
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

 

 

 

EFICÁCIA DO TREINAMENTO DE FORÇA SOBRE PARÂMETROS 

CARDIOVASCULARES E ANTROPOMÉTRICOS EM ADULTOS SEDEN TÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ERNANI DE ARAUJO TINOCO CABRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL- RN 

2012 



 
 

CARLOS ERNANI DE ARAÚJO TINOCO CABRAL 

 

 

 

 

 

 

Eficácia do Treinamento de Força sobre parâmetros c ardiovasculares e 

antropométricos em adultos sedentários 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à coordenação do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências 

da Saúde da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como requisito parcial para 

a obtenção do Título de Mestre em Ciências 

da Saúde. 

 

Orientador : Prof Dr. Kenio Costa de Lima  

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal, RN 

2012 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COORDENADORA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE: 

Prof a. Dra. Ivonete Batista de Araújo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Natal, RN 

2012 



 



 
 

CARLOS ERNANI DE ARAUJO TINOCO CABRAL 

 

 

 

 

Aprovado em 16/03/ 2012 

 

 

 

 

Eficácia do Treinamento de Força sobre parâmetros c ardiovasculares e 

antropométricos em adultos sedentários 

 

 

 
 
 
 
 
 
Presidente da banca examinadora: 

Prof. Dr. Kenio Costa de Lima – UFRN 

 

Banca examinadora: 

Prof. Dr. Kenio Costa de Lima – UFRN 

Prof. Dr.Henio Ferreira de Miranda – UFRN 

Prof. Dr. Arnaldo Tenório da Cunha Junior- UFAL 

 

 

 



 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao mundo, pois essa 

é uma das importantes coisas que fiz até 

hoje no intuito de melhorá-lo. 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pois sem ele, realmente, nada seria possível; 

Aos meus pais, por todo incentivo, dedicação, amor, educação e construção do que eu 

sou; 

Ao meu irmão e toda minha família, pela força e convívio de sempre; 

Ao Profs. Drs. José Fernandes Filho, Estelio Dantas e Paula Roquete pelo meu 

ingresso no meio científico; 

Ao Prof. Dr. Kenio Costa de Lima por toda força, colaboração e principalmentepor me 

fazer acreditar nesse sonho que quase foi perdido; 

A todos os voluntários que participaram dessa pesquisa; 

A meus alunos e amigos, pelo constante incentivo; 

Aos meus colegas profissionais que sempre, de qualquer que seja a forma, me fizeram 

crescer; 

Aos colaboradores dessa pesquisa: Felipe Guerra, Lucia Leite e Mario Zugno, pois sem 

esse apoio direto jamais teria terminado o estudo; 

Às pessoas que se tornaram especiais ao decorrer da vida, e me deram a força 

necessária para lutar pelos meus grandes sonhos como Rogério, Rommel, Kercyo, 

Jonnas, entre outras; 

E ao mar, por todo equilíbrio incondicional me dado, indispensável a tudo que faço 

nessa vida. 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

 Lista de tabelas 

Lista de figuras 

Lista de abreviaturas 

 

 Resumo  

 Abstract  

1. INTRODUÇÃO 12 

2. OBJETIVOS 14 

 2.1 Objetivo geral 14 

 2.2 Objetivos específicos 14 

3. JUSTIFICATIVA 15 

4. MATERIAL E MÉTODOS 16 

 4.1 Desenho do estudo e participantes 16 

 4.2 Variáveis e procedimentos de coleta de dados 16 

5. ANEXAÇÃO DOS ARTIGOS 22 

 Carta de aceite 23 

 Artigo 1 25 

 Artigo 2 41 

 Artigo 3 58 

6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 73 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 77 

8. APÊNDICE  82 

   

 

 



 
 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Artigo 1  Table 1. Baseline anthropometric data for both groups. 29 

 Table 2.  

 

Anthropometric data for each group before and after 

training. 

30 

Artigo 2  Tabela 1 Dados antropométricos e VOP antes e depois do 

treinamento. 

55 

Artigo 3  Tabela 1 Médias e desvios padrão dos parâmetros 

cardiovasculares antes e após o TF. 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Artigo 3  Figura 1. Figura 1: Box -plots da relação entre a variável sexo 

e a PCR, VO2máx e LA. 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

PCR  Proteína C -reativa  ultra -sensível  

LA Limiar Anaeróbio  

VO2máx consumo máximo de oxigênio  

VOP Velocidade de onda de pulso  

RA Rigidez arterial  

TF Treinamento de Força muscular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 
 
O objetivo desse estudo foi verificar a influência do TF, com frequência de três sessões 
semanais e duração de dez semanas, sobre parâmetros cardiovasculares e 
antropométricos. Trata-se de um estudo de intervenção do tipo antes-depois, cuja 
amostra foi composta por 30 indivíduos. Os mesmos eram adultos com idade 
compreendida entre 18 e 40 anos, de ambos os sexos e sedentários há pelo menos 
três meses. Foram realizados os testes da ergoespirometria computadorizada, PCR, 
VOP e composição corporal (variáveis dependentes), antes e logo após o experimento. 
As variáveis independentes, idade e sexo, foram aferidas no sentido de verificar seus 
efeitos sobre as variáveis dependentes avaliadas. Ao comparar os parâmetros 
cardiovasculares iniciais com os obtidos após a intervenção nos indivíduos submetidos 
ao TF proposto(através dos testes t de Student para amostras emparelhadas para os 
parâmetros que tiveram distribuição normal e para os que não a possuíram, o 
Wilcoxon), não houve diferença significativa nem na VOP (p =0.469) nem na PCR 
(p=0,247), porém houve aumento no Limiar Anaeróbio (LA) (p=0,004) e no consumo 
máximo de oxigênio (VO2máx) (p=0,052). Em relação às medidas antropométricas, os 
indivíduos diminuíram significativamente o percentual de gordura (p<0,001) e a massa 
de gordura (p<0,001), aumentaram a massa livre de gordura (p<0,001), porém não 
alteraram a relação cintura-quadril (RCQ) (p= 0,777), massa corporal (p=0,226) nem o 
índice de massa corporal (IMC) (p =0,212). Os achados do presente estudo nos levam 
a crer que o TF proposto, além de não aumentar a VOP nem a PCR, melhora a 
capacidade cardiorrespiratória e a composição corporal. Portanto, os adeptos de tal 
treinamento podem usufruir, com segurança, de todos os seus benefícios sem risco ao 
sistema cardiovascular.  
 
Palavras chaves: Rigidez arterial, Proteína C-reativa ultrassensivel, Treinamento de 
força muscular, antropometria, atividade física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study aimed to determine the influence of strength training (ST), in three weekly 
sessions over ten weeks, on cardiovascular parameters and anthropometric 
measurements. It is a before and after intervention trial, with a sample composed of 30 
individuals. Participants were adults aged between 18 and 40 years, from both sexes 
and sedentary for at least three months previously. Tests were computed 
ergospirometry, CRP, PWV and body composition (dependent variables) before and 
after the experiment. Independent variables, age and sex, were considered in order to 
determine their influence on the dependent variablesevaluatedend. By comparing the 
initial cardiovascular parameters with those obtained after intervention in patients 
undergoing the ST proposed (a Student’s t-test was conducted within each group for 
samples matched to parameters with normal distribution, while the Wilcoxin was applied 
for those without), there was no significant difference in PWV(p =0469) or PCR(p 
=0.247), but there was an increase in anaerobic threshold(AT) (p=0.004) and Maximal 
Oxygen Uptake(VO2max) (p =0.052). In regard to anthropometric measures, individuals 
significantly reduced their body fat percentage (p<0.001) and fat mass (p<0,001), as 
well as increasing lean mass (p<0.001). However, no changes were recorded in the 
waist-to-hip ratio (WHR) (p= 0.777), body mass (p=0.226) or body mass index (BMI) (p 
=0.212). Findings of this study lead us to believe that the proposed ST, and did not 
increase the VOP or PCR improves cardiorespiratory capacity and body composition. 
Devotees of this training can therefore safely enjoy all its benefits without risk to the 
cardiovascular system.  
 
Keywords: Arterial stiffness, high-sensitive C-reactive protein, strength training, 
anthropometry, physical activity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

A prática de exercícios de forma regular tem efeito benéfico no tratamento e 

prevenção de diversas doenças como cardiopatias1, obesidade, diabetes2, câncer3, 

enfermidades que atingem o sistema músculo-esquelético, dentre outras4. Essa prática 

pode acontecer de várias formas, havendo grande diferença quanto ao volume, 

duração e intensidade dos estímulos, os quais estão diretamente ligados à grande 

variabilidade dos resultados. Outra diferença é quanto ao tipo de atividade. .Algumas 

estão intimamente ligadas à força muscular, outras ao endurance ou ainda à 

flexibilidade5. 

Em relação às atividades ligadas ao endurance, já é de conhecimento científico 

e popular em todo o mundo, os benefícios da prática de atividades como caminhada e 

corrida em relação à saúde, especificamente em se tratando de perda de peso 

corporal, alcançado pelo gasto calórico decorrente de tal atividade. Porém, sabe-se que 

só essas atividades não são suficientes para o fortalecimento e hipertrofia muscular, 

excluindo uma gama de benefícios que podem ser obtidos por uma prática regular do 

treinamento de força muscular (TF)6.  

Por isso, essa atividade vem se tornando umas das atividades físicas mais 

praticadas no mundo. Por anos, o TF esteve praticamente ausente dos experimentos 

envolvendo exercício físico e benefícios cardiovasculares (CV)6. Mesmo sendo clara a 

estreita ligação do TF à prevenção e tratamento de muitas doenças, como exemplo, 

hipertensão, diabetes7, osteoporose, artrite e artrose4, promovendo melhorias em 

diversos parâmetros do funcionamento do organismo e na composição corporal, ainda 

não são majoritárias as pesquisas nessa área, e consequentemente, não são 

totalmente claros os benefícios desse treinamento ao sistema CV3. 

 



 
 

Tal prática, no entanto, tem sido associada ao aumento da rigidez arterial (RA) e 

a não alteração do nível da Proteína C-Reativa (PCR). Tanto os aumentos da RA 

quanto da PCR estão associados a muitas doenças crônicas, incluindo a aterosclerose, 

diabetes e hipertensão7-10. Para mensurar a RA, a velocidade de onda de pulso (VOP) 

tem sido um método eficaz. Quanto maior seu valor, maior é a rigidez arterial e, 

consequentemente, o risco para doenças cardiovasculares que podem levar o indivíduo 

ao óbito11.  

Algumas das terapias para redução nos níveis da PCR concentram-se na 

diminuição do peso corporal, porém acredita-se que melhores resultados podem ser 

obtidos quando associados a exercícios físicos. No entanto, ainda controversos são os 

efeitos positivos do TF sobre esse parâmetro12.  

O consumo máximo de oxigênio (VO2máx) e o limiar anaeróbio(LA) são 

parâmetros CV usados para avaliar a capacidade cardiorrespiratória e metabólica de 

um indivíduo13. As alterações positivas nesses parâmetros geralmente estão 

associadas ao treinamento de atividades aeróbias puras, existindo, ainda, uma 

tendência de melhores resultados quando combinadas ao TF14,15. Alguns estudos 

mostram que quando indivíduos, mesmo sedentários, são submetidos apenas ao TF 

não aumentam o VO2máx16,17.  

Nesse sentido, temos como hipótese que o TF utilizando intervalos curtos entre 

as séries promove melhorias nos parâmetros CV. 



 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

- Avaliar o efeito do treinamento de força nos parâmetros cardiovasculares e 

antropométricos em adultos sedentários. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

- Verificar o efeito do treinamento de força sobre os parâmetros cardiovasculares  

(consumo máximo de oxigênio, limiar anaeróbio, velocidade de onda de pulso e nível 

de proteína C-reativa ultra-sensível no plasma).  

- Verificar o efeito do treinamento de força na composição corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. JUSTIFICATIVA 

Apesar do TF contribuir para o aumento da qualidade de vida dos seus 

praticantes por promover melhorias em diversos parâmetros do funcionamento do 

corpo,17 sabemos que o aumento da PCR e da RA conjuntamente com a baixa 

capacidade cardiorrespiratória (expressa por um baixo VO2máx e LA) são fatores 

ligados ao aumento da mortalidade11-13 e ainda divergentes são os resultados 

encontrados dos efeitos desse treinamento nos parâmetros CV. Geralmente, o TF é 

apontado como um dos responsáveis pelo aumento da RA, além de não promover a 

melhora no VO2máx, LA e no nível da PCR 13,15,16. 

Objetivando desmistificar conceitos preexistentes de uma atividade tão praticada 

na atualidade, torna-se de grande importância estudos que venham contribuir na 

elucidação do real papel do TF sobre parâmetros cardiovasculares como o VO2máx, 

LA, RA, e PCR, assim como, nas medidas antropométricas sob uma metodologia de 

treinamento que seja mais acessível e segura à população. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Desenho do estudo e participantes 

O presente estudo se trata de uma pesquisa de intervenção do tipo antes-

depois, cuja amostra foi composta por 30 indivíduos, número este correspondente ao 

menor tamanho de amostra que permite a dispersão adequada dos dados18. Estes 

foram selecionados de forma intencional, baseado na busca por treinamento em uma 

academia na cidade do Natal-RN, Brasil. Os mesmos eram adultos saudáveis com 

idade compreendida entre 18 e 40 anos, com mediana de 24.5 anos, de ambos os 

sexos, sem distinção de classe social, e sedentária pelo menos há três meses. Toda 

essa amostra foi submetida a um treinamento de força.                                                                                                     

Os critérios de inclusão foram: ter idade compatível com a população 

proposta, ser saudável, estar de acordo com a realização de todos os testes e exames, 

e estar sedentário há, pelo menos, três meses. Foram excluídos da pesquisa indivíduos 

portadores de infecção crônica, inflamação clinicamente detectável, qualquer tipo de 

distúrbio cardiovascular ou qualquer limitação no sistema musculoesquelético, como 

hérnia de disco, lesão muscular, artrose ou artrite que comprometesse a execução dos 

exercícios e colocasse em risco à sua saúde, ou ainda que estivessem sob o uso 

contínuo de medicações que pudessem influenciar os resultados.   

4.2 Variáveis e procedimentos de coleta de dados 

Os desfechos do estudo foram os parâmetros cardiovasculares avaliados a 

partir das variáveis dependentes VOP, PCR, VO2Máx e LA e a composição corporal, 

avaliada a partir das variáveis dependentes percentual de gordura corporal, massa de 

gordura corporal, massa livre de gordura corporal, relação cintura-quadril (RCQ), 

massa corporal, circunferência do quadril e circunferência da cintura e Índice de massa 

corporal (IMC).  As variáveis independentes, idade e sexo, foram estudas como 



 
 

possíveis determinantes da alteração ou não nos desfechos após o treinamento.     

     A coleta de dados da amostra iniciou com a anamnese realizada por um 

médico e um educador físico, a fim de serem aplicados os critérios de exclusão. Em 

seguida, realizou-se a avaliação antropométrica (composição corporal, estatura, massa 

corporal, circunferência da cintura, circunferência do quadril, RCQ e IMC), o exame do 

nível da PCR no plasma, os testes da ergoespirometria, da VOP radial e de uma 

repetição máxima (1RM). Em sequência, todo o TF foi realizado por 10 semanas.  

As medidas antropométricas foram tomadas por um examinador calibrado 

(menor coeficiente de correlação intraclasse igual a 0,7), de acordo com o manual de 

ISAK, segundo Marfell-Jones et al, 200619. Para verificar o peso e a estatura utilizou-se 

uma balança antropométrica mecânica (Filizola®, São Paulo, Brasil) com precisão de 

100 gramas e estadiômetro com precisão de 0,1cm. O protocolo utilizado para o cálculo 

da composição corporal foi o proposto por Jackson e Pollock de 3 dobras cutâneas , 

utilizando-se um compasso Langer (Cambridge, Maryland). Para medir as 

circunferências utilizou-se uma fita métrica (Sanny®,São Paulo, Brasil).     

Para avaliação dos níveis de PCR foi utilizado o método de turbidimetria com 

intensificação da reação por partículas utilizando um espectrofotômetro Cobas Mira 

Plus (Roche Diagnostics), com calibrador e soro controle Biosystem (Bayer)20. 

Por meio da ergoespirometria foi avaliada de maneira precisa a capacidade 

cardiorrespiratória e metabólica, através da medida direta do VO2máx. Esse teste 

também permitiu a determinação do LA. Esse limiar fornece de forma precisa e não-

invasiva, as intensidades do exercício em que predominam o metabolismo aeróbio e 

anaeróbio, possibilitando uma prescrição adequada da intensidade do exercício para 

cada indivíduo13. O teste foi realizado em laboratório climatizado, com temperatura 

entre 20 e 24oC, em uma esteira rolante computadorizada (Inbrasport ATL®), com 

protocolo contínuo, de carga crescente, com carga inicial de 4,0Km/h (durante dois 



 
 

minutos), com incrementos de 1,0 km/h a cada minuto, até 10,0km/h, depois, 

incrementos de 2,5% de inclinação/minuto, até a exaustão21. 

A medida do consumo de oxigênio, gás carbônico e da ventilação pulmonar 

foi obtida de forma direta, a cada 20 segundos, por um analisador de gases 

metabólicos (VO2000- Aerosport Medical GraphicsR). O VO2max foi determinado pelo 

menos por três dos seguintes critérios: quando o consumo de oxigênio atingia um platô 

(variação < 2 ml/kg/min) mesmo com o aumento da intensidade do esforço, a razão das 

trocas respiratórias (R) ≥ 1,10, pequena variação da frequência cardíaca em esforço 

máximo, ou seja, variação de + 5bpm da frequência cardíaca máxima prevista para a 

idade, e quando os sujeitos atingiam a fadiga máxima que as impedia, voluntariamente, 

de continuar o esforço, ou seja, percepção subjetiva de esforço (escala de Borg) > 1722. 

O limiar anaeróbio foi determinado por método ventilatório (limiar 

ventilatório), pelos seguintes critérios: hiperventilação pulmonar, aumento sistemático 

do equivalente ventilatório para o oxigênio, aumento abrupto da razão de trocas 

gasosas. A frequência cardíaca durante o teste foi determinada pelos intervalos R-

R(derivações MC5, AVF e V2) do Eletrocardiograma (eletrocardiógrafo Dixtal EP3R) e 

expressa em batimentos por minuto (bpm). O consumo máximo de oxigênio e o limiar 

anaeróbio são considerados importantes indicadores da capacidade 

cardiorrespiratória22. 

A VOP foi verificada por um dispositivo tonométrico tipo Complior® Paris, 

França.  Foi realizada a medida carótida-radial, sendo complementada com medida 

pós-isquemia. Os sujeitos foram submetidos à medida do peso, estatura e distância 

carótida-radial. Após um repouso de cinco minutos, os mesmos tiveram a frequência 

cardíaca e pressão arterial medidas no membro superior esquerdo na posição 

sentada23.   



 
 

Cada indivíduo foi colocado em uma maca em decúbito dorsal e após cinco 

minutos de repouso, colocado os transdutores na região carotídea e radial onde se 

obtinha a melhor onda de pulso. Novamente se confirmou a distância carótida-radial 

antes da obtenção das medidas. Foram capturadas então cerca de dez ondas de pulso 

que foram analisadas automaticamente tomando como resultado a média e desvio 

padrão da velocidade (m/seg) e tempo (seg). O sujeito permaneceu em repouso, sendo 

então insuflado o manguito acima da artéria radial por 5 minutos, num valor 40mmHg 

acima da pressão arterial sistólica. Ao término do tempo, o manguito foi desinflado e 

após um minuto, realizado novamente a medida da VOP carótida-radial23. 

Após 48 horas da realização de todos os exames e testes iniciais os sujeitos 

foram submetidos ao TF onde os treinos foram realizados 3 vezes por semana durante 

o período de 10 semanas, com a duração de 30 minutos e intervalo mínimo de 48 

horas entre as sessões15. Independente do motivo das faltas, o sujeito que não obteve 

o mínimo de 80% de frequência ou que teve três faltas consecutivas foi imediatamente 

eliminado da pesquisa. 

Na primeira semana do treinamento proposto, as duas primeiras sessões 

foram feitas com cargas mínimas, visando apenas o aprendizado e correção de cada 

exercício. Na terceira seção de treinamento foi realizado o teste de 1RM e descobertas 

as cargas que seriam treinadas. Antes de ser realizado o teste de 1RM, foi feito um 

aquecimento composto de uma caminhada de 3 minutos, seguidos da realização de 10 

repetições de cada exercício que seria testado, com cargas mínimas. A meta foi 

encontrar a carga máxima que poderia ser levantada em cada exercício com a técnica 

correta e sem compensar o movimento. Inicialmente, foram testados os exercícios que 

compreendiam grandes grupamentos musculares para depois os que envolviam os 

pequenos grupos, sempre alternando a ordem entre membros superiores e inferiores 

para não fadigar os participantes. O teste foi escolhido por ser confiável para 



 
 

sedentários 24.   

Cada sessão do TF foi composta de 8 exercícios principais e 5 

complementares. Os principais foram realizados com 70% da carga máxima em 3 

séries de 10 repetições. O intervalo usado entre as séries foi de 30 segundos e o 

tempo de execução de 1 segundo para a fase concêntrica e 2 segundos para a 

excêntrica, exatamente por se ter encontrado uma maior prevenção do aumento da RA, 

quando se tem rápida contração concêntrica e lenta excêntrica, do que o inverso25. O 

aumento dessas cargas foi de forma progressiva, individualizada de acordo com a 

evolução de cada voluntário26. Os exercícios complementares tiveram apenas função 

de proteção articular e aquecimento para a realização dos demais, sendo executados 

em apenas uma série de 12 repetições. Por isso, não sofreram alteração de carga e 

nem foram submetidos ao teste de 1RM.  

Para o grupo de exercícios principais, foram escolhidos: remada alta, 

remada baixa, flexão dos cotovelos (rosca direta), extensão dos cotovelos, supino reto, 

cadeira extensora, cadeira flexora e agachamento Smith por serem exercícios de fácil 

realização, segurança de execução e que englobam os principais grupos musculares. 

Os complementares foram a extensão do pé, flexão do tronco (abdominais), extensão 

do tronco, rotação interna e externa do ombro. Assim, todos os principais grupamentos 

musculares foram trabalhados27.  

 Todos os participantes foram orientados por uma nutricionista a manter os 

mesmos hábitos alimentares de antes do treinamento, durante todo ele, para que não 

houvesse influência de uma possível mudança da dieta sobre os resultados. Para 

tanto, foi realizado um inquérito alimentar (na primeira, quinta e última semana do 

experimento) para verificar se tais hábitos haviam sido mantidos. Os indivíduos que 

não mantiveram os mesmos hábitos foram excluídos da pesquisa. Ainda através do 



 
 

inquérito alimentar, toda a amostra foi avaliada quanto à existência de alguma 

diferença na dieta que pudesse trazer vantagem ou desvantagem nutricional a um 

indivíduo em relação aos demais. Caso existisse, o mesmo seria eliminado. 

Logo após 48 horas do término do período proposto para a intervenção do 

TF, foram realizados novamente a avaliação de todos os parâmetros estudados. 

Consequentemente, os resultados obtidos dessa pesquisa foram analisados 

estatisticamente, comparando a linha base (antes) com os resultados após a 

intervenção do TF. Quanto às modificações nos parâmetros cardiovasculares e 

antropométricos, as diferenças entre o período inicial e final foram observadas através 

dos testes t de Student para amostras emparelhadas para os parâmetros que tiveram 

distribuição normal e para os que não a possuíram, o Wilcoxon. A influência da variável 

gênero sobre os parâmetros avaliados, antes e após o TF, foi verificada através do 

teste de Mann-Whitney. Em relação à idade, a sua influência sobre os parâmetros 

avaliados foi testada através do coeficiente de correlação de Spearman. Para todos os 

testes estatísticos, utilizou-se um nível de confiança de 95%.                                  

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN estando de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 

com o parecer 042/2010 e registro no CAAE 0227.0.051.000-09. 
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INTRODUCTION 

  Consistent exercise can take several forms, with substantial differences in 

volume, duration and intensity, which are directly linked to its highly varied results. 

Another difference concerns the type of activity, since some require greater upper limb 

involvement, while others focus more on the lower extremities or both (Karavirta et al, 

2009). A number of activities are closely related to muscular strength, while others 

influence cardiorespiratory endurance (CE) (Achten and Jeukendrup, 2003). 

Over the years resistance training (RT) has gained worldwide popularity, with 

rapid growth in the number of devotees. Initially, the main motivational factor was 

achieving esthetical standards by increasing muscle mass. Several recent studies have 

established the close association between RT and the prevention and treatment of 

many diseases (Dias et al, 2006) (Karavirta et al, 2009). 

With regard to activities linked to endurance, both scientific and popular 

knowledge have confirmed the health benefits of physical activities such as walking and 

running, primarily in relation to weight loss through calories burned during these 

exercises (Dias et al, 2006). However, these activities alone are not sufficient to achieve 



 
 

muscle gain and strength, meaning that a range of benefits obtainable through regular 

RT are excluded. Consistent practice of resistance and endurance exercises is 

therefore recommended in order to maintain a healthy lifestyle (Haskell et al, 2007). 

Nevertheless, when compared with individuals participating solely in RT, some 

research indicate that concurrent endurance and strength training decreases the 

potential for muscular hypertrophy, but not for strength gain (Gergley, 2009) (Karavirta 

et al, 2009). Conversely, other studies demonstrate that mixed training programs, RT 

and endurance,  reduce strength gain when compared with individuals that only practice 

RT (Sillanpää et al, 2009) (Hawley, 2009).   

Thus, controversy remains as to the effects of each type of training. It is clear, 

however, that varied exercise programs lower the capacity for muscular or mitochondrial 

gain in relation to training only strength or CE. Further study is required  to determine 

the ideal intensity, duration and volume needed to achieve maximum benefit (Hawley, 

2009).   

Based on these data, research that clarifies the effect of different type of PA on 

body composition (BC) is of vital importance to world health. This provides justification 

for the present study, which aims to determine WC differences between individuals 

submitted to RT and those undergoing RT combined with running. Is running essential 

in improving WC without harming muscular hypertrophy?  

 

METHODS 

The present study is a non-random controlled clinical trial. The sample was composed 

of 60 individuals selected intentionally as a result of their enrolment for resistance 

training at a gym in the city of Natal, Brazil. Subjects were adults of both sexes aged 

between 18 and 40 years, without distinction of social class and sedentary for at least 3 

months. Participants were divided into two groups (control group S, which underwent 



 
 

only resistance training and experimental group SR who performed RT combined with a 

15 minute run) of 30 individuals, corresponding to the minimum sample size allowing for 

adequate data dispersion (Sounis, 1975). 

Exclusion criteria were individuals suffering from chronic infection, clinically 

detected inflammation, any form of cardiovascular condition or musculoskeletal system 

limitations that would compromise their ability to exercise or threaten their health, as 

well as those consistently taking any type of medication that might influence results.  

Body composition was the final goal of the study. This was assessed based on 

independent variables body fat percentage, body fat mass, fat-free body mass, waist to 

hip ratio (WHR), body mass, hip and waist circumferences and the body mass index 

(BMI). Dependent variables were age, sex, and those making up body composition 

before the onset of training and the group participants belonged to. These were 

investigated as possible determinants of the alteration or not in outcome on completion 

of training. 

             At the first meeting, volunteers were informed as to all the procedures involved, 

and were then submitted to tests and examinations. Following initial testing, participants 

were separated into two groups (groups S and SR) according to adhesion criteria. 

Training then commenced in both groups for 10 consecutive weeks. After this period, 

the entire battery of tests was repeated. 

Assessment began with a physical and clinical examination by a doctor and 

physical education specialist in order to apply exclusion criteria. This was followed by an 

evaluation of body composition, WHR, BMI and maximum repetition test, which are 

reliable for sedentary individuals (Levinger et al, 2009). Exercise testing was separated 

into two groups and performed on different days so as not to overtax the subjects. 

Resting heart rate (RHR) was measured with a frequency meter (Polar® kempele, 

Finland) and the desired heart rate zone was then determined for each individual.  



 
 

Anthropometric measurements were taken by a calibrated examiner (lower 

intraclass correlation coefficient equal to 0,7), according to the ISAK manual by Marfell-

Jones et al (13).  The weight and height was evaluated using a mechanical 

anthropometric scale (Filizola®, São Paulo, Brazil) with an  accurate to 100 grams and  

stadiometer accurate to 0.1 cm. The protocol used for the calculation of body 

composition was proposed  by Jackson and Pollock based on 3 folds, using a compass 

langer (Cambridge, Maryland). To measure the circumference, we used a tape measure  

(Sanny®, São Paulo, Brazil). 

Workouts occurred 3 times a week for 30 minutes in group S (who were 

submitted to only RT) and 45 minutes in the SR group (who underwent RT and a 15- 

minute run), for a period of 10 weeks. In the initial week of RT, the first two sessions 

used minimum weight in order to learn and correct each exercise. In the third training 

sessions, a 1RM test was conducted and weights to be used were determined. The SR 

group also performed a walk at maximum possible speed in the first three sessions in 

order to progress to running from the fourth session onwards. Regardless of the 

reasons for absenteeism, subjects who did not achieve a minimum of 80% attendance 

or with three consecutive absences were immediately excluded from the study. 

Each RT session consisted of 8 primary and 5 complementary exercises. The 

former were performed in three series of 10 repetitions at 70% of the maximum load. 

There was an interval of 30 seconds between sets with an execution time of 1 second 

for the concentric phase and 2 seconds for the eccentric. Weights were increased 

progressively (Dias et al, 2006). Complementary exercises were performed solely for 

joint protection and as a warm-up for primary activity. Weights were therefore not 

changed and only 12 repetitions were performed for each. 

The following exercises were chosen for the primary training group: high and 

low angle paddling, elbow flexion (barbell curls), elbow extension, bench press, leg 



 
 

extension, leg curl and the Smith squat. These were selected since they are easy and 

safe to perform and involve all the main muscle groups. Complementary exercises were 

a plantar flexion, abdominal crunches, trunk extension, internal and external shoulder 

rotation. As such, all the primary muscle groups were exerted. In addition to RT, the SR 

group performed a 15-minute run at an HR of 75% of the maximum capacity estimated 

by reserve HR, proposed by Karvonen (1957) [HR training= Rest HR+ intensity (0,75) x 

(Maximum HR – Rest HR)]. A deviance of up to 5 beats from the desired zone was 

permitted (Karavirta et al, 2009). 

All participants were advised by a nutritionist to maintain the same dietary 

habits prior to and during training so that possible diet changes would not influence 

results. As such, a dietary questionnaire was applied (in the first, fifth and final week of 

the study) to determine whether habits were continued. Individuals who did not follow 

these guidelines were subject to exclusion from the study. In addition, the nutrition 

survey was used to evaluate the sample in relation to any difference in diet that could 

bring advantages or disadvantages to an individual in relation to others if there, it would 

be eliminated. 

            Results obtained on completion of the investigation were statistically analyzed. 

Both groups (control and experimental) were compared with regard to body composition 

and the influence of independent variables on outcomes. In order to 

evaluatehomogeneity between groups for parameters involving body composition, a 

Student’s t-test for independent samples was applied at baseline for variables with 

normal distribution. The Mann-Whitney test was used for variables without normal 

distribution. Following training, a Student’s t-test was conducted within each group for 

samples matched to parameters with normal distribution, while the Wilcoxin was applied 

for those without. The objective was to determine differences in WC parameters before 

and after training. A significance level of 5% was employed for all tests performed. With 



 
 

regard to the variable sex, the chi-square test established homogeneity between the 

groups.  

The study was approved by the UFRN Research Ethics Committee in 

accordance with Resolution 196/96 of the National Health Council under protocol 

042/2010, and registered as CAAE 0227.0.051.000-09.  

 

RESULTS 

The training program was elaborated into 30 sessions, with low tolerance for 

absenteeism. A maximum of 6 overall or 3 consecutive absences was allowed to avoid 

interference with results. Consequently, 18 subjects were excluded from the 

investigation, representing 30% of the total sample. Of these, 10 (16.7%) were from the 

control group and 8 (13.3%) from the experimental group. 

Data in table 1 show the individual characterization for each group in relation to 

anthropometry to determine whether differences exist between groups prior to the onset 

of training. With the exception of fat mass (p=0,043),, none of the variables exhibited 

significant difference between groups (p<0,05). As a result, both were considered 

homogeneous. 

In relation to sex, there was no substantial association between training groups 

(p=1.00). Separate analysis of men and women at baseline found no difference among 

male group members for any dependent variables. On the other hand, the variables fat 

mass and fat percentage were on the significance threshold (p=0.065 and p=0.085, 

respectively) among females in both groups, with better results in group SR. 

Following workouts, variations were recorded between groups only for fat 

percentage (P=0,057) and fat mass (P=0,025). The former was on the significance 

threshold; however, the latter already demonstrated a significant difference before 

beginning the experiment. 



 
 

Table 1.Baseline anthropometric data for both groups. 
 SR S  
 Mean ± SD CI (95%) Mean ± SD CI (95%) p 

Height 1.685±0.098 1.64-1.73 1.719±0.083 1.682-
1.756 

0.227 

Fat 
percentage 

22.97±6.23 20.05-
25.89 

25.36±4.21 23.49-
27.23 

0.149 

Body mass 68.25±18.40 59.63-
76.86 

70.62±15.74 63.64-
77.59 

0.655 

 Median Q25 – Q75 Median Q25 – Q75 p 
Age 25.00 21.00-

33.00 
24.50 22.00-

27.00 
0.686 

Fat mass 13.18 11.23-
18.41 

16.79 13.97-
21.74 

0.043 

Fat-free 
mass 

47.43 41.50-
61.72 

53.37 41.44-
62.50 

0.92 

BMI 23.04 20.59-
25.18 

22.80 20.70-27 0.762 

Waist 73.25 65.00-
86.25 

68.5 63.75-
76.75 

0.240 

Hip 94.25 92.05-
103.75 

95 93-100 0.625 

WHR 0.76 0.69-0.88 0.69 0.68-0.79 0.156 
 

 

Separate analysis of men and women showed no significant differences among 

males for any of the variables studied when comparing the S and SR groups. Women, 

however, demonstrated a post-workout fall in fat mass (p=0.056), which was higher in 

the SR group. Fat percentage also exhibited a substantial reduction after training 

among females in both groups (p=0.036), showing more favorable values in the SR 

group. 

Table 2 depicts data for each group before and after workouts in order to 

determine body composition differences resulting from each type of training. 

Following training, the SR group presented a significant decrease in the 

variables of fat mass, fat percentage and waist circumference, with a substantial rise in 

fat-free mass. Group S showed significant fat percentage and fat mass reductions and a 

marked increase in fat-free mass. Body weight, WHR and BMI did not display 

noteworthy alterations for either group. 



 
 

 
Table 2. Anthropometric data for each group before and after training 

Group SR 
 Before training After training  
 Mean ± SD CI (95%) Mean ± SD CI (95%) P 

Fat 
Percentage 

22.97±6.24 20.05-
25.89 

19.49±4.84 17.23-
21.76 

<0.001 

Body mass 68.25±18.4 59.63-
76.86 

68.76±18.78 59.97-
77.56 

0.329 

 Median Q25 – Q75 Median Q25 – Q75 P 
Fat mass 13.18 11.23-

18.41 
11.39 10.05-

14.45 
<0.001 

Fat-free mass 47.43 41.5-61.72 50.15 43.68-
63.88 

<0.001 

BMI 23.04 20.59-
25.18 

22.86 20.67-
25.48 

0.212 

Waist 73.25 65-86.25 70.25 63.58-84.2 0.004 
Hip 94.25 92.05-

103.75 
94 91.48-

96.75 
0.217 

WHR 0.762 0.688-
0.876 

0.766 0.674-
0.883 

0.313 

Group S 
 Before training After training  
 Mean ± SD CI (95%) Mean± SD CI (95%) P 

Fat 
percentage 

25.36±4.21 23.49-
27.23 

22.07±3.43 20.55-
23.59 

<0.001 

Body mass 70.61±15.74 63.64-
77.59 

70.9±15.73 63.92-
77.87 

0.226 

 Median Q25 – Q75 Median Q25 – Q75 P 
Fat mass 16.79 13.97-

21.74 
14.82 12.29-

18.32 
<0.001 

Fat-free mass 53.37 41.44-62.5 55.37 43.96-
67.23 

<0.001 

BMI 22.8 20.70-27 22.76 20.45-
27.85 

0.212 

Waist 68.5 63.75-
76.75 

68 61.7-75.75 0.021 

Hip 95 93-100 93 91.75-
99.25 

0.032 

WHR 0.693 0.682-
0.792 

0.693 0.667-
0.809 

0.777 

 
 
 
 
DISCUSSION 

               Definite results are achieved through the practice of CE activities such as 

running, cycling and walking. They improve aerobic capacity and other cardiovascular 



 
 

parameters, promote weight loss and increased the quality of life among practitioners. 

However, these exercises are not functional for general strength and muscular 

hypertrophy in the body and are not recommended as treatment for musculoskeletal 

diseases. They are frequently even dangerous to carriers of these illnesses owing to the 

excessive repetition required for their practice (Haskell et al, 2007).   

Studies demonstrating the effects of RT confirm that its practice promotes 

improvements in both the musculoskeletal and cardiovascular systems, as well as 

quality of life (Dias et al, 2006) (Hawley et al, 2009). There is little research addressing 

the effects of RT on cardiovascular parameters and it remains controversial (Hawley et 

al, 2009) (Karavirta et al, 2009). On the other hand, investigations where resistance 

circuit training is used in circuits for the same objective are well-regarded (Dias et al, 

2006). 

There are a large number of studies into the effects of concurrent training (RT 

associated to running). Most agree that CE training interferes in the development of 

muscular hypertrophy without a negative impact on strength when compared with 

individuals undertaking only RT. However, participating solely in RT does not adversely 

affect the progression of aerobic capacity (Hawley et al, 2009) (Karavirta et al, 2009) 

(Santtila et al, 2009).  

A study of young adult males involving three types of training, RT, CE (running 

on a treadmill) and concurrent resistance and CE activity, showed that RT did not lower 

fat mass, but did increase fat-free mass. CE exercises only resulted in significant 

reductions of fat mass, while mixed training alone improved both variables 

(Ghahramanloo et al, 2009). In separate research, subjects undertaking only RT 

demonstrated better strength performances than those participating in varied workouts 

(Gergley et al, 2009). 



 
 

No significant difference was found among sedentary adult males for the 

development of muscular strength when submitted to RT and simultaneous mixed 

programs of resistance and CE, while the use of a varied workout is recommended in 

order to obtain other health benefits. Consequently, performing RT or CE in isolation 

may be an inappropriate when the goal is combined improvement of the cardiovascular 

and neuromuscular systems (Shaw et al, 2009). 

In the present study, almost no significant difference was found between 

groups. Reduced fat mass (mean of 16.8% in the SR and 13% for S) and fat percentage 

(an average of 15.5% in the SR and 13% for S) were recorded, with a slight advantage 

observed in the SR. This was attributed to differences found among the women since, 

for cultural reasons, they have greater sedentary levels than men. This makes them 

more susceptible to an improvement in parameters cited above after training. An 

increase of the same significance was also recorded for fat-free mass in both groups 

(5.3% in the SR and 5.7% for S).  

Corroborating our study, the results of an investigation on elderly women 

showed no difference in improved body composition between the group submitted to 

resistance workouts and those training both strength and CE (Sillanpää et al, 2009). 

In relation to perimeter, both groups reduced waist circumferences, an area of 

substantial fat accumulation. However, only the S group achieved significantly lower hip 

measurements, another focal point for accumulated adipose tissue, although it also 

contains several muscles. The lack of hip reduction in the S group may have occurred 

because of better muscle hypertrophy in this region as a result of additional muscle 

exhaustion provoked by the run (Fleck and Kraemer, 2006). Body weight, BMI and 

WHR showed no significant differences in either group throughout training since the 

increase in muscle mass was almost equal to reduction in body fat mass for both 

groups.  



 
 

CONCLUSION 

The size and non-random nature of the sample were limiting factors in this 

study. Nevertheless, our findings indicate that a 15- minute run at an intensity of 75% of  

HRR in addition to RT, would not provide additional benefits to BC than those supplied 

by only practicing RT, nor would it interfere with muscular hypertrophy. Further study 

should address this relationship in order to clarify the effects of each type of training, as 

well as determine their impact on cardiovascular parameters. 
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INTERFERENCE OF RUNNING ON BODY COMPOSITION OF INDIVIDUALS 

SUBMITTED TO RESISTANCE TRAINING.  

Abstract 

The present study aimed to determine the effect of a 15- minute run on body 

composition (BC) and muscular hypertrophy in individuals submitted to resistance 

training (RT). The sample was composed of 60 sedentary adults of both sexes, aged 

between 18 and 40 years. Subjects were divided into two groups of 30 individuals. 

Controls (S) performed only RT and the experimental group (SR) undertook RT 

associated with a 15-minute run. Each intervention was applied for a period of 10 

weeks. Before and after this period, waist circumference (WC), waist to hip ratio (WHR), 

body mass index (BMI), height and body mass were measured. Following training, 

neither group showed significant differences in BMI, body mass and WHR. However, 

both groups substantially increased their fat-free mass on median, from 47.43 Kg to 

50.15 Kg (p<0,001) in the SR and from 53.37 Kg to 55.37 (p<0,001)  Kg for the S, 

exhibiting lower fat mass, median reduction from 13.18 Kg to 11.39 Kg (p<0,001) in the 

SR and 16.79 Kg to 14.82 Kg in the S (p<0,001), body fat percentage an average 

decrease from 22.97±6.24 to 19.49±4.84 (p<0,001) within the SR and 25.36±4.21 to 

22.07±3.43 (p<0,001) for the S). Findings in this research suggest that a 15-minute run 

at an intensity of 75% of heart rate reserve (HRR), in addition to RT would not provide 

additional benefits to WC, other than those supplied by solely participating in RT, or 

interfere with muscular hypertrophy. 

Keywords:  Body Fat, Skinfold Thickness, Muscular hypertrophy. 

 

INTERFÉRENCES DE LA COURSE SUR LA COMPOSITION CORPO RELLE DANS 

LE PERSONNES SOUMISES À L'ENTRAÎNEMENT DE FORCE 

Résumé 



 
 

Le but de cette étude était d'étudier l'effet d'une course de 15 minutes dans la 

composition corporelle (CC) et dans l'hypertrophie musculaire  des personnes soumises 

à l'entraînement de force (EF). L'échantillon a était composé de 60 adultes des deux 

sexes, âgés entre 18 et 40, touse sédentaires. Divisé en deux groupes de 30 sujets 

contrôle (S), qui a été réalisée uniquement  EF et expérimental (SR), nous avons 

effectué le TF associés à La course de 15 minutes, appliquant chaque intervention pour 

une période de 10 semaines. Nous avons évalué le CC, rapport taille-

hanche (RTH), l'indice de massecorporelle (IMC), la hauteur et la masse du corps 

avant et après la période de 10 semaines de chaque préparation (p>0,05).  Mais les 

groupes significativement augmenté la masse maigre de SR àune médiane de 47.43 

kg à 50,15 kg (p <0,001) et S de 55.37 kg à 53.37 kg (p <0,001), et de la même façon il 

a eu une diminution de la masse grasse, dans SR la médiane des  13.18 kg à 11.39 kg (p 

<0,001) et S de 16.79 kg à 14,82 kg (p <0,001),pourcentage de graisse corporelle SR dans une 

moyenne de 22,97 ±6,24 à 19,49 ± 4,84 (p <0,001) et S de 25,36 ± 4,21 à 22,07 ± 3,43. Dans 

les deux groupes après la période de formation, il n'y avait aucune différence 

significative de l'IMC, le poids et le RTH (p <0,001). Les résultats de cette recherche nous 

amènent à croire que le parcours de 15 minutes avec une intensité de 75% de la fréquence 

cardiaquemaximale (FC) de réserve (proposé par Karvonen), ajoutée de TF ne conduirait 

pas à des avantages supplémentaires promue par la pratique que seulement TF dans la CC, ni 

empêcher pas l'hypertrophie musculaire. 

Mots-clés:  la graisse corporelle. Du pli cutané. L'hypertrophie musculaire. 
 

INTERFERENCIA DE LA CARRERA SOBRE LA COMPOSICIÓN CO RPOREA EM 

INDIVIDUOS SOMETIDOS A UN ENTRENAMIENTO DE FUERZA 

Resumen  

El propósito de este estudio fue investigar el efecto de una carrera de 15 minutos en la 



 
 

Composición Corporal (CC) y la hipertrofia muscular en individuos sometidos a 

Entrenamiento de Fuerza (EF). La muestra consistió en 60 adultos de ambos sexos, 

con edades comprendidas entre 18 y 40 años, sedentarios y divididos en dos grupos de 

30 personas. El grupo de control (S), que se llevó a cabo sólo EF y el experimental 

(SR), en el que se realizó EF asociado a la carrera de 15 minutos. La aplicación de 

cada intervención fue realizada en un período de 10 semanas. Se evaluó la CC, el 

Índice Cintura-Cadera (ICC), el Índice de Masa Corporea (IMC), la altura y la masa 

corporea antes y después del período de las 10 semanas de cada entrenamiento. En 

ambos los grupos después del período del entrenamiento, no hubo diferencias 

significativas en el IMC, en el peso corporal o en el ICC (p> 0,05). Sin embargo, los 

grupos presentaron acréscimo significativo de masa libre de grasa en el SR en 

promedio de 47,43 kg a 50,15 kg (p <0,001) y en el S de 55,37 kg a 53,37 kg (p 

<0,001); disminución de la masa grasa, en el SR en mediana de 13,18 kg a 11,39 kg (p 

<0,001), en el S de 16,79 kg a 14,82 kg (p <0,001); y porcentaje de grasa corporea en 

el SR en promedio de 22,97 ± 6,24 a 19,49 ± 4,84 (p <0,001) y en el S de 25,36 ± 4,21 

a 22,07 ± 3,43 (p <0,001). Los resultados de esta investigación nos llevan a creer que 

una carrera de 15 minutos con una intensidad del 75% de la Frecuencia Cardíaca 

Máxima (FCM) de reserva (propuesta por Karvonen), además de EF, no llevaría a 

beneficios adicionales, en comparación a la práctica sólo del EF Composición 

Corporea, ni tampoco molestaría la hipertrofia muscular. 

Palabras-claves: grasa corporea, dobladura cutánea, hipertrofia muscular 

 

INTERFERÊNCIA DA CORRIDA SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORA L EM 

INDIVÍDUOS SUBMETIDOS A UM TREINAMENTO DE FORÇA. 

Resumo 



 
 

A proposta desse estudo foi verificar o efeito de uma corrida de 15 minutos na 

composição corporal (CC) e na hipertrofia muscular de indivíduos submetidos há um 

treinamento de força (TF). A amostra foi composta de 60 indivíduos adultos de ambos 

os sexos, com faixa etária entre 18 e 40 anos, sedentários. Dividiu-se em dois grupos 

de 30 indivíduos (controle (S), em que foi realizado apenas o TF e o experimental (SR), 

que foi realizado o TF associado à corrida de 15 minutos) aplicando-se cada 

intervenção por um período de 10 semanas. Foi avaliada a CC, Relação Cintura-quadril 

(RCQ), Índice de Massa Corporal (IMC), estatura e massa corporal, antes e logo após 

o período de 10 semanas de cada treinamento. Em ambos os grupos, após o período 

de treinamento, não ocorreram diferenças significativas no IMC, massa corporal e RCQ 

(p>0,05). Porém os grupos aumentaram de forma significativa a massa livre de gordura 

no SR em mediana de 47,43 Kg para 50,15 Kg (p<0,001) e no S de 53,37 Kg para 

55,37 Kg (p<0,001), assim como diminuíram a massa de gordura, no SR em mediana 

de 13,18 Kg para 11,39 Kg (p<0,001) e no S de 16,79 Kg para 14,82 Kg (p<0,001), 

percentual de gordura corporal no SR em média de 22,97±6,24 para 19,49±4,84 

(p<0,001)e S de 25,36±4,21 para 22,07±3,43 (p<0,001). Os achados dessa pesquisa 

nos levam a crer que uma corrida de 15 minutos com uma intensidade de 75% da 

Freqüência Cardíaca máxima (FCmáx) da reserva (proposta por Karvonen) adicionada 

do TF não levaria a benefícios extras aos promovidos pela prática apenas do TF na 

CC, como também não atrapalharia a hipertrofia muscular. 

Palavras chaves:  massa corpórea, dobra cutânea, hipertrofia muscular. 
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Resumo 

Objetivos  O objetivo desse estudo foi verificar a influência de um treinamento de força 

(TF) com frequência de três sessões semanais, durante dez semanas, sobre a RA e 

medidas antropométricas.  

Métodos  Trata-se de um estudo de intervenção do tipo antes-depois, cuja amostra foi 

composta por 30 indivíduos. Os mesmos eram adultos com idade compreendida entre 

18 e 40 anos, de ambos os sexos e sedentários pelo menos há três meses. Foram 

avaliadas as medidas antropométricas, conjuntamente com a VOP, antes e logo após o 

experimento, através dos testes t de Student para amostras emparelhadas para os 

parâmetros que tiveram distribuição normal e para os que não a possuíram, o 

Wilcoxon. 

Resultados  As variáveis independentes, idade e sexo foram aferidas no sentido de 

verificar seus efeitos sobre a VOP final e nas medidas antropométricas. Ao comparar a 

VOP inicial (mediana=9.00) com a VOP final (mediana=9.00) dos indivíduos 

submetidos ao TF proposto, não houve diferença significativa entre elas (p =0.469). Em 

relação às medidas antropométricas, os indivíduos diminuíram significativamente o 



 
 

percentual de gordura (p<0,001) e a massa de gordura (p<0,001), aumentaram a 

massa livre de gordura (p<0,001), porém não alteraram a relação cintura-quadril (RCQ) 

(p= 0,777), massa corporal (p=0,226) nem o índice de massa corporal (IMC) (p 

=0,212). Idade e sexo não influenciaram os valores da VOP nem das medidas 

antropométricas.  

Conclusões  Os achados do presente estudo nos levam a crer que o TF proposto não 

aumenta a RA. Portanto, os adeptos de tal treinamento podem se beneficiar, com 

segurança, da melhoria na composição corporal sem que haja um aumento no risco de 

desenvolver doenças no sistema cardiovascular.  

Palavras chaves: Rigidez arterial; força muscular; antropometria; atividade física. 

 

Nos últimos anos, o treinamento de força muscular (TF) cresceu 

acentuadamente em número de praticantes e se popularizou por todo o mundo. 

Primeiramente, o grande fator motivacional foi o alcance dos padrões de estética 

corporal, pelo aumento da massa muscular. Mais recentemente, após diversas 

pesquisas, descobriu-se a íntima ligação do TF à prevenção e tratamento de muitas 

doenças, como exemplo, hipertensão (1), osteoporose, artrite e artrose (2,3).  

Em relação às atividades ligadas ao endurance, já é de conhecimento 

cientifico e popular em todo o mundo, os benefícios da prática de atividades como 

caminhada e corrida em relação à saúde, especificamente em se tratando de perda de 

peso corporal, alcançado pelo gasto calórico decorrente de tal atividade. Porém, sabe-

se que só essas atividades não são suficientes para o fortalecimento e hipertrofia 

muscular, excluindo uma gama de benefícios que podem ser obtidos por uma prática 

regular do TF (4). 

Tal prática, no entanto, tem sido associada ao aumento da rigidez arterial 

(RA), o que contribuiria para desenvolvimento de aterosclerose, hipertensão, aumento 



 
 

das pressões aórtica e ventricular esquerda, aumento do consumo miocárdico de 

oxigênio e  hipertrofia ventricular esquerda (1,5) .  

A complacência arterial, grandeza oposta à RA, é a capacidade de distensão 

das artérias em respostas às diferenças de pressão intravascular que possibilita a 

redução de flutuações pressóricas na circulação central, e contribui ao adequado 

direcionamento de fluxo (6). Para mensurar a RA a velocidade de onda de pulso (VOP) 

tem sido um método eficaz, quanto maior seu valor, maior é a rigidez arterial e, 

consequentemente, o risco para doenças cardiovasculares que podem levar o indivíduo 

ao óbito (7).  

O tipo de treinamento físico tem relação com a RA (8,9), algumas pesquisas, 

quando se comparou o efeito do TF com o do treino de endurance sobre a VOP, se 

encontrou resultados favoráveis ao ultimo (1,10). Quando treinados juntos, houve 

resultado positivo na diminuição da RA (11). Quanto à frequência semanal, observou-

se que em uma sessão de TF a VOP não apresentava melhora, enquanto em duas 

sessões se observou efeito benéfico (12). 

Ainda controversos são os efeitos do TF sobre esse parâmetro. Existe ainda 

uma grande tendência de se acreditar que tal treinamento aumentaria a RA (1,5 ), A 

partir desses achados é importante mencionar que ainda não são totalmente 

esclarecidos os mecanismos que explicam o enrijecimento arterial temporário 

observado na maioria dos estudos após o TF. A hipótese vigente parece ir na direção 

de alterações do conteúdo estrutural das artérias (elastina e colágeno) (6). Em 

contraposição a esse possível efeito adverso, o TF tem papel muito importante na 

redução da mortalidade, assim como no aumento da qualidade de vida dos seus 

praticantes. Tal fato se deve à promoção de melhorias em diversos parâmetros do 

funcionamento do corpo, como por exemplo, a redução da pressão arterial sanguínea, 

melhoria da função endotelial (13) e nas medias antropométricas (1,14). 



 
 

 A despeito desses benefícios, paradoxais são os seus efeitos sobre a VOP 

(15). Por isso, torna-se de grande importância estudos que venham contribuir na 

elucidação do real papel do TF sobre a RA, assim como, na avaliação do efeito de um 

TF nas medidas antropométricas que seja mais acessível e seguro a população 

mundial, baseado num mundo atual em que a falta de tempo é um fator que prejudica a 

adesão de sedentários a prática de uma atividade física regular. Portanto, o objetivo 

desse estudo foi verificar se o TF com frequência de três sessões semanais de trinta 

minutos, durante dez semanas, aumentaria a RA e sua influência sobre as medidas 

antropométricas.  

MATERIAL  E METODOS 

Aspectos éticos, tipo de estudo e localização 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN estando de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 

com o parecer 042/2010 e registro no CAAE 0227.0.051.000-09. Todos os participantes 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

O presente estudo trata de uma pesquisa de intervenção do tipo antes-

depois, cuja amostra foi composta por 30 indivíduos, número este que corresponde ao 

menor tamanho de amostra que permite a dispersão adequada dos dados (16). Estes 

foram selecionados de forma intencional, baseado na busca por treinamento em uma 

academia na cidade do Natal-RN, Brasil.  

Critérios de inclusão, dados coletados e instrumentos 

Adultos com idade compreendida entre 18 e 40 anos, de ambos os sexos, 

sedentários pelo menos há três meses, não possuir problemas de saúde ou qualquer 

tipo de distúrbio cardiovascular, não ser portador de qualquer limitação no sistema 

musculoesquelético, como hérnia de disco, artroses, artrites ou lesão muscular, que 



 
 

comprometa a execução dos exercícios ou coloque em risco à sua saúde, ou ainda que 

não esteja sob o uso contínuo de medicações que possa influenciar os resultados.   

Estar de acordo com a realização de todos os testes e exames e assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

Os desfechos do estudo foram a VOP, avaliada a partir da variável 

dependente VOP radial, e as medidas antropométricas avaliadas a partir das variáveis 

dependentes massa de gordura, massa livre de gordura, percentual de gordura, índice 

de relação cintura-quadril (RCQ), massa corporal e índice de massa corporal (IMC). As 

variáveis independentes idade e sexo foram estudas como possíveis determinantes da 

alteração ou não nos desfechos.     

 A coleta de dados da amostra iniciou com os exames clínicos e físicos, 

realizados por um médico e um educador físico, a fim de serem aplicados os critérios 

de exclusão. Em seguida, realizou-se a avaliação antropométrica (composição 

corporal, estatura, massa corporal, circunferência da cintura, circunferência do quadril, 

RCQ e IMC), testes da VOP radial e de uma repetição máxima (1RM). Em sequência, 

todo o TF foi realizado por 10 semanas. 

As medidas antropométricas foram tomadas por um examinador calibrado 

(menor coeficiente de correlação intraclasse igual a 0,7), de acordo com o manual de 

ISAK, segundo Marfell-Jones et al (17). Para verificar o peso e a estatura utilizou-se 

uma balança antropométrica mecância (Filizola®, São Paulo, Brasil) com precisão de 

100 gramas e estadiômetro com precisão de 0,1cm. O protocolo utilizado para o cálculo 

da composição corporal foi o proposto por Jackson e Pollock de 3 dobras cutâneas , 

utilizando-se um compasso Langer (Cambridge, Maryland). Para medir as 

circunferências utilizou-se uma fita métrica (Sanny®,São Paulo, Brasil).     



 
 

A VOP foi verificada por um dispositivo tonométrico tipo Complior® Paris, 

França com reprodutibilidade acima de 0.7, avaliada através do coeficiente de 

correlação intraclasse.  Foi realizada a medida carótida-radial, sendo complementada 

com medida pós-isquemia. Os sujeitos foram submetidos à medida do peso, estatura e 

distância carótida-radial. Após um repouso de cinco minutos, os mesmos tiveram a 

frequência cardíaca e pressão arterial medidas no membro superior esquerdo na 

posição sentada (18).   

Cada indivíduo foi colocado em uma maca em decúbito dorsal e após cinco 

minutos de repouso, colocado os transdutores na região carotídea e radial onde se 

obtinha a melhor onda de pulso. Novamente se confirmou a distância carótida-radial 

antes da obtenção das medidas. Foram capturadas então cerca de dez ondas de pulso 

que foram analisadas automaticamente tomando como resultado a média e desvio 

padrão da velocidade (m/seg) e tempo (seg). O sujeito permaneceu em repouso, sendo 

então insuflado o manguito acima da artéria radial por 5 minutos, num valor 40mmHg 

acima da pressão arterial sistólica. Ao término do tempo, o manguito foi desinflado e, 

após um minuto, realizada novamente a medida da VOP carótida-radial (18). 

Após 48 horas da realização de todos os exames e testes iniciais os sujeitos 

foram submetidos ao TF onde os treinos foram realizados 3 vezes por semana durante 

o período de 10 semanas, com a duração de 30 minutos e intervalo mínimo de 48 

horas entre as sessões. Independente do motivo das faltas, o sujeito que não obteve o 

mínimo de 80% de frequência ou que teve três faltas consecutivas foi imediatamente 

eliminado da pesquisa. 

Na primeira semana do treinamento proposto, as duas primeiras sessões 

foram feitas com cargas mínimas, visando apenas o aprendizado e correção de cada 

exercício. Na terceira seção de treinamento foi realizado o teste de 1RM e descobertas 



 
 

as cargas que seriam treinadas. Antes de ser realizado o teste de 1RM, foi feito um 

aquecimento composto de uma caminhada de 3 minutos, seguidos da realização de 10 

repetições de cada exercício que seria testado, com cargas mínimas. A meta foi 

encontrar a carga máxima que poderia ser levantada em cada exercício com a técnica 

correta e sem compensar o movimento. Inicialmente, foram testados os exercícios que 

compreendiam grandes grupamentos musculares para depois os que envolviam os 

pequenos grupos, sempre alternando a ordem entre membros superiores e inferiores 

para não fadigar os participantes. O teste foi escolhido por ser confiável para 

sedentários (19).   

Cada sessão do TF foi composta de 8 exercícios principais e 5 

complementares. Os principais foram realizados com 70% da carga máxima em 3 

séries de 10 repetições. O intervalo usado entre as séries foi de 30 segundos e o 

tempo de execução de 1 segundo para a fase concêntrica e 2 segundos para a 

excêntrica, exatamente por se ter encontrado uma maior prevenção do aumento da RA, 

quando se tem rápida contração concêntrica e lenta excêntrica, do que o inverso (20). 

O aumento dessas cargas foi de forma progressiva (21). Os exercícios 

complementares tiveram apenas função de proteção articular e aquecimento para a 

realização dos demais, sendo executados em apenas uma série de 12 repetições. Por 

isso, não sofreram alteração de carga e nem foram submetidos ao teste de 1RM.  

Para o grupo de exercícios principais, foram escolhidos: remada alta, 

remada baixa, flexão dos cotovelos (rosca direta), extensão dos cotovelos, supino reto, 

cadeira extensora, cadeira flexora e agachamento Smith por serem exercícios de fácil 

realização, segurança de execução e que englobam os principais grupos musculares. 

Os complementares foram a extensão do pé, flexão do tronco (abdominais), extensão 

do tronco, rotação interna e externa do ombro. Assim, todos os principais grupamentos 

musculares foram trabalhados (22).  



 
 

 Todos os participantes foram orientados por uma nutricionista a manter os 

mesmos hábitos alimentares de antes do treinamento, durante todo ele, para que não 

houvesse influência de uma possível mudança da dieta sobre os resultados. Para 

tanto, foi realizado um inquérito alimentar (na primeira, quinta e última semana do 

experimento) para verificar se tais hábitos haviam sido mantidos. Os indivíduos que 

não mantiveram os mesmos hábitos foram excluídos da pesquisa. Ainda através do 

inquérito alimentar, toda a amostra foi avaliada quanto à existência de alguma 

diferença na dieta que pudesse trazer vantagem ou desvantagem nutricional a um 

indivíduo em relação aos demais. Caso existisse, o mesmo seria eliminado. Logo após 

48 horas do termino da realização do TF foram realizados novamente a avaliação 

antropométrica e o teste da VOP. 

Análise estatística 

Os resultados obtidos ao término da pesquisa foram analisados 

estatisticamente, comparando a linha base (antes) com os resultados após a 

intervenção do TF. Quanto às modificações na VOP e medidas antropométricas, 

através dos testes t de Student para amostras emparelhadas para os parâmetros que 

tiveram distribuição normal e para os que não a possuíram, o Wilcoxon, no sentido de 

verificar diferenças nos parâmetros antes e depois do treinamento. A influência da 

variável gênero sobre a VOP e medidas antropométricas, antes e após o TF, foi 

verificada através do teste de Mann-Whitney. Em relação à idade, a sua influência 

sobre a VOP e medidas antropométricas foi testada através do coeficiente de 

correlação de Pearson. Para todos os testes estatísticos, utilizou-se um nível de 

confiança de 95%.                              

RESULTADOS 

 



 
 

Dos 30 indivíduos que iniciaram o treinamento, 18 (60%) eram mulheres e 

12 (40%) homens. Apenas 17 concluíram o mesmo, sendo eles cinco (29,4%) do sexo 

masculino e doze (70,6%) do feminino, gerando uma perda de 43,3% da amostra. Essa 

perda se deveu ao fato dos treinamentos serem desenvolvidos em 30 seções e a baixa 

tolerância às faltas, no máximo 6 alternadas ou 3 se fossem seguidas, para não 

atrapalhar o efeito dos treinos nos resultados. Durante a intervenção nenhum sujeito 

usou qualquer medicação e nem sofreu qualquer lesão. 

Os dados referentes às medidas antropométricas antes e após se encontram na 

tabela 1.  

 

Tabela 1 

 

A partir da caracterização da amostra, pode-se perceber que o perfil dos 

indivíduos que compuseram o grupo de treinamento foi adultos jovens, de estatura e 

peso medianos, com RCQ e IMC de baixo risco ao desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, porém com percentual de gordura (independente do sexo) acima do 

desejável. A mesma tinha o valor da VOP dentro do normal. 

Ao comparar a VOP inicial com a VOP final dos indivíduos submetidos ao TF 

proposto, não houve diferença significativa entre elas (p = 0.469). Testou-se se havia 

diferença entre homens e mulheres antes e depois do exercício. O mesmo resultado foi 

encontrado, ou seja, homens e mulheres não diferiram significativamente quanto à 

VOP nem antes (p = 0.833), nem depois (p = 0.752). Verificou-se ainda, se existia uma 

correlação entre idade e VOP antes e após o exercício, onde não houve correlação, 

nem antes (p = 0.590 e r = 0.141), nem depois do treinamento (p = 0.355 e r = 0.239). 

Após o experimento, houve diminuição significativa do percentual de 

gordura, massa de gordura, circunferência da cintura e quadril, ocorreu um aumento 



 
 

significativo da massa livre de gordura. O IMC, massa corporal e o RCQ não sofreram 

alterações significativas. Do mesmo modo que para a VOP, as variáveis sexo e idade 

não interferiram nas medidas antropométricas (p = 1.00). 

 

DISCUSSÃO 

 

Ainda controversos são os efeitos do TF na RA. Existe ainda uma grande 

tendência de se acreditar que tal treinamento aumentaria esse parâmetro (1,5). No 

presente estudo, onde adultos de ambos os sexos participaram de um TF, não se 

observou alteração no valor da VOP. Um dos fatores que justificam esse resultado 

pode ser o cuidado que se procurou ter na execução dos exercícios, quanto à 

velocidade da contração concêntrica ser mais rápida do que a excêntrica, baseados 

num estudo que se obteve uma maior RA quando se tinha uma contração concêntrica 

mais lenta (20). Uma outra justificativa se deve ao fato de que se aumentou as cargas 

de treinamento sem ter aumentado o volume do mesmo. Tal hipótese foi aventada no 

estudo de Heffernan et al (23) que não obteve aumento da VOP, quando se teve o 

mesmo procedimento adotado nesse estudo. Tais efeitos foram decorrentes das 

alterações provocadas pelo TF nas células musculares lisas da parede arterial (20, 23). 

Em relação ao tempo de duração do TF no presente experimento, que foi 

apenas de 10 semanas, este pode também ter influenciado para que não houvesse 

alteração no valor da VOP, pois uma alteração nos componentes estruturais (por 

exemplo, a composição de elastina e colágeno) demandaria um tempo bem maior (23). 

Alguns estudos afirmam que treinar força por muito tempo estaria relacionado ao 

aumento da RA (10,24). Assim, quando se verificou esse parâmetro em atletas jovens 

do sexo masculino ligados a atividades aeróbias (endurance) ou esportes ligados à 

força, ou ainda em sedentários como o grupo controle, encontrou-se uma maior VOP 

nos atletas ligados à força do que nos de endurance ou sedentários (10). Em outro 



 
 

trabalho, nadadores que treinavam força por muito tempo, também aumentavam os 

valores da VOP (24). 

Similarmente ao encontrado nesse estudo, outra pesquisa realizada em 37 

adultos submetidos ao TF não encontrou alteração na VOP. Ressalta-se que se tinha 

um TF diferente do presente estudo, apesar da carga ser a mesma (70% RM), existia 

um intervalo entre os exercícios de 2-3 minutos e era aplicada apenas uma série além 

do aquecimento, o que aumentou o tempo de recuperação e diminuiu a exigência 

metabólica (25). Entretanto, na presente pesquisa os intervalos usados eram de 

apenas 30 segundos e eram utilizadas 3 séries dos exercícios principais, fator esse que 

aumentou a intensidade do treinamento. Nesse sentido, observou-se que 24 homens 

que treinavam regularmente força, não diferiram dos sedentários quando submetidos a 

uma avaliação da VOP, sob o efeito agudo de um exercício aeróbio com máxima 

intensidade (26). Em outro estudo, força muscular teve uma associação inversa com a 

RA (27). 

Quanto aos exercícios escolhidos, no presente estudo, optou-se por 

exercitar tanto os membros inferiores, quanto os superiores. No entanto, o estudo de 

Okamoto et al (20), que trabalhou os membros em separado encontraram que somente 

o grupo que exercitou os membros superiores aumentou a RA.  

Num TF envolvendo 30 adultos, mesmo havendo melhora em outros 

parâmetros cardiovasculares, como na pressão sanguínea, se observou um aumento 

da VOP (1). Em 23 mulheres, com o TF de intensidade inferior ao presente estudo, 

também se observou uma maior RA (28). Porém, num estudo realizado em 25 

indivíduos do mesmo sexo, submetidos a um TF de intensidade moderada, por um 

período de 12 semanas e duas sessões de treino semanal, não ocorreu aumento na 

RA (15). Já quando 20 mulheres adultas foram submetidas a um TF de baixa 



 
 

intensidade se encontrou uma melhoria dos valores da VOP (20). Assim, a intensidade 

do TF parece ter relação com o aumento da RA.  

No presente estudo, quanto à influência do gênero, os resultados dos 

homens não foram diferentes significativamente das mulheres, nem na linha base nem 

após o experimento. Apesar de estudos apontarem que a VOP e as medidas 

antropométricas se correlacionam com a idade, mostrando que o aumento da idade 

provoca o aumento da RA (29,30) e do percentual de gordura provocado pela 

diminuição da massa livre de gordura (22), na presente pesquisa não existiu essa 

correlação. O motivo dessa não existência se deve ao fato da faixa etária da presente 

amostra ser quase homogênea (25).  

Nesse estudo, foi observado a diminuição da massa de gordura e aumento 

da massa livre de gordura, consequentemente se diminuiu o percentual de gordura e 

não se alterou o IMC. Apesar da RCQ não apresentar mudanças, tanto a circunferência 

da cintura quanto a do quadril diminuíram, fato que suporta a diminuição de gordura 

central e, consequentemente, do risco de desenvolver doenças cardiovasculares (22). 

A massa corporal não se alterou porque o ganho de massa livre de gordura foi muito 

próximo ao da perda da massa de gordura.  

A não aleatorização da amostra e o tamanho da mesma, composta por 

apenas trinta indivíduos dos quais se perderam treze, assim como a ausência do 

controle foram fatores limitantes do estudo. 

Os achados do presente estudo nos levam a crer que o TF proposto não 

ocasiona o aumento da RA, e, consequentemente da VOP. Portanto, os adeptos de tal 

treinamento podem se beneficiar, com segurança, da melhoria na composição corporal 

sem que haja um aumento no risco de desenvolver doenças no sistema cardiovascular.  
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Tabela 1. Dados antropométricos e VOP antes e depois do treinamento 

 Antes do treinamento Depois do treinamento  

 Média ± dp Ic(95%) Média± dp Ic(95%) p 



 
 

% G 

MC 

25.36±4.21 

70.61±15.74 

23.49-27.23 

63.64-77.59 

22.07±3.43 

70.9±15.73 

20.55-23.59 

63.92-77.87 

<0.001 

0.226 

 Mediana Q25 – Q75 Mediana Q25 – Q75 p 

MG 16.79 13.97-21.74 14.82 12.29-18.32 <0.001 

MLG  53.37 41.44-62.5 55.37 43.96-67.23 <0.001 

IMC 22.8 20.70-27 22.76 20.45-27.85 0.212 

Cintura 68.5 63.75-76.75 68 61.7-75.75 0.021 

Quadril 95 93-100 93 91.75-99.25 0.032 

RCQ 

VOP 

0.69 

9.00 

0.682-0.792 

8.00-10.00 

0.69 

9.00 

0.67-0.81 

8.50-10.00 

0.777 

0.469 

Legenda: %G= percentual de gordura; MC= massa corpo ral; MG= massa de 

gordura; MLG= massa livre de gordura. 
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Resumo 

O aumento da Proteína C-Reativa ultra-sensível (PCR) é considerado fator de risco 

para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e o Treinamento de Força 

muscular (TF) tem sido apontado por alguns estudos, como um dos responsáveis por 

esse aumento. O consumo máximo de oxigênio (VO2máx) e o Limiar Anaeróbio (LA) 

são utilizados para avaliar a capacidade cardiorrespiratória, porém, em muitos estudos 

o TF não apresentou melhora nessas variáveis. Assim, o objetivo desse estudo foi 

verificar a influência do TF, com frequência de três sessões semanais e duração de dez 

semanas, sobre parâmetros cardiovasculares como: PCR, consumo máximo de 

oxigênio (VO2máx) e LA. Trata-se de um estudo de intervenção do tipo antes-depois, 

cuja amostra foi composta por 30 indivíduos adultos, com idade compreendida entre 18 

e 40 anos, de ambos os sexos e sedentários há pelo menos três meses. Foram 

realizados todos os testes e exames, antes e logo após o experimento. As variáveis 

independentes, idade e sexo foram aferidas no sentido de verificar seus efeitos sobre 

as variáveis dependentes finais avaliadas. Ao comparar os parâmetros 

cardiovasculares iniciais com os obtidos após a intervenção nos indivíduos submetidos 

ao TF proposto, não houve diferença significativa no nível da PCR (p=0,247) 

plasmático, porém houve aumento no Limiar Anaeróbio (LA) (p=0,004) e no consumo 

máximo de oxigênio (VO2máx) (p=0,052). Os achados do presente estudo nos levam a 



 
 

crer que o TF proposto não aumenta a PCR e tem efeito positivo na melhoria de 

capacidade cardiorrespiratória dos seus praticantes. 

Palavras chaves: Proteína C-reativa ultrassensivel; Consumo máximo de oxigênio; 

Limiar Anaeróbio; Treinamento de força muscular; atividade física. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, as pesquisas científicas envolvendo atividade física vêm ganhando 

popularidade pelas descobertas dos seus benefícios aos praticantes e prejuízos aos 

sedentários. Sabe-se que a prática de exercícios de forma regular tem efeito benéfico 

no tratamento e prevenção de diversas doenças como cardiopatias, obesidade, 

diabetes, câncer, enfermidades que atingem o sistema músculo-esquelético, dentre 

outras.6,7 

O Treinamento de Força (TF) vem ganhando vários adeptos nos últimos anos, 

tornando-se umas das atividades físicas mais praticadas no Brasil e no mundo, 

provavelmente, pelos vários benefícios que podem ser obtidos através do mesmo. 

Grande parte dos resultados positivos provém da hipertrofia muscular que proporciona 

diretamente o aumento da força muscular, da qualidade de vida, da estética corporal e 

do metabolismo basal (combatendo a obesidade por aumentar o gasto calórico diário), 

com o mínimo de risco de lesão articular ou muscular, desde que haja uma boa 

execução dos exercícios.Por anos, o TF esteve praticamente ausente dos 

experimentos envolvendo exercício físico e benefícios cardiovasculares (CV). Ainda 

não são maioria as pesquisas nessa área, e consequentemente, não são totalmente 

claros os benefícios desse treinamento ao sistema CV6 . 

Por meio da ergoespirometria computadorizada se pode determinar de forma 

precisa a capacidade cardiorrespiratória e metabólica de um indivíduo, através da 

medida direta do consumo máximo de oxigênio (VO2máx), assim como do limiar 



 
 

anaeróbio (LA)23. Já em 1985, Szlachcic et al22 (1985) verificaram que indivíduos 

cardiopatas com o VO2máx <10 ml/Kg/min tinham mortalidade de 77% em um ano, 

enquanto os com VO2máx entre 10 e 18 ml/Kg/min esse índice diminuía para 14%. As 

alterações positivas nesses parâmetros geralmente estão associadas ao treinamento 

de atividades aeróbias puras e existindo uma tendência de melhores resultados quando 

combinadas ao TF13,14.  

Alguns estudos mostram que quando indivíduos, mesmo sedentários, são 

submetidos apenas ao TF, não aumentam o VO2máx nem o LA, provavelmente por 

geralmente se utilizar um intervalo de 1 a 3 minutos entre as séries dos exercícios de 

força, acarretando uma diminuição da exigência do sistema cardiorrespiratório durante 

a sessão de treinamento4,21.  

Atualmente, outro parâmetro que também tem sido utilizado como um importante 

fator de risco cardiovascular é o nível da proteína C-reativa ultra sensível (PCR), pois 

um nível alto dessa proteína é associada a aterosclerose e a doenças crônicas, como 

diabetes e hipertensão15. A PCR está intimamente ligada, em longo prazo, à morte por 

causa cardíaca11.Portanto, identificar um nível auto da PCR no sangue é um fator de 

risco confiável para o desenvolvimento de tais enfermidades15. 

Algumas das terapias para redução nos níveis da PCR concentram-se na 

diminuição da gordura corporal, porém, acredita-se que pode-se obter melhores 

resultados quando associados a exercícios físicos.No entanto, ainda controversos são 

os efeitos positivos do TF sobre esse parâmetro16. 

O TF tem papel muito importante na redução da mortalidade, assim como no 

aumento da qualidade de vida dos seus praticantes, por promover melhoras em 

diversos parâmetros do funcionamento do corpo21. Todavia, paradoxais são os seus 

efeitos sobre alguns parâmetros cardiovasculares como o nível da PCR, VO2máx e 

LA15,23. Assim, o objetivo desse estudo foi verificar a influência do TF, com frequência 



 
 

de três sessões semanais de 30 minutos e intervalo de 30 segundos entre as séries, 

sobre a PCR, VO2máx e LA.  

2. METODOLOGIA 

O presente estudo trata de uma pesquisa de intervenção do tipo antes-

depois, cuja amostra foi composta por 30 indivíduos, número este correspondente ao 

menor tamanho de amostra que permite a dispersão adequada dos dados18. Estes 

foram selecionados de forma intencional, baseado na busca por treinamento em uma 

academia de musculação na cidade do Natal-RN, Brasil. Os mesmos eram adultos 

saudáveis com idade compreendida entre 18 e 40 anos, com mediana de 24.5 anos, de 

ambos os sexos, sem distinção de classe social, e sedentários pelo menos há três 

meses. Toda os indivíduos foram submetidos ao treinamento de força.                                                                                                     

 Os Critérios de inclusão foram: Ter idade compatível com a população 

proposta, ser saudável, estar de acordo com a realização de todos os testes e exames, 

assinar o termo de consentimento livre e esclarecido e estar sedentário a pelo três 

meses. Foram excluídos da pesquisa indivíduos portadores de infecção crônica, 

inflamação clinicamente detectável, qualquer tipo de distúrbio cardiovascular ou de 

qualquer limitação no sistema musculoesquelético, como hérnia de disco, lesão 

muscular, artrose ou artrite que comprometesse a execução dos exercícios e colocasse 

em risco à sua saúde, ou ainda que estivessem sob o uso contínuo de medicações que 

pudessem influenciar os resultados.   

O desfecho do estudo foi o nível da PCR avaliada a partir da variável 

dependente PCR, e os parâmetros cardiovasculares, ligados a capacidade 

cardiorrespiratória, avaliadas a partir das variáveis dependentes VO2Máx e LA. As 

variáveis independentes idade e sexo foram estudadas como possíveis determinantes 

da alteração ou não dos resultados ao final do treinamento.  



 
 

A coleta de dados iniciou-se com os exames clínico e físico, realizados por 

um médico e um educador físico, a fim de serem aplicados os critérios de exclusão. Em 

seguida, realizou-se o exame do nível da PCR no plasma, os testes da 

ergoespirometria e de uma repetição máxima (1RM).  

Para avaliação dos níveis de PCR foi utilizado o método de turbidimetria com 

intensificação da reação por partículas utilizando um espectrofotômetro Cobas Mira 

Plus (Roche Diagnostics, EUA, Minnesota), com Calibrador e soro controle Biosystem 

(Bayer, Wiirzburg, Alemanha).1 

Por meio da ergoespirometria foi avaliada de maneira precisa a capacidade 

cardiorrespiratória e metabólica, através da medida direta do VO2máx. Esse teste 

também permitiu a determinação do LA. Esse limiar fornece de forma precisa e não-

invasiva, as intensidades do exercício em que predominam o metabolismo aeróbio e 

anaeróbio, possibilitando uma prescrição adequada da intensidade do exercício para 

cada indivíduo.23 O teste foi realizado em laboratório climatizado, com temperatura 

entre 20 e 24oC, em uma esteira rolante computadorizada (Inbrasport ATL®), com 

protocolo contínuo, de carga crescente, com carga inicial de 4,0Km/h (durante dois 

minutos), incrementos de 1,0 km/h a cada minuto, até 10,0km/h. Em seguida, 

incrementos de 2,5% de inclinação/minuto, até a exaustão3. 

As medidas do consumo de oxigênio, gás carbônico e da ventilação pulmonar 

foram obtidas de forma direta, a cada 20 segundos, por um analisador de gases 

metabólicos (VO2000- Aerosport Medical Graphics®). O VO2max foi determinado pelo 

menos por três dos seguintes critérios: quando o consumo de oxigênio atingia um platô 

(variação < 2 ml/kg/min) mesmo com o aumento da intensidade do esforço; a razão das 

trocas respiratórias (R) ≥ 1,10; pequena variação da frequência cardíaca em esforço 

máximo, ou seja, variação de + 5bpm da frequência cardíaca máxima prevista para a 



 
 

idade; e quando os sujeitos atingiam a fadiga máxima que as impedia, voluntariamente, 

de continuar o esforço, ou seja, percepção subjetiva de esforço (escala de Borg) > 1724. 

O limiar anaeróbio foi determinado por método ventilatório (limiar ventilatório), 

pelos seguintes critérios: hiperventilação pulmonar, aumento sistemático do equivalente 

ventilatório para o oxigênio, aumento abrupto da razão de trocas gasosas. A frequência 

cardíaca durante o teste foi determinada pelos intervalos R-R(derivações MC5, AVF e 

V2) do Eletrocardiograma (eletrocardiógrafo Dixtal EP3R) e expressa em batimentos 

por minuto (bpm). O consumo máximo de oxigênio e o limiar anaeróbio são 

considerados importantes indicadores da capacidade cardiorrespiratória24. 

Após 48 horas da realização de todos os exames e testes iniciais, os sujeitos 

foram submetidos ao TF, onde os treinos foram realizados 3 vezes por semana durante 

o período de 10 semanas, com a duração de 30 minutos e intervalo mínimo de 48 

horas entre as sessões. Independente do motivo das faltas, o sujeito que não obteve o 

mínimo de 80% de frequência ou que teve três faltas consecutivas foi imediatamente 

eliminado da pesquisa. 

Na primeira semana do treinamento proposto, as duas primeiras sessões 

foram feitas com cargas mínimas, visando apenas o aprendizado e correção de cada 

exercício. Na terceira sessão de treinamento foi realizado o teste de 1RM e 

descobertas as cargas que seriam treinadas. Antes de ser realizado o teste de 1RM, foi 

feito um aquecimento composto de uma caminhada de 3 minutos, seguidos da 

realização de 10 repetições de cada exercício que seria testado, com cargas mínimas. 

A meta foi encontrar a carga máxima que poderia ser levantada em cada exercício com 

a técnica correta e sem compensar o movimento. Inicialmente, foram testados os 

exercícios que compreendiam grandes grupamentos musculares para depois os que 

envolviam os pequenos grupos, sempre alternando a ordem entre membros superiores 

e inferiores para não fadigar os participantes. O teste foi escolhido por ser confiável 



 
 

para sedentários9. 

Cada sessão do TF foi composta de 8 exercícios principais e 5 

complementares. Os principais foram realizados com 70% da carga máxima em 3 

séries de 10 repetições. O intervalo usado entre as séries foi de 30 segundos e o 

tempo de execução de 1 segundo para a fase concêntrica e 2 segundos para a 

excêntrica. O aumento dessas cargas foi de forma progressiva7. Os exercícios 

complementares tiveram apenas função de proteção articular e aquecimento para a 

realização dos demais, sendo executados em apenas uma série de 12 repetições. Por 

isso, não sofreram alteração de carga e nem foram submetidos ao teste de 1RM.  

Para o grupo de exercícios principais, foram escolhidos: remada alta, 

remada baixa, flexão dos cotovelos (rosca direta), extensão dos cotovelos, supino reto, 

cadeira extensora, cadeira flexora e agachamento Smith por serem exercícios de fácil 

realização, segurança de execução e que englobam os principais grupos musculares. 

Os complementares foram a extensão do pé, flexão do tronco (abdominais), extensão 

do tronco, rotação interna e externa do ombro. Assim, todos os principais grupamentos 

musculares foram trabalhados7. 

Todos os participantes foram orientados por uma nutricionista a manter os 

mesmos hábitos alimentares de antes do treinamento, durante todo ele, para que não 

houvesse influência de uma possível mudança da dieta sobre os resultados. Para 

tanto, foi realizado um inquérito alimentar (na primeira, quinta e última semana do 

experimento) para verificar se tais hábitos haviam sido mantidos. Os indivíduos que 

não mantiveram os mesmos hábitos foram excluídos da pesquisa. Ainda através do 

inquérito alimentar, toda a amostra foi avaliada quanto à existência de alguma 

diferença na dieta que pudesse trazer vantagem ou desvantagem nutricional a um 

indivíduo em relação aos demais. Caso existisse, o mesmo seria eliminado. 



 
 

Logo após 48 horas do término do período proposto para a intervenção do 

TF, foram realizados novamente a avaliação dos parâmetros cardiovasculares 

estudados. Consequentemente, os resultados obtidos dessa pesquisa foram 

analisados estatisticamente, comparando a linha base (antes) com os resultados após 

a intervenção do TF. Quanto às modificações nos parâmetros cardiovasculares, 

através dos testes t de Student para amostras emparelhadas para os parâmetros 

quetiveram distribuição normal e para os que não a possuíram, o Wilcoxon, no sentido 

de verificar diferenças nos parâmetros antes e depois do treinamento. A influência da 

variável gênero sobre os parâmetros cardiovasculares, antes e após o TF, foi verificada 

através do teste de Mann-Whitney. Em relação à idade, a sua influência sobre os 

parâmetros cardiovasculares foi testada através do coeficiente de correlação de 

Spearman. Para todos os testes estatísticos, utilizou-se um nível de confiança de 95%.                                 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN estando de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 

com o parecer 042/2010 e registro no CAAE 0227.0.051.000-09. 

RESULTADOS  

Dos 30 indivíduos que iniciaram o treinamento, dos quais eram 18 mulheres 

(idade média de 23,75 anos) e 12 homens (idade média de 26 anos), apenas 16 

concluíram o mesmo, sendo eles 5 do sexo masculino e 11 do feminino, gerando uma 

perda de 46,6% da amostra. Devido aos treinamentos serem desenvolvidos em 30 

seções e a baixa tolerância às faltas, no máximo 6 faltas ou 3 se fossem seguidas, para 

não atrapalhar o efeito dos treinos nos resultados, foram perdidos 14 indivíduos da 

pesquisa. Em relação aos parâmetros cardiovasculares da amostra, antes e após o TF 

estes se encontram na tabela 1. 

 



 
 

Tabela1: Médias e desvios padrão dos parâmetros cardiovasculares antes e após o TF. 

Parâmetros  Inicial  

Média ±dp 

Final  

Média ±dp 

p 

VO2máx (ml/kg/min) 30,15 ±4,37 31,37± 4,93 0,052 

LA (bpm) 130,38 ±9,736 134,56 ±10,03 0,010 

PCR (mg/dL) 0,231± 0,261 0,223 ±0,241 0,247 

Legenda: VO 2máx= consumo máximo de oxigênio; LA= Limiar anaerób io; PCR= 
Proteína C-reativa ultra-sensível. 

 

Após o TF houve melhora significativa no LA. Do mesmo modo, ocorreu um 

aumento do VO2máx tendo este se situado no limiar de significância estatística. Em 

relação a PCR houve diminuição, mas não de forma significativa nos seus níveis. A 

idade não influenciou os resultados em nenhum dos parâmetros avaliados nem antes 

nem após o TF. Porém, o gênero influenciou resultados referentes ao VO2máx e LA, 

dando vantagem  aos indivíduos do sexo masculino, entretanto, já existia essa 

diferença antes do treinamento e permaneceu após. As figura abaixo, representam a 

relação entre o sexo e as variáveis dependentes PCR, VO2máx e LA. 

 

 



 
 

  

 

Figura 1: Box-plots da relação entre a variável sexo e a PCR, VO2máx e LA.  

 

Discussão 

Algumas das terapias para redução nos níveis da PCR concentram-se na 

diminuição do peso corporal, porém acredita-se que se pode obter melhores resultados 

quando se associa dieta a exercícios físicos25. Alguns estudos mostram-se ainda 

controversos quanto à influência da atividade física, e de cada tipo dela, no nível de 

PCR no plasma12,25  . 

Numa pesquisa onde dividiram os seus participantes em dois grupos, 

CARDIO e FLEX, conforme o tipo de exercício que seria realizado, no CARDIO 

estavam os indivíduos que realizaram atividades aeróbias com intensidade elevada e 

no grupo FLEX os que executaram exercícios de alongamento e de força em aparelhos 

de musculação, com intensidade moderada de carga. Ao final da pesquisa concluíram 

que o grupo CARDIO apresentou melhores resultados quanto ao nível de redução da 



 
 

PCR.8Já Donges, Duffield e Drinkwater5 (2010) quando inseriram sua amostra aos 

mesmos dois tipos de atividade física apenas encontrou diminuição nesse parâmetro 

no grupo que realizou apenas o TF e  Marcel et al12 (2005) não encontraram mudança 

significativa nos níveis dessa proteína quando a sua amostra foi submetida apenas ao 

treinamento aeróbio.  

Em outro experimento em que a intervenção teve a duração de 12 meses, 

bem mais tempo do que o tempo de todos os estudos aqui apresentadas, encontraram 

diminuição na PCR tanto quando os indivíduos treinaram apenas aeróbios e quando 

combinaram esse treinamento ao TF2,20. Portanto, no presente estudo provavelmente 

devido ao tempo de intervenção que foi de apenas 10 semanas e ao fato de não ter 

combinado o TF ao treinamento aeróbio, o TF proposto aparentemente não diminuiu 

significativamente os níveis da PCR. Em concordância, Levinger et al (2009) em estudo 

com adultos, também realizaram um TF por 10 semanas e não observaram redução 

nos níveis da PCR10. 

Quando idosos foram submetidos ao TF com duração de 32 semanas onde 

avaliaram o nível da PCR no início do treinamento, na décima sexta semana e no fim 

do experimento (trigésima segunda semana) encontram resultados bem mais 

expressivos na diminuição dessa proteína, apenas na última semana, mostrando mais 

uma vez que o tempo de treinamento pode ser um fator limitante para a redução da 

PCR15. 

Quanto ao efeito do TF no VO2máx e LA estudos mostram que a prática 

apenas desse tipo treinamento parece não ser suficiente para melhorar esses 

parâmetros. 13,14 Quando, Mandic et al14 (2009) inseriram indivíduos sedentários em um 

programa de atividade física e dividiram os sujeitos em 3 grupos de acordo como tipo 

de exercício (TF, treinamento aeróbio e combinado que seria os dois juntos). O único 

grupo que não melhorou o VO2máx e o LA foi o grupo que realizou o TF. Em outro 



 
 

estudo mais antigo, onde submeteram homens adultos sedentários nos mesmos tipos 

de treinamento, o grupo que treinou apenas força também não melhorou os mesmos 

parâmetros.13 Por fim, Shaw, Shaw e Brown17 (2009) também encontraram os mesmos 

resultados quando se avaliou a influência do tipo de exercício físico nesses parâmetros 

no mesmo tipo de amostra. Em outras amostras, como atletas de ciclismo21 e mulheres 

adultas,4 o TF não melhorou a capacidade cardiorrespiratória dos indivíduos, nesse 

sentido, esse treinamento parece não ter influência positiva no VO2máx, nem no LA.  

No presente estudo, contrário aos estudos acima apresentados, foi 

evidenciada uma melhora em nível do limiar de significância no VO2máx (existindo um 

aumento da quantidade máxima de oxigênio que o organismo consegue captar e 

utilizar do ar que está inspirando para gerar trabalho) e aumentou de forma significativa 

o LA (dessa maneira, o acúmulo de acido lático só será maior do que a remoção no 

organismo, quando os indivíduos forem submetidos a uma carga de trabalho aeróbio 

maior do que antes do experimento), portanto, o TF proposto, mesmo com um duração 

de apenas 30 minutos tem efeito positivo no sistema cardiovascular. 

 Um fato que pode ter diferenciado dos outros resultados é a utilização do 

intervalo mais baixo (30 segundos) em relação às demais pesquisas, mesmo 

trabalhando com uma intensidade elevada de cargas.  Assim, nesse estudo existiu uma 

exigência bem maior do sistema cardiorrespiratório e muscular. Logo, tanto a 

frequência cardíaca quanto a pressão arterial se mantiveram mais elevadas por não 

terem mais tempo de recuperação, o que também provocou um desgaste metabólico 

maior nos músculos, conjuntamente com a utilização de cargas elevadas4.  

Ao compararmos a nossa pesquisa com a de Souza et al19 (2008) que  

submeteram 20 mulheres sedentárias a um treinamento similar ao apresentado em 

nosso estudo, com 12 semanas de duração, 3 vezes por semana, porém com a 

intensidade de 30% de 1RM, 3 séries de 25 repetições para cada exercício e a duração 



 
 

de uma hora para cada sessão. Mesmo sendo um TF que se gastou o dobro de tempo 

para cada sessão do presento estudo, não tiveram um aumento significativo do LA, 

porém, obtiveram uma melhora um pouco maior no VO2máx. 

Apesar da importância dessa pesquisa são fatores limitantes o tamanho da 

amostra e a ausência do grupo controle, entretanto, de todos os estudos apresentados 

aqui nenhuma alteração significativa foi encontrada em nenhuma das variáveis (PCR, 

VO2máx e LA) em seus respectivos grupos controles. 

Conclusão 

Os achados desse trabalho nos levam a crer que os indivíduos praticantes 

do TF proposto podem se beneficiar da melhoria da capacidade cardiorrespiratória, por 

aumentar o VO2máx e LA, sem que haja um aumento no risco de desenvolver doença 

cardiovascular, pois não provocou alteração no nível da PCR.  

 

REFERÊNCIAS: 

1-Anand SS, Razak F, Davis B. Creactive protein as a screening test for cardiovalcular 

risk in a multiethnic population. ArteriosclerthrombVasc Biol. 2004; 21(8):1509-15.  

2- Balducci S, Zanuso S, Nicolucci A, Fernando F, Cavallo S, Cardelli P, et al. Anti-

inflammatory effect of exercise training in subjects with type 2 diabetes and the 

metabolic syndrome is dependent on exercise modalities and independent of weight 

loss. NutrMetabCardiovascDis. 2010; 20(8):608-17. 

3- Barros Neto TL, Cesar MC, Tambeiro VL. Avaliacao da 

aptidaofisicacardiorrespiratoria In: Ghorayeb N, Barros Neto TL. O exercicio: 

preparacaofisiologica, avaliacao medica, aspectos especiais e preventivos. Sao Paulo: 

Editora Atheneu, 1999;3-13. 



 
 

4- Cesar Mde C; Borin JP; Gonelli PR; Simoes RA; de Souza TM; Montebelo MI. The 

effect of local muscle endurance training on cardiorespiratory capacity in young 

women.J Strength Cond Res. 2009 ;23(6):1637-43. 

5- Donges CE; Duffield R; Drinkwater EJ. Effects of resistance or aerobic exercise 

training on interleukin-6, C-reactive protein, and body composition.MedSci Sports 

Exerc. 2010; 42(2):304-13. 

6- Galvão DA, Taaffe DR, Spry N, Joseph D, Newton RU. A combined resistance and 

aerobic exercise program reverses muscle loss in men undergoing androgen 

suppression therapy for prostate cancer without bone metastases: a randomized 

controlled trial. Journal of Clinical Oncology.2010; 42(8):340–347. 

7- Karavirta, L., Häkkinen, A., Sillanpää, E., García, E. (2009)Effects of combined 

endurance and strength training on muscle strength, power and hypertrophy in 40–67-

year-old men. Escandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 20, 60-66. 

8- Kohut ML, McCann DA, Russell DW, Konopka DN, Cunnick JE, Franke WD. Aerobic 

exercise, but not flexibility/resistance exercise, reduces serum IL-18, CRP, and IL-6 

independent of β-blockers, BMI, and psychosocial factors in older adults. Brain, 

behavior and immunity. 2006; 20(3):201-209. 

9- Levinger, I., Goodman, C., Hare, D. L., Jerums, G., Toia, D., Selig, S. (2009)The 

reliability of the 1RM strength test for untrained middle-aged individuals. Journal of 

Science and Medicine in Sport12, 310-316.  

10- Levinger I, Goodman C, Peake J, Garnham A, Hare DL, Jerums G, et al. 

Inflammation, hepatic enzymes and resistance training in individuals with metabolic risk 

factors. Diabet Med. 2009; 26(3):220-7. 

11- Lindahl B, Toss H, Siegbahn A, Venge P, Wallentin L. Markers of myocardial 

damage and inflammation in relation to long-term mortality in unstable coronary 

disease. N Engl J Med. 2000; 34(3):1139–1147. 



 
 

12- Marcel TJ,  McAuley KA, Traustadóttir T, Reaven PD.  Exercise training is not 

associated with improved levels of C-reactive protein or adiponectin. 

Metabolism.ClinExperi. 2005; 54(4):533 – 541. 

13- Maiorana AJ; Briffa TG; Goodman C; Hung J. A controlled trial of circuit weight 

training on aerobic capacity and myocardial oxygen demand in men after coronary 

artery bypass surgery. J Cardiopulm Rehabil;17(4):239-47, 1997 Jul-Aug. 

14- Mandic S; Tymchak W; Kim D; Daub B; Quinney HA; Taylor D; Al-Kurtass S; 

Haykowsky MJ. Effects of aerobic or aerobic and resistance training on 

cardiorespiratory and skeletal muscle function in heart failure: a randomized controlled 

pilot trial. Clin Rehabil;23(3):207-16, 2009 Mar. 

15- Martins RA; Neves AP; Coelho-Silva MJ; Veríssimo MT; Teixeira AM. The effect of 

aerobic versus strength-based training on high-sensitivity C-reactive protein in older 

adults.Eur J Appl Physiol;110(1):161-9, 2010 Sep. 

16- Milani RV, Lavie CJ, Mehra MR. Reduction in C-reactive protein through cardiac 

rehabilitation and exercise training. J Am CollCardiol 2004;43:1056-1061. 

17- Shaw, BS, Shaw I, Brown GA(2009) Comparison of resistance and concurrent 

resistance and endurance training regimes in the development of  strength. 

JournalofStrengthConditioningResearch 23,2507-2514 

18- Sounis, E. (1975) Bioestatística: princípiosfundamentais, metodologiaestatística, 

aplicaçãoàsciênciasbiológicas. 2th edition. McGraw-Hill, São Paulo. 

19- Souza TMF, Cesar MC, BorinJP,Gonelli PRG, Simoes RA, MontebeloMIL.Efeitos 

do treinamento de resistência de força com alto número de repetições no 

consumomáximo de oxigênio e limiarventilatório de mulheres.RevBrasMed Esporte – 

Vol. 14, No 6 – Nov/Dez, 2008 513-517. 



 
 

20- Stewart LK; Flynn MG; Campbell WW; Craig BA; Robinson JP; Timmerman KL; 

McFarlin BK; Coen PM; Talbert E. The influence of exercise training on inflammatory 

cytokines and C-reactive protein.MedSci Sports Exerc;39(10):1714-9, 2007 Oct. 

21- Sunde A; Storen O; Bjerkaas M; Larsen MH; Hoff J; Helgerud J. Maximal strength 

training improves cycling economy in competitive cyclists. J Strength Cond 

Res;24(8):2157-65, 2010 Aug. 

22- Szlachac J, Massic DM, Kramer BL, Topic N, Tabau J - Correlates and prognostic 

implication of exercise capacity in chronic congestive heart failure. Am J Cardiol 1985; 

1037-42. 

23- Turíbio LBN,Tebexreni AS, Vera Lúcia Tambeiro. Aplicações práticas da 

ergoespirometria no atleta. Rev. Soc. Cardiol. Estado de São Paulo, vol. 11, nº 3 –695-

705 maio/junho, 2001. 

24- Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, Casaburi R, Whipp BJ. Principles of exercise 

testing and interpretation.3rd ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 1999. 

25- You T, Berman DM, Ryan AS. Effects of hypocaloric diet and exercise training on 

inflammation and adipocyte lipolysis in obese postmenopausal women.J. Clin. 

EndocrinolMetab2004;89:1739–1746. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 

 

A motivação para alcançar os resultados apresentados nesta dissertação se 

baseou nas tantas dúvidas que me deparei, desde quando comecei a treinar força 

muscular em aparelhos de musculação, há cerca de 20 anos atrás. Tal motivação 

ganhou corpo com minha formação no curso de Educação Física, conjuntamente com 

a realização de um dos meus inúmeros sonhos que era abrir o primeiro estúdio de 

personal trainer do RN com uma metodologia inovadora que pudesse atingir um público 

que se preocupasse com saúde, resultados e qualidade de vida. Nesse sentido, sendo 

um grande defensor do treinamento resistido, dúvidas, agora com embasamento 

cientifico não pararam de surgir e, em algumas das minhas leituras, encontrei estudos 

que divergiam sobre o efeito do TF em alguns parâmetros cardiovasculares15,28-31. 

Assim, me propus a investigar esses efeitos, mesmo sabendo da complexidade de 

realizar um ensaio clínico. 

Mas, antes de me propor a investigar a eficácia do TF em parâmetros 

cardiovasculares, e ainda antes da minha primeira mudança de orientador, o objetivo 

do meu trabalho inicial era elaborar um modelo matemático para o TF de acordo com 

as características dermatoglíficas. Mediante condições alheias a minha vontade, mudei 

de orientador pela primeira vez, e após 6 meses do início da nova pesquisa intitulada 

como “ O efeito do Treinamento de Força no perfil glicêmico” fiquei sem orientador 

novamente. Após 7 meses sem orientação, o que me impediu de cumprir o cronograma 

inicial,  finalmente consegui um orientador. Resolvemos abandonar a antiga proposta e 

iniciar um novo trabalho que fosse mais abrangente e tivesse uma maior relevância. 

Para tal, inicialmente eu já teria o espaço e os equipamentos 

necessáriospara realização do TF e consegui como colaborador da pesquisa o médico 

Dr. Felipe Guerra,que realizou gratuitamente todos os testes da ergoespirometria. O 



 
 

exame clínico, da VOP e toda a avaliação antropométrica da amostra foram realizados 

por mim.  Para arrolar essa amostra, espalhei cartazes em algumas empresas e 

universidades.Encontrei muitas dificuldades, pois mesmo sendo tudo realizado 

gratuitamente, poucas foram as pessoas que assumiram tal compromisso, porque seria 

um treinamento e levaria 10 semanas com critérios rigorosos de assiduidade. Outra 

dificuldade foi que alguns sujeitos ao fim do treinamento não quiseram repetir todos os 

testes e, assim, os seus dados foram perdidos. 

Foi realizado o estudo piloto, porém no mesmo, apenas avaliei os 

parâmetros antropométricos e dele surgiram parte do dados para o nosso primeiro 

artigo intitulado como “Interferência da corrida sobre a composição corporal em 

indivíduos submetidos a um Treinamento de Força”, o qual foi aceite para 

publicação na revista FIEP Bulletin em 22 de novemb ro de 2011.  No mesmo, 

investigamos se ao adicionar uma corrida de 15 minu tos a participantes de um 

TF de 30 minutos, os resultados na composição corpo ral seriam modificados.Os 

resultados obtidos nos levaram a crer que ao se acr escentar a corrida proposta, 

não existe modificação na composição corporal dos i ndivíduos submetidos ao 

TF.  

Posteriormente, percebemos que podíamos investigar algo de maior impacto 

e, assim,decidimos verificar o efeito do treinamento de força em alguns parâmetros 

cardiovasculares. Assim, surgiram os artigos intitulados como “O Treinamento de 

Força muscular não aumenta a rigidez arterial em ad ultos humanos e melhora a 

composição corporal” e “O efeito do Treinamento de Força de 30 minutos em 

parâmetros cardiovasculares”. O primeiro já foi enviado para a Revista de Salud 

Pública Colombiana, mas ainda não tivemos o aceite. Tal artigo remete ao efeito do TF 

na rigidez arterial e nas medidas antropométricas, no qual observamos que a 

metodologia do TF proposto não aumentava a VOP e ainda melhorava a composição 



 
 

corporal, aumentando a massa muscular e diminuindo a massa de gordura. Já o 

segundo artigo contempla a influência do TF em outros parâmetros cardiovasculares 

como VO2max, LA e PCR. Em nossos resultados encontramos que além de não 

aumentar os valores da PCR, existiu uma melhora tanto do VO2max como do LA.  

A originalidade da pesquisa surge por ter se encontrado resultados opostos 

à maioria dos trabalhos existentes em que o TF não foi eficiente para melhorar a 

capacidade cardiorrespiratória dos seus participantes 14,15,30,32,33, e ainda, na utilização 

de uma metodologia inovadora no TF com intervalos curtos, pouco volume e 

intensidade elevada, realizados em sessões de 30 minutos e freqüência de 3 vezes por 

semana.  

Nesse sentido, mediante os resultados encontrados, o TF proposto vai 

deixar uma grande contribuição pela idealização de um treinamento seguro, prático e 

eficiente em diversos parâmetros, sendo acessível a grande parte da população, 

baseado num mundo atual em que a falta de tempo é um fator que prejudica a adesão 

de sedentários à prática de uma atividade física regular34, além de contribuir com a 

evolução científica da área.O cronograma atual só não foi cumprido por causa do 

tempo que passamos para conseguir a primeira publicação. Por isso precisamos pedir 

trancamento após a qualificação, realizada em agosto de 2011, e ficar esperando 

apenas a carta de aceite para dar entrada no processo de defesa. 

Inicialmente tínhamos um grupo controle, mas alguns indivíduos não 

realizaram o pós teste após 10 semanas sem a realização do treinamento proposto 

e,assim, perdemos este grupo. Isso se tornou uma limitação do estudo, fazendo-o 

perder a randomização. Porém, a análise estatística se adequou a situação e todas as 

metas foram alcançadas e pretendemos dar continuidade a essa pesquisa no 

Doutoramento, submetendo o mesmo TF por mais tempo, para vermos os efeitos em 

longo prazo e também em outros tipos de amostra. Também pretendo integrar uma 



 
 

base de pesquisa que investigue os efeitos desse treinamento em diversos parâmetros 

de funcionamento do organismo humano, disseminando esses conhecimentos 

adquiridos à população. Posteriormente, tenho a intenção de difundir meus 

conhecimentos orientando alunos da graduação e pós-graduação. 

Os achados desse trabalho nos levam a crer que os indivíduos praticantes 

do TF proposto podem se beneficiar, com segurança, da melhoria na composição 

corporal sem que haja um aumento no risco de desenvolver doença cardiovascular, 

pois além de não aumentar a PCR e a VOP promove uma melhora no VO2máx e LA. 
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8. APÊNDICE 

APÊNDICE A- ANAMNESE 

 
NOME:                   SEXO: 
DATA DE NASCIMENTO:/    /         TELEFONE:  
F.C. DE REPOUSO:        P.A.:     TEMPO DE SEDENTARISMO: 
STRESSE:   QUANTAS HORAS DORME POR DIA: 
TIPO SANGUÍNEO:  FATOR RH:        GLICOSE: COLESTEROL: 
HDL:  LDL:  TRIGLICÉRIDES:  ANEMIA:  FUMANTE: 
 
ALERGIAS: 
 
DOENÇAS ANTERIORES: 
 
 
DOENÇAS FAMILIARES: 
 
 
CIRURGIAS E INTERNAÇÕES: 
 
 
LESÕES ANTERIORES: 
 
 
MEDICAÇÕES EM USO: 
 
 
CASO DE EMERGÊNCIA AVISAR A:    TEL: 
MÉDICO:     TEL:    CONVÊNIO: 
HOSPITAL: 
 
QUANTAS REFEIÇÕESAO DIA:  INGERE BEBIDA ALCOÓLICA (F. S.?): 
INGERE LIQUIDO COM FREQÜÊNCIA:  QUANTOS COPOS (200 ML): 
SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM USO: 
 
JÁ PRATICOU ALGUMA ATIVIDADE FÍSICA, QUAL E POR QUANTO TEMPO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APÊNDICE B- AVALIAÇÃO HOMENS 
 
 
 
SUJEITO:                                                 DATA DA AVALIAÇÃO:  
 
DADOS GERAIS 
Massa corporal (kg)  
Altura (m)  
Data de nascimento  
Telefone  
Cintura (cm)  
Quadril (cm)  
 
DOBRAS CUTÂNEAS (MM) 

 
 1 2 3 
Peitoral    
Abdominal    
Coxa    
 
 

AVALIAÇÃO MULHERES 
 
SUJEITO:                                                 DATA DA AVALIAÇÃO:  
 
DADOS GERAIS 
 
Massa corporal (kg)  
Altura (m)  
Data de nascimento  
Telefone  
Cintura (cm)  
Quadril (cm)  
 
DOBRAS CUTÂNEAS (MM) 

 
 1 2 3 
Triciptal    
Supra-ilíaca    
Abdominal    
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

APÊNDICE C - Ficha de Treinamento 
 
Nome: 
Dias de treino: 
 

EXERCÍCIOS 
PRINCIPAIS 

EVOLUÇÃO DAS CARGAS (também colocar a data) 

         
         
         
         
         
         
         
         
 

Frequência de treinamento 
        
        
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APÊNDICE D - INQUÉRITO ALIMENTAR 
 

Sujeito:                                   Telefone:             Data:                 Dia da semana: 
 
 
 
Refeição 1 
 
 
 

 

 
 
 
Refeição2 
 
 
 

 

 
 
 
Refeição3 
 
 
 

 

 
 
 
Refeição4 
 
 
 

 

 
 
 
Refeição5 
 
 
 

 

 
 
 
Refeição6 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE E- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos  

 Este é um convite para você participar da pesquisa que tem como título “Eficácia 

do treinamento de força sobre parâmetros cardiovasculares e antropométricos em 

adultos sedentário” que é coordenado por Carlos Ernani de Araújo Tinoco Cabral. Sua 

participação será voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

instante, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

1. Objetivo e justificativa da pesquisa:  

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que objetiva avaliar e 

analisar o efeito do treinamento de força nos parâmetros cardiovasculares. Os 

resultados desse estudo terão impacto direto na saúde mundial, pois o tipo de 

treinamento proposto é acessível a grande parte da população, caso se comprove os 

resultados esperados, o treinamento de força poderá ser também usado para 

prevenção de diversas doenças cardiovasculares. 

Neste documento, chamado TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO, estarão os esclarecimentos relativos a esse estudo. Uma vez 

esclarecido e caso você concorde na participação, será solicitado que assine este 

documento e você ficará com uma cópia que deverá ser guardada. 

2. Riscos possíveis e benefícios esperados:  

Os possíveis riscos associados a sua participação nessa pesquisa serão 

severamente minimizados pelo fato de que em cada momento você estará sob o auxilio 

direto de profissionais da área, seja durente o treinamento ou seja durante os exames, 

lembrando ainda que durante o exame de sangue será realizado por profissionais 

usando material descartável e estéril. Os benefícios que você pode ter para sua saúde: 

aumento da massa muscular, diminuição da massa de gordura, melhora da estética 

corporal, aumento da qualidade de vida e melhoria nos parâmetros cardiovasculares. 

Os resultados obtidos serão divulgados em revistas cientificas, tanto nacionais 

como internacionais, com finalidade de disseminar o conhecimento. No entanto, em 

nenhum momento será exposta a identidade do participante. 

3. Procedimentos:  

Caso você concorde em participar da pesquisa, será realizada avaliação física 

(consumo máximo de oxigênio, teste de uma repetição máxima e composição 

corporal), exame de sangue e testes para a velocidade de onda de pulso e o inquérito 



 
 

alimentar. Esses procedimentos ocorrerão no momento inicial da pesquisa e também 

após um período de 90 dias.  

 4. Ressarcimento e indenização:  

Não haverá nenhuma despesa para você pela realização dos exames, caso não 

tenha condições de se deslocar até o local de realização dos mesmos, o pesquisador 

será responsável pelo transporte. Mas se em algum momento você tiver algum gasto 

referente ao transporte será ressarcido. Mesmo não sendo previsível, caso em 

qualquer fase do estudo exista algum dano a sua saúde decorrente da realização do 

mesmo, o responsável pelo estudo arcará com todo o tratamento. 

 5. Termo de consentimento: 

Declaro que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, dos 

procedimentos a serem realizados, dos riscos e benefícios, e também da divulgação 

posterior dos resultados do estudo. Por meio deste instrumento, Eu, de livre e 

espontânea vontade, concordo em participar desse estudo e autorizo a publicação do 

referido trabalho, de forma escrita, Concedo também o direito de retenção e uso para 

quaisquer fins de ensino e divulgação em jornais e/ou revistas científicas do país e do 

exterior, desde que mantido o sigilo sobre a identidade envolvida. 

Sei que estão garantidos quaisquer esclarecimentos que, por ventura, eu venha 

solicitar durante o curso da investigação e o direito de desistir de participar em qualquer 

momento, sem que isto afete meus direitos de receber atendimento médico conforme 

necessário. 

            Foi-me garantido o anonimato e o sigilo dos dados referentes à identificação do 

participante. 

 

Natal  /   /       

 

        Assinatura do participante                                  Impressão dactiloscópica do                                                                                                                                           
participante 

 

Assinatura do Coordenador Responsável      

  

 
 


