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Resumo: Embora esteja bem estabelecido que o exercício físico regular 
pode retardar o desenvolvimento da rigidez arterial (RA), pouco se sabe 
sobre a sua relação com a atividade física (AF) habitual, especialmente em 
situações especiais de saúde, como a obesidade. Portanto, o objetivo do 
presente estudo foi correlacionar a AF habitual com a RA em mulheres 
obesas. A amostra foi composta por 59 mulheres jovens, com a presença de 
obesidade (IMC ≥30 kg/m²), provenientes da cidade de Maringá-PR. Foram 
avaliadas a massa corporal, a estatura e calculado o índice de massa 
corporal (IMC), foram aferidas a circunferência da cintura (CC), percentual 
de gordura corporal (%G) e a massa livre de gordura (MLG). AF habitual foi 
estimada por meio do International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) – 
versão curta. Para avaliação da RA utilizou-se a Pressão Arterial Central 
(PAc), a Velocidade de Onda de Pulso (VOP) e o Augmentation Index (AIx). 
Para correlação entre a AF habitual e RA foi utilizada a correlação de 
Spearman, por meio do software SPSS versão 22.0, sendo adotado nível de 
significância estatística de p≤0,05. Não houve correlação significante entre a 
AF habitual e os parâmetros de RA. Embora a obesidade esteja associada a 
maior RA, a AF habitual não foi capaz de se relacionar favoravelmente com 
a RA em mulheres obesas. 
 
Introdução  
 
A Rigidez Arterial (RA) é caracterizada por uma diminuição progressiva da 
complacência das grandes artérias, e é um preditor independente de 
doenças cardiovasculares. O exercício físico regular retarda o aumento da 
RA quando relacionada a idade, mas sobre a atividade física (AF) habitual 
ainda são inconsistentes os dados, pois na população geral tem sido vista 
uma relação inversa entre elevados níveis de AF moderada a vigorosa, tanto 
em jovens, como adultos e idosos, mas também neste último grupo citado foi 
observado que a AF leve foi associada a menor RA, mesmo quando 
controlados pela AF moderada a vigorosa (GANDO et al., 2010). Sendo os 
estudos prévios voltados para o público geral, o propósito do presente 
trabalho foi de verificar a correlação entre os níveis de AF e RA, em uma 



 

 

amostra de mulheres obesas jovens, por ser um público que pode 
apresentar maiores riscos de RA.  
 
Materiais e métodos  
 
A amostra foi composta por 59 mulheres jovens, com idade entre 18 e 35 
anos, com a presença de obesidade (Índice de Massa Corporal - IMC ≥30 
kg/m²). Foram avaliados a massa corporal, a estatura, circunferência da 
cintura (CC), o percentual de gordura corporal (%G) e a massa livre de 
gordura (MLG) foi medido utilizando a bioimpedância BF-900 (Maltron, Reino 
Unido). O Nível de AF foi determinado por meio do International Physical 
Activity Questionnaire (IPAQ – versão curta), o qual avalia o tempo gasto na 
realização de AF na última semana e as expressa em minutos/semana 
(min/sem). Foi aferida a Pressão Arterial Periférica (sistólica e diastólica) 
através de esfigmomanômetro automático digital, e para as medidas de RA 
foi utilizado o aparelho SphygmoCor® XCEL (EM4C, AtCor Medical, Sydney, 
Austrália), para obtenção da Pressão Arterial Central (sistólica e diastólica), 
com o método oscilométrico; a medida da Velocidade de Onda de Pulso 
(VOP) carotídeo-femoral, por meio do deslocamento volumétrico; a avaliação 
do Augmentation Index (AIx), aplicando uma função de transferência geral 
no sinal periférico, esta medida também foi corrigida para 75 batimentos por 
minuto (AIx@75). Os dados foram expressos em média e desvio padrão 
para dados normais, e medianas e percentis 25°- e 75° para os dados que 
não atenderam a normalidade. Para correlação entre a AF e os parâmetros 
de RA foi utilizada a correlação de Spearman. As análises foram realizadas 
por meio do software SPSS versão 22.0, sendo adotado nível de 
significância de p ≤ 0,05. 
 
Resultados e Discussão  
 
Na Tabela 1 são apresentados os dados da amostra geral, como era 
esperado, apresentaram valores elevados de IMC, %G e CC, as 
caracterizando como obesas com elevada gordura corporal e abdominal. Em 
relação a AF habitual, a amostra apresentou, em média, níveis insuficientes 
de AF, com valores abaixo do recomendado que é de 150 min/sem de AF de 
moderada intensidade ou 75 min/sem de intensidade vigorosa (WHO, 2020). 
Quanto as variáveis de RA, verificou-se que a amostra apresenta maiores 
valores médios para VOP e PAc quando comparadas as medianas destas 
variáveis da população brasileira conforme idade e sexo proposto por Paiva 
et al. (2020). Vlachopoulos et al. (2010) destaca que, um aumento de 1 m/s 
na VOP aórtica corresponde a um aumento do risco ajustado para idade, 
sexo e fator de risco de 14%,15% e 15% no total de eventos 
cardiovasculares, mortalidade cardiovascular e mortalidade por todas as 
causas, respectivamente. Na tabela 2 encontram-se os valores de 
correlação entre a AF habitual e as variáveis de RA da amostra estudada.  
 
 



 

 

Tabela 1 - Características gerais da amostra. 

Variáveis    

N 
Idade (anos) * 

59 
27,6 ± 5,0 

 

Estatura (m) *  1,60 ± 0,05  
Peso (kg) *  93,1 ± 10,2  
IMC (kg/m²) *  34,9 ± 3,35  
CC (cm) *  93,8 ± 6,4  
%G * 44,4 ± 3,3  
MLG (kg) *  51,6 ± 3,8  
AFL (min/sem) ǂ 20,0 (60-240)  
AFM (min/sem) ǂ 100,0 (30-180)  
AFV (min/sem) ǂ 0,00 (00-40)  
AFMV (min/sem)  ǂ 120,0 (30-220)  
PASp (mmHg) *  125,8 ± 11,80  
PADp (mmHg) *  75,3 ± 8,17  
PASc (mmHg)*  111,6 ± 1005  
PADc (mmHg)*  76,8 ± 8,31  
VOP (m/s)*  6,7 ± 1,02  
AIx (%)*  17,8 ± 12,03  
AIx@75 (%)* 19,3 ± 11,48  

Legenda :* para dados significantes (p ≤0,05), IMC - Índice de Massa Corporal, CC-Circunferência de Cintura, %G - 
% de Gordura, MLG – Massa Livre de Gordura, AFL - Atividade Física Leve; AFM - Atividade Moderada, AFV - 
Atividade Física Vigorosa, AFMV – Atividade Física Moderada e Vigorosa, PASp – Pressão Arterial Sistólica 
Periférica, PADp – Pressão Arterial Diastólica Periférica, PASc - Pressão Arterial Sistólica Central, PADc - Pressão 
Arterial Diastólica Central, VOP – Velocidade da Onda de Pulso, AIx - Augmentation Index, AIx 75 - Augmentation 
Index corrigido pela Frequência Cardíaca 75 bpm, PASc – Pressão Arterial Sistólica Central, FC – Frequência 
Cardíaca.* Média ± desvio padrão. ǂ Mediana (percentis 25-75).  

 
Tabela 2 - Correlações da amostra geral entre a atividade física e rigidez 
arterial. Dados expressos em coeficiente de correlação (rho). Correlação de 
Spearman.   

                                          VOP (m/s)                AIx (%)           AIx@75 (%)             PASc (mmHg)  

AFL (min/sem)  
 
 

AFM (min/sem) 
 
 

AFV (min/sem) 
 

 
AFMV (min/sem) 

rho       0,003                 -0,081                -0,106                  0,208 
p         (0,984)               (0,542)               (0,542)                (0,113) 
 
rho       0,122                 0,140                  0,161                   0,097 
p         (0,357)               (0,289)               (0,224)                (0,465) 
 
rho      0,033                  0,140                -0,137                   0,069 
p         (0,807)               (0,289)              (0,302)                 (0,602) 

rho      0,103                  0,087                 0,093                   0,106          
p        (0,437)                (0,510)              (0,482)                 (0,425) 

Legenda :* para dados significantes (p ≤0,05), VOP – Velocidade da Onda de Pulso, AIx - Augmentation Index, 
AIx@75 - Augmentation Index corrigido pela Frequência Cardíaca 75 bpm, PASc – Pressão Arterial Sistólica 
Central, AFL - Atividade Física Leve; AFM - Atividade Física Moderada, AFV - Atividade Física Vigorosa, AFMV – 
Atividade Física Moderada e Vigorosa. 
 



 

 

Não houve correlação significante (p≤0,05) entre AF habitual e RA de 
mulheres obesas jovens (tabela 2). Nossos achados foram diferentes do 
reportado numa meta análise conduzida por Germano-Soares et al. (2018) 
na qual verificaram associação significante entre AF leve e AF 
moderada/vigorosa e RA em adultos em diferentes condições de saúde 
(hipertensão arterial e diabetes do tipo 2). A discrepância entre nossos 
achados e o reportado por eles pode se dar aos métodos empregados para 
a avaliação da AF habitual, pois selecionaram estudos com métodos 
objetivos para avaliação da AF habitual. Adicionalmente, nesta meta-análise 
não foi incluído estudos com obesos, o que dificulta a comparabilidade com 
os nossos achados.  
 
Conclusões   
 
Embora a obesidade esteja associada a RA em mulheres jovens, a AF 
habitual não se relacionou com menor RA nesta população. Futuros estudos 
são necessários para verificar esta relação com medidas mais objetivas de 
AF, como o uso de acelerômetros. 
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