto 

aos genótipos e o Equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE). O teste de Qui-Quadrado foi 

empregado na associação entre polimorfismo e características clínicas e TGS. O teste de 

Levene para homogeneidade das variâncias foi aplicado como pressuposto, bem como a 

ANOVA one-way seguido de post hoc de Bonferroni. 

A regressão logística foi aplicada para identificar a magnitude das relações entre 

o polimorfismo do ApoE e AVC (ajustado para idade e sexo). Adicionalmente, um 

modelo de associação foi realizado para identificação de co-variáveis (características 

clínicas) explicadoras do AVC. Em seguida, foi realizado modelo logístico utilizando 

idade, sexo, estado civil, hipertensão, renda, tabagismo, depressão e DCV como variáveis 

de ajuste sendo potenciais fatores de confusão. A ANOVA two-way seguido pelo teste 

Bonferroni foi aplicado para investigar as diferenças nos testes físicos e características 

antropométricas entre os grupos com e sem AVC em cada um dos agrupamentos de 

polimorfismo. O nível de significância foi estipulado em p<0,05.  

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2678223/#b18
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4. RESULTADOS  

4.1. ARTIGO 1 

 

O artigo a seguir foi elaborado com o propósito de responder aos seguintes 

objetivos específicos:  

- Descrever o perfil socioeconômico dos grupos estudados, e a frequência do gene 

ApoE. 

- Comparar o polimorfismo do gene ApoE com composição corporal, potência 

explosiva de MMIIs e o TGS entre os grupos. 

 

COMPARAÇÃO ENTRE O POLIMORFISMO DO GENE APOE NA 

COMPOSIÇÃO CORPORAL, POTENCIA MUSCULAR E TOTAL GENOTYPE 

SCORE (TGS) 

 

Resumo 

Introdução: Os polimorfismos do gene da Apolipoproteína E (ApoE) são um dos mais importantes e 

pesquisados fatores genéticos de risco para o acidente vascular cerebral (AVC). O gene ApoE forma três 

alelos ɛ2, ɛ3 e ɛ4, que codificam três proteínas ApoE Ɛ2, ApoE Ɛ3, e ApoE Ɛ4 formando seis possíveis 

genótipos: Ɛ2/Ɛ2, Ɛ3/Ɛ3, Ɛ4/Ɛ4, Ɛ2/Ɛ3, Ɛ4/Ɛ3, Ɛ2/Ɛ4. A literatura destaca que o alelo ɛ4 aumenta 

substancialmente o risco de desenvolvimento da doença de Alzheimer (DA), de doenças cardiovasculares 

e de AVC, enquanto o alelo ɛ2 desempenha um fator de proteção. Objetivo: Descrever o perfil 

socioeconômico e de saúde dos grupos estudados, bem como verificar a frequência dos alelos e dos 

genótipos do gene ApoE a fim de comparar os polimorfismos do gene ApoE com composição corporal, 

potência de membros inferiores (MMIIs) e total genotype score (TGS). Métodos: Amostra de 81 indivíduos 

adultos, de ambos os sexos, com idade entre 40 e 83 anos, compostos em quatro grupos:  Grupo 1. 

Portadores do alelo/genótipo ɛ2 (Ɛ2/Ɛ2 e Ɛ2/Ɛ3); Grupo 2. Portadores do alelo/genótipo ɛ3 (Ɛ3/Ɛ3); Grupo 

3. Portadores do alelo/genótipo ɛ4 (Ɛ4/Ɛ3 e Ɛ4/Ɛ4), Grupo 4. Portadores do alelo/genótipo ɛ2 (Ɛ2/Ɛ4). O 

DNA foi obtido a partir de amostras do esfregaço da mucosa oral e os genótipos foram determinados por 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). A composição corporal foi avaliada pela balança de 

bioimpedância OMRON e a potência de MMIIs foi mensurada pelo tapete de contato da Hidrofit, com os 

testes Squat jump (SJ) e Counter moviment jump (CMJ). Para verificar a normalidade dos dados foi 

empregado o Shapiro-Wilk. O teste de Qui-quadrado de aderência foi utilizado quanto aos genótipos e o 

Equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE). O teste de Qui-quadrado foi empregado na associação entre 

polimorfismo e características clínicas e TGS. O teste de Levene para homogeneidade das variâncias foi 

aplicado como pressuposto, bem como a ANOVA one-way seguido de post hoc de Bonferroni. Foi adotado 

p<0,05. Resultados: A amostra se mostrou em Equilíbrio de Hardy-Weinberg. O grupo 1 (ɛ2) foi composto 

por 65% de indivíduos do sexo feminino, 70% casados e de etnia branca; 65% acometidos por acidente 

vascular cerebral (AVC), hipertensão em 80%, diabetes em 40% e 15% da amostra saudáveis. A 

mensuração da altura no Grupo 1 foi de CMJ 6,08±3,8 e SJ 4,77±3,4. O grupo 2 (ɛ3) foi composto por 

75,6% de indivíduos do sexo feminino; 73,2% casados e 65,9% de etnia branca; 17,1% de indivíduos 

acometidos por AVC, hipertensão em 46,3%, diabetes em 24,4% e saúde preservada em 51,2% da amostra. 

A mensuração da altura no Grupo 2 foi de CMJ 10,3±5,4 e SJ 8,3±5,2. O grupo ɛ4 apresentou 64,3% do 

sexo feminino; 78,6% casados e 64,3% etnia branca; indivíduos com AVC 28,6%, hipertensão em 64,3%, 

diabetes em 28,6% e saudáveis 28,65% da amostra. Altura no CMJ 11,7±7,4 e SJ 9,8±7,3. O grupo Ɛ2/Ɛ4 
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apresentou 66,7% do sexo masculino; 83,3% casados e 50 % etnia branca; indivíduos com AVC com 

83,3%, hipertensão em 100%, diabetes em 16,7% e saudáveis 0% da amostra. Altura no CMJ 5,71±4,9 e 

SJ 4,36±3,2. Os alelos ɛ3 e ɛ4 apresentaram diferença significativa em relação ao grupo ɛ2 nos testes CMJ 

e SJ. As médias dos alelos foram: ɛ3 (69,8%); ɛ2 (16,6%) e ɛ4 (13,6%). O genótipo Ɛ3/Ɛ3 foi o mais 

prevalente (50,6%). A composição corporal e a potência muscular não demonstraram diferenças 

significativas entre os grupos analisados. Conclusões: A frequência alélica que prevaleceu na amostra deste 

estudo foi do alelo ɛ3 e 65 % dos portadores do alelo ɛ2 são acometidos por AVC. Não houve diferença 

significativa nas variáveis clinicas da composição corporal. Os portadores do alelo ɛ3 e ɛ4 obtiveram 

diferença significativa na força muscular em comparação com o grupo ɛ2. O TGS se apresentou com 50, 

em 58% da amostra e em portadores do ɛ3. 

 

Palavras-chave: Doenças Crônicas; Acidente Vascular Cerebral; Apolipoproteína E; Composição 

corporal; Força. 

 

Abstract 
 

Introduction: The polymorphisms of the Apolipoprotein E (ApoE) gene are one of the most important and 

researched genetic risk factors for stroke. The ApoE gene forms three elos2, ɛ3 and ɛ4 alleles, which encode 

three ApoE Ɛ2, ApoE Ɛ3, and ApoE Ɛ4 proteins forming six possible genotypes: Ɛ2 / Ɛ2, Ɛ3 / Ɛ3, Ɛ4 / Ɛ4, 

Ɛ2 / Ɛ3, Ɛ4 / Ɛ3, Ɛ2 / Ɛ4. The literature highlights that the ɛ4 allele substantially increases the risk of 

developing Alzheimer's disease (AD), cardiovascular diseases and stroke, while the ɛ2 allele plays a 

protective factor. Objective: To describe the socioeconomic and health profile of the groups studied, as 

well as to verify the frequency of the alleles and genotypes of the ApoE gene in order to compare the 

polymorphisms of the ApoE gene with body composition, lower limb power (lower limbs) and total 

genotype score (TGS). Methods: Sample of 81 adult individuals, of both sexes, aged between 40 and 83 

years old, composed of four groups: Group 1. Bearers of the ɛ2 allele / genotype (Ɛ2 / Ɛ2 and Ɛ2 / Ɛ3); 

Group 2. Carriers of the ɛ3 allele / genotype (Ɛ3 / Ɛ3); Group 3. Carriers of the ɛ4 allele / genotype (Ɛ4 / Ɛ3 

and Ɛ4 / Ɛ4), Group 4. Bearers of the ɛ2 allele / genotype (Ɛ2 / Ɛ4). The DNA was obtained from samples 

of the smear of the oral mucosa and the genotypes were determined by Polymerase Chain Reaction (PCR). 

Body composition was assessed using the OMRON bioimpedance scale and the power of the lower limbs 

was measured by the Hydrofit contact mat, with the Squat jump (SJ) and Counter movement jump (CMJ) 

tests. To verify the normality of the data, Shapiro-Wilk was used. The Chi-square test of adherence was 

used for genotypes and the Hardy-Weinberg Balance (HWE). The Chi-square test was used in the 

association between polymorphism and clinical characteristics and TGS. Levene's test for homogeneity of 

variances was applied as a premise, as well as one-way ANOVA followed by Bonferroni's post hoc. P <0.05 

was adopted. Results: The sample was shown in Hardy-Weinberg Equilibrium. Group 1 (ɛ2) was composed 

of 65% female individuals, 70% married and white; 65% affected by stroke, hypertension in 80%, diabetes 

in 40% and 15% of the sample healthy. Height measurement in Group 1 was CMJ 6.08 ± 3.8 and SJ 4.77 

± 3.4. Group 2 (ɛ3) was composed of 75.6% of female individuals; 73.2% married and 65.9% white; 17.1% 

of individuals affected by stroke, hypertension in 46.3%, diabetes in 24.4% and preserved health in 51.2% 

of the sample. Height measurement in Group 2 was CMJ 10.3 ± 5.4 and SJ 8.3 ± 5.2. The ɛ4 group had 

64.3% females; 78.6% married and 64.3% white ethnicity; individuals with stroke 28.6%, hypertension 

64.3%, diabetes 28.6% and healthy 28.65% of the sample. Height at CMJ 11.7 ± 7.4 and SJ 9.8 ± 7.3. The 

Ɛ2 / Ɛ4 group had 66.7% males; 83.3% married and 50% white; stroke individuals with 83.3%, hypertension 

in 100%, diabetes in 16.7% and healthy 0% of the sample. Height at CMJ 5.71 ± 4.9 and SJ 4.36 ± 3.2. The 

ɛ3 and ɛ4 alleles showed a significant difference in relation to the ɛ2 group in the CMJ and SJ tests. The 

allele averages were: ɛ3 (69.8%); ɛ2 (16.6%) and ɛ4 (13.6%). The Ɛ3 / Ɛ3 genotype was the most prevalent 

(50.6%). Body composition and muscle power did not show significant differences between the groups 

analyzed. Conclusions: The allele frequency that prevailed in the sample of this study was of the ɛ3 allele 

and 65% of the carriers of the ɛ2 allele are affected by stroke. There was no significant difference in the 

clinical variables of body composition. The carriers of the ɛ3 and ɛ4 allele had a significant difference in 

muscle strength compared to the ɛ2 group. TGS presented with 50, in 58% of the sample and in patients 

with ɛ3. 

 

Keywords: Chronic Diseases; Stroke; Apolipoprotein E; Body composition; Force. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os polimorfismos do gene da Apolipoproteína E (ApoE) são um dos mais 

importantes e pesquisados fatores genéticos de risco para o acidente vascular cerebral 

(AVC), sendo a principal causa neurológica de morte e incapacidade em todo o mundo 

(ZHAO et al., 2017). 

Dentre os numerosos genes estudados, o que mais se destaca nesta interação com 

o AVC é o ApoE (MEGALE et al., 2016).  O gene ApoE é uma lipoproteína plasmática 

composta por 299 aminoácidos que desempenha sua principal função no metabolismo de 

lipídeos e está diretamente envolvida na formação de placas amiloides no cérebro. É 

mapeado no cromossomo 19 (19q13.32) e contém quatro éxons, que são segmentos de 

ácido desoxirribonucleico (DNA) de um gene eucariótico (SHAMIEH et al., 2019; SUN 

et al., 2015). 

O gene ApoE forma três alelos ɛ2, ɛ3 e ɛ4, que codificam três proteínas ApoE Ɛ2, 

ApoE Ɛ3, e ApoE Ɛ4 formando seis possíveis genótipos: Ɛ2/Ɛ2, Ɛ3/Ɛ3, Ɛ4/Ɛ4, Ɛ2/Ɛ3, 

Ɛ4/Ɛ3, Ɛ2/Ɛ4. A literatura destaca que o alelo ɛ4 aumenta substancialmente o risco de 

desenvolvimento da doença de Alzheimer (DA), de doenças cardiovasculares e de AVC, 

enquanto o alelo ɛ2 desempenha um fator de proteção (BIFFI et al., 2010; FARMER; 

JOHNSON; HANSON, 2019). Porém, segundo Cerrato et al. (2005) a existência dessa 

associação ainda é controversa. O ApoE Ɛ3 é a principal isoforma expressa em humanos 

e o mais frequente nas populações, sendo que os efeitos de ɛ2 e ɛ4 são tipicamente 

comparados aos de ɛ3 para determinar o risco relativo de morbidades (BRANDON et al., 

2018).  

Nesse contexto, o estudo de Arruda et al. (2016) mostrou que não houve influência 

da variação alélica do gene do ApoE sobre os valores médios ou frequência dos fatores 

de risco cardiovasculares, assim como nos valores das variáveis lipêmicas e 

antropométricas analisadas. Larifla et al. (2017) também em sua pesquisa não observaram 

associações significativas entre o polimorfismo do ApoE com diabetes, e hipertensão ou 

índice de massa corpórea (IMC). Já o estudo de Franco et al. (2018) apontou relações 

entre gordura corporal, consumo alimentar e perfil lipídico entre os genótipos. 

Em 2013 Batterham et al. sugeriram evidências de relação entre o genótipo ApoE 

e força, onde previram que o alelo ɛ2 estaria associado com força de preensão manual 

mais fraca, cuja prática é utilizada como parâmetro clínico na avaliação e desordens 

musculoesqueléticas. Nesse mesmo sentido, segundo Alfred et al. (2014) os portadores 
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do genótipo do ApoE Ɛ2/Ɛ2 e Ɛ2/Ɛ3 estão associados à menor força de preensão manual 

e do genótipo ApoE Ɛ4/Ɛ3 e Ɛ4/Ɛ4 à maior força em comparação com os portadores do 

ApoE Ɛ3/Ɛ3. Segundo Williams e Folland (2008), os polimorfismos são associados a 

genótipos de resistência, denominado como "total genotype score" (TGS), resultante da 

combinação acumulada de polimorfismos que são candidatos a explicar variações 

individuais no desempenho de resistência muscular.    

Com base nesses estudos apresentados e na importância de aprofundamento deste 

tema, o objetivo desse estudo é descrever o perfil socioeconômico dos grupos estudados 

e a frequência do gene ApoE, bem como comparar o polimorfismo do gene ApoE com 

composição corporal, potência explosiva de membros inferiores (MMIIs) e o TGS entre 

os grupos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva de corte transversal com 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos com o parecer nº 

2.124.874.  

 Foram incluídos na amostra indivíduos com 40 anos ou mais de ambos os sexos, 

compondo os seguintes grupos para análise: Grupo 1 - Portadores do alelo/genótipo ɛ2 

(Ɛ2/Ɛ2 e Ɛ2/Ɛ3), menor risco para doenças cardiovasculares (DCVs) (CHOI et al., 2019); 

Grupo 2 - Portadores do alelo/genótipo ɛ3 (Ɛ3/Ɛ3), alelo mais frequente na população 

(tipo selvagem) e associação com doenças (CHOI et al., 2019; MEGALE et al., 2016; 

PETERSEN et al., 2016); Grupo 3 - Portadores do alelo/genótipo ɛ4 (Ɛ4/Ɛ3 e Ɛ4/Ɛ4), risco 

aumentado para DCVs (CHOI et al., 2019); Grupo 4 - Portadores do alelo/genótipo ɛ2 

(Ɛ2/Ɛ4), sendo a variante do ApoE, devido os efeitos opostos desses dois alelos no estado 

de saúde (CHOI et al., 2019; MEGALE et al., 2016; SHATWAN et al., 2018).   

Foi aplicado um questionário auto administrado, o qual englobou dados 

sociodemográficos, culturais e de saúde. Em seguida, deu-se início ao esfregaço da 

mucosa oral (células epiteliais) e posterior extração do DNA para a avaliação genética do 

ApoE (ABRÃO et al., 2005). Para amplificação das amostras foi utilizada o procedimento 

da Cadeia de Reação de Polimerase (PCR) (HIXSON; VERNIER, 1990).  Para a 

genotipagem e o cálculo das freqüências alélicas e genotípicas (Teorema de Hardy-

Weinberg – HWE) foi adotado a metodologia utilizada por Schwanke et al. (2002).  
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Paralelamente à avaliação genética, foi realizada a avaliação antropométrica, 

tendo sido utilizada as normas descritas por Lohman, Roche e Martorell (1988). A 

mensuração da estatura foi realizada com o estadiômetro vertical. A composição corporal 

foi avaliada através da bioimpedância elétrica (BIA) com a Balança HBF-514C, Full 

Body Sensor – Omron Brasil, (BÖHM; HEITMANN, 2013; NETA et al., 2018). A massa 

corporal magra (MCM/Kg) foi obtida conforme à fórmula: MCM (kg) = peso corporal 

(kg) – peso de gordura (kg) (OLIVEIRA et al., 2016). 

 Para a mensuração da potência explosiva de MMIIs foi utilizado o tapete de 

contato Jump test, Hidrofit® (CLAUDINO et al., 2013; VILELA, 2014). Cada sujeito 

realizou três saltos de cada técnica seguindo o protocolo de Muscella et al. (2019) e Zazá 

et al. (2018), no qual o salto vertical máximo é realizado partir de uma posição estática 

(SJ) e com contramovimento (CMJ) e a melhor marca foi utilizada para análise. No 

cálculo da potência muscular, foram utilizadas duas equações do SJ e CMJ (VILELA; 

SILVA, 2017): Potência SJ = ((60.7x SJ (cm)) + (45.3 x massa corporal) – 2055) e 

Potência CMJ = ((51.9 x CMJ (cm)) + (48.9 x massa corporal) – 2007). Para realizar o 

índice de elasticidade (IE) de MMIIs, foi utilizado o cálculo que estima a diferença entre 

o CMJ e o SJ (MONTESINOS et al., 2010; VILELA; SILVA, 2017); IE = (CMJ – SJ) 

x100/SJ. 

O cálculo da TGS seguiu o procedimento e a fórmula de Williams e Folland 

(2008) e Grealy et al (2015), classificados no trabalho aeróbico. Sendo assim, a pontuação 

torna-se inversa para o trabalho anaeróbico, para os saltos verticais tendo como base: TGS 

= (100/2) x (GS ApoE). 

Os dados foram analisados no pacote estatístico IBM Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS® versão 25). Os resultados foram apresentados em frequência 

absoluta e relativa; média e desvio-padrão. Para verificar a normalidade dos dados foi 

empregado o Shapiro-Wilk. O teste de Qui-quadrado de aderência e o Equilíbrio de 

Hardy-Weinberg (HWE) foram utilizados quanto aos genótipos. O teste de Qui-quadrado 

foi empregado na associação entre polimorfismo e características clínicas e TGS. O teste 

de Levene para homogeneidade das variâncias foi aplicado como pressuposto, bem como 

a ANOVA one-way seguido de post hoc de Bonferroni. Foi adotado p<0,05. 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2678223/#b18
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RESULTADOS 

 

 Foram entrevistados e genotipados 151 individuos, porém ocorreu perda dos 

dados de 34 amostras durante a análise genética e de 36 nos testes físicos.  A amostra 

final foi composta de 81 indivíduos com idade entre 40 e 83 anos. Na Tabela 1 estão 

descritas as características do perfil da amostra de acordo com os grupos genotípicos do 

ApoE.    
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Tabela 1. Caracterização dos participantes do estudo de acordo com os Grupos do ApoE. 

 
 

Ԑ2/Ɛ2; Ɛ2/Ɛ3 

(n=20) 

 

Ԑ3/Ɛ3 

 (n=41) 

 

Ԑ4/Ɛ3; Ɛ4/4 

(n=14) 

 

Ԑ2/Ԑ4 

 (n=6) 

 

GERAL 

(n=81) 

 
p 

  %  %  %  %  %  

SEXO           

0,22 Masculino 7 35% 10 24,4% 5 35,7% 4 66,7% 26 32,1% 

Feminino 13 65% 31 75,6% 9 64,3% 2 33,3% 55 67,9% 

EST. CIVIL           

0,39 

Casados (as) 14 70% 30 73,2% 11 78,6% 5 83,3% 60 74,10% 

Solteiros (as) 2 10% 1 2,4% 1 7,1% 0 0% 4 4,90% 

Viúvos (as) 4 20% 5 12,2% 2 14,3% 0 0% 11 13,60% 

Divorciados (as) 0 0% 2 4,9% 0 0% 1 16,7% 3 3,70% 

Separados (as) 0 0% 3 7,3% 0 0% 0 0% 3 3,70% 

ETNIA            

Brancos 14 70% 27 65,9% 9 64,3% 3 50% 53 65,4% 
0,84 

Pardo/Negros 6 30% 14 34,1% 5 35,7% 3 50% 28 34,6% 

AVC            

Não 7 35%  34 82,9%  10 71,4% 1 16,7%  52 64,2% 
<0,001* 

Sim 13 65% 7 17,1% 4 28,6% 5 83,3% 29 35,8% 

HIPERTENSÃO            

Não 4 20% 22 53,7%  5 35,7% 0 0%  31 38,3% 
0,005* 

Sim 16 80% 19 46,3% 9 64,3% 6 100% 50 61,7% 

DIABETES            

Não 12 60% 31 75,6% 10 71,4% 5 83,3% 58 71,6% 
0,56 

Sim 8 40% 10 24,4% 4 28,6% 1 16,7% 23 28,4% 

SEM PATOLOGIA            

                        Não 17 85%  20 48,8%  10 71,4% 6 100% 53 65,4% 
0,003* 

                        Sim 3 15% 21 51,2%  4 28,6% 0 0% 28 34,6% 

RENDA  
Renda Mensal ╤ 

           

Menor que 1 SM 3 15% 2 4,9% 0 0% 1 16,7% 6 7,4% 

0,82 

1 a 2 SM 9 45% 16 39% 8 57,1% 3 50% 36 44,4% 

2 a 5 SM 5 25% 12 29,3% 4 28,6% 2 33,3% 23 28,4% 

5 a 10 SM 2 10% 7 17,1% 1 7,1% 0 0% 10 12,3% 

Não declarada 0 0% 1 2,4% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Acima de 10 SM 1 5% 3 7,3% 1 7,1% 0 0% 5 6,2% 

DCV            

Não 10 50%  35 85,4%  10 71,4% 4 66,7% 59 72,8% 
0,03* 

Sim 10 50% 6 14,6% 4 28,6% 2 33,3% 22 27,2% 

TABAGISMO            

Não 9 45% 26 63,4% 10 71,4% 4 66,7% 49 60,5% 
0,40 

Sim 11 55% 15 36,6% 4 28,6% 2 33,3% 32 39,5% 

Nota: AVC: Acidente Vascular Cerebral; DCV: Doença cardiovascular; n: frequência absoluta; %: 

Frequência Relativa; ╤ Salário mínimo (SM) em 2017: R$ 937,00 (Fonte: Ministério do Trabalho e 

Emprego); p: teste Qui-quadrado; *p<0,05. 
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As frequências alélicas e genotípicas entre os grupos estão descritas na Tabela 2.  

Com relação a distribuição de seis genótipos observados na amostra estudada, como 

esperado o genótipo mais frequente foi o Ɛ3/Ɛ3 com 50,6%, seguido do Ɛ2/Ɛ3 (23,5%) e 

Ɛ4/Ɛ3 (14,8%). Os homozigotos Ɛ4/Ɛ4 corresponderam a 2,5% da amostra. 

 

Tabela 2. Distribuição das freqüências alélicas e genotípicas do polimorfismo do ApoE. 

ApoE / Alelo n % 

ɛ2 27 16,6% 

ɛ3 113 69,8% 

ɛ4 22 13,6% 

TOTAL 162 100% 

ApoE / Genótipo  

Ɛ2/Ɛ2 1 1,2% 

Ɛ2/Ɛ3 19 23,5% 

Ɛ2/Ɛ4 6 7,4% 

Ɛ3/Ɛ3 41 50,6% 

Ɛ4/Ɛ3 12 14,8% 

Ɛ4/Ɛ4 2 2,5% 

TOTAL 81 100% 

Nota: n: frequência absoluta; %: Frequência Relativa. 

 

 O teste de Qui-quadrado de aderência mostrou que os dados obtidos nos genótipos 

do ApoE são consistentes com a distribuição proposta no teste Hardy-Weinberg 

Equilibrium (HWE) [X2(5) = 0,07; p>0,05)] (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Equilíbrio de Hardy-Weinberg*. 

Genótipos ApoE n Observado n Esperado 

Ɛ2/Ɛ2 1 1 

Ɛ2/Ɛ3 19 18,7 

Ɛ2/Ɛ4 6 6 

Ɛ3/Ɛ3 41 41,2 

Ɛ4/Ɛ3 12 12,1 

Ɛ4/Ɛ4 2 2 

Total 81 81 

  Nota:  *p<0,05; n = amostra. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 4 evidenciam que não houve diferenças 

estatísticas significantes nas comparações clínicas da composição corporal nos diferentes 

grupos de polimorfismos do ApoE.
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Tabela 4. Comparação da análise clínica da composição corporal dos grupos de polimorfismos do ApoE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  IMC, índice de massa corpórea; M±DP: Média ± Desvio Padrão; p: ANOVA one way; cm, centímetros; Kcal, quilocaloria; Kg, quilo;  

            - não apresenta; - - apenas um participante

 Ԑ2/Ɛ2; Ɛ2/Ɛ3 (n=20)    Ɛ3/Ɛ3 (n=41)    Ԑ4/Ɛ3; Ɛ4/Ɛ4 (n=14) Ɛ2/Ɛ4 (n=6) ANOVA one-way 

 M (DP±) M (DP±) M (DP±) M (DP±) F p 

Idade 62,8 10,8 58 10,4 55,6 16,1 58,8 16,1 1,25 0,29 

Idade Corporal 57,4 14,3 59 12,2 57,1 13,5 60 13,4 0,17 0,91 

Massa Corporal (kg) 70,7 14 74,7 15,11 74,2 13,08 80,4 16,91 0,75 0,52 

Estatura (cm) 163,3 8,41 163,1 8,57 162,8 7,87 1,66 15,7 0,19 0,90 

IMC Kg/m2 26,4 4,64 27,9 4,57 28,2 4,73 29,3 4,77 0,80 0,49 

Massa magra (kg) 48,3 9,92 49,98 12,27 50,2 12,04 57,9 16,92 0,98 0,40 

% Gordura Visceral 10,2 5,1 9,5 3,6 11,1 4,2 9,8 3,0 0,52 0,66 

% Gordura 31,1 9,96 33,51 9,25 32,4 8,95 27,9 13,22 0,71 0,54 

Feminino           

40-59 anos 35,1 5,5 37 8,3 36,8 9 41,1 8,4 0,28 0,83 

60-80 anos 33 11,8 36,6  4,5 37,1 4,4 - - - - 0,48 0,62 

Masculino           

40-59 anos 30,2 - 24,95 4,6 26,2 4,6 20,4 7,2 0,52 0,68 

60-80 anos 25,3 10,7 21,7 7,7 23,5 3,2 15,2 20,4 0,21 0,88 

% Músculo Esquelético 28,7 4,81 28,4 3,99 29,9 4,74 31,8 6,61 1,28 0,28 

Feminino           

40-59 anos 26,9 3,3 26,5 2,4 27,7 4,4 26 5,2 0,29 0,83 

60-80 anos 27 5,2 27,1 2 26,8 1,2 - -  - - 0,007 0,99 

Masculino           

40-59 anos 32,1 - 34,2 2,2 35,1 2,8 36,2 2,8 0,67 0,60 

60-80 anos 32 4,6 33,4 4 34,1 1,6 33,4 8,4 0,19 0,90 

Metabolismo basal 

(kcal) 
1431,75 221,55 1504,05 255,52 1524,8 224,83 1578 287,82 0,76 0,51 
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 Na Tabela 5 estão expressos os valores relacionados aos testes de potência 

muscular, sem apresentar diferenças estatísticas significatentes no desempenho dos 

diferentes grupos de polimorfismos. 

 

Tabela 5. Comparação da potência muscular dos grupos de polimorfismos do ApoE. 

 
Ԑ2/Ɛ2; Ɛ2/Ɛ3 

(n=20) 

  Ԑ3/Ɛ3 

  (n=41) 

Ԑ4/Ɛ3; Ɛ4/Ɛ4 

(n=14) 
Ɛ2/Ɛ4 (n=6) 

ANOVA 

one-way 

 M (DP±) M (DP±) M (DP±) M (DP±) F p 

PCMJ (W) 1768,95 656,04 2182,04 832,27 2229,08 775,78 2224,99 1011,55 1,46 0,23 

PSJ (W) 1439,94 623,25 1836,38 788,55 1904,24 774,83 1855,63 847,28 1,54 0,20 

% ÍE 36,81 56,73 37,31 46,48 28,14 25,58 23,042 36,12 0,28 0,83 

Nota: M±DP: Média ± Desvio Padrão; p: ANOVA one way; PCMJ= Potência Counter Moviment Jump; 

PSJ= Potência Squat Jump; IE, índice de elasticidade; W, watts. 

 

 O Gráfico 1 ilustra os valores relacionados ao tempo de duração, altura alcançada 

e a velocidade máxima dos saltos CMJ e SJ, referente a cada grupo de polimorfismo do 

ApoE e suas diferenças significativas. O valor de F da ANOVA one way para o tempo de 

duração, altura alcançada e velocidade máxima para o CMJ são respectivamente (F= 5,07; 

p=0,003); (F= 4,53; p=0,006); (F=5,35; p=0,002). Os valores para o SJ são (F= 4,18; 

p=0,008); (F=3,9; p=0,12) e (F=4,30; p=0,007).  

    

Gráfico 1. Análise comparativa entre os polimorfismos do ApoE e os saltos CMJ e SJ. 

 

Nota: Grupos: ε2 (Ɛ2/Ɛ2, Ɛ2/Ɛ3); ɛ3 (Ɛ3/Ɛ3); ε4 (Ɛ4/Ɛ4, Ɛ4/Ɛ3); p: ANOVA one way. 
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 No Gráfico 2 estão dispostos os valores relacionados à análise do Total Genotype 

Score (TGS), conforme o score obtido pelo agrupamento dos genótipos do ApoE. Após 

a determinação dos escores para cada polimorfismo, estes foram somados e o resultado é 

expresso em uma escala que varia de 0 a 100, para obtenção do TGS. 

Gráfico 2. Análise das variáveis do TGS do ApoE. 

 
Nota: Frequência e porcentagem; Grupos: ɛ2 (Ɛ2/Ɛ2 e Ɛ2/Ɛ3 pontuaram 2); ɛ3 (Ɛ3/Ɛ3 e Ɛ2/Ɛ4 pontuaram 

1); ɛ4 (Ɛ4/Ɛ4 e Ɛ4/Ɛ3 obtiveram 0); p, teste qui-quadrado. 

 

DISCUSSÃO 

  O polimorfismo do ApoE possui seis genótipos possíveis tendo sua frequência 

dispersa em diferentes porcentagens no mundo.  Em relação às frequências genotípicas   

é importante destacar que ocorre variação conforme a população analisada (ADLER et 

al., 2017; RIVERA; PERDOMO; BARRETO, 2015).  

 Não foram identificadas pesquisas que investigassem a frequência do 

polimorfismo do ApoE em indivíduos no Estado do Paraná, portanto, a presente pesquisa 

é pioneira envolvendo o gene ApoE em indivíduos acometidos pelo AVC, e em 

portadores de hipertensão arterial e diabéticos nesse Estado. A porcentagem encontrada 

do alelo ɛ3 foi de 69,8%, bem como o genótipo Ɛ3/Ɛ3 com 50,6%, corroborando com o 

Estado de Minas Gerais por Fuzikawa et al. (2007) o qual analisou a frequência dos alelos 

e genótipos do ApoE em 1408 indivíduos na população idosa, demonstrando que o alelo 

ɛ3 foi o mais frequente com 80%, assim como o genótipo Ɛ3/Ɛ3 com frequência de 63,4%. 

Na presente pesquisa, a porcentagem do alelo ɛ3 foi 69,8%, bem como o genótipo Ɛ3/Ɛ3 

com 50,6%, o que corrobora com o presente estudo. 

 A frequência dos alelos ɛ2 (16,6%); ɛ3 (69,8%); e ɛ4 (13,6%) e do genótipo Ɛ3/Ɛ3  

com 50,6% foi similar com o estudo de Adler et al. (2017), o qual na comparação da 

distribuição do ApoE da população da Bósnia com outras populações europeias, 

encontrou uma a prevalência de heterozigotos Ɛ2/Ɛ3, Ɛ2/Ɛ4 e Ɛ3/Ɛ4 de 20,6%, 3,5% e 

12,9%, respectivamente, enquanto a prevalência de homozigotos Ɛ2/Ɛ2, Ɛ3/Ɛ3, Ɛ4/Ɛ4 foi 
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de 0,6%, 61,2% e 1,2%, respectivamente, com frequência média dos alelos ε2, ε3 e ε4 de 

12,6%, 78,0% e 9,4%. 

As evidências da maior frequencia do alelo ɛ3 (69,8%), seguido do ɛ2 (16,6%) e 

ɛ4 (13,6%), com maioria dos indivíduos (65,4%) tendo se declarado pertencente a etnia 

branca, difere das proporções encontrada em outras populações do mundo (YOUSUF; 

IQBAL, 2015; DAS et al., 2016; SHATWAN et al., 2018). No tocante à comunidade do 

município de Guarapuava/PR, a miscigenação tem forte influência de várias etnias, pois 

a região foi colonizada por descendentes de poloneses, italianos, ucranianos e alemães 

(IPARDES, 2016). 

 Megale et al. (2016) confirmou que entre 1408 idosos, o genótipo Ɛ3/Ɛ3 foi o mais 

observado (63,3%), sendo que 61,3% eram hipertensos e 3,6% da amostra foi acometida 

por AVC (n=34). Os dados da presente pesquisa foram muito semelhantes, tendo 29 

indivíduos acometidos por AVC, com uma porcentagem de 61,7% com hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), e considerando a diferença do tamanho amostral, cabe destacar 

a importância da HAS como fator de risco para o AVC, mesmo tendo sido encontrada 

maior prevalência também do genótipo Ɛ3/Ɛ3 (51,3%), sem associação de comorbidades.  

 Os achados desta pesquisa trouxeram evidências que a presença do alelo ɛ2 não 

confere fator protetivo, como citado por Chaudhary et al. (2012) e Romero-Moraleda et 

al. (2018) que os alelos ɛ2 e ɛ4 possuem efeitos opostos no risco de doenças, já que houve 

acometimento de AVC em 65% no grupo ɛ2 e 83,3% no grupo Ɛ2/Ɛ4. Assim sendo, outras 

variáveis genéticas ou fatores ambientais podem estar se sobrepujando, como por 

exemplo a HAS, presente em 80% no grupo ɛ2 e 100% no grupo Ɛ2/Ɛ4 (Tabela 1), uma 

vez que é um fator de risco para o AVC (SIERRA et al., 2018). 

 Rajan et al. (2016) e Wei et al. (2017) relataram que há associação do alelo ɛ4 

com o AVC, enquanto que o ApoE ɛ3 mostrou proteção à doença. O grupo ɛ3 do presente 

estudo não apresentou DCV em 85,4%, sendo que o grupo apresenta hipertensão em 

53,7% e diabetes em 75,6% da amostra referente aos indivíduos portadores do alelo ɛ3. 

Apenas 28,6% da amostra são portadores do alelo ɛ4 com AVC, o que sugere um possível 

fator ambiental ou outro polimorfismo gênico que possa estar influenciando.   

 A composição corporal não apontou diferenças significantes, assim como o estudo 

de Larifla et al. (2017), porém todos os avaliados apresentaram-se com sobrepeso. No 

estudo de Arruda et al. (2016), foi encontrada maior prevalência no ApoE ɛ2 com valores 

maiores de IMC. Reconhecidamente o IMC é uma medida recomendada 
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internacionalmente para avaliação do estado nutricional e permite estimar o risco 

progressivo de desenvolvimento de algumas patologias como hipertensão, diabetes e 

dislipidemias (BRASIL, 2006).  

 Embora sem diferença significante, a massa muscular encontrada nos grupos de 

polimorfismos do ApoE para o sexo feminino com a idade entre 40-59 e 60-80 anos 

apresentou-se dentro dos valores normais para a faixa etária dos indivíduos (24,1- 30,1% 

e 23,9-29,9% respectivamente). Da mesma forma, para o sexo masculino com a idade 

entre 40-59 e 60-80, está dentro dos valores normais para o intervalo etático (33,1-39,1% 

e 32,9-38,9%) nos alelos ɛ3, ɛ4 e ɛ2/ɛ4 e abaixo do recomendado para o alelo ɛ2 por 

OMRON (2014). Segundo Marques (2016) a massa muscular é fundamental na 

manutenção da saúde corporal, uma vez que a perda está associada à falta de atividade 

física, insuficiência cardíaca, dieta pobre em calorias, o que acaba promovendo a 

sarcopenia. Carvalho et al. (2017) mencionam que quando ocorre a diminuição da massa 

muscular acontece um aumento e uma redistribuição da gordura corporal, o que foi 

observado nos indivíduos masculinos do alelo ɛ2 apresentando índices elevados nessa 

variável. 

  Outro aspecto observado neste estudo foi que os resultados encontrados não 

indicaram diferenças estatisticamente significantes na potência muscular dos grupos do 

ApoE (Tabela 5). No CMJ e SJ os portadores ɛ2 obtiveram resultados significativamente 

menores do que os portadores do alelo ɛ3 e ɛ4 (Gráfico 1). Dos 20 indivíduos que compõe 

o grupo ɛ2, 13 são acometidos pelo AVC (Tabela 1), o que pode ter influenciado no 

desfecho força, pois as manifestações clínicas presentes no AVC envolvem comumente 

alterações motora e sensitiva, prejudicando a função física (TEIXEIRA-SALMELA et 

al., 2000). Batterham et al. (2013) demonstraram que o polimorfismo do ApoE na força 

de preensão manual de 590 idosos australianos com 70 anos também foi menor, a força 

de preensão da mão direita declinou significativamente em portadores do alelo ɛ2 em 

relação a portadores do alelo ɛ3, entretanto não encontraram uma associação entre a força 

de preensão mais fraca e a presença do alelo ɛ4. 

 Reafirmando o parágrafo anterior, os portadores do alelo ɛ2 obtiveram resultados 

inferiores aos outros genótipos nos testes CMJ e SJ, os quais avaliam as características 

musculares (miogene) e nervosas (neurogene) do comportamento muscular das 

articulações inferiores, sendo possível inferir que a capacidade de recrutamento nervoso 
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e expressão de um percentual de fibras rápidas (VILELA, 2014) estejam prejudicadas 

nesses indivíduos, já que 65% do grupo são acometidos por AVC. 

 Maltais et al. (2019) estudou a população de Toulouse, avaliando a associação do 

polimorfismo ɛ4 do ApoE com a função dos membros inferiores e a força de preensão 

manual. O desempenho do membro inferior foi avaliado usando o teste sit-to-stand, onde 

os grupos avaliados não diferiram quanto ao desempenho. Na amostra do presente estudo 

os portadores do alelo ɛ3 e ɛ4 apresentaram diferença significativa na força muscular em 

comparação ao grupo ɛ2 (Gráfico 1), e a literatura mostra evidências sobre o alelo ɛ4 

como um fator de fragilidade (APPIAH; BAUMGARTNER, 2018; BATTERHAM et al., 

2013). 

  Ruiz et al. (2009) comparou os dados poligênicos avaliando sete polimorfismos 

de resistência física em 123 indivíduos controles espanhóis e em 46 atletas (14 corredores 

de resistência e 32 ciclistas profissionais) não incluindo o gene ApoE, e encontraram um 

TGS médio de 70,22±15,58 sendo maior do que nos controles. Os autores concluem que 

embora o TGS tenha sido ligeiramente maior nos atletas do que na população em geral, 

apenas três dos melhores atletas espanhóis de resistência (que também estão entre os 

melhores do mundo) tiveram o melhor perfil poligênico para os seis genes e nenhum deles 

tinham o perfil ideal. No presente estudo, conforme a pontuação atribuída a cada 

polimorfismo do ApoE, que o alelo ɛ3 se apresentou com um TGS médio de 50 em 58% 

da amostra (Gráfico 2), sendo o alelo mais frequente e provavelmente isso se deve a 

genotipagem de apenas o polimorfismo do ApoE.   

 Yvert et al. (2016) examinou a associação entre um perfil poligênico com atletas 

de resistência na população japonesa, incluindo 175 atletas japoneses de atletismo (152 

corredores de longa distância e 23 corredores de média distância). O TGS com base em 

21 polimorfismos candidatos a resistência física, incluindo o ApoE, não diferiu entre 

corredores de elite e controles japoneses. Portanto a identificação e a compreensão das 

combinações de genes associadas aos genótipos relacionados à força muscular são de 

interesse geral à saúde, uma vez que a força muscular é um preditor da mortalidade na 

idade adulta (RUIZ et al., 2010). Por fim, Hughes et al. (2011) mencionam que fatores 

ambientais e genéticos influenciam a função muscular, o que resulta em grandes variações 

no genótipo entre os indivíduos.  

 Uma das limitações enfrentadas nesta pesquisa, apesar do estudo de todos os seis 

polimorfismos apresentados pela ApoE, a amostra foi pequena mesmo em estado de 
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equilíbrio de Hardy-Weinberg (Tabela 3). Outra limitação foi somente ter sido avaliado 

o polimorfismo do ApoE para verificar o TGS, além da impossibilidade da realização de 

exames bioquímicos com marcadores mais precisos e maior poder de diagnóstico. 

  Estudos futuros são necessários para avaliar o papel complexo dos marcadores 

genéticos como o gene ApoE e a composição corporal, bem como a potência muscular de 

MMII, em diferentes regiões do mundo, além de considerar as interações gene-gene e/ou 

gene-ambiente. É relevante que uma amostra superior seja analisada devido à importância 

genética, bem como a determinação da composição das fibras musculares (fibras rápidas, 

e fibras lentas) através de biopsia as quais são imprescindíveis para a força e potência 

muscular. 

CONCLUSÃO 

  A frequência alélica que prevaleceu na amostra deste estudo foi do alelo ɛ3, bem 

como a do genótipo Ɛ3/Ɛ3. Foram encontrados na presença do alelo ɛ2 e Ɛ2/Ɛ4 indivíduos 

acometidos por AVC, bem como hipertensão. Não houve diferença significativa na 

comparação das variáveis clinicas da composição corporal entre os grupos. Os portadores 

do alelo ɛ3 e ɛ4 obtiveram resultados significantemente maiores para força muscular de 

MMIIs em comparação com o grupo ɛ2 e mais níveis semelhantes de potência muscular 

de MMIIs. A TGS se apresentou com uma frequência de valor de 50 em 58% da amostra 

no alelo ɛ3. 
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4.2. ARTIGO 2 

O artigo a seguir foi elaborado com o propósito de responder aos seguintes 

objetivos específicos: 

  - Investigar a associação entre os polimorfismos do ApoE, com a composição 

corporal, força de MMIIs, e o risco de acidente vascular cerebral entre os grupos 

estudados. 

 

 ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO DO GENE APOE, COM O RISCO DE 

AVC, COMPOSIÇÃO CORPORAL E POTÊNCIA DE MEMBROS 

INFERIORES. 

 
 

Resumo 

Introdução: O acidente vascular cerebral (AVC) afeta grande parte da população mundial sendo 

considerado um problema de saúde pública. Vários genes podem gerar um impacto na ocorrência do AVC. 

Dentre eles, o gene da Apolipoproteína E (ApoE), que está associado à aterosclerose e às doenças 

neurodegenerativas, com atuação no reparo, preservação e manutenção neuronal. Há evidências 

substanciais de associação entre o alelo ε4 e níveis elevados de colesterol de lipoproteína de baixa densidade 

e, portanto, há um aumento no risco de AVC. Objetivo: investigar a associação entre os polimorfismos do 

gene ApoE, com a composição corporal, força de membros inferiores e risco de acidente vascular cerebral 

(AVC) entre os grupos estudados. Métodos: Amostra de 81 indivíduos adultos, de ambos os sexos, entre 

40 e 83 anos de idade, compondo quatro grupos de portadores do seguintes genótipos: Grupo 1 -  Alelo ɛ2 

/genótipo (Ɛ2/Ɛ2 e Ɛ2/Ɛ3), Grupo 2 - Alelo ɛ3 /genótipo (Ɛ3/Ɛ3), Grupo 3 - Alelo ɛ4 /genótipo (Ɛ4/Ɛ3 e 

Ɛ4/Ɛ4) e Grupo 4 - Alelo ɛ2 /genótipo (Ɛ2/Ɛ4). O DNA foi obtido a partir de amostras do raspado da mucosa 

oral e os genótipos foram determinados por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). A composição 

corporal foi obtida através da bioimpedância. Os testes físicos para força e potência muscular foram o Squat 

Jump (SJ) e o Counter Moviment Jump (CMJ), mensurados pelo tapete de contato Hidrofit. Análise 

estatística: O Shapiro-Wilk foi utilizado para teste de normalidade. A ANOVA two-way seguido pelo teste 

Bonferroni foi aplicado para investigar as diferenças nos testes físicos e características antropométricas 

entre os grupos com e sem AVC em cada um dos agrupamentos de polimorfismo. O teste de Levene para 

homogeneidade dos erros das variâncias foi aplicado como pressuposto. O teste de Qui-Quadrado foi 

empregado na associação entre AVC e polimorfismo. A regressão logística foi aplicada para identificar a 

magnitude das relações entre o polimorfismo do ApoE e AVC. Resultados: A distribuição das frequências 

alélicas foram as seguintes: alelo ɛ3 representam 69,8% seguido do ɛ2 e ɛ4 com 16,6 % e 13,6%. O genótipo 

mais frequente foi o Ɛ3/Ɛ3 com 50,6%, seguido do Ɛ2/Ɛ3 (23,5%) e Ɛ4/Ɛ3 (14,8%). Os homozigotos Ɛ4/Ɛ4 

corresponderam a 2,5% da amostra. Associações significativas foram encontradas entre os indivíduos 

portadores do alelo ɛ2 e acometidos por AVC. Foram encontrados níveis superiores de força muscular em 

indivíduos não acometidos por AVC. Conclusões:  A frequência alélica prevalente na amostra deste estudo 

foi do alelo ɛ3, sendo constatadas associações significativas entre a presença deste alelo ɛ2 nos indivíduos 

acometidos por AVC. No grupo ApoE Ɛ2 verificou-se uma diferença significativa apenas na variável do 

Índice de Massa Corporal (IMC). Os resultados mostraram que os indivíduos não acometidos pelo AVC e 

portadores dos alelos ɛ2, ɛ3, ɛ4 obtiveram resultados maiores no CMJ e o SJ do que os acometidos. O alelo 

ɛ3 mostrou um índice de elasticidade maior em consideração aos acometidos por AVC. 

Palavras-chave: Apolipoproteína E; Força muscular; Acidente Vascular Cerebral; Polimorfismo. 

 

Abstract 

Introduction: Stroke affects a large part of the world population and is considered a public health problem. 

Several genes can have an impact on the occurrence of stroke. Among them, the Apolipoprotein E (ApoE) 

gene, which is associated with atherosclerosis and neurodegenerative diseases, acting on neuronal repair, 

preservation and maintenance. There is substantial evidence for an association between the ε4 allele and 

high levels of low-density lipoprotein cholesterol, and therefore there is an increased risk of stroke. 

Objective: to investigate the association between ApoE gene polymorphisms, with body composition, 

lower limb strength and risk of stroke (stroke) among the groups studied. Methods: Sample of 81 adult 
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individuals, of both sexes, between 40 and 83 years old, comprising four groups of carriers of the following 

genotypes: Group 1 - elo2 allele / genotype (Ɛ2 / Ɛ2 and Ɛ2 / Ɛ3), Group 2 - Allele ɛ3 / genotype (Ɛ3 / Ɛ3), 

Group 3 - Allele ɛ4 / genotype (Ɛ4 / Ɛ3 and Ɛ4 / Ɛ4) and Group 4 - Allele /2 / genotype (Ɛ2 / Ɛ4). The DNA 

was obtained from samples of the scrape of the oral mucosa and the genotypes were determined by 

Polymerase Chain Reaction (PCR). Body composition was obtained through bioimpedance. The physical 

tests for muscle strength and power were Squat Jump (SJ) and Counter Moviment Jump (CMJ), measured 

by the Hydrofit contact mat. Statistical analysis: Shapiro-Wilk was used for normality testing. The two-

way ANOVA followed by the Bonferroni test was applied to investigate the differences in physical tests 

and anthropometric characteristics between the groups with and without stroke in each of the polymorphism 

clusters. Levene's test for homogeneity of variance errors was applied as an assumption. The Chi-Square 

test was used in the association between stroke and polymorphism. Logistic regression was applied to 

identify the magnitude of the relationships between the polymorphism of ApoE and stroke. Results: The 

distribution of allele frequencies were as follows: al3 allele represent 69.8% followed by ɛ2 and ɛ4 with 

16.6% and 13.6%. The most frequent genotype was Ɛ3 / Ɛ3 with 50.6%, followed by Ɛ2 / Ɛ3 (23.5%) and 

Ɛ4 / Ɛ3 (14.8%). Homozygous Ɛ4 / Ɛ4 corresponded to 2.5% of the sample. Significant associations were 

found between individuals with the ɛ2 allele and affected by stroke. Higher levels of muscle strength were 

found in individuals not affected by stroke. Conclusions: The allele frequency prevalent in the sample of 

this study was of the ɛ3 allele, and significant associations were found between the presence of this elo2 

allele in individuals affected by stroke. In the ApoE Ɛ2 group, there was a significant difference only in the 

Body Mass Index (BMI) variable. The results showed that individuals who were not affected by stroke and 

had alleles ɛ2, ɛ3, ɛ4 had higher results in CMJ and SJ than those affected. The ɛ3 allele showed a higher 

elasticity index considering those affected by stroke. 

 

Keywords: Apolipoprotein E; Muscle strength; Stroke; Polymorphism. 

 

INTRODUÇÃO 

 

  O acidente vascular cerebral (AVC) afeta grande parte da população mundial 

sendo considerado um problema de saúde pública. Segundo Freitas et al. (2018) é 

considerado uma síndrome neurológica de início súbito, ocasionada pela interrupção do 

fluxo sanguíneo por trombo caracterizando um AVC isquêmico (AVCi), ou ocasionada 

por extravasamento sanguíneo caracterizando um AVC hemorrágico (AVCh). Nesse 

aspecto, inúmeros estudos têm procurado formas de controlar e prevenir o AVC, 

investigando fatores de risco como, tabagismo, hipertensão, dislipidemia, diabetes, 

fatores genéticos e história familiar (SOUZA et al., 2003).     

 Vários genes podem gerar um impacto na ocorrência do AVC. Dentre eles, o gene 

da Apolipoproteína E (ApoE), que está associado à aterosclerose e às doenças 

neurodegenerativas, com atuação no reparo, preservação e manutenção neuronal 

(MEGALE et al., 2016; YIN; WANG, 2018). 

 O gene do ApoE, afeta a depuração de lipoproteínas e, consequentemente, o perfil 

lipídico, sendo um dos genes candidatos mais estudados para as doenças cardiovasculares 

(DCVs) na última década (EL-LEBEDY; RASLAN; MOHAMMED, 2016). Com 

caraterísticas polimórficas está localizado no cromossomo 19 na posição q13.2 com 

nucleotídeo único (SNPs) e codifica três alelos, ɛ2, ɛ3 e ɛ4 os quais segundo Iacono; Feltis 

(2019) atuam codificando 3 isoformas: apoƐ2 (Cys112 / Cys158), apoƐ3 (Cys112 / 
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Arg158) e apoƐ4 (Arg112 / Arg158) mais comuns, produzindo seis genótipos possíveis: 

Ɛ2/Ɛ2, Ɛ3/Ɛ3, Ɛ4/Ɛ4, Ɛ2/Ɛ3, Ɛ4/Ɛ3, Ɛ2/Ɛ4. A isoforma selvagem e mais frequente 

observada é o alelo ɛ3 e o genótipo Ɛ3/Ɛ3 (SOFAT et al., 2016). 

 Há evidências substanciais de associação entre o alelo ε4 e níveis elevados de 

colesterol de lipoproteína de baixa densidade e, portanto, há um aumento no risco de AVC 

(KONIALIS et al., 2016; KUMAR et al., 2016). Porém, a associação entre o gene ApoE 

e AVC ainda é controversa. Alguns estudos demonstraram uma frequência 

significativamente maior do alelo ɛ4 em pacientes com AVC, em comparação com 

indivíduos controle. No entanto, outros estudos negam a existência de qualquer relação 

entre ApoE ɛ4 e o risco de AVC (SOUZA et al., 2003). Em 2015, Karahan et al. 

demonstraram que o alelo ɛ2 está associado a níveis séricos mais altos de ApoE, e níveis 

séricos mais baixos de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e menor risco de DCV e 

AVC, sugerindo fator de proteção para essas doenças. 

 O gene ApoE é sintetizado no fígado, mas também pode ser produzido no tecido 

adiposo e desempenha um papel importante na regulação da gordura corporal (TORRES-

PEREZ et al., 2016). Nesse sentido, Guzik e Bushnell (2017) relatam que o gene ApoE 

tem recebido destaque por sua suposta influência nos níveis de força e massa muscular. 

Skoog et al. (2016) encontraram um declínio significativamente maior na força de 

preensão manual ao comparar indivíduos portadores e não portadores do alelo ε4 com a 

presença de sobrepeso.  

Devido à grande significância clínica do gene ApoE, o objetivo desta pesquisa foi 

investigar a associação entre os polimorfismos do ApoE, com a composição corporal, 

força de membros inferiores (MMIIs) e o risco de AVC entre os grupos estudados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

   

 O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva de corte transversal o qual 

obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos sob parecer nº 

2.124.874. Foram incluídos indivíduos com idade igual ou superior a 40 anos, de ambos 

os sexos, tendo sido compostos quatro grupos: Grupo 1 (n=20), Portadores do 

alelo/genótipo ɛ2 (Ɛ2/Ɛ2 e Ɛ2/Ɛ3), menor risco para doenças cardiovasculares (DCVs) 

(CHOI et al., 2019); Grupo 2 (n=41), Portadores do alelo/genótipo ɛ3 (Ɛ3/Ɛ3), sendo 

considerado o alelo selvagem, mais frequente na população devido à alta frequência e 

sem associação com doenças (CHOI et al., 2019; MEGALE et al., 2016; PETERSEN et 
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al., 2016); Grupo 3 (n=14), Portadores do alelo/genótipo ɛ4 (Ɛ4/Ɛ3 e Ɛ4/Ɛ4), risco 

aumentado para DCVs (CHOI et al., 2019) e Grupo 4 (n=6), Portadores do alelo/genótipo 

ɛ2 (Ɛ2/Ɛ4), sendo a variante do ApoE que apresenta efeitos opostos desses dois alelos no 

estado de saúde (CHOI et al., 2019; MEGALE et al., 2016; SHATWAN et al., 2018). A 

amostra também foi dividida em indivíduos acometidos ou não por AVC (McCARRON; 

DELONG; ALBERTS, 1999). 

Os participantes responderam um questionário auto administrado, o qual englobou 

dados sociodemográficos, culturais e de saúde. A etapa seguinte caracterizou-se pelo 

esfregaço da mucosa oral (células epiteliais) e posterior extração do DNA para a avaliação 

genotípica do ApoE (ABRÃO et al., 2005). Para amplificação das amostras foi utilizada 

o procedimento da Cadeia de Reação de Polimerase (PCR) (HIXSON; VERNIER, 1990) 

e para a genotipagem e o cálculo das freqüências alélicas e genotípicas (Teorema de 

Hardy-Weinberg – HWE) foi adotada a metodologia utilizada por Schwanke et al. (2002).  

A avaliação antropométrica dos participantes seguiu as normas descritas por 

Lohman, Roche e Martorell (1988). A estatura foi mensurada com o estadiômetro vertical. 

A composição corporal foi avaliada através da bioimpedância elétrica (BIA) utilizando-

se da Balança HBF-514C com Full Body Sensor – Omron Brasil (BÖHM; HEITMANN, 

2013; NETA et al., 2018). A massa corporal magra (MCM/Kg) foi obtida conforme a 

seguinte fórmula: MCM (kg) = peso corporal (kg) – peso de gordura (kg) (OLIVEIRA et 

al., 2016). Para a mensuração da potência explosiva de MMIIs foi utilizado o tapete de 

contato Jump test, Hidrofit® (CLAUDINO et al., 2013; VILELA, 2014). Cada sujeito 

realizou três saltos de cada técnica seguindo o protocolo de Zazá et al. (2018) e Muscella 

et al. (2019), no qual são avaliados o salto vertical máximo a partir de uma posição estática 

(SJ) e o salto vertical máximo com contramovimento (CMJ), tendo sido utilizada a melhor 

marca para análise. 

No cálculo da potência muscular, foram utilizadas duas equações, segundo Vilela; 

Silva (2017):  Potência SJ = ((60.7x SJ (cm)) + (45.3 x massa corporal) – 2055) e Potência 

CMJ = ((51.9 x CMJ (cm)) + (48.9 x massa corporal) – 2007). Para a determinação do 

índice de elasticidade (IE) de MMIIs, foi realizado o cálculo que estima a diferença entre 

o SJ e o CMJ:  IE = (CMJ – SJ) x100 / SJ (MONTESINOS et al., 2010; VILELA; SILVA, 

2017). 

  Os dados foram analisados no pacote estatístico IBM Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS® versão 25). Os resultados foram apresentados em frequência 
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absoluta e relativa; média e desvio-padrão. O Shapiro-Wilk foi utilizado para teste de 

normalidade. O teste de Levene foi aplicado como pressuposto para homogeneidade dos 

erros das variâncias. O teste de Qui-Quadrado foi empregado na associação entre AVC e 

polimorfismo. A regressão logística foi aplicada para identificar a magnitude das relações 

entre o polimorfismo do ApoE e AVC (ajustado para idade e sexo). Adicionalmente, um 

modelo de associação foi realizado para identificação de co-variáveis (características 

clínicas) explicadoras do AVC. O modelo logístico foi utilizado para idade, sexo, estado 

civil, hipertensão, renda, tabagismo, depressão e DCV como variáveis de ajuste sendo 

potenciais fatores de confusão. A ANOVA two-way seguido pelo teste Bonferroni foi 

aplicado para investigar as diferenças nos testes físicos e características antropométricas 

entre os grupos com e sem AVC em cada um dos agrupamentos de polimorfismo. O teste 

de Qui-quadrado de aderência foi realizado para o HWE. Foi adotado p<0,05. 

 Para regressão logística o grupo Ɛ2/Ɛ4 foi eliminado devido ao valor de frequência 

reduzido impossibilitando as análises, mas foi incluído apenas nas análises descritivas 

devido aos efeitos opostos desses dois alelos no estado de saúde: alelo ɛ2 possue efeito 

protetor em relação a doenças cardiovasculares e ɛ4 é considerado fator de risco (CHOI 

et al., 2019; MEGALE et al., 2016; SANTOS-FERREIRA et al., 2019). 

 

RESULTADOS 

 

Foram entrevistados e genotipados 151 indivíduos, mas houve perda dos dados de 

34 amostras durante a análise genética e de 36 nos testes físicos.  Assim sendo, a amostra 

final foi composta de 81 indivíduos com idade entre 40 e 83 anos. A distribuição das 

frequências alélicas foram as seguintes: alelo ɛ3 representando 69,8% da amostra seguido 

do ɛ2 e ɛ4 com 16,6 % e 13,6% respectivamente. Como esperado, o genótipo mais 

frequente foi o Ɛ3/Ɛ3 com 50,6%, seguido do Ɛ2/Ɛ3 (23,5%) e Ɛ4/Ɛ3 (14,8%). Os 

homozigotos Ɛ4/Ɛ4 corresponderam a 2,5% da amostra. O teste de Qui-quadrado de 

aderência mostrou que os dados obtidos nos genótipos do ApoE são consistentes com a 

distribuição proposta no teste Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE) [X2(5) = 0,07; 

p>0,05)] (Tabela 1). 
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Tabela 1. Associação dos polimorfismos do gene ApoE em indivíduos acometidos ou não pelo AVC 

(N = 81). 

Genótipo 
SEM AVC 

n=52 

                AVC 

               n=29 
Total N=81 

 n % n % p 

Ɛ2/Ɛ2; Ɛ2/Ɛ3 7 13,5% 13 44,8% 

<0,001* 
Ɛ3/Ɛ3 34 65,4% 7 24,1% 

Ɛ4/Ɛ3; Ɛ4/Ɛ4 10 19,2% 4 13,8% 

Ɛ2/Ɛ4 1 1,9% 5 17,2% 

Nota: AVC, acidente vascular cerebral; *p: teste Qui-quadrado, p<0,05.  

 

 A Tabela 2 mostra as estimativas de odds ratio (OR) ajustado para a associação 

entre os grupos de polimorfismo e o risco de AVC, após o ajuste pela idade e sexo sendo 

fatores de confusão. O alelo ɛ2 (Ɛ2/Ɛ2; Ɛ2/Ɛ3) foi utilizado como referência por apresentar 

significância através de testes de várias combinações. 

  

Tabela 2 – Regressão Logística ajustada por idade e sexo nos grupos do gene ApoE. 

Genótipo OR IC 95% p 

 Ɛ2/Ɛ2; Ɛ2/Ɛ3 Ref.   <0,001* 

Ɛ3/Ɛ3 0,100 0,030 0,338 <0,001* 

Ɛ4/Ɛ3; Ɛ4/Ɛ4 0,201 0,045 0,896 0,035* 

OR: Odds ratio; p: Regressão logística múltipla ajustada para idade e sexo; Ref. Referência; IC, Intervalo 

de Confiança 95%; *p<0,05. 

 

 A Tabela 3 evidencia as estimativas de OR ajustado para a associação entre 

polimorfismos do gene ApoE e o risco de AVC, a qual foi mantida após o ajuste das 

variáveis idade, sexo, estado civil, renda, hipertensão, tabagismo, depressão e doença 

cardiovascular (DCV) considerados potenciais fatores de confusão. 

 

Tabela 3 - Regressão Logística ajustada por idade, sexo, estado civil, renda, hipertensão, tabagismo, 

depressão e DCV nos grupos do gene ApoE. 

Genótipo OR IC 95% p 

Ɛ2/Ɛ2; Ɛ2/Ɛ3 Ref.      <0,001* 

Ɛ3/Ɛ3 0,141 0,016 0,124    0,071 

Ɛ4/Ɛ3; Ɛ4/Ɛ4 0,097 0,010 0,951     0,045* 

OR: Odds ratio; p: Regressão logística múltipla ajustadas para idade, sexo, estado civil, renda, hipertensão, 

tabagismo, depressão e DCV, doença cardiovascular, Ref. Referência; IC 95%: Intervalo de confiança; 

*p<0,05. 

 

 Na Tabela 4 estão as características clínicas da composição corporal. No grupo 

ApoE Ɛ2 verificou-se uma diferença significativa na variável índice de massa corpórea 

(IMC) (p = 0,032). 
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Tabela 4 – Comparações das características clínicas da composição corporal separados por Grupo 

ApoE. 

 Genótipos⸋ 
SEM AVC  

n=52 

AVC 

n=29 

SEM AVC x 

AVC 

  M (DP±) M (DP±) p 

Massa corporal (Kg) ɛ2 67,3 8,1 72,62 16,35 0,474 

 ɛ3 74,75 15,44 74,59 14,52 0,269 

 ɛ4 76,75 13,02 67,88 12,54 0,420 

 Ɛ2Ɛ4 72,7 . 82,04 18,41 -- 

Estatura (cm) ɛ2 157,43 7,04 166,46 7,5 0,447 

 ɛ3 163,47 9,11 161,57 5,41 0,978 

 ɛ4 164,7 7,62 158,25 7,41 0,316 

 Ɛ2Ɛ4 155 . 168,2 16,48 -- 

IMC ɛ2 27,46 4,61 25,95 4,76    0,032* 

 ɛ3 27,7 4,71 28,93 3,94 0,605 

 ɛ4 28,76 5,4 26,88 2,48 0,220 

 Ɛ2Ɛ4 30,3 . 29,14 5,31 -- 

Massa Magra (Kg) ɛ2 42,37 4,04 51,6 10,75 0,496 

 ɛ3 50,46 12,87 47,64 9,23 0,532 

 ɛ4 51,53 13 47 10,06 0,501 

 Ɛ2Ɛ4 39 . 61,74 15,82 -- 

% de Gordura ɛ2 36,84 5,51 28,1 10,63 0,101 

 ɛ3 33 9,98 35,99 3,69 0,569 

 ɛ4 33,19 9,66 30,6 7,78 0,521 

 Ɛ2Ɛ4 47 . 24,12 10,46 -- 

% de Músculo Esquelético ɛ2 27,39 2,53 29,43 5,64 0,052 

 ɛ3 28,66 4,26 27,13 2,02 0,444 

 ɛ4 29,8 5,22 30,42 3,89 0,641 

 Ɛ2Ɛ4 22,3 . 33,78 5,21 -- 

Metabolismo Basal (Kcal) ɛ2 1325,71 75,08 1488,85 254,57 0,330 

 ɛ3 1508,82 261 1480,86 244,64 0,410 

 ɛ4 1556,5 235,56 1445,75 202,24 0,813 

 Ɛ2Ɛ4 1377 . 1618,2 302,38 -- 

Nota: AVC, acidente vascular cerebral; cm, centímetros; IMC, índice de massa corpórea; Kg, quilograma; 

Kcal, quilocaloria; ⸋ε2 (Ɛ2/Ɛ2, Ɛ2/Ɛ3); ɛ3 (Ɛ3/Ɛ3); ε4 (Ɛ4/Ɛ4, Ɛ4/Ɛ3); Ɛ2/Ɛ4 (sem AVC), apresenta apenas 

um sujeito * p<0,05 ANOVA two-way. 

 

 A Tabela 5 mostra resultados das variáveis dos testes CMJ e SJ com relação aos 

polimorfismos do gene ApoE, sendo que na comparação entre os indivíduos com e sem 

AVC, só não foi encontrada significância na variável Potência Counter Moviment Jump 

(PCMJ) e Potência Squat Jump (PSJ), haja vista que dentre as capacidades físicas 

destacamos a força máxima, a força explosiva (FE), a potência (PT),  

 e a velocidade. 
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Tabela 5 – Comparações dos testes físicos separados por Grupo ApoE. 

 Genótipos⸋ 
SEM AVC 

n=52 

AVC  

n=29 

SEM AVC 

x AVC 

  M (DP±) M (DP±) p 

Tempo Duração Salto 

(CMJ/s) 
ɛ2 2,53 0,80 1,90 0,51 0,07 

 ɛ3 2,93 0,75 2,10 0,52    0,009* 

 ɛ4 3,11 1,06 2,50 0,67 0,17 

 Ɛ2Ɛ4 2,96 . 1,81 0,83 -- 

Altura Alcançada 

(CMJ/cm) 
ɛ2 8,57 4,85 4,74 2,43 0,11 

 ɛ3 11,25 5,37 5,70 2,68    0,011* 

 ɛ4 13,12 8,10 8,11 4,09 0,10 

 Ɛ2Ɛ4 10,74 - 4,70 4,77 - 

Velocidade Máxima 

 (CMJ m/s) 
ɛ2 2,44 0,40 2,12 0,29 0,06 

 ɛ3 2,63 0,35 2,23 0,28   0,01* 

 ɛ4 2,7 0,48 2,43 0,33 0,23 

 Ɛ2Ɛ4 2,67 . 2,05 0,43 -- 

PCMJ (W) ɛ2 1728,9 300,7 1790,4 796,7 0,87 

 ɛ3 2232,6 844,3 1936,4 782,5 0,37 

 ɛ4 2427,4 794,5 1733,2 505,0 0,14 

 Ɛ2Ɛ4 2105,52 - 2248,88 1129,05 - 

Tempo Duração Salto 

(SJ/s) 
ɛ2 2,37 0,74 1,59 0,39     0,026* 

 ɛ3 2,65 0,78 1,62 0,41    0,001* 

 ɛ4 2,90 1,09 2,04 0,47    0,049* 

 Ɛ2Ɛ4 2,84 - 1,57 0,45 - 

Altura Alcançada (SJ/cm) ɛ2 7,49 4,22 3,30 1,70   0,062 

 ɛ3 9,35 5,14 3,41 1,72     0,003* 

 ɛ4 11,65 7,8 5,31 2,37     0,026* 

 Ɛ2Ɛ4 9,88 - 3,25 2,00 - 

 Velocidade Máxima 

 (SJ m/s) 
ɛ2 2,36 0,38 1,95 0,23     0,017* 

 ɛ3 2,49 0,38 1,96 0,25     0,001* 

 ɛ4 2,59 0,51 2,20 0,25 0,07 

 Ɛ2Ɛ4 2,61 - 1,93 0,26 - 

PSJ (W) ɛ2 1448,6 273,8 1435,2 759,9 0,97 

 ɛ3 1899,2 800,4 1531,1 700,1 0,24 

 ɛ4 2129,1 775,9 1342,0 453,0 0,08 

 Ɛ2Ɛ4 1838,5 - 1859,0 947,2 - 

IE % ɛ2 13,6 7,3 49,2 67,7 0,08 

 ɛ3 28,8 33,5 78,5 76,3     0,008* 

 ɛ4 19,0 16,9 50,8 31,8 0,22 

 Ɛ2Ɛ4 8,6 - 25,9 39,6 - 

Nota: AVC, acidente vascular cerebral; PCMJ= Potência Counter Moviment Jump; PSJ= Potência Squat 

Jump; IE, índice de elasticidade; W, watts; cm, centímetros; m/s, metros por segundos; s, segundos;  

⸋ε2 (Ɛ2/Ɛ2, Ɛ2/Ɛ3); ɛ3 (Ɛ3/Ɛ3); ε4 (Ɛ4/Ɛ4, Ɛ4/Ɛ3); Ɛ2/Ɛ4 (sem AVC), apresenta apenas um sujeito; *p: <0,05 

ANOVA two-way.  
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DISCUSSÃO 

 

 Neste estudo, o alelo ɛ3 representou 69,8% e o genótipo Ɛ3/Ɛ3 com 50,6%, 

corroborando com estudos genéticos populacionais que apontam que a isoforma ApoƐ3 

é o alelo mais frequente entre as populações humanas (HUEBEE; RIMBACH, 2017; 

KARJALAINEN et al., 2019; LIU et al., 2017). 

   Uma porcentagem de 13,8% da amostra são portadores do alelo ɛ4 com AVC. 

Souza et al. (2003) trouxe evidências de que a presença do alelo ɛ4 não foi associada com 

AVC, apresentando frequência reduzida em pacientes quando comparada com controles, 

uma vez que o papel etiológico do alelo ɛ4 é devido à sua associação com aterosclerose 

ocasionando o AVC. Zhang et al. (2017) também relataram que o genótipo do alelo ɛ4 

não previu um resultado associado com AVC. 

  O estudo de Boumendjel et al. (2013) envolveu 218 pacientes argelinos com 

AVCi (63%), 37% do tipo AVCh e 509 indivíduos controle e concluiu que há um fator 

de risco do alelo ε4 na patogênese do AVC, encontrando significante associação do 

genótipo Ɛ4/Ɛ3 em indivíduos com AVCi (29,5%) em comparação aos indivíduos 

controle (18,8%), com OR de 1,72 comparado aos portadores do genótipo Ɛ3/Ɛ3 (IC95%; 

p<0,05). Contrariamente a estes resultados, na presente pesquisa os portadores do alelo 

ɛ4 apresentaram chances menores de AVC (OR: 0,097; IC95%, 0,010-0,951; p=0,045) 

(Tabela 3) quando comparado ao alelo ɛ2 (referência), mesmo ajustado a potenciais 

fatores de confusão. Em 1999, o estudo de McCarron, Delong e Alberts  envolvendo 926 

pacientes com AVCi e 890 indivíduos controle pareados por idade e sexo, já havia 

indicado uma frequência do alelo ɛ4 significativamente maior nos pacientes afetados em 

comparação com os indivíduos controle (0,14 versus 0,09; OR, 1,68; IC95%, 1,36-2,09; 

p <0,001), o que levou a evidências de que a expressão do AVC não está somente 

correlacionada ao mecanismo genético, mas sim, a outros fatores de risco ambientais, ou 

um conjunto deles. 

 Huebee e Rimbach, (2017) argumentam que o ApoE ɛ3 parece expressar níveis 

mais altos de proteínas protetoras antioxidantes, além de exibir melhores funções de 

reparo neuronal em comparação ao ɛ4. Explicam ainda, que os riscos de hipertensão e 

hemorragia intracerebral aumentam acentuadamente em portadores de ApoE ε4. Porém 

em nosso estudo os portadores do alelo ɛ4 obtiveram chances menores de AVC. 

 Em particular, o presente estudo confirma que o gene ApoE está associado com o 

AVC se manifestando em 44,8% da amostra, com o alelo ɛ2 e AVC (Tabela 1), não 
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apresentando fator protetivo (HUEBEE; RIMBACH, 2017; RUIZ et al., 2016). Esta 

evidência tem apoio nos resultados do estudo de Donnellan et al. (2019), que pesquisou 

associações entre o gene ApoE e as consequências psicológicas pós-AVC em uma 

população do Bahrein, e o genótipo mais frequente foi Ɛ2/Ɛ3 (44%) no grupo de 

indivíduos com AVC. No presente estudo, a associação se manteve na utilização de 

fatores de confusão como idade e sexo para o alelo ɛ3 (OR: 0,10; IC95%: 0,03-0,338; 

p=0,001) e para o alelo ɛ4 (OR: 0,20; IC95%: 0,045-0,896; p=0,001), onde o mesmo tem 

20% maior chance de ser acometido por AVC (Tabela 2), quando comparado com o alelo 

ɛ2, demonstrando assim, haver outros fatores que podem influenciar no AVC além dos 

alelos ɛ2, ɛ3 e ɛ4, como condições, dieta e hábitos de vida (YAN et al., 2015; YIN; 

WANG, 2018). 

 Suvatha et al. (2017) em seu estudo com o polimorfismo do ApoE e risco de 

hemorragia subaracnóidea aneurismática em uma população do sul da Índia encontraram 

uma associação significativa da frequência do alelo ε2 com o aneurisma da artéria 

comunicante posterior (PCOM) (OR=3,59; IC 95% = 1,11-11,64, p= 0,03), sugerindo que 

a ruptura de um aneurisma cerebral pode produzir uma hemorragia no tecido cerebral 

resultando em um AVC. Isto pode explicar os resultados do presente estudo.  

 O estudo realizado por Liu et al. (2016) apontou que pacientes com aneurismas 

intracranianos apresentaram uma maior frequência do genótipo ApoE Ɛ2/Ɛ2 (OR=9,51, 

IC95%=1,19-76,04; p=0,03) e genótipo ApoE Ɛ2/Ɛ3 (OR=1,87, IC95%=1,03-3,40; 

p=0,04) do que controles saudáveis, sugerindo que o polimorfismo do ApoE pode estar 

associado a aneurismas intracranianos na população chinesa, o que também pode explicar 

os resultados do presente estudo. 

 Peck et al. (2008) empregaram métodos de revisão sistemática e metanálise para 

avaliar estudos genéticos no AVCh e revelaram que os alelos ɛ2 e ɛ4 do ApoE foram 

significativamente associados à hemorragia lobar (OR=1,81; IC95%, 1,26-2,62; p=0,002 

e OR=1,49; IC95%; 1,08-2,05; p=0,01) respectivamente. Os resultados encontrados no 

presente estudo corroboram com aqueles do alelo ɛ2, porém divergem dos portadores do 

alelo ɛ4, mesmo após ajuste com potenciais fatores de confusão, já que demonstraram 

chances diminuídas de ser acometidos pelo AVC (OR=0,097; IC95%; 0,010-0,951; 

p<0,05) (Tabela 3), fortalecendo assim o papel controverso dos alelos do ApoE. Na 

população chinesa de Guangxi Han, Gu et al. (2013) não encontraram associação entre o 

polimorfismo do gene ApoE e o AVCi, enquanto os resultados da metanálise indicam que 
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o alelo da mutação ApoE ε4 aumenta o risco de AVCi em outras populações chinesas. 

Importante ressaltar que existem outras variáveis não mensuradas no presente estudo que 

podem estar se sobrepondo ao efeito do gene ApoE nos indivíduos com AVC. 

 Outro fator importante neste processo são os hábitos alimentares inadequados, os 

quais podem contribuir para o acúmulo excessivo de gordura corporal e para o 

desenvolvimento de dislipidemias, uma vez que o ApoE está envolvido no metabolismo 

lipídico (FRANCO, 2016) e atua como fator de depuração de lipoproteínas (MARAIS et 

al., 2019).  De acordo com Abondio et al. (2019) e Huebee; Rimbach (2017), as variantes 

do ApoE foram associadas à modulação do IMC, destacando que o ApoE é um gene 

pleiotrópico que afeta simultaneamente vários genótipos. 

 Nesse aspecto, indivíduos com o genótipo Ɛ2/ Ɛ2 podem apresentar início precoce 

de AVC, visto que o ApoE Ɛ2 está associado ao aumento dos níveis plasmáticos de 

colesterol e triglicerídeos (SOUZA et al., 2003; DOSE et al., 2016). Franco (2016) e 

Tudorache, Trusca e Gafencu (2017) descrevem que os carreadores do genótipo Ɛ2/Ɛ2 

parecem apresentar o clearance de lipoproteínas ricas em triglicerídeos prejudicado, o 

que resulta em pré-disposição ao desenvolvimento de hiperlipoproteinemia do tipo III, 

com excesso de lipídios e triglicerídeos no sangue, bem como alto risco de prematuridade 

de aterosclerose aumentando o risco de doença vascular. Apesar do presente estudo não 

ter obtido dados dos perfis lipídicos, os indivíduos deste estudo não apresentaram 

diferença significativa quanto a % de gordura, mas apresentaram IMC com sobrepeso nos 

portadores do alelo ɛ2 (Tabela 4). 

 Após o AVC as propriedades do sistema nervoso e neuromuscular são afetadas e 

a fraqueza muscular de membros inferiores (MMII) é um dos principais déficits que 

acometem os indivíduos (MARTINS et al., 2016; MEDEIROS et al., 2019). Assim, os 

resultados nos testes e CMJ e SJ podem ser facilmente explicados pelo estudo de Duarte 

et al. (2009), o qual elucida que o sistema nervoso central (SNC) tem duas ações básicas, 

a excitação e a inibição. Durante uma atividade física ocorre uma estimulação do SNC 

que envia um número de impulsos nervosos para a musculatura, ordenando que ela se 

contraia e realize o trabalho, sendo então a velocidade, a potência e frequência do impulso 

nervoso dependentes do estado do SNC. A força de contração e o número de unidades 

motoras diretamente recrutadas têm relação direta com a ativação elétrica do SNC. Na 

presente pesquisa, observou-se que os grupos genotípicos do ApoE acometidos pelo AVC 
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apresentaram a média da força de MMII menor do que os grupos sem AVC, não 

apresentando diferenças significativas na potência muscular. 

  Os achados do grupo sem AVC apresentaram melhor desempenho do salto CMJ 

em relação ao movimento de SJ. Basso e Farias (2019) explicam que o CMJ é 

potencializado pelo ciclo muscular de alongamento-encurtamento (CMAE) dos músculos 

dos MMII durante o movimento executado, utilizando a energia elástica dos músculos 

durante a fase excêntrica. Reis et al. (2019) complementam que a ação do CMAE é 

apontada como principal elemento que permite maior altura do CMJ comparado ao SJ. 

Dal Pupo, Detanico e Santos (2012) mencionam que em função de tais características do 

CMJ e SJ, possivelmente os parâmetros de força e velocidade são solicitados de forma 

diferenciada, o que poderia explicar as diferenças nos resultados na velocidade máxima 

dos alelos ɛ2 e ɛ3, em ambos os testes, no agrupamento dos indivíduos sem AVC para 

com os acometidos por AVC (Tabela 5). 

 No presente estudo, houve uma diferença significativa na variável tempo de 

duração de salto nos polimorfismos do ApoE para os acometidos de AVC. Os valores 

foram menores uma vez que o indivíduo necessita de força muscular para vencer a 

gravidade, além disso, o salto utiliza vários grupos musculares (co-contração), articulares 

e pela magnitude de ativação de cada fibra em um músculo (coordenação intramuscular) 

(KOMI; BOSCO, 1978) (Tabela 5). 

 Os resultados encontrados são importantes, uma vez que Correa et al. (2013) 

sugerem que a aplicação do CMJ torna-se relevante por avaliar a relação com os 

movimentos básicos do dia a dia, como caminhar, correr e saltar, por meio de ações 

concêntricas e excêntricas, proporcionando uma maior geração de força em uma 

determinada velocidade de encurtamento muscular, durante a transição da fase 

alongamento-encurtamento. 

 Dentre outros resultados, no estudo de Skoog et al. (2016) foi observado declínio 

significativamente maior na força de preensão manual (p=0,015) entre os indivíduos com 

idade entre 75 e 79 anos ao comparar portadores de alelo ε4 com não portadores (-

10,3±10,8kg versus -7,8± 10,1kg). Os autores concluem que há uma relação entre o alelo 

ApoE ε4 e a força de preensão manual em indivíduos acima de 70 anos. A associação 

com a força de preensão permaneceu após correção para nível cognitivo e educacional, 

depressão, doença cardiovascular e AVC. No presente estudo, os portadores do alelo ɛ4 

do grupo sem AVC apresentaram média superior em relação aos acometidos pelo AVC 
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nos testes CMJ e SJ (Tabela 5), não caracterizando diminuição de força nos portadores 

do alelo ɛ4. 

 Outro aspecto observado neste estudo foi em relação aos portadores do alelo ɛ3 

do grupo AVC, os quais obtiveram 78,5% de IE em comparação aos não acometidos. Reis 

et al. (2019) esclarecem que o IE é um indicador de energia acumulada resultante da 

extensão muscular elástica e valores entre 15 e 20% de diferença entre os saltos 

representam uma eficiente utilização do CMAE. Complementar a esse achado, 

Albuquerque et al. (2016) explicam que percentagens superiores a 20% são um indicador 

de déficit na capacidade contráctil do músculo, o que pode justificar os baixos índices de 

força muscular dos portadores do alelo ɛ3 deste estudo, pois a contração do tecido 

muscular promove o movimento de estruturas ligadas a ele, como os ossos, e, 

consequentemente, do corpo.   

  É evidente que uma patologia complexa como o AVC seja determinada por vários 

fatores complexos, tanto genéticos quanto ambientais, o que torna improvável que um 

único locus gênico possa identificar um subconjunto de indivíduos suscetíveis à doença. 

Das limitações encontradas neste estudo está a reduzida amostra, mesmo estando em 

HWE e, especialmente, no tocante a parte genética delimitando os resultados de algumas 

análises. Contudo, os achados deste estudo podem auxiliar na prevenção e/ou 

acompanhamento de pacientes com AVC em busca de uma melhor qualidade de vida e 

atividades de vida diária. 

 Por fim, esse estudo alcançou seu objetivo enriquecido pela análise genética dos 

polimorfismos do gene ApoE como um previsor de risco para o AVC, demonstrando que 

o alelo ɛ4 possui uma carga de morbidade menor nos indivíduos avaliados e contribuindo 

para nortear futuros estudos, sendo necessária a seleção de uma maior amostra e 

diferentes análises a fim de confirmar os resultados aqui apresentados. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Os dados obtidos no presente estudo sugerem que os portadores do alelo ɛ2 

possuem maior susceptibilidade de serem acometidos pelo AVC, já que o ApoE é um 

gene de suscetibilidade e não determinante para a doença. No grupo ApoE Ɛ2 verificou-

se uma diferença significativa apenas na variável IMC, sendo que os indivíduos não 

acometidos pelo AVC obtiveram resultados maiores no CMJ e o SJ do que os acometidos, 

no que diz respeito ao tempo de duração de salto, altura alcançada e velocidade máxima 
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independente dos alelos ɛ2, ɛ3, ɛ4. Os portadores do alelo ɛ3 do grupo AVC obtiveram 

IE acima dos valores eficientes para uma utilização do alongamento-encurtamento 

muscular sugerindo diminuição da capacidade de contração muscular. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O presente estudo revelou que as frequências alélicas foram similares das 

encontradas em outras regiões do mundo, prevalecendo a presença do alelo ɛ3 e 

consequentemente do genótipo Ɛ3/Ɛ3 na amostra. Foram observadas associações 

significativas entre a presença do alelo ɛ2 e ser portador de AVC bem como de 

hipertensão.  Não foram constatadas associações significativas da presença do alelo ɛ4 e 

a existência de diabetes, como apontado pela literatura. A composição corporal 

apresentou diferença significativa apenas quando comparado os polimorfismos com 

acometidos ou não por AVC na variável IMC dos portadores do alelo ɛ2.  

 Os dados aqui encontrados também sugerem que os portadores do alelo ɛ3 e ɛ4 

apresentaram diferenças importantes em relação ao alelo ɛ2 na força muscular, não 

ocorrendo diferença na potência muscular. A variabilidade genética presente no 

polimorfismo do gene ApoE é considerado um fator importante associado à predisposição 

para patologias que afetam o metabolismo lipídico, entendê-lo como um fator de risco em 

diferentes populações e grupos étnicos é um método ímpar para prever o risco de AVC. 

Nessa direção, o alelo ɛ4 não se apresentou como um gene da fragilidade em nossos 

avaliados. Investigação adicional de comprometimento osteomioarticular e composição 

corporal com as diferentes variantes do gene ApoE no envelhecimento e populações de 

AVC são necessárias em diferentes grupos étnico-culturais e em outas regiões geográficas 

do mundo. 

 Enfim, consideramos que esta pesquisa possa apresentar uma contribuição útil 

para futuros estudos prospectivos, tanto transversais como longitudinais norteando outros 

estudos de caráter genético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

REFERÊNCIAS  

 

ABERS, Rebecca.; BÜLOW, Marisa Von. Movimentos sociais na teoria e na prática: 

como estudar o ativismo através da fronteira entre Estado e sociedade? Sociologias, v. 

13, n. 28, p. 52–84, 2011. 

 

ABONDIO, Paolo et al. The genetic variability of APOE in different human populations 

and its implications for longevity. Genes, v. 10, n. 3, p. 1–28, 2019. 

ABRÃO, Milena Garcia et al. Padronização da técnica de extração de DNA de células de 

mucosa oral com NaCl: aplicação no estudo do gene PROP1. Arq Bras Endocrinol 

Metab, v. 49, n. 6, p. 978-82, 2005. 

ADLER Grażyna et al. Bosnian study of APOE distribution (BOSAD): a comparison with 

other European populations. Annals of human biology, v. 44, n. 6, p. 568-573, 2017. 

ALBUQUERQUE, João David et al. Associação entre níveis de velocidade e indicadores 

de potência muscular em corredores de velocidade. Revista Portuguesa de Ciências do 

Desporto, v. 11, n. 1, p. 32–43, 2016. 

ALCALDE- RABANAL, Jacqueline Elizabeth et al. The complex scenario of obesity, 

diabetes and hypertension in the area of influence of primary healthcare facilities in 

Mexico. Plos One. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187028 January v. 25, p.1-17 

2018. 

ALFRED, Tamuno et al. Associations between APOE and low-density lipoprotein 

cholesterol genotypes and cognitive and physical capability: The HALCyon programme. 

Age, v. 36, n. 4, 2014. 

AMARAL, Franciele Aparecida et al. Qualidade de vida dos usuários do programa hiperdia de 

uma unidade básica de saúde do município de Guarapuava/pr. Espaço para a Saúde - Revista 

de Saúde Pública do Paraná, v. 18, n. 1, p. 64, 2017. 

ANDRADE, Roberta Coimbra Velez de; FERNANDES, Rita de Cássia Pereira. 

Hipertensão arterial e trabalho: fatores de risco. Revista Brasileira de Medicina do 

Trabalho, v. 14, n. 3, p. 252–261, 2016. 

ANTONINI, Tiago et al. Estudo de associação entre nível de atividade física, risco 

cardiovascular e o polimorfismo do gene da apolipoproteína e em idosos. Revista 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia, p. 27–37, 2011. 

APPIAH, Duke.; BAUMGARTNER, Richard. N. The influence of education and 

apolipoprotein ϵ 4 on mortality in community-dwelling elderly men and women. Jornal 

of Aging Research, v. 2018, 2018. 

ARRUDA, Alaine Lima de et al. Associação entre o polimorfismo do gene da 

apolipoproteína e  fatores de risco cardiovasculares em idosos. Arquivos de Ciências da 

Saúde, v. 23, n. 2, p. 41, 2016. 

BARBANTI, Valdir José et al. Esporte e Atividade Física: Interação entre rendimento e 

qualidade de vida. 1ª edição, Editora Manole, Barueri – SP, 2002. 

 

BARBOSA, Danielli Aguilar. et al. Resposta aguda de variáveis clínicas e funcionais em 

exercício máximo de contração concêntrica versus excêntrica. Revista Brasileira de 

Ciencias do Esporte, v. 37, n. 1, p. 87–95, 2015. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187028%20January%20v.%2025


79 
 

 

BARRETO, Mayckel da Silva; CARREIRA, Lígia; MARCON, Sonia Silva. 

Envelhecimento populacional e doenças crônicas: Reflexões sobre os desafios para o 

Sistema de Saúde Pública. Revista Kairós Gerontologia, v. 18, n. 1, p. 325–339, 2015. 

BARROS, Celia Cohen; CALDAS, Célia Péreira.; BATISTA, Luiz Alberto. Influência 

do treinamento da potência muscular sobre a capacidade de execução de tarefas motoras 

em mulheres idosas. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 16, n. 3, p. 603–

613, 2013. 

 

BASSO, Brenno.; FARIAS, Joni Marcio de. Níveis de força explosiva e potência aeróbia 

de atletas de futebol. Revista Brasileira de Futsal e Futebol ., v. 11, n. 43, p. 235–242, 

2019. 

BASUN, Hans et al. Apolipoprotein e polymorphism and stroke in a population sample 

aged 75 years or more. Stroke. Aug; v. 27, n. 8 p.1310-1315, 1996. 

 

BATTERHAM, Philip et al. This is a repository copy of apolipoprotein e ε4 and later-life 

decline in cognitive function and grip strength. Journal of Geriatric Psychiatry, v. 3, p. 

724, 2013. 

 

BAUER, Úrsula E. et al. Prevention of chronic disease in the 21st century: elimination of 

the leading preventable causes of premature death and disability in the USA. The Lancet, 

v. 384, n. 9937, p. 45-52, 2014. 

BAUMAN, Zygmund. Comunidade. A busca por segurança no mundo atual. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2003. 

BERRIEL, Guilherme Pereira. Efeitos do treinamento pliométrico com e sem indução 

de potencialização pós-ativação no desempenho de saltos em atleta de voleibol. 

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de 

Educação Física, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, 

Porto Alegre, BR, 2016. 

BIFFI, Alessandro et al. Variants at APOE influence risk of deep and lobar intracerebral 

hemorrhage. Annals of Neurology, v. 68, n. 6, p. 934–943, 2010. 

BÖHM, A.; HEITMANN, B. L. The use of bioelectrical impedance analysis for body 

composition in epidemiological studies. European Journal of Clinical Nutrition, v. 67, 

p. S79–S85, 2013. 

BOSCO, Carmelo.; LUHTANEN Pekka.; KOMI, Paavo.V. A simple method for 

measurement of mechanical power in jumping. European journal of applied physiology 

and occupational physiology, n. 50, pp. 273-282, 1983. 

BOUMENDJEL, Sabrina et al. Polymorphisme de l’apolipoprotéine E et les accidents 

vasculaires cérébraux. Annales de Biologie Clinique, v. 71, n. 1, p. 21–26, 2013. 

BRANDON, Jason A. et al. APOE and alzheimer’s disease: Neuroimaging of metabolic 

and cerebrovascular dysfunction. Frontiers in Aging Neuroscience, v. 10, n. Jun, p. 1–

8, 2018. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Acidente Vascular Cerebral – AVC. Publicado: 

Segunda, 03 de Julho de 2017, 11h53. Disponível em: 

<http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidente-vascular-cerebral-avc>.  Acesso 

em: 02/12/2018. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8711793


80 
 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica: Estratégias para o 

cuidado de pessoas com doenças crônicas, diabetes mellitus. Brasília, 2013. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Coordenação-Geral da 

Política de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para a população brasileira: 

promovendo a alimentação saudável / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 

Saúde, Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição. Brasília: Ministério da 

Saúde, 210p. 2006. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus 

/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. 

– Brasília: Ministério da Saúde, (Cadernos de Atenção Básica, n. 36), 2013. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão 

arterial sistêmica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento 

de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, (Cadernos de Atenção Básica, n. 37), 

2013. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Análise de Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022. Secretaria de 

Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde. – Brasília : 

Ministério da Saúde, 2011. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Vigitel 

2013: Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito 

telefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde, Vigilância de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

2017. <http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/vigilancia-de-doencas-cronicas nao-

transmissiveis>. Acesso em 20/01/2019. 

 

BUSCARIOLO, Fabio Fabian et al. Comparação entre os métodos de bioimpedância e 

antropometria para avaliação da gordura corporal em atletas do time de futebol feminino 

de Botucatu/SP. Revista Simbio-Logias. v.1, n.1, mai/2008. 

 

BURKE, Gregory L. et al. The impact of obesity on cardiovascular disease risk factors 

and subclinical vascular disease: The multi-ethnic study of atherosclerosis. Archives of 

Internal Medicine, v. 168, n. 9, p. 928–935, 2008. 

 

BYRNE, Chris.; ESTON, Roger G. The effect of exercise-induced muscle damage on 

isometric and dynamic knee extensor strength and vertical jump performance. Journal 

of Sports Sciences, v.20, p. 417-425, 2002. 

 
CABRAL, Giovana Donaise. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para 

pessoas idosas: um estudo no município de Rebouças-pr. Dissertação (Mestrado) - 

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário. Área de 



81 
 

concentração: Desenvolvimento Comunitário. Universidade Estadual do Centro-Oeste, 

PR., p. 1–129, 2018. 

CARDINALE, Marco. Vertical Jump tests: how to perform correctly the Bosco tests 

Sports and Fitness Science. Blog on Sports Science and Fitness Science. Edited, 2009. 

Disponível em: https://marcocardinale.com/2008/11/18/vertical-jump-tests-how-to-

perform-correctly-the-bosco-tests/ . Acesso em 20/07/2019. 

 

CARDIOMED. Balança HBF-514C de Controle Corporal de Corpo Inteiro - Omron. 

<http://www.cardiomed.com.br/balanca-hbf-514c-de-controle-corporal-de-corpo 

inteiro-onrom>, 2019. Acesso em: 14/06/2019. 

 

CARVALHO, Themis Goretti Moreira Leal de et al. Caracterização da composição 

corporal de recrutas ingressantes no serviço militar obrigatório da easa (2016). 

Biomotriz, v. 11, nº 01, p. 64-80, 2017. 

 

CASADO, Leticia.; VIANNA, Lucia Marques.; THULER, Luiz Claúdio Santos. Fatores 

de risco para doenças crônicas não transmissíveis no Brasil: uma Revisão Sistemática.  

Revista Brasileira de Cancerologia. v. 55, n. 4, p. 379-388, 2009. 

 

CAVAGNA, G.A.; DUSMAN, B.; MARGARIA, R. Positive work done by a previously 

stretched muscle. Journal of Applied Physiology, v.24, n. 1, p. 21-32, 1968. 

 

CAVALCANTE, Tahissa Frota et al. Intervenções de enfermagem ao paciente com 

acidente cerebrovascular em reabilitação. Revista de Enfermagem, UFPE on line., 

Recife, v.12, n.5, p-1430-6, 2018. 

 

CERRATO, Paolo et al. Apolipoprotein E polymorphism and stroke subtypes in an Italian 

cohort. Cerebrovascular Diseases, v. 20, n. 4, p. 264–269, 2005. 

CÉSAR, Cibele Comini et al. Capacidade funcional de idosos: análise das questões de 

mobilidade, atividades básicas e instrumentais da vida diária via Teoria de Resposta ao 

Item. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 31, n. 5, p. 931–945, 2015. 

 

CHATZISTEFANIDIS, Dimitrios et al. Apolipoprotein E polymorphisms and ischaemic 

stroke: A two-center Greek study. European Journal of Neurology, 2014. 

 

CHAUDHARY, Rajesh et al. Apolipoprotein E gene polymorphism: effects on plasma 

lipids and risk of type 2 diabetes and coronary artery disease. Cardiovascular 

diabetology, v. 11, n. 1, p. 36, 2012. 

 

CHICONATTO, Patrícia. Avaliação e promoção do conhecimento interdisciplinar em 

equipes de estratégia de saúde da família (ESF) da cidade-sede da 5a regional de 

saúde do Paraná. Dissertação (Programa de Pós- Graduação em Desenvolvimento 

Comunitário da Universidade Estadual do Centro-Oeste), 2015. 

 

CLAUDINO, João Gustavo et al. Desenvolvimento de um método de familiarização 

individualizado para saltos verticais. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 19, 

n. 5, p. 359–362, 2013. 

 

http://www.cardiomed.com.br/balanca-hbf-514c-de-controle-corporal-de-corpo


82 
 

COELHO, Daniel Barbosa et al. Correlação entre o desempenho de jogadores de futebol 

no teste de sprint de 30m e no teste de salto vertical. Motriz. Revista de Educacao Fisica, 

Rio Claro. v.17, n.1, p. 63-70, 2011 

 

COELHO-JUNIOR, Hélio José. et al. The physical capabilities underlying timed “Up and 

Go” test are time-dependent in community-dwelling older women. Experimental 

Gerontology, v. 104, p. 138–146, 2018. 

 

CHOI, Chang Kyun et al. The Association between the Apolipoprotein E Gene 

Polymorphism and All-cause Mortality in the Korean Population. Journal of Korean 

Medical Science, v. 34, n. 40, p. 1–8, 2019. 

 

COHN, Amélia. Reforma sanitária brasileira após 20 anos do SUS: reflexões. Cad. 

Saúde Pública, v. 25, n. 7, p. 1614–1619, 2009. 
 

COLBERG Sheri R. et al. Exercise and Type 2 Diabetes the american college of sports 

medicine and the American Diabetes Association: joint position statement. Diabetes 

Care, v.33, p.2692-2696, 2010. 

 

CORELLA, Dolores et al. Environmental factors modulate the effect of the APOE genetic 

polymorphism on plasma lipid concentrations: Ecogenetic studies in a Mediterranean 

Spanish population. Metabolism: Clinical and Experimental, v. 50, n. 8, p. 936–944, 

2001. 

 

CORREA, Cleiton Silva.; PINTO, Ronei Silveira. Efeitos De Diferentes Tipos De 

Treinamento De Força No Desempenho De Capacidades Funcionais Em Mulheres 

Idosas. Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento, v. 16, n. 1, p. 41–60, 2011. 

 

CORREIA, Jefferson Nery.; OLIVEIRA, Marcelo Zvir de. Avaliação do risco de acidente 

vascular cerebral em pacientes com hipertensão arterial sistêmica. Ciência et Praxis v. 

4, n. 7, 2011. 

 

COSTA, Patrícia de Moraes. Polimorfismo da Apolipoproteína E e Perfil de 

Distribuição de Subfrações de Lipoproteínas. Dissertação (Programa de Pós-

Graduação em Medicina e Ciências da Saúde, área de concentração em Geriatria, da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.), p. 1–71, 2004. 
 

COUTO, Analie Nunes et al. Métodos de avaliação antropométrica e bioimpedância: um 

estudo correlacional em trabalhadores da indústria. Revista de Epidemiologia e 

Controle de Infecção, v. 1, n. 1, p. 96-107, 2016. 

 

CRONIN, John B.; HING, Raewyn D.; McNAIR, Peter J.  Reability and validity of a 

linear position transducer for measuring jump performance.  Journal of Strength and 

Conditioning Research. v.18, n. 3, p. 590–593, 2004. 

 

CRUZ, Emerson Miguel. Estudo do salto vertical: Uma análise da relação de forças 

aplicadas. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual De Campinas Faculdade De 

Educação Física, Ciência do Desporto, Campinas – SP, 2003. 

 



83 
 

DAL PUPO, Juliano.; DETANICO, Daniele.; SANTOS, Giovana Saray. Parâmetros 

cinéticos determinantes do desempenho nos saltos verticais. Revista Brasileira 

Cineantropometria Desempenho Humano, v. 14, n. 1, p. 41-51, 2012. 

 

DAS, Satrupa et al. Association of APOE (E2, E3 and E4) gene variants and lipid levels 

in ischemic stroke, its subtypes and hemorrhagic stroke in a South Indian population. 

Neuroscience Letters, v. 628, p. 136–141, 2016. 

 

DIAS, Maria Socorro de Araújo et al. Política Nacional de Promoção da Saúde: um estudo 

de avaliabilidade em uma região de saúde no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 23, 

n. 1, p. 103–114, 2018. 

 

DOSE, Janina et al. APOE genotype and stress response - A mini reviewLipids in 

Health and DiseaseBioMed Central Ltd., , 25 jul. 2016. 

DONNELLAN, Claire et al. Associations between ApoE gene and psychological 

consequences post stroke in a Bahraini cohort. Asian Journal of Psychiatry, v. 39, n. 

August 2018, p. 135–142, 2019. 

DUARTE, Antônio Cláudio Goulart. Avaliação nutricional: aspectos clínicos e 

laboratoriais – São Paulo: Editora ATHENEU, 2007. 

 

DUARTE, Fabrício et al.  Avaliação da potência muscular de membros inferiores após 

realização de protocolo de treinamento neuromuscular. ConScientiae Saúde, v. 8, n. 3, 

p. 405–413, 2009. 

 

DUZENLI, Selma et al. Apolipoprotein e polymorphism and stroke in a population from 

eastern Turkey. Copyright 2004 Taylor & Francis Inc, J. Neurogenetics, v. 18, p. 365–

375, 2004. 

 
EICKEMBERG, Michaela et al. Bioimpedância elétrica e sua aplicação em avaliação 

nutricional Bioelectric impedance analysis and its use for nutritional assessments. 

Revista de Nutrição, v. 24, n. 6, p. 883–893, 2011. 
 

ELABD, Dina et al. Apo E polymorphism among Egyptian patients with essential 

hypertension. Comparative Clinical Pathology, v. 22, n. 4, p. 741-745, 2013. 

 

EL-LEBEDY, Dalia.; RASLAN, Hala. M.; MOHAMMED, Asmaa. M. Apolipoprotein 

E gene polymorphism and risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease. 

Cardiovascular Diabetology, v. 15, n. 1, p. 1–11, 2016. 

 

ELVIRA JLL. et al. Comparative study of the reliability of three jump tests with two 

measurement systems. J Hum Mov Stud.  v.41, p. 369-83, 2001. 

 

ENOKA, Roger. M. Bases Neuromecânicas da Cinesiologia. São Paulo: Editora 

Manole, 2000. 

 

FARMER, Brandon. C.; JOHNSON, Lance. A.; HANSON, Angela. J. Effects of 

apolipoprotein E on nutritional metabolism in dementia. Current opinion in lipidology, 

v. 30, n. 1, p. 10–15, 2019. 
 



84 
 

FERREIRA, Jacielle Carolina.; CARVALHO, Rodrigo Gustavo da Silva.; 

SZMUCHROWSKI, Leszek Antoni. Validade e confiabilidade de um tapete de contato 

para mensuração da altura do salto vertical. Brazilian Journal of Biomechanics. v. 9, n. 

17, p. 93-99, 2008. 

 

FLAUZINO, Tamires et al. Polimorfismos genéticos associados ao metabolismo lipídico 

envolvidos na fisiopatologia do acidente vascular encefálico isquêmico. Semina: 

Ciências Biológicas e da Saúde, v. 35, n. 2, p. 163-180, 2014. 

 

FRAGOSO, Antônio. Desenvolvimento participativo: uma sugestão de reformulação 

conceptual. Revista Portuguesa de Educação, año/vol. 18, número 001, Universidade do 

Minho Braga, Portugal pp. 23-51, 2005. 

 

FRAGOSO, Antônio, LUCIO-VILLEGAS, Emilio. A mediação na comunidade e no 

desenvolvimento comunitário: tendências e potencialidades. Revista Lusófona de 

Educação, v.28, n.1, p.55-69, 2014. 

 

FRANCO, Lana Pacheco. Relações entre polimorfismos no gene da apolipoproteína 

e, perfil lipídico e consumo alimentar de adultos com a síndrome do obeso. 

Dissertação (Mestrado em Nutrição e Saúde) - Universidade Federal de Goiás, 2016. 

 

FRANCO, Lana Pacheco et al. APOE genotype associates with food consumption and 

body composition to predict dyslipidaemia in Brazilian adults with normal-weight obesity 

syndrome. Clinical Nutrition, v. 37, n. 5, p. 1722–1727, 2018. 

FREITAS, Victor Hugo et al. Efeito de quatro dias consecutivos de jogos sobre a potência 

muscular, estresse e recuperação percebida, em jogadores de futsal. Revista Brasileira 

de Educação Física Esporte, (São Paulo), Jan-Mar; v. 28, n. 1, p.23-30, 2014. 

 

GALLINA, Eduardo  Catto. Efeito do treinamento sob fadiga no desempenho do salto 

vertical. Dissertação (Mestrado) - Departamento de Educação Física, no Setor de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná – PR, 2009. 

 

GATTÁS FIGARO, Gilka Jorge; FILHO WÜNSCH, Victor; SEGRE, Marco. Genética, 

biologia molecular e ética: as relações trabalho e saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 7, 

n. 1, 2002. 

 

GENETICS HOME REFERENCE. Lister Hill National Center for Biomedical 

Communications. ApoE gene - Genetics Home Reference. 1–6. Retrieved from: 

https://ghr.nlm.nih.gov/gene/APOE, (2019.) 

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo, Editora Atlas 

s.a. 2002. 

 

GONÇALVES, Francisco José Miranda.; MOURÃO, Paulo Jorge Martins. A avaliação 

da composição corporal - a medição de pregas adiposas como técnica para a avaliação da 

composição corporal. Revista Motricidade.  v. 4, n. 4, 2008. 

 

GÓMEZ-LANDERO, Luis  Arturo.; VERNETTA, Mercedes.; LÓPEZ, Jesus. Análisis 

comparativo de la capacidad de salto en gimnastas de trampolín españoles. (Comparative 

analysis of the jumping capacity in Spanish trampoline gymnasts). RICYDE. Revista 

https://ghr.nlm.nih.gov/gene/APOE


85 
 

Internacional de Ciencias del Deporte, v. 7, n. 24, p. 191–202, 2011. Disponivél em: 

http://www.cafyd.com/REVISTA/02403.pdf; Acesso em: 16/12/2018. 
 

GRATTI, Karolina. Efeito da forma física de suplementos energéticos no desempenho 

e na hidratação no futebol. Dissertação (Mestrado em Ciência da Nutrição), Viçosa, 

Minas Gerais – Brasil, 2009. 

 

GREALY, Rebecca et al. Evaluation of a 7-Gene Genetic Profile for Athletic Endurance 

Phenotype in Ironman Championship Triathletes. PLoS ONE, v. 10, n. 12, p. 1–20, 2015. 

 

GU, Lian et al. Association between the apolipoprotein E gene polymorphism and 

ischemic stroke in Chinese populations: New data and meta-analysis. Experimental and 

Therapeutic Medicine, v. 5, n. 3, p. 853–859, 2013. 

 

GUZIK, Amy.; BUSHNELL, Cheryl. stroke epidemiology and risk factor management. 

Continuum Lifelong Learning in Neurology, v. 23, n. 1, p. 15–39, 2017. 

 

GUARAPUAVA. Prefeitura Municipal. História. 2019. Disponível em: <http://www. 

guarapuava.pr.gov.br/turista/historia/>. Acesso em: 19 Maio de 2019. 

 

GUARAPUAVA, Prefeitura Municipal. Relatório Quadrimestral de Gestão.  

Disponível em: 

http://transparencia.guarapuava.pr.gov.br:2000/pronimtb/upload/Outros/Audiencia_Pub

lica-Saude-Relatorio_Quadrimestral_de_Gestao%E2%80%93Guarapuava_2016.pdf 

Acesso em: 19 de Maio de 2019. 

 

GUNAYDIN Rezzan et al. Determinants of quality of life (QoL) in elderly stroke 

patients: a short-term follow-up study. Arch Gerontol Geriatr. v.  53, n. 1, 19-23, 2011 

HESPANHOL, Jefferson Eduardo. Avaliação da resistência da força explosiva através 

de testes de saltos verticais. Dissertação (Mestrado em Educação Física), Universidade 

Estadual De Campinas- Faculdade De Educação Física Programa De Pós-Graduação Em 

Educação Física, 2004. 

 

HESPANHOL, Jefferson Eduardo. Mudanças do desempenho da força explosiva 

durante um ciclo anual em voleibolistas na puberdade. Tese (Doutorado) Faculdade 

de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas para obtenção do título de 

Doutor em Educação Física, Campinas – SP, 2008. 

 

HESPANHOL, Jefferson Eduardo et al. Sensitivity and Specificity of the Strength 

Performance Diagnostic By Different Vertical Jump Tests in Soccer and Volleyball At 

Puberty. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 19, n. 5, p. 367–370, 2013. 

 

HEYWARD, Vivian, STOLARCZYK, Lisa. Avaliação da composição corporal aplicada. 

São Paulo: Manole; 1996. 

 

HISHAM, Nur Fatirul.; BAYRAKTUTAN, Ulvi. Epidemiology, pathophysiology, and 

treatment of hypertension in ischaemic stroke patients. Journal of Stroke and 

Cerebrovascular Diseases, v. 22, n. 7, p. 4-14, 2013. 

 

http://www.cafyd.com/REVISTA/02403.pdf
javascript:void(0);


86 
 

HIXSON, James E.; VERNIER, Daniel T. Restriction isotyping of human apolipoprotein 

E by gene amplification and cleavage with HhaI. Journal of lipid research, v. 31, n. 3, 

p. 545-548, 1990. 

 

HOCHMAN, Bernardo et al. Desenhos de pesquisa. Acta Cirúrgica Brasileira -  Acta 

Cir. Bras. vol.20  suppl.2 São Paulo,  2005. 

HOFFMAN Jay R,; KANG Jie. Evaluation of a new anaerobic power testing system. J 

Strength Cond. Res.  v. 16, n. 1, p.142-8, 2002. 

 

HORIUCHI, Masahiro et al. Jump training with blood flow restriction has no effect on 

jump performance. Biology of Sport, v. 35, n. 4, p. 343–348, 2018. 

 

HUEBBE, Patricia et al. Apolipoprotein E (APOE) genotype regulates body weight and 

fatty acid utilization-Studies in gene-targeted replacement mice. Molecular Nutrition 

and Food Research, v. 59, n. 2, p. 334–343, 2015. 

 

HUEBBE, Patricia.; RIMBACH, Gerald. Evolution of human apolipoprotein E (APOE) 

isoforms: Gene structure, protein function and interaction with dietary factors. Ageing 

Research Reviews, v. 37, p. 146–161, 2017. 

IACONO, Diego.; FELTIS, Glória. C. Impact of Apolipoprotein E gene polymorphism 

during normal and pathological conditions of the brain across the lifespan. Aging, v. 11, 

n. 2, p. 787–816, 2019. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). 

Guarapuava: síntese das informações. 2019. Disponível em: < 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/guarapuava/panorama>. Acesso em: 15 Maio 2019. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).  Pesquisa 

Nacional de Saúde. Manual de Antropometria. 26 p. Rio de Janeiro, 2013. 

 

KARJALAINEN, Juho Pekka et al. The effect of apolipoprotein E polymorphism on 

serum metabolome – a population-based 10-year follow-up study. Scientific Reports, v. 

9, n. 1, p. 1–14, 1 dez. 2019. 

 

KOKU Fatma E. el al. The relationship between ACTN3 R577X gene polymorphism and 

physical performance in amateur soccer players and sedentary individuals. Biol Sport. v. 

36, n. 1, p. 9-16,  2019. 

 

KOMI, Paavo.; BOSCO, Carmelo. Utilization os stored elastic energy in leg extensor 

muscles by men and women. Medicine and Science in Sports. v. 10, n. 4, p. 261-265. 

1978. 

 

KONIALIS, Christopher et al. The APOE E4 Allele Confers Increased Risk of Ischemic 

Stroke Among Greek Carriers. Advances in clinical and experimental medicine: 

official organ Wroclaw Medical University, v. 25, n. 3, p. 471-478, 2016. 

 

LAI, Chiou Lian et al. Association of apolipoprotein E polymorphism with ischemic 

stroke subtypes in Taiwan. Kaohsiung Journal of Medical Sciences, v. 23, n. 10, p. 

491–497, 2007. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/guarapuava/panorama


87 
 

 

LAZARIDIS, Savvas et al. M.  Biomechanical comparison in different jumping tasks 

between untrained boys and men. Pediatric Exercise Science. v. 25, n. 1, p. 101-13, 2013 

 

LEON, Arthur S. et al. Association of apolipoprotein E polymorphism with blood lipids 

and maximal oxygen uptake in the sedentary state and after exercise training in the 

HERITAGE family study. Metabolism, v. 53, n. 1, p. 108-116, 2004. 

 

LI, Changjun et al. Effects of slow breathing rate on heart rate variability and arterial 

baroreflex sensitivity in essential hypertension Remédio. n.97, v.18, 2018. 

 

LIU, Hao et al. Apolipoprotein E polymorphism and the risk of intracranial aneurysms in 

a Chinese population. BMC Neurology, v. 16, n. 1, p. 1–6, 2016. 

 

LIU, Sudong et al. Apolipoprotein E gene polymorphism and the risk of cardiovascular 

disease and type 2 diabetes. BMC Cardiovascular Disorders, v. 19, n. 213, p. 1–6, 2019. 

 

LOHMAN, Timothy G.; ROCHE, Alex F.; MARTORELL, Reynaldo. Anthropometric 

standardization reference manual. Champaign: Human Kinetics; 1988. 

 

LOPES, Heno Ferreira. Genética e hipertensão arterial. Revista Brasileira de 

Hipertensão, v.21, n.2, p. 87-91, 2014. 

 

LOTURCO, Irineu. Functional Screening Tests: Interrelationships and Ability to Predict 

Vertical Jump Performance. DOI https://doi.org/10.1055/s-0043-122738 Published 

online: 2017 | Int J Sports Med© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York, 

2017. 

 

MAHLEY, Robert W. Apolipoprotein E : from cardiovascular disease to 

neurodegenerative disorders. Journal of Molecular Medicine, v. 94, p. 739–746, 2016. 
 

MALAVASI, Leticia de Matos.; BOTH, Jorge. Testes de saltos verticais: uma revisão. 

Revista virtual EFArtigos - Natal/RN – v. 3, n. 22, Março, 2006. Disponível em: 

<http://efartigos.atspace.org/esportes/artigo67.html>. Acesso em: 15/12/2018. 

 

MALTA, Deborah Carvalho; MORAIS NETO, Otaliba Libânio de; SILVA-JUNIOR, 

Jarbas Barbosa da. Apresentação do plano de ações estratégicas para o enfrentamento das 

doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, 2011 a 2022. Epidemiologia e Serviços 

de Saúde, v. 20, n. 4, p. 425-438, 2011. 

 

MALTA, Deborah Carvalho et al. Probability of premature death for chronic non-

communicable diseases, Brazil and Regions, projections to 2025. Revista Brasileira De 

Epidemiologia, v.22, 2019. 

 

MALTAIS, Mathieu et al. The association of apoe epsilon4 status with lower limb 

function and handgrip strength in older adults. The Journal of frailty & aging, v. 8, n. 

2, p. 62–66, 2019. 

MARAIS, A. David. Apolipoprotein E in lipoprotein metabolism, health and 

cardiovascular disease. Pathology, v. 51, n. 2, p. 165–176, 2019. 

https://doi.org/10.1055/s-0043-122738


88 
 

MARKOVIC, Goran. et al. Reliability and factorial validity of squat and 

countermoviment jump tests. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 18, 

n. 3, p. 551–555, 2004. 

 

MARTINS, Cristina. Composição Corporal e Função Muscular. Instituto Cristina 

Martins. v. 1, n. 48, p. 252–274, 2009. 
 

MARTINS, Diogo Antunes. O squat jump na avaliação da força muscular limitações e 

soluções metodológicas. Dissertação. (Mestrado - universidade de Lisboa faculdade de 

motricidade humana). Universidade de Lisboa Faculdade de Motricidade Humana, v. 

1, p. 60, 2014. 

 

MARTINEZ, Jorge Ivan et al. Variación de la masa corporal grasa por antropometría y 

bioimpedancia en escolares jujeños. Revista Argentina de Antropología Biológica.v. 

20, n. 1, Enero-Junio 2018. 

 

MARIANO, Thiago et al. Youth football players: contribution of maturation and 

anthropometric variables in the development of explosive power and speed in pubertal 

and postpubertal during the preparatory period.  Revista da Faculdade de Educação 

Física da UNICAMP, Campinas, v. 8, n. 2, p. 103-116, 2010. 

 

MCCARRON, Mark O.; DELONG, David; ALBERTS, Mark J. ApoE genotype as a risk 

factor for ischemic cerebrovascular disease A meta-analysis. Neurology, v. 53, n.6, p. 

1308- 1308, 1999. 

 

MEGALE, Rodrigo Zunzarren. Polimorfismo da apolipoproteína e e sua associação 

com incapacidade funcional em idosos:  Projeto Bambuí. Dissertação (Mestrado em 

Ciências na área de concentração Saúde Coletiva) Ministério da Saúde, Fundação 

Oswaldo Cruz, Centro de Pesquisas René Rachou, Programa de Pós-graduação em 

Ciências da Saúde, 2014. 

 

MEGALE, Rodrigo Zunzarren et al. Apolipoprotein E polymorphism and functional 

disability in Brazilian elders: the Bambuí Health and Aging Study. Cadernos de Saúde 

Pública, v. 32, n. 2, p. 1429–1434, 2016. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Núcleos de apoio da saúde da família (NASF) 2019.    

Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/saude-da-

familia/nucleo-de-apoio-a-saude-da-familia-nasf>. Acesso em 10 de maio de 2019. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Princípios do SUS (2019). Disponível em: 

<http://portalms.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/principios-do-sus>. Acesso em 10 

de maio de 2019. 

 

MIYAMOTO, Aya.; YANAGIYA, Toshio. Seasonal changes in physical fitness of 

adolescent track and field athletes.  Juntendo Medical Journal. v. 62, n.1, p.189-193 

2016. 

 

MONTESINOS, Gonzales et al. Original propuesta para calcular el índice de elasticidad 

máxima en miembros inferiores proposal to calculate the maximun elasticity index value 

http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/saude-da-familia/nucleo-de-apoio-a-saude-da-familia-nasf
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/saude-da-familia/nucleo-de-apoio-a-saude-da-familia-nasf
http://portalms.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/principios-do-sus


89 
 

of lower members. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte, v. 10, n. 39, p. 356–368, 2010. 

 

MOREIRA, Ana Paula Leite et al. Risk and protection factors for self-reported 

hypertension and diabetes in João Pessoa, Brazil. The VIGITEL survey, 2014. A cross-

sectional study. Sao Paulo Med J. v.  135, n. 5, p. 450-61, 2017. 

 

MOURA, Bruno Monteiro de.; WARTH, Laureano Cecchin. Ciclo alongamento-

encurtamento. Uma revisão. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 16, 

nº 163, Diciembre de 2011. 

 

MTE. Ministério do Trabalho e Emprego. Portal Brasil/Salário Mínimo – 2017. 

Disponível em:  https://www.portalbrasil.net/salariominimo_2017.htm Acesso em: 17 de 

Agosto de 2019. 

 

MUSCELLA, Antonella et al. The effects of training on hormonal concentrations in 

young soccer players. Journal of Cellular Physiology, n. March, p. 1–9, 2019. 
 

NASCIMENTO, Thales Boaventura Rachid.; GLANER, Maria Fátima.; NOBREGA, 

Otávio de Toledo. Influência do gene da apolipoproteína-E sobre a relação perfíl lipídico, 

atividade física e gordura corporal. Revista Brasileira de Cineantropometria e 

Desempenho Humano, v. 14, n. 2, p. 221–231, 2012. 

 

NETA, Rosa Sá de Oliveira et al. Sarcopenia, nutritional status and functionality in 

elderly women living in the community. Revista Brasileira Geriatria e Gerontologia, 

v. 21, n. 3, p. 342-351, 2018. 

 

OJOPI, Elida P. Benquique.; BERTONCINI, Alexandre Bruno.; NETO, Emmanuel Dias. 

Apolipoproteína E e a doença de Alzheimer. Revista Psiquiatria Clínica,  v. 31, n. 1, p. 

26-33, 2004 

 

OLIVEIRA, Alex Leal.; SIQUEIRA, Osvaldo Donizete.; PADILHA, Juliano Rodrigues. 

Acompanhamento da força rápida em goleiros de futebol junior no primeiro semestre de 

competição. http://www.efdeportes.com/, Revista Digital - Buenos Aires - Año 10 - N° 

75 - Agosto de 2004. 

 

OLIVEIRA, Patrícia Morais de et al. Associação entre índice de massa de gordura e 

índice de massa livre de gordura e risco cardiovascular em adolescentes. Revista Paulista 

de Pediatria, v. 34, n. 1, p. 30–37, 2016. 

 

OMRON. Balança de Controle Corporal (Balança de Bioimpedância) Modelo HBF-

514C. Manual de instruções, Page 7 Tuesday, September 30, 2014. Disponível em: 

<https://www.omronbrasil.com/pt_BR/product/balanca-de-controle-corporal-corpo-

inteiro/support>. Acesso em: 16/12/2018. 

 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Superintendência de Atenção à 

Saúde. P223l Linha guia de diabetes mellitus / SAS. – 2. ed. – Curitiba : SESA, 2018. 

 

https://www.portalbrasil.net/salariominimo_2017.htm
http://www.efdeportes.com/
https://www.omronbrasil.com/pt_BR/product/balanca-de-controle-corporal-corpo-inteiro/support
https://www.omronbrasil.com/pt_BR/product/balanca-de-controle-corporal-corpo-inteiro/support


90 
 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Superintendência de Atenção à 

Saúde. P223l Linha guia de hipertensão arterial / SAS. – 2. ed. – Curitiba : SESA, 

2018. 

 

PARANÁ. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS). Relatório quadrimestral 

de gestão: período maio-agosto de 2016. Guarapuava: SMS, 2016. 

 

PERUZZO, Cicilia Krohling; VOLPATO, Marcelo de Oliveira. Conceitos de 

comunidade, local e região: inter-relações e diferença. Líbero – São Paulo – v. 12, n. 24, 

p. 139-152, dez. de 2009. 

 

PESSI, Rafaela et al. Qualidade de vida na terceira idade: confecção da caixa de 

organização de medicamentos para idosos com doenças crônicas não transmissíveis. 

Research, Society and Development, v. 8, n. 1,  p. 1-13, 2019. 

 

PETERSEN, Inge et al. G×E Interaction influences trajectories of hand grip strength. 

Behav Genet, v. 46, n. 1, p. 20–30, 2016. 

 

PIMENTA, Eduardo Mendonça. Polimorfismos genéticos para alfa actinina 3 e sua 

relação com dano muscular e capacidades funcionais em atletas de futebol. Tese 

(Doutorado - Universidad De León – Spain, Departamento De Ciencias Biomédicas), 

2012. 

 

POLESE Janaine Cunha et al. Chronic hemiparetic subjects with higher physical activity 

levels report better quality of life. Revista. Neurocienc, v. 22, n. 2, p. 221-226, 2014. 

 

PRADO, Denise; CARDOSO, Inês Lopes. Apolipoproteína E e doença de Alzheimer. 

Revista Neurociencias, v. 21, n. 1, p. 118–125, 2013. 

 

PRATES, Joel Moreira. Desempenho da força explosiva durante uma temporada em 

futebolistas púberes. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, 

Faculdade de Educação Física. v. 1, p. 126, 2011. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, (PMG). Secretaria de saúde 

participa de ação no dia mundial do diabetes. Disponível em: 

<http://www.guarapuava.pr.gov.br/noticias/secretaria-de-saude-participa-de-acao-no-

dia-mundial-do-diabetes/> Acesso em: 13 de Maio de 2018. 

 

QUINTINO-SANTOS, Sandra Regina. Estudo da associação do alelo e4 da 

apolipoproteína e (apoe) com o comprometimento cognitivo e com as dimensões da 

cognição em idosos vivendo em comunidade: projeto Bambuí. Tese (Doutorado) – 

Tese para obtenção do título de Doutora em Ciências pelo Programa de Pós - Graduação 

em Ciências da Saúde do Centro de Pesquisas René Rachou. Área de concentração: Saúde 

Coletiva., p. 1–63, 2014. 

 

QUINTINO-SANTOS, Sandra Regina et al.  Homozygosity for the APOE E4 allele is 

solely associated with lower cognitive performance in Brazilian community- dwelling 

older adults – The Bambuí Study. Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 34, n. 4, p. 440–

445, 2012. 

 

http://www.guarapuava.pr.gov.br/noticias/secretaria-de-saude-participa-de-acao-no-dia-mundial-do-diabetes/
http://www.guarapuava.pr.gov.br/noticias/secretaria-de-saude-participa-de-acao-no-dia-mundial-do-diabetes/


91 
 

RADOVANOVIC, Cremilde Aparecida Trindade et al. Arterial Hypertension and other 

risk factors associated with cardiovascular diseases among adults. Revista Latino-

Americana de Enfermagem, v. 22, n. 4, p. 547–553, 2014. 
 

REIS, Andreia Francesli Negri et al. Hypertension and diabetes-related morbidity and 

mortality trends in a municipality in the countryside of São Paulo. Rev. Latino-Am. 

Enfermagem. v.23, n.6, p.1157-64, 2015 

 

REIS, Fernanda Ferreira de Souza et al. Knowledge of the nursing team of a public 

hospital on human aging. Revista de Enfermagem UFPE on line., Recife, v.11,n.6, p. 

2594-2603, 2017. 

 

RODRIGUES, Maurício Nunes et al. Estimativa da gordura corporal através de 

equipamentos de bioimpedância, dobras cutâneas e pesagem hidrostática. Rev Bras Med 

Esporte [online], vol.7, n.4, p.125-131, 2001. 

 

RODRIGUES Mayara E.; MARINS João Carlos Bouzas. Counter moviment e squat 

jump: análise metodológica e dados normativos em atletas. R. Bras. Ci. e Mov v.19, n. 

4, p.108-119, 2011. 

 

ROMERO-MORALEDA, Blanca et al. Impact of APOE2allele on lipid profile change 

after a weight loss program. Nutricion hospitalaria, v. 35, n. 2, p. 305–311, 2018. 

 

ROSA, Hyago Bernardes da et al. Use stretch-shortening cycle in leaps handball athletes 

and female bodybuilders. Revista de Edução Física / J Phys Ed, v. 85, n. 3, p. 274-281, 

2016. 

 

ROSA, Michelle Quarti Machado et al. Disease and economic burden of hospitalizations 

attributable to diabetes mellitus and its complications: a nationwide study in Brazil. 

International Journal of Environmental. Research and Public Health. v. 15, n. 2, 2018. 

 

RUIZ, Jonatan R. et al. Is there an optimum endurance polygenic profile? Journal of 

Physiology, v. 587, n. 7, p. 1527–1534, 2009. 

SALLES, Paulo Gil.; VASCONCELLOS, Fabrício do Amaral. Força explosiva de 

jogadores de futebol da categoria sub-15. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos 

Aires. año 17,  n. 168, Mayo de 2012. 

 

SANTOS, Kadiane Priscila Bender dos et al. Burden of disease from lower limb 

amputations attributable to diabetes mellitus in Santa Catarina State, Brazil, 2008-2013. 

Caderno de Saúde Pública, v. 34, n 1, 2018. 

 

SANTOS, Pedro Henrique Guedes et al. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do 

Exercício. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v. 12, n. 75, p. 

488–495, 2018. 

 

SANTOS-FERREIRA, Cátia et al. Apolipoprotein E2 Genotype Is Associated with a 2-

Fold Increase in the Incidence of Type 2 Diabetes Mellitus: Results from a Long-Term 

Observational Study. Journal of Lipids, v. Article ID, n. i, p. 1–8, 2019. 

 



92 
 

SANTOS-JUNIOR, Edson Batista dos Santos.; OLIVEIRA, Luciane Paula Araújo 

Batista de.; SILVA, Richardson Augusto Rosendo da. Chronic non communicable 

diseases and the functional capacity of elderly people. Journal of Research 

Fundamental Care Online. v. 6, n. 2, abr. jun. p. 516-524, 2014. 

 

SCHETTINO, Ludmila et al. Comparison of explosive force between young and elderly 

women: Evidence of an earlier decline from explosive force. Age, v. 36, n. 2, p. 893–898, 

2014. 
  

SCHWANKE, Carla Helena Augustin et al. Análise da associação entre polimorfismo do 

gene da apolipoproteína E e fatores de risco cardiovasculares em idosos 

longevos.   Arquivo Brasileiro de Cardiologia, v. 78, n. 6, p. 561-70, 2002. 

 

SCOLARI, Giovana Aparecida de Souza.; RISSARDO, Leidyani Karina.; CARREIRA, 

Lígia. Produção científica sobre idosos em unidades de pronto atendimento. Revista 

Enfermagem UFPE on line., Recife, v. 12, n. 2, p.520-30, fev., 2018. 

 

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ (SESA). Doenças Cronicas 

Não Transmissiveis. Disponível em:  

<http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3420> Acesso 

em: 20 de Maio de 2019. Curitiba: SESA, 2018. 
 
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ (SESA). Regionais de Saúde. 

Disponível em: http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2752> 

Acesso em: 20 de Maio de 2019. Curitiba: SESA, 2018. 

 

SEIBERL, Wolfgang et al. The stretch-shortening cycle (SSC) revisited: Residual force 

enhancement contributes to increased performance during fast SSCs of human m. 

adductor pollicis. Physiological Reports, v. 3, n. 5, p. 1–12, 2015. 

 

SILVA, Alanna Severino Duarte.; LIMA, Alisson Padilha de.; CARDOSO, Fabrício 

Bruno. A relação benéfica entre o exercício físico e a fisiopatologia do acidente vascular 

cerebral. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, São Paulo. v.8. 

n.43. p.88-99. Jan/Fev. 2014. 

 

SILVA, Carolina Neto Penedo da. Desenvolvimento Comunitário e Diversidade 

Cultural no K´CIDADE. Dissertação (Mestrado em Ciências da Educação) – 

Universidade de Lisboa, p. 223, 2013. 

 

SILVA, Gilson de Oliveira Lemos. Análise dos efeitos da crioterapia por imersão na 

remoção do lactato sanguíneo após exercício de alta intensidade em lutadores de jiu jitsu. 

Dissertação (Mestrado - Faculdade Ciências da Saúde; Mestrado em Fisioterapia 

Desportiva) Universidade Fernando Pessoa, p. 1–77, 2018. 

 

SILVA, Juliano Fernades da. et al. Níveis de potência muscular em atletas de futebol e 

futsal em diferentes categorias e posições. Motricidade, v. 8, n. 1, p. 14–22, 2012. 
 

SILVA, Luma Nascimento et al. Epidemiological and clinical profile of patients with 

acute coronary syndrome. Journal of Nursing UFPE on line., Recife, v. 12, n. 2, p. 379-

85, 2018. 

http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3420
http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3420
http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2752


93 
 

 

SILVA, Marcelo Cardoso da et al. Efeito agudo do exercício alongamento estático no 

salto vertical com e sem contramovimento em jogadores de futebol da categoria juniores. 

Revista Brasileira de Futsal e Futebol, São Paulo, v.1, n.2, p.103-110. 

Maio/Junho/Julho/Agosto. 2009. 

 

SILVA, Jefferson Carlos Araújo. et al. Capacidade de manutenção postural em diferentes 

atividades funcionais de idosos hipertensos e não hipertensos. Revista Brasileira em 

promoção da Saúde, v. 30, n. 1, p. 22–29, 2017. 

 

SILVA, Juliana Veiga Mottin da et al. Avaliação do Programa de Hipertensão Arterial e 

Diabetes Mellitus na visão dos usuários. Rev Bras Enferm, v. 68, n. 4, p. 626–632, 2015. 

 

SILVA, Pedro Oliveira Gonçalo.; OLIVEIRA, Gonçalo. Análise biomecânica e 

neuromuscular da musculatura extensora do trem inferior no salto de impulsão vertical. 

http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 9 - N° 67 - Diciembre 

de 2003. 

 

SILVEIRA, Erika Aparecida da et al. Obesity and its association with food consumption, 

diabetes mellitus, and acute myocardial infarction in the elderly. Arquivo Brasileiro de 

Cardiologia. v.107, n 6, p.509-517, 2016. 

 

SIMÕES, Tamires Fernanda Pedrosa et al. Physical activity levels of a primary health 

care users: comparisons between healthy subjects and subjects with stroke.   Acta 

Fisiátrica. v. 24, n. 2, p. 56-61, 2017. 

 

SHAMIEH, S. EL et al. APOE genotypes in Lebanon: Distribution and association with 

hypercholesterolemia and Alzheimer’s disease. Personalized Medicine, v. 16, n. 1, p. 

15–23, 2019. 

 

SKOOG, Ingmar et al. Association between APOE Genotype and change in physical 

function in a population-based swedish cohort of older individuals followed over four 

years. Frontiers in aging neuroscience, v. 8, october, p. 1–7, 2016. 

 

SNPedia, https://www.snpedia.com/index.php/APOE. Acesso em 20/07/2019. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA (SBC). VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, São Paulo, v. 95, n. 1, p. 1-51, 

Suplemento 1, 2010. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (SBD). Diretrizes da Sociedade Brasileira 

de Diabetes (2015-2016). Adolfo Milech...[et. al.]; organização José Egidio Paulo de 

Oliveira, Sérgio Vencio - São Paulo: A.C. Farmacêutica, 2016. Disponível em: 

<https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-

2016.pdf>. Acesso em: 20/12/2018. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO (SBH). VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão. Revista Hipertensão, v. 13, n. 1, p. 1-68, 2010. 

 

https://www.snpedia.com/index.php/APOE


94 
 

SOUZA, Clarita Silva de. Perfil epidemiológico em hipertensos cadastrados no 

hiperdia e o seu controle em uma cidade de médio porte no sul do Brasil. Dissertação 

(Mestrado em Ciências da Saúde, Área de Concentração: Cardiologia e Ciências da 

Saúde, da Fundação Universitária de Cardiologia / Instituto de Cardiologia), Instituto de 

Cardiologia do Rio Grande do Sul/ fundação universitária de cardiologia, 2012. 

 

SOUZA, Danilo Pereira de et al. Qualidade de vida em idosos portadores de hipertensão 

arterial e diabetes mellitus.  Id on Line Revista Multidisdiplinar e de Psicologia. v.10, 

n. 31. Supl 3, ISSN 1981-1179, Out-Nov, 2016. 

 

SOUZA, Dorotéia. R. S.  et al. Influence of the polymorphism of apolipoprotein E in 

cerebral vascular disease. Arquivo Neuropsiquiatria v. 61, n. 1, p 7–13, 2003. 

 

SOUZA, Ilana Vanina Bezerra de et al. Percepção das mães frente ao diagnóstico dos 

filhos com diabetes mellitus tipo 1. Cogitare Enfermagem., v. 16, n. 1, 43-48, Jan/Mar, 

2011. 

 

SOUZA, Sérgio.; RODRIGUES, Wellington Roberto Hogera.; FILHO, Dino de Aguiar 

Cintra. Relações entre a composição corporal fracionada e total com os saltos verticais 

em diferentes modalidades esportivas. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do 

Exercício, São Paulo. v.11. n.71. Suplementar 2. p.944-951. Jan./Dez. 2017. 

 

SOUZA, Valmi D.; DRIESSNACK, Martha.; MENDES, Isabel Amélia Costa. Revisão 

dos desenhos de pesquisa relevantes para enfermagem. Parte 1: desenhos de pesquisa 

quantitativa. Revista Latino-americana de Enfermagem. v.15, n.3, maio-junho, 2007. 

 

STOELBEN, Karine Josibel Velasques et al. Avaliação da Força Muscular de Diferentes 

Populações: Uma Revisão de Literatura. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, v. 

20, n. 1, p. 61–70, 2016. 

TABATABAEI-MALAZY, Ozra et al. Apolipoprotein E gene polymorphism and its 

effect on anthropometric measures in normoglycemic subjects and type 2 

diabetes. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, v. 11, n. 1, p. 18, 2012. 

 

TEIXEIRA-SALMELA, Luci Fuscaldi et al. Fortalecimento muscular e condicionamento 

físico em hemiplégicos. Acta Fisiátrica. v. 7, n. 3, p. 108-118, 2000. 

 

TORRES-PEREZ, Elena et al. Apolipoprotein E4 association with metabolic syndrome 

depends on body fatness. Atherosclerosis, v. 245, p. 35-42, 2016. 

  

TROUWBORST, Inez et al. Exercise and nutrition strategies to counteract sarcopenic 

obesity. Nutrients, doi:10.3390/nu10050605, v.10, n. 605, p. 1-21, 2018. 

 

UGRINOWITSCH, Carlos et al. Capacidade dos testes isocinéticos em predizer a 

“performance” no salto vertical em jogadores de voleibol. Revista Paulista de Educação 

Física, v. 14, n. 2, p. 172–183, 2000. 

 

UGRINOWITSCH, Carlos.; BARBANTI, Valdir José. O ciclo de alongamento e 

encurtamento e a “performance” no salto vertical. Revista paulista Educação Física., 

São Paulo, v. 12 n.1, p. 85-94, jan./jun. 1998. 



95 
 

  
UTERMANN, Gerd. Isolation and Partial Characterization of an Arginine-Rich 

Apolipoprotein from Human Plasma Very-Low-Density Lipoproteins : Apolipoprotein E 

Brought to you by | Purdue University Lib Authenticated Brought to you by | Purdue 

University L Authenticated. Hoppe-:’Seyler’s Z. Physiol. Chem., v. 356, p. 1113–1122, 

1975. 

 
VALAMATOS, Maria João et al. António. Impulsão dinâmica da transposição da 

barreira. Alterações na capacidade de produção mecânica do complexo músculo--

tendinoso provocadas pela instalação da fadiga. Revista Portuguesa de Ciências do 

Desporto, v. 5, nº 1, p.15–30, 2005. 

 
VALER, Daiany Borghetti et al. The significance of healthy aging for older persons who 

participated in health education groups. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 

v. 18, n. 4, p. 809–819, 2016. 
 

VALLADARES, Adriana Moreno.; PERDOMO, Álvaro Cartagena.; PABÓN, 

Guilhermo Mora. Apolipoproteína E Y Enfermedad Cardiovascular. Revista de la 

Facultad de Medicina, v. 54, n. 1, p. 53–66, 2006. 

VIEIRA, Sarah Carolina Almeida Luna et al. A força muscular associada ao processo de 

envelhecimento. Ciências Biológicas e da Saúde, v. 3, n. 1, p. 93–102, 2015. 
 

VILELA, Gustavo. Efectos del entrenamiento pliometrico en niñas practicantes de 

voleibol. (Disertación) preparada a la UPV Magister en Ciencias de la Universidad. Pedro 

De Valdivia Facultad De Educación Magister En Ciencias. v. 1, p. 90, 2014. 

 

VILELA, Gustavo.; SILVA, Sandro Fernandes da. Efeitos do treinamento pliométrico na 

força explosiva e potência de meninas púberes praticantes de voleibol. Revista Brasileira 

Ciência e Movimento. v. 25, n. 1, p. 109-117, 2017. 

 

VUČINIĆ, Natasa et al. Different associations of apoE gene polymorphism with 

metabolic syndrome in the Vojvodina Province (Serbia). Molecular Biology Reports, v. 

41, n. 8, p. 5221–5227, 2014. 
 

WANG, Guijing et al. Annual Total Medical Expenditures Associated with Hypertension 

by Diabetes Status in U.S. Adults. American Journal of Preventive Medicine, v. 53, n. 

11, p. 2482–2493, 2017. 

 

WILLIAMS, Alun G.; FOLLAND, Jonathan P. Similarity of polygenic profiles limits the 

potential for elite human physical performance. J Physiol, v. 586, n. 1, p. 113–121, 2008. 

 

WILMORE, Jack. H.; COSTILL, David. L. Fisiologia do Esporte e do Exercício. 1. ed. 

Barueri, São Paulo: Editora Manole, p. 709, 2001. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Trad. do Centro Colaborador da Organização 

Mundial da Saúde para a Família de Classificações Internacionais. São Paulo: EDUSP, 

2003. 

 



96 
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Envelhecimento Ativo: uma política de 

saúde. World Health Organization Envelhecimento ativo: uma política de saúde / 

World Health Organization; tradução Suzana Gontijo. – Brasília: Organização 

Pan-Americana da Saúde., p. 1–62, 2005. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO).  Expert Committee on Physical Status: 

The use and interpretation of anthropometry physical status: the use and 

interpretation of anthropometry. WHO Technical Report Series Switzerland; 1995. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO).  Obesity. Preventing and managing the 

global epidemic. WHO/NUT/NCD 98.1. Genebra, 1997. 

XUE, Pei et al. A meta-analysis of apolipoprotein E gene ε2/ε3/ε4 polymorphism for 

gallbladder stone disease. PLoS One, v. 7, n. 9, p. e45849, 2012. 

 

YOUNG Warren B.; PRYOR John F.; WILSON Greg J. Effect of instructions on 

characteristics of countermoviment and drop jump performance. J Strength Cond Res. 

v. 9, n. 4, p. 232-6, 1995. 

 

ZANOLO, José Carlos et al. Efeito do treinamento de flexibilidade articular do quadril 

sobre o salto vertical em jovens atletas de voleibol feminino. Revista Brasileira de 

Prescrição e Fisiologia do Exercício, São Paulo. v.8. n.50. p.846-854. Nov./Dez. 2014.   

 

ZHAO, Li Li; SU, Gang; CHEN, Li xia; YAN, Qi; WANG, Xue ping; YUAN, Wei; 

WANG, Lei; ZHANG, Zhen chang. Apolipoprotein E polymorphisms are associated with 

ischemic stroke susceptibility in a Northwest China Han population. Biosci Rep. Dec 22; 

v.37, n. 6, 2017. 

 
ZHAO, Shou-Feng et al. Association between gallstone and cardio-cerebrovascular 

disease: Systematic review and meta-analysis. Experimental and Therapeutic 

Medicine, p. 3092–3100, 2019. 
 

ZAKHAROV, Andrei. Ciência do Treinamento Desportivo. Traduzido por Antonio 

Carlos Gomes. Rio de Janeiro: Grupo Palestra Sport, 1992. 

  

ZATSIORSKY, Wladimir M. Ciência e Prática do Treinamento de Força. Traduzido 

por: Sergio Roberto Ferreira Batista. São Paulo: Phorte Editora, 1999. 

 
 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5705774/


97 
 

APÊNDICE I

 



98 
 

 



99 
 

 



100 
 

 



101 
 

ANEXO I

 

 

 



102 
 

 



103 
 

 



104 
 

 



105 
 

 

 



106 
 

ANEXO II

 



107 
 

 

 



108 
 

 

 

 

 

 


	6c64d5a869e47b7c5d18861034c039c7d8620e39c8d1583da3aced74f4ee28e5.pdf
	01c895d8de8ee8a8d119fd8fd7913561b4d7c8d690aaf0ba481f6620ef73f4c5.pdf
	6c64d5a869e47b7c5d18861034c039c7d8620e39c8d1583da3aced74f4ee28e5.pdf

