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RESUMO 

 
 

EFEITO DE TRÊS ESTRATÉGIAS DE TREINAMENTO AERÓBIO SOBRE A 

APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA, COMPOSIÇÃO CORPORAL E 

ADERÊNCIA EM ADULTOS COM EXCESSO DE PESO: UM ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO 

 

Autor: GLEDSON TAVARES DE AMORIM OLIVEIRA 

Orientador: Prof. Dr. HASSAN MOHAMEDY ELSANGEDY 

 
 

INTRODUÇÃO: Os estudos anteriores sobre exercício físico e obesidade têm utilizado 

basicamente protocolos de treinamento aeróbio em ambientes laboratoriais controlados e sua 

aplicação em ambiente de mundo real ainda é controverso e incipiente. Portanto, é preciso 

estabelecer a eficácia desses protocolos em ambientes de mundo real. OBJETIVO: Analisar 

os efeitos do treinamento contínuo de moderada intensidade (TCMI), treinamento 

intervalado de alta intensidade (TIAI) e treinamento em intensidade autosselecionada (TIAI) 

sobre a aptidão cardiorrespiratória, composição corporal e aderência em adultos com excesso 

de peso. MÉTODOS: Setenta e três adultos jovens (45 mulheres; 31,4±7,2 anos; 28,9±2,7 

kg.m-²) foram incluídos neste ensaio clínico randomizado controlado, sendo alocados em três 

grupos: TCMI (n=24), TIAI (n=23) e TIA (n=26). O programa de treinamento aeróbio teve 

uma duração de três meses, com três sessões semanais. O programa foi dividido em duas 

fases, uma supervisionada, realizada numa pista de atletismo aberta, e uma semi-

supervisionada, realizada em um ambiente de preferência. O grupo TCMI exercitou na 

intensidade moderada (percepção subjetiva de esforço [PSE]=13) durante 30 minutos por 

sessão. O grupo TIAI foi instruído a realizar 10 estímulos de 60 segundos na intensidade 

vigorosa (PSE=15–17), intercalados com 60 segundos de recuperação, totalizando 20 

minutos por sessão. O grupo TIA foi orientado a autosselecionar sua intensidade de 

preferência durante 30 minutos. A aptidão cardiorrespiratória e a composição corporal foram 

avaliadas pela ergoespirometria e densitometria por dupla emissão de raios-X, 

respectivamente, na linha de base, na 4ª semana e na 12ª semana. A resposta afetiva foi 

avaliada durante cada sessão de exercício. A aderência foi calculada pela razão da quantidade 

de participantes concluintes sobre o número total de participantes desistentes. 

RESULTADOS: O consumo de oxigênio pico aumentou em todos os grupos ao final do 

programa (TCMI: 13,5 ± 14 %; TIAI: 9 ± 6,8 %; TIA 12 ± 9 %; p < 0,05), sem diferença 

entres eles. Referente a composição corporal, somente o grupo TIA reduziu a massa de 

gordura total (-5,9 ± 9,2 %; p=0,008), e aumentou a massa livre de gordura (1,4 ± 2,6 %; 

p=0,049). Os grupos TIA e TCMI perceberam o treinamento como prazeroso, em 

contrapartida, o grupo TIAI percebeu como neutro/desprazeroso (p<0,05). Não houve 

diferença na aderência entre os grupos (p>0,05). Adicionalmente, houve uma associação 

positiva entre resposta afetiva e taxa de comparecimento às sessões de exercício nos grupos 

TIAI (R=0,774; p=0,001) e TIA (R=0,536; p=0,015). CONCLUSÃO: Os protocolos de 

treinamento aeróbio melhoraram a aptidão cardiorrespiratória de adultos com excesso de 

peso. Uma maior percepção de prazer ao longo do programa foi associada com uma maior 

taxa de comparecimento as sessões de exercícios, sugerindo que uma resposta afetiva 
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prazerosa pode ser um fator determinante para o engajamento dessa população em programas 

de exercícios. 

 

Palavras-chave: Sedentarismo, obesidade, exercício físico. 

  



x 

ABSTRACT 

 

 

EFFECT OF THREE AEROBIC TRAINING STRATEGIES ON 

CARDIORRESPIRATORY FITNESS, BODY COMPOSITION AND ADHERENCE 

IN OVERWEIGHT ADULTS: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL 
 

 

Author: GLEDSON TAVARES DE AMORIM OLIVEIRA 

Advisor: Prof. Dr. HASSAN MOHAMEDY ELSANGEDY 

 

 

INTRODUCTION: Previous studies on exercise and obesity have basically used aerobic 

training protocols in controlled laboratory environments and their application in the real 

world environment is still controversial and incipient. Therefore, it is necessary to establish 

the effectiveness of these protocols in real world environments. OBJECTIVE: To analyze 

the effects of moderate continuous intensity training (MICT), high intensity interval training 

(HIIT), and self-selected intensity training (SSIT) on cardiorespiratory fitness, body 

composition and adherence in overweight adults. METHODS: Seventy-three young adults 

(45 women, 31.4 ± 7.2 years, 28.9 ± 2.7 kg.m-2) were included in this randomized controlled 

trial and were allocated to three groups: MICT (n=24), HIIT (n=23) and SSIT (n=26). The 

aerobic training program lasted for three months, with three sessions per week. The program 

was divided into two phases, one supervised, held in an open athletics track, and one semi-

supervised, held in a preferred environment. The MICT group exercised at moderate intensity 

(rating of perceived exertion [RPE] = 13) for 30 minutes per session. The HIIT group was 

instructed to perform 10 stimuli of 60 seconds in the vigorous intensity (RPE = 15-17), 

interspersed with 60 seconds of recovery, totaling 20 minutes per session. The SSIT group 

was instructed to self-select their intensity preferably for 30 minutes. Cardiorespiratory 

fitness and body composition were evaluated by ergospirometry and densitometry by dual 

X-ray emission, respectively, at the baseline, at the 4th week and at the 12th week. The 

affective response was assessed during each exercise session. The adherence was calculated 

by the ratio of the number of conclusive participants to the total number of participants 

dropping out. RESULTS: Peak oxygen consumption increased in all groups at the end of the 

program (MICT: 13.5 ± 14%, HIIT: 9 ± 6.8%, SSIT 12 ± 9%, p <0.05), with no difference 

between them. Regarding body composition, only the SSIT group reduced total fat mass (-

5.9 ± 9.2%, p = 0.008), and increased fat free mass (1.4 ± 2.6%, p = 0.049). The SSIT and 

MICT groups perceived the training as pleasurable, in contrast, the HIIT group perceived as 

neutral/unpleasant (p<0.05). There was no difference in adherence between groups (p>0.05). 

Additionally, there was a positive association between the affective response and the rate of 

attendance to the exercise sessions in the HIIT (R = 0.774, p = 0.001) and SSIT (R = 0.536, 

p = 0.015) groups. CONCLUSION: The aerobic training protocols improved the 

cardiopulmonary fitness of overweight adults. A greater perception of pleasure throughout 

the program was associated with a higher rate of attendance of the exercise sessions, 

suggesting that a pleasurable affective response may be a determining factor for the 

engagement of this population in exercise programs. 

 

Keywords: Sedentary lifestyle, obesity, exercise.  



11 
 

1 INTRODUÇÃO 

O excesso de peso corporal, i.e., índice de massa corporal (IMC) maior que 25 kg.m-2 está 

entre os cinco principais fatores de risco para a mortalidade global, contribuindo para o 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis como, diabetes, hipertensão e doenças 

cardiovasculares1,2. Segundo os dados da vigilância de fatores de risco e proteção para doenças 

crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL), 53,8% dos brasileiros apresentam excesso de peso3. 

É reconhecido que o excesso de peso é influenciado por fatores genéticos e ambientais2,4. Entre os 

componentes ambientais, destaca-se o desequilíbrio entre a alta ingestão de alimentos com alto teor 

de energia e redução do gasto energético, advindos de fatores sociais, comportamentais e 

econômicos2,4. Contudo, tem sido sugerido que níveis moderado a alto de aptidão 

cardiorrespiratória atenuam ou eliminam os riscos de mortalidade associados ao excesso de peso5,6. 

Desta forma, o conceito de “obeso, mas condicionado” (em inglês, “fat, but fit”) que se refere as 

pessoas com excesso de peso corporal que possuem boa aptidão cardiorrespiratória, propõe a 

aptidão cardiorrespiratória como o determinante central na redução das taxas de mortalidade ao 

invés da redução do peso corporal7. 

A prática regular de exercício físico aeróbio é uma alternativa eficiente para promover 

melhorias na aptidão cardiorrespiratória, contudo, sem uma intervenção nutricional, proporciona 

efeitos modestos no gerenciamento do peso corporal. Tradicionalmente, é recomendado um mínimo 

de 150 minutos de exercício físico em intensidade moderada ou 75 minutos de intensidade vigorosa 

por semana para melhoria da aptidão cardiorrespiratória e saúde em adultos aparentemente 

saudáveis8,9. Entretanto, 23,3% da população mundial não atingem essas recomendações, e essa 

baixa aderência tem sido relacionada a diversas barreiras, i.e, falta de suporte social e profissional, 

insegurança, oferta de espaços para a prática e falta de tempo10,11. 

Referente a essa última barreira, estratégias de treinamento tempo-eficientes têm sido 

desenvolvidas visando em um menor tempo de prática promover melhoras na saúde (i.e aptidão 

cardiorrespiratória e composição corporal), quando comparado ao modelo tradicional Treinamento 

Contínuo de Moderada Intensidade (TCMI)12–14. Uma das estratégias comumente utilizadas, é o 

Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (TIAI) de baixo volume, um modelo mais prático e 

tolerável que consiste em realizar 10 estímulos de 60 segundos com intensidade variando de 85-
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95% FCmáx, intercalados por períodos de recuperação passiva de mesma duração, totalizando um 

tempo total de 20 minutos na sessão15. Em sujeitos fisicamente inativos e com excesso de peso, 

diversas meta-análises têm demonstrado em ambientes laboratoriais, benefícios similares do TIAI 

na aptidão cardiorrespiratória e composição corporal quando comparado ao TCMI13,16,17, 

requisitando de 60-80% menor tempo semanal de exercício físico15. Assim, doses pequenas de 

exercício intenso podem ser suficientes em melhorar desfechos de saúde, e deste modo reduzir os 

riscos de mortalidade. Entretanto, é importante considerar que apesar desses benefícios do TIAI, 

editoriais advertem a necessidade de preencher a lacuna de translação do ambiente laboratorial, para 

o contexto do mundo real18,19. Além disso, há uma extensa discussão sobre a viabilidade do TIAI 

nos aspectos psicológicos (i.e. percepção de prazer)20, tendo em vista que a intensidade do exercício 

físico é identificada como um potencial influenciador do prazer durante o exercício físico21–23, que 

por sua vez, é um determinante para a aderência24,25.  

De acordo com a teoria hedônica, as pessoas tendem a repetir atividades que lhe dão prazer 

e evitar as que geram desprazer26,27. Desse modo, visando potencializar a percepção de prazer 

durante a prática de exercício físico, estudos têm indicado a realização do Treinamento em 

Intensidade Autosselecionada (TIA), estratégia que permite ao sujeito selecionar a intensidade de 

sua preferência. De fato, é demonstrado que adultos com excesso de peso percebem o exercício 

físico mais prazeroso quando autosselecionam a intensidade do exercício físico, comparado a uma 

intensidade imposta23,26. Ainda, a intensidade autosselecionada atinge a zona de intensidade 

moderado-vigoroso, suficiente em promover benefícios na aptidão cardiorrespiratória22,26,28–32. 

Contudo, é importante conhecer se a intensidade nessa zona permanece a longo prazo, bem como 

se traz benefícios a saúde. Desse modo, a realização do TIA pode ser uma alternativa para a 

manutenção à prática regular de exercício físico32,33, tendo em vista que algumas evidências 

demonstram uma considerada taxa de abandono nos primeiros três meses em programas de 

exercício físico que incluem uma prescrição de treinamento imposta27,34,35.   

Desta forma, pretendemos com esse estudo saber se as estratégias de treinamento 

supracitadas são eficientes em melhorar os desfechos de saúde física (i.e aptidão cardiorrespiratória 

e composição corporal) e psicológica (i.e percepção de prazer) quando realizadas em ambientes não 
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controlados, ou seja, no mundo real. Além disso, identificar qual estratégia promove maior 

engajamento em sujeitos com excesso de peso ao longo de uma intervenção. 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar o efeito do Treinamento Contínuo de Moderada Intensidade, Treinamento 

Intervalado de Alta Intensidade e Treinamento em Intensidade Autosselecionada sobre a aptidão 

cardiorrespiratória, composição corporal e aderência em adultos com excesso de peso.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Comparar o efeito do Treinamento Contínuo de Moderada Intensidade, Treinamento 

Intervalado de Alta Intensidade e Treinamento em Intensidade Autosselecionada sobre 

a aptidão cardiorrespiratória, composição corporal e aderência durante 12 semanas de 

intervenção supervisionada; 

 Comparar o afeto percebido durante as sessões de treinamento entre as três estratégias 

de treinamento aeróbio; 

 Comparar a taxa de comparecimento das sessões de treinamento entre as três estratégias 

de treinamento aeróbio; 

 Correlacionar o afeto percebido com a taxa de comparecimento ao longo da intervenção; 

 Comparar as características da linha de base dos participantes de cada grupo que 

abandonaram e concluíram a intervenção. 

  



15 
 

3 JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE 

Em sujeitos fisicamente inativos e com excesso de peso, evidências têm demonstrado 

benefícios similares na aptidão cardiorrespiratória e composição corporal ao comparar o TIAI ao 

modelo tradicional (TCMI)13,16,17. Apesar disso, os estudos clínicos com TIAI são centralizados em 

ambientes laboratoriais controlados, com o enfoque em atender pequenos grupos de forma 

presencial, havendo pouca aplicabilidade para grupos populacionais18,19. Neste sentido, apenas dois 

estudos clínicos investigaram a viabilidade do TIAI em indivíduos fisicamente inativos e com 

excesso de peso em ambientes não laboratoriais (ao ar livre e academia de musculação)36,37. Os 

achados desses estudos são controversos em relação a melhoria na aptidão cardiorrespiratória e 

composição corporal, e podem ser parcialmente explicados pelo protocolo de exercício adotado 

e/ou pela elevada taxa de abandono ao programa de treinamento. Além disso, os estudos envolvendo 

o TIAI utilizam o cardiofrequencímetro, equipamento de difícil acessibilidade para grande parte da 

população, podendo limitar a aplicabilidade para o contexto da saúde pública. Nos estudos 

envolvendo o TIA, tem sido dada atenção primária nos aspectos psicológicos (afeto e percepção de 

esforço)22,26,31,38, e há a necessidade de estabelecer sua eficácia comparativa sobre a aptidão 

cardiorrespiratória e composição corporal. 

Deste modo, há uma lacuna sobre a viabilidade do TIAI e TIA, considerando sua 

aplicabilidade e efetividade em ambiente do mundo real, e seus efeitos na aptidão 

cardiorrespiratória, composição corporal e aderência. Além disso, também há uma lacuna da 

eficácia comparativa do TIA sobre os mesmos desfechos. Neste sentido, nosso estudo foi conduzido 

em ambiente de mundo real e adotamos a escala de percepção subjetiva de esforço (PSE) como 

ferramenta para o controle da intensidade. A prescrição da intensidade pela PSE é um método 

validado que tem como principais vantagens a fácil aplicabilidade para grandes populações e baixa 

demanda financeira39. Portanto, é de nosso conhecimento que esse é o primeiro estudo que 

investigou os efeitos do TIAI, TIA e TCMI sobre desfechos de saúde e aderência, utilizando 

modelos de prescrição baseados na PSE em um ambiente do mundo real, em adultos com excesso 

de peso. Diante disso, a hipótese teórica do estudo é que haverá melhorias na aptidão 

cardiorrespiratória e composição corporal similar entre os protocolos de treinamento investigado. 
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Acreditamos que a maior demanda fisiológica imposta no TIAI implicará em uma menor resposta 

afetiva e, consequentemente, em uma menor aderência em relação aos demais grupos.  
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 Aptidão cardiorrespiratória e saúde  

A aptidão cardiorrespiratória é determinada, geralmente, pelo consumo máximo de oxigênio 

(VO2máx), marcador fisiológico de saúde cardiovascular que representa a capacidade de integração 

dos sistemas respiratório (pulmões) e cardiovascular (coração e vasos sanguíneos) em absorver 

oxigênio da atmosfera e transportá-lo para os músculos ativos para produzir energia durante o 

exercício vigoroso40,41. Dois fatores têm sido considerados como determinantes do VO2máx durante 

o treinamento, o débito cardíaco que é o produto do volume sistólico e frequência cardíaca, e a 

diferença arteriovenosa que é a efetividade dos músculos ativos em extrair oxigênio do sangue 

arterial42,43. Esses determinantes são sumarizados pela equação de Fick (VO2 = CO x (CaO2 - 

CvO2)), em que VO2 é o consumo de oxigênio, CO é o débito cardíaco e CaO2 - CvO2 é a diferença 

arteriovenosa43. O VO2máx pode ser avaliado de forma direta a partir de um teste incremental na 

esteira ou cicloergômetro ou, de forma indireta, por meio de testes de campo (e.g., teste de corrida 

de 12 minutos).  

A aptidão cardiorrespiratória é um importante indicador de capacidade funcional na prática 

clínica, por ser reconhecido como um preditor independente de mortalidade por todas as causas e 

doenças específicas em diversas populações40. A associação inversa entre a aptidão 

cardiorrespiratória e mortalidade por todas as causas foi demonstrada pela primeira vez por um 

estudo44, que ao avaliarem homens e mulheres ao longo de 8 anos, identificaram que os sujeitos 

com baixos níveis de aptidão cardiorrespiratória tiveram maiores chances de mortalidade, 

independente do sexo e de determinados fatores de risco cardiovasculares (i.e., idade, excesso de 

peso, níveis de colesterol e glicose, tabagismo, pressão arterial e histórico familiar de doenças 

cardiovasculares)45.  

Após duas décadas, foi demonstrado que uma baixa aptidão cardiorrespiratória é 

considerada o principal fator de risco para a mortalidade, acompanhado pela hipertensão, 

tabagismo, excesso de peso, hipercolesterolemia e diabetes tipo 2, sendo contabilizado 

aproximadamente 16% do total de mortes por todas as causas em homens e mulheres46. Em 

contrapartida, sujeitos com moderada a alta aptidão cardiorrespiratória apresentam menor risco de 
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desenvolverem diabetes e dislipidemia aterogênica, tipo de dislipidemia que está associada a 

elevados níveis de triglicerídeos e baixos níveis de HDL-colesterol, e é considerado um preditor 

forte e independente de mortalidade por todas as causas, por doenças cardiovasculares e arterial 

coronariana47,48. Recentemente, foi publicada uma declaração da Associação Americana do 

Coração que estabelece a aptidão cardiorrespiratória como um sinal vital e recomenda a necessidade 

dos profissionais de saúde em incluir esta medida fisiológica na rotina da prática clínica como forma 

de estratificar os pacientes de acordo com o risco cardiovascular, bem como incentivar estratégias 

que proporcionem hábitos saudáveis, como por exemplo, o engajamento a prática habitual de 

exercício físico49. 

 

4.2 Impacto do excesso de peso na saúde 

O excesso de peso é uma doença multifatorial e complexa, que consiste no acúmulo de 

gordura corporal2. Como método mais prático de avaliação do excesso de peso, é utilizado o IMC, 

que é o cálculo do peso em quilogramas dividido pela estatura em metros ao quadrado. Pessoas que 

apresentam um IMC entre 25-29,9 kg.m² são classificados com sobrepeso, e acima de 30 kg.m² 

com obesidade. É bem estabelecido na literatura que o excesso de peso está vinculado a fatores 

genéticos e ambientais. É destacado que a herança genética pode contribuir com uma variância de 

40 a 70% do excesso de gordura, sendo essas estimativas a partir de estudos que envolvem gêmeos, 

familiares e adoção4,50. Adicionalmente, fatores ambientais como, o aumento da oferta e ingestão 

de alimentos com alto teor calórico, diminuição do tempo gasto em atividades ocupacionais e de 

lazer, e aumento do comportamento sedentário como, assistir televisão e uso de eletrônicos, 

possuem a sua parcela de contribuição para o aumento do excesso de peso4. Assim, excesso de peso 

está vinculado a hábitos alimentares inadequados e estilo de vida sedentário, desencadeando um 

desequilíbrio entre ingestão e gasto energético. O excesso de peso é tratado como uma prioridade 

da saúde pública, por contribuir no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, metabólicas e 

psicológicas, e consequentemente nas taxas de mortalidade2,51. A figura 1 demonstra 

resumidamente a relação dos efeitos fisiológicos, metabólicos e mecânicos do excesso de peso sobre 

o desenvolvimento das doenças crônicas. 
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Além disso, é importante considerar a distribuição dos depósitos de gordura, independente 

da massa gorda total, visto que determinados locais onde ocorre esse acúmulo de gordura estão 

associados como um maior risco potencial de risco cardiovascular e metabólico52. A região do 

abdômen tem sido uma área constantemente relacionada com a síndrome metabólica, bem como a 

mortalidade por todas as causas53–55. O acúmulo de gordura abdominal se deve pela rápida absorção 

e armazenamento de energia em forma de triglicerídeos, bem como pela menor sensibilidade aos 

efeitos antilipolíticos da insulina, que são ações específicas nessa área52. Devido ao desequilíbrio 

energético que ocorre pelo excesso de energia advinda da ingestão elevada de calorias, em 

concomitante com uma redução do gasto energético, a capacidade dos adipócitos em armazenar os 

triglicerídeos pode ser excedida, e impedir que o tecido adiposo dissipe a energia56,57. Portanto, é 

possível que os triglicerídeos permaneçam acumulados em determinados órgãos do corpo como, o 

fígado, músculo esquelético, coração e células β pancreáticas, o que caracteriza como deposição de 

gordura ectópica56–58. 
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Figura 1. Vias através dos quais o excesso de adiposidade leva a fatores de risco principais e 

doenças crônicas comuns. As doenças crônicas comuns são mostradas em caixas vermelhas. A 

flecha tracejada indica uma associação indireta. AVC- Acidente Vascular Cerebral; SNS- Sistema 

Nervoso Central. Figura traduzida e retirada de Heymsfield; Wayden4. 

 

4.3 Interação entre aptidão cardiorrespiratória e composição corporal, e seus impactos sobre 

a saúde 

 Como citado anteriormente, o excesso de peso e a baixa aptidão cardiorrespiratória 

proporcionam efeitos adversos a saúde, contribuindo para o aumento de comorbidades e 

mortalidade por todas as causas e por doenças cardiovasculares. No entanto, tem sido debatido a 

importância relativa do excesso de peso versus aptidão cardiorrespiratória, e as suas contribuições 

para a mortalidade5,7,59. Uma recente meta-análise propôs investigar essa problemática. Os estudos 

inseridos nessa revisão consideraram o excesso de peso de três formas: IMC, percentual de gordura 

e circunferência da cintura, e a aptidão cardiorrespiratória categorizada por quintis, em que foi 

definido como inadequada se pertencente ao primeiro quintil e adequada do segundo ao quinto 
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quintil. Os autores concluíram que homens e mulheres com inadequada aptidão cardiorrespiratória 

tiveram duas vezes maior risco de morte independente do IMC, em contrapartida os sujeitos com 

excesso de peso e com adequada aptidão cardiorrespiratória tiveram risco de mortalidade similar 

do que seus homólogos com peso normal6. Neste sentido, foi assumido que apresentar níveis 

adequados de aptidão cardiorrespiratória pode ser mais importante em eliminar os riscos associados 

mortalidade, do que reduzir o peso corporal, em sujeitos com excesso de peso5. Na literatura, a 

expressão “Fat, but Fit” (Tradução para “Obeso, mas condicionado”) se refere a sujeitos que estão 

com excesso de peso/obesidade, mas que possuem uma boa aptidão cardiorrespiratória. Vale 

ressaltar que resultados similares foram encontrados em sujeitos com diabetes tipo 2, hipertensão e 

síndrome metabólica60–62. Deste modo, a mensagem dos estudos supracitados é que apenas 

apresentar uma composição corporal considerada adequada não é suficiente para preservar a saúde, 

dando assim mais ênfase para as contribuições da aptidão cardiorrespiratória sobre a saúde. 

Diante do exposto, é evidente a relevância do conceito “Fat, but Fat”, contudo é importante 

considerar que os achados advindos da meta-análise e revisão realizadas por Barry et al.,6 e Ortega; 

Lavie e Blair63 respectivamente, foram a partir de estudos prospectivos. Neste sentido, um estudo64 

que avaliou 14.135 homens encontraram que a manutenção ou aumento da aptidão 

cardiorrespiratória pode atenuar os efeitos do ganho de peso sobre a mortalidade. Além disso, foi 

observado que os homens que tiveram uma redução na aptidão cardiorrespiratória apresentaram 

maior risco de mortalidade por todas as causas e doenças cardiovasculares independente da 

mudança do IMC, quando comparado com o grupo referência, considerado como homens que 

aumentaram a aptidão cardiorrespiratória e diminuíram o IMC64. 

 

4.4 Impacto do exercício físico na melhora da composição corporal e aptidão 

cardiorrespiratória 

As diretrizes internacionais indicam que mudanças no estilo de vida que promovam a 

redução de 3-5% do peso corporal inicial são importantes na melhora do perfil metabólico como, 

i.e. lipídios, controle glicêmico, pressão arterial e colesterol65,66. As agências governamentais têm 

recomendado a realização de > 150 minutos por semana para modesta perda de peso (~2-3 kg) e de 

225-420 minutos de exercício físico aeróbio para a perda de peso clinicamente significante (~5-7 
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kg)9,65. Alguns estudos têm indicado que o exercício físico sozinho apresenta mudanças modestas 

no peso corporal, quando não há uma intervenção nutricional67,68. Além disso, o engajamento e 

manutenção as orientações descritas nestas recomendações possam ser percebidas como uma 

barreira para essa população, e desse modo resultar em ausências na perda de peso69.  

Por outro lado, tem sido indicado que apesar do aumento do gasto energético advindo da 

realização do exercício físico, existem mecanismos compensatórios como aumento do consumo de 

alimentos, diminuição dos níveis de atividade física, que podem sobrepor o balanço energético 

negativo induzido pelo exercício físico69,70. Um estudo observou que após uma sessão de exercício 

físico aeróbio em intensidade 70% FCmáx, aproximadamente 50% dos adultos com excesso de peso 

aumentaram o desejo e preferência por alimentos doces com alto teor de gordura, e isso refletiu em 

menor impacto na perda massa gorda em 12 semanas de treinamento71. Deste modo, é importante 

considerar que existe uma variabilidade individual a esses comportamentos compensatórios, sendo 

possível que alguns sujeitos sejam mais suscetíveis e outros não72. Em contrapartida, um compilado 

de evidências tem demonstrado efeitos positivos do exercício físico no tecido adiposo visceral, 

especialmente na região do abdômen, sem perda de peso68,73–75. Desse modo, a redução da 

adiposidade visceral, especialmente na gordura abdominal também é importante na melhora da 

síndrome metabólica e na atenuação das taxas de mortalidade53.  

No final da década de 90, foi realizado o primeiro estudo demonstrando a contribuição do 

exercício físico em aproximadamente 50% da variância da aptidão cardiorrespiratória, quando 

ajustados por idade e sexo76. Desde então, inúmeros estudos têm comprovado que o exercício físico 

promove efeitos positivos na aptidão cardiorrespiratória, e destacam que estes benefícios estão 

associados com a prevenção e tratamento de diversas doenças crônicas, i.e. doenças 

cardiovasculares e diabetes tipo 2, atenuando os riscos de mortalidade8,41,77. Numa meta-análise 

envolvendo 33 estudos prospectivos comprovou a importância do exercício físico para a melhora 

da aptidão cardiorrespiratória, e indicou que o aumento do VO2máx em 1 equivalente metabólico (1 

MET = 3,5 mL.kg-1.min-1) reduz em 13% e 15% o risco de mortalidade por todas as causas e por 

doenças arterial coronariana e cardiovasculares, respectivamente 78. Além disso, foi demonstrado 

que a transição de uma condição de baixa a moderada aptidão cardiorrespiratória conseguiu reduzir 

em 40% a taxa de mortalidade em mulheres79. Adicionalmente, um estudo verificou que maiores 
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níveis de aptidão cardiorrespiratória na linha de base ou um aumento da aptidão cardiorrespiratória 

durante um acompanhamento de 16 anos foi associada com atenuação dos ganhos de peso em 

homens com e sem histórico de excesso de peso80.  

O aumento de 1 minuto no teste de esteira ao longo de cada avaliação, atenuou o ganho de 

peso de aproximadamente 0,6 kg80. Em adultos com histórico de excesso de peso, que são 

suscetíveis ao aumento do peso rápido, esses dados reforçam que manter níveis adequados de 

aptidão cardiorrespiratória pode ser importante em desacelerar esse ganho de peso. Portanto, torna-

se importante encorajar essa população a prática regular de exercício físico. Desta forma, a 

organização de intervenções que visem a melhora da aptidão cardiorrespiratória de pessoas com 

excesso de peso, independentemente da modificação da composição corporal, é de grande 

necessidade visto os impactos positivos sobre a saúde. 

 

4.5 Aplicabilidade de diferentes estratégias de treinamento aeróbio na aptidão 

cardiorrespiratória, composição corporal e aderência 

 

4.5.1 Treinamento contínuo de intensidade moderada 

O TCMI é um modelo de treinamento tradicional, consolidado, tendo sua efetividade 

confirmada por diversas agências governamentais, e tem sido amplamente recomendado para 

sujeitos que pretendem iniciar em um programa de exercício físico, pelos seguintes motivos: 1) 

proporciona estímulo suficiente para melhorias na saúde, 2) risco baixo relacionados a eventos 

cardiovasculares e de lesões musculoesqueléticas, 3) tolerável por grande parte da população, 4) 

proporciona percepções de prazer que podem promover maior engajamento e aderência em 

programa de exercício físico8,20,65,81,82. Em adultos com excesso de peso, o Colégio Americano de 

Medicina do Esporte (ACSM) recomenda que inicialmente a intensidade deve ser entre 40‒59% da 

frequência cardíaca de reserva (FCres) durante 30 minutos em cada sessão realizados por 5 dias/sem, 

com uma gradual progressão que permita aos sujeitos se adaptarem a tolerância8. 
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4.5.2 Treinamento intervalado de alta intensidade 

 O TIAI é caracterizado por esforços intermitentes de alta intensidade (≥ 85% VO2Máx), 

podendo ser de curta (< 45 segundos) ou longa duração (2-4 minutos), intercalados por períodos de 

recuperação ativa ou passiva83,84. O TIAI pode ser prescrito considerando diversas variáveis, como 

é demonstrado na figura 2.  

 

Figura 2. Ilustração esquemática das nove variáveis que definem uma sessão TIAI. Figura adaptada 

de Buchheit; Laursen85. 

 

 É importante considerar que existem diferentes protocolos para caracterização do TIAI, e 

que abrangem o contexto da performance e saúde. Em termos de saúde, o TIAI de Baixo Volume 

tem sido comumente utilizado, e considera sessões que englobem uma quantidade total de exercício 

intenso ≤10 minutos em uma sessão de treinamento, excluindo os períodos de recuperação, o 

aquecimento e desaquecimento86. Dois protocolos de treinamento estão relacionados com esse 

modelo de baixo volume, e podem ser subdivididos em: Treinamento Intervalado de Sprints (4-6 x 

(30s de esforços máximos / 4 minutos de recuperação))87 e TIAI de Baixo Volume (10 x (60s - 85-

95% FCmáx / 60s de recuperação))88. 
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Esse Treinamento Intervalado de Sprints, também chamado de teste de Wingate, é realizado 

na bicicleta contra uma alta resistência em um cicloergômetro especializado. Evidências têm 

demonstrado efeitos positivos do teste de Wingate na aptidão cardiorrespiratória e composição 

corporal em adultos saudáveis, sedentários, ativos recreacionais e com excesso de peso, quando 

comparado com o treinamento tradicional recomendado pela ACSM, apesar do menor volume 

(90%) e tempo semanal das sessões desse protocolo (1/3)86,89–91. Apesar dos benefícios 

supracitados, características desse protocolo ainda são questionadas pela necessidade de requerer 

alto nível de motivação e competência para realizar esforços de natureza extrema, que podem 

resultar em desconfortos e náuseas88. Portanto, é questionada sua aplicabilidade, principalmente em 

sujeitos com baixa condição física e com elevado percentual de gordura, que podem ser incapazes 

de tolerar esses esforços, e consequentemente ter dificuldades de engajamento nesse tipo de 

atividade, por não se sentirem confiantes ou competentes em realizar tal prática92,93. 

Diante dessas razões, foi desenvolvido um modelo mais prático e tolerável, denominado de 

TIAI de baixo volume. Pelo fato da menor intensidade requerida em relação ao treinamento 

intervalado de sprints, esse protocolo tem sido sugerido e demonstrado efeitos positivos na aptidão 

cardiorrespiratória, composição corporal e na saúde cardiometabólica em diferentes 

populações16,94–96, sendo também considerado uma estratégia tempo-eficiência. Uma recente meta-

análise que incluiu estudos com ensaios clínicos randomizados, controlados de curto (< 12 semanas) 

e longo prazo (> 12 semanas) do TIAI, que foi definido a partir de estímulos acima de 85% FCres, 

com tempo de duração em cada estímulo < 4 minutos. Os principais achados desse estudo foi o 

TIAI é uma estratégia eficiente em melhorar os aspectos relacionados a saúde cardiometabólica 

como, i.e. circunferência da cintura, VO2máx, glicemia e pressão arterial diastólica em curto prazo, 

e a circunferência da cintura, percentual de gordura, VO2máx, frequência cardíaca de repouso, e 

pressão arterial sistólica e diastólica a longo prazo, em adultos com excesso de peso16. Considerando 

a percepção de prazer, ainda existem poucos estudos debatendo a efetividade desse protocolo, 

tornando o campo de investigação nessa temática ainda escasso. Além disso, os estudos que 

avaliaram o TIAI de baixo volume foram realizados de forma aguda20,97–100. Um estudo comparou 

três protocolos de exercícios: 1) TCMI (40 minutos - 69% FCmáx), 2) TIAI (10 x (1 minuto - 90% 

FCmáx / 1 minuto - 20% potência pico)) e 3) Treinamento Contínuo de Vigorosa Intensidade (20 
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minutos - 89% FCmáx), em adultos fisicamente inativos e normopesos97. Nesse estudo foi verificado 

que o TIAI foi menos positivo em relação ao TCMI (p < 0,05), sendo o esforço ao final da sessão 

de treinamento percebido como desprazeroso97. Outros estudos envolvendo essas mesmas 

características de amostra99,100, e em adultos obesos98, verificaram que o TIAI proporcionou 

percepções de prazer menos positivas que o TCMI, contudo não foram identificadas diferenças 

significativas entre os grupos. Deste modo, uma recente revisão sistemática concluiu que o TIAI de 

forma aguda, é uma estratégia que promove percepções de prazer similares ou menos positivas em 

comparação com o TCMI, contudo chama atenção para a necessidade de mais estudos envolvendo 

os aspectos psicológicos com o TIAI, bem como se esse treinamento pode influenciar na aderência 

em variadas populações20.  

 

4.5.3 Treinamento em intensidade autosselecionada 

O TIA é uma estratégia que permite ao indivíduo escolher uma intensidade de sua 

preferência, e o possibilita ajustar o ritmo de intensidade/velocidade a qualquer momento durante a 

sessão21,101. Essa estratégia tem sido sugerida pelo fato de alguns estudos demonstrarem que os 

sujeitos não permanecem na zona de intensidade prescrita, e são propensos a auto ajustar a 

intensidade do exercício102,103.  Um investigou sujeitos com baixa aptidão cardiorrespiratória e 

excesso de peso, e dividiram dois grupos: moderada intensidade (45-55% FCres) e alta intensidade 

(65-75% FCres)
103. Os autores encontraram que aproximadamente 60% e 40% dos sujeitos estavam 

dentro da gama de intensidade moderada e alta, respectivamente103. Outro estudo, que teve 

características similares na amostra do estudo anterior, verificaram que os sujeitos do grupo de 

moderada intensidade (40-55% FCres) tenderam a se exercitar em intensidade mais altas, em 

contrapartida o grupo de alta intensidade (65-80% FCres), se exercitaram em intensidades mais 

baixas102. A partir disso, estudos têm defendido a realização do exercício em intensidade 

autosselecionada, com a proposição de que essa estratégia possibilita que o indivíduo crie um senso 

de autonomia e controle, propiciando a buscar por experiências prazerosas e aumentando a 

motivação intrínseca, influenciando no comportamento futuro do indivíduo na atividade física e na 

aderência, como observado em exercícios aeróbios21,25,32. 
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A utilização da intensidade autosselecionada tem sido baseada em algumas teorias como, a 

Teoria da Autodeterminação e a Teoria Hedônica101,104,105. A teoria da autodeterminação diz 

respeito a motivação, e considera aspectos como, competência (autoeficácia) e autonomia, 

necessidades psicológicas que podem contribuir para o bem-estar dos sujeitos101,105. Com base nessa 

teoria, estudos demonstram que os sujeitos realizando exercícios em condição autosselecionada 

apresentam maior percepção de autonomia, autoeficácia e prazer, bem como maior preferência a 

essa estratégia quando comparados a condição imposta (intensidade moderada)106–108. A Teoria 

Hedônica ou Teoria da Motivação sugere que indivíduos tendem a se engajar em comportamentos 

que se sentem bem e evitam comportamentos que os fazem se sentir mal. Além disso, quando os 

indivíduos experimentam sensações de prazer durante uma prática de exercício físico, existe uma 

maior propensão deles repetirem. Em contrapartida, caso proporcione desconforto, dores e cansaço 

e consequentemente desprazer, a possibilidade de engajamento pode ser reduzida101,109. 

Deste modo, ao propor a intensidade autosselecionada, é sempre questionado se os sujeitos 

selecionam uma intensidade que atende as recomendações da ACSM para a melhoria da aptidão 

cardiorrespiratória e saúde. A partir disso, diversos estudos identificaram que os sujeitos selecionam 

intensidades que estão dentro da gama de intensidade proposta pela ACSM, e próximas ao limiar 

ventilatório e de lactato26,31,38. Além disso, algumas evidências reportam que a intensidade 

autosselecionada no exercício aeróbio é influenciada pelo sexo, IMC e aptidão cardiorrespiratória. 

Assim, tem sido verificado que sujeitos do sexo feminino30, excesso de peso38 e baixa aptidão 

cardiorrespiratória110 autosselecionam uma velocidade de caminhada menor que seus homólogos. 

É importante considerar que majoritariamente a condução dos estudos envolvendo essa estratégia 

são de forma aguda, com o principal desfecho sendo os aspectos psicofisiológicos, com os 

resultados demonstrando maior prazer e menor percepção de esforço quando comparados com 

intensidades prescritas, em sujeitos com fisicamente inativos e com excesso de peso111,112. Um 

estudo verificou respostas similares na percepção de prazer, ao longo de uma intervenção de 12 

semanas de exercício aeróbio em intensidade moderada e autosselecionada em mulheres obesas29. 

Apesar dos estudos indicarem que os sujeitos escolhem uma intensidade que promove estímulos 

fisiológicos suficientes para a melhoria da saúde, que desencadeia aspectos positivos nas respostas 

psicofisiológicas em relação a intensidade imposta, e que pode conduzir em uma melhor aderência 
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à programas de exercício físico, é possível essa estratégia melhorar a aptidão cardiorrespiratória e 

composição corporal em sujeitos fisicamente inativos e com excesso de peso?   

Um estudo avaliou mulheres obesas (IMC acima de 30 kg.m2) e com baixa aptidão 

cardiorrespiratória, as quais foram divididas em três grupos (G1= Intensidade autosselecionada; 

G2= Intensidade 10% acima do limiar ventilatório; G3= Grupo controle) durante 12 semanas de 

acompanhamento supervisionada28. O VO2máx foi avaliado pelo teste incremental na esteira até a 

exaustão, e não foram reveladas as intensidades médias dos grupos G1 e G228. Os resultados 

indicaram que apenas o G1 e G2 aumentaram significativamente o VO2máx em 18% e 54,2%, 

respectivamente; em contrapartida não foram observadas mudanças significativas na composição 

corporal (massa gorda, massa livre de gordura e percentual de gordura) nos respectivos grupos28. 

Adicionalmente, outro estudo investigou adultos de ambos os sexos, fisicamente inativos e com 

excesso de peso (IMC entre 25,0-39,9 kg.m2) que foram divididas em um grupo com intensidade 

autosselecionada (57,8 ± 15,3 % FCmáx) e o outro com intensidade imposta (62,0 ± 14,3 % FCmáx)
32. 

O VO2máx foi estimado pelo teste submáximo de 1 milha na esteira. Os autores identificaram um 

aumento de 8% e 11% no VO2máx, nos grupos de intensidade autosselecionada e imposta após 6 

meses de treinamento sem supervisão, respectivamente32. 

Portanto, tendo em vista que uma baixa aptidão cardiorrespiratória e elevado peso corporal 

são determinantes para o desenvolvimento de doenças que acarretam em maior risco de 

mortalidade, torna-se importante investigar diferentes estratégias que sejam eficientes em 

minimizar esses efeitos deletérios, quando realizados em ambientes que condizem com a realidade 

dos participantes.  
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Delineamento Experimental 

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, controlado, paralelo e com três braços. Os 

sujeitos foram submetidos aos procedimentos de avaliação e em seguida a uma semana de adaptação 

específica as estratégias de treinamento, constituída por três dias não consecutivos. Adicionalmente, 

os sujeitos foram aleatorizados em três grupos: 1) TCMI, 2) TIAI e 3) TIA. O programa de 

treinamento consistiu em doze semanas, sendo divididas em duas fases, uma com quatro semanas 

de acompanhamento supervisionado e outra com oito semanas de acompanhamento semi-

supervisionado, com frequência semanal de três dias (Segunda, Quarta e Sexta). O delineamento 

experimental é apresentado na figura 3. 

Figura 3. Delineamento Experimental 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (número do parecer 1.781.014). Para este estudo 

foi utilizado o checklist dos Padrões Consolidados de Relatório de Ensaios (CONSORT - 

Consolidated Standards of Reporting Trials)113, disponível como suporte de informação e 

apresentado no Anexo 1. O Fluxograma do CONSORT (Figura 4) detalha o número de participantes 

recrutados e randomizados em cada grupo e as medidas adotadas pelo estudo. 
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Figura 4. Fluxograma dos sujeitos ao longo da intervenção do estudo. 
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5.2 Participantes 

O método de recrutamento foi por meio de redes sociais e panfletos divulgados nos 

departamentos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período de outubro de 2016 a 

novembro de 2017. Os sujeitos interessados e que atenderam aos critérios de inclusão assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A), conforme a resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde, em 12/12/2012, sendo assegurado também os princípios 

éticos contidos na Declaração de Helsinki. Os sujeitos elegíveis compareceram ao Departamento 

de Educação Física, no Laboratório de pesquisa em psicobiologia, comportamento, cognição e 

atividade física (LABEX), a fim de realizar os procedimentos de avaliação. 

A amostra foi constituída por sujeitos de ambos os sexos, tendo como critérios de 

elegibilidade: 1) idade entre 18-45 anos; 2) insuficientemente ativos (< 150 minutos por semana de 

atividade física moderada, < 75 minutos por semana de atividade física vigorosa) nos últimos seis 

meses, de acordo com o Questionário Internacional de Atividade Física - versão curta; 3) excesso 

de peso (IMC entre 25,0-34,9 kg.m2). Como critérios de exclusão foram considerados: 1) participar 

de programas regulares de exercícios físicos e de intervenções dietéticas; 2) apresentar sinais e 

sintomas de doenças cardiovasculares, metabólicas e renais; 3) gravidez; 4) apresentar lesões 

osteomioarticulares; 5) tabagismo.    

 

5.3 Intervenção 

A intervenção foi realizada em um período total de 13 semanas, sendo 1 semana de 

adaptação específica aos tipos de treinamento (período de Adaptação) e 12 semanas de treinamento 

(período de treinamento). O período de treinamento teve uma frequência semanal de três dias 

(segunda, quarta e sexta) e foi dividida em duas fases, uma supervisionada e outra semi-

supervisionada. A intensidade do exercício foi prescrita utilizando a escala de PSE, e monitorada 

juntamente com a FCres.  

Os sujeitos alocados no grupo TCMI foram orientados a realizar o exercício na intensidade 

de PSE 13 na escala de Borg durante 30 minutos. No grupo TIAI, os sujeitos realizaram dez 

estímulos de 60 segundos na PSE de 15-17 na escala de Borg, intercalados com 60 segundos de 

recuperação com caminhada autosselecionada, totalizando 20 minutos. O grupo TIA foi orientado 
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a selecionar a intensidade utilizando a seguinte instrução: “Selecione uma velocidade (intensidade 

do exercício) para realizar 30 minutos de exercício. Você pode ajustar o ritmo/velocidade do 

exercício a qualquer momento durante a sessão, ou seja, você pode caminhar e/ou correr”. Os 

grupos iniciaram as sessões de treinamento com 5 minutos de aquecimento, e terminaram com 5 

minutos de desaquecimento com caminhada autosselecionada, respectivamente. 

Em todas as sessões de treino, os voluntários reportaram a PSE, Afeto e frequência cardíaca 

em 30%, 70% e 100% do tempo de sessão. Nas sessões do TCMI e TIA, estes valores percentuais 

corresponderam aos minutos 9, 21 e 30, respectivamente. No TIAI, os valores percentuais 

coincidiram com os estímulos relacionados aos minutos 4, 12 e 19 e recuperação nos minutos 5, 13 

e 20, respectivamente. 

 

5.3.1 Fase de Adaptação 

 Essa fase consistiu em uma adaptação específica as estratégias de treinamento e teve a 

duração de uma semana (três sessões). Cada sessão foi constituída por 5 minutos de aquecimento e 

5 minutos de desaquecimento, sendo adotada uma progressão do volume de treino (TCMI e TIA – 

20, 25 e 30 minutos, TIAI – 10, 15 e 20 minutos). A justificativa de realizar uma fase de adaptação 

foi devida as características da amostra do estudo, constituída por sujeitos fisicamente inativos, com 

excesso de peso. Além disso, foi familiarizar os sujeitos com as escalas de PSE e afeto, e com o 

protocolo investigado. Assim, o objetivo dessa fase foi orientar os sujeitos quanto a forma mais 

adequada de realização do exercício (i.e. postura e respiração), bem como sobre as características 

do programa de exercício aos quais foram alocados. Além disso, proporcionar doses gradativas de 

exercício em que os sujeitos fossem capazes de concluir cada sessão de treinamento, minimizando 

o desconforto e os possíveis riscos de lesões decorrentes ao engajamento inicial em um programa 

de exercícios físicos. 

 

5.3.2 Fase Supervisionada 

Essa fase foi denominada de FASE I, e teve duração de quatro semanas. As sessões de treino 

foram realizadas em uma pista de atletismo e supervisionadas por profissionais de Educação Física. 

Foi disponibilizado dois horários para as sessões de treino, um pela manhã (6h30 – 8h) e outro pela 
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tarde (16h – 19h). A escolha dos horários foi determinada pelo interesse dos sujeitos, contudo caso 

houvesse algum motivo que impossibilitasse o comparecimento no horário pela manhã, por 

exemplo, o mesmo era remanejado para a tarde. Em todas as sessões foi monitorada a frequência 

cardíaca (monitor de frequência cardíaca Polar RS800), bem como a percepção de prazer e escala 

de PSE e afeto, que foi adaptada para acomodar no bolso do sujeito. 

O período de duração da FASE I foi determinado a partir de estudos que demonstraram 

melhoras do TCMI e TIAI na aptidão cardiorrespiratória em até 4 semanas de treino em adultos 

sedentários e com excesso de peso12,15,16. Adicionalmente, a justificativa dessa fase foi a de 

proporcionar subsídios para que os sujeitos pudessem treinar por conta própria a posteriori. 

 

5.3.3 Fase Semi-Supervisionada 

Essa fase foi intitulada de FASE II e teve um período de oito semanas de treinamento. A 

justificativa dessa fase foi proporcionar maior autonomia aos sujeitos em escolher configurações de 

ambientes mais convenientes e da vida diária, atenuando o compromisso e consequentemente os 

custos de deslocamento para locais pré-determinados. Nesse sentido, foi dada a orientação aos 

sujeitos para continuar a realizar as sessões de treinamento em ambientes ao ar livre. 

Nas primeiras quatro semanas de treinamento os sujeitos realizaram duas sessões não 

supervisionadas, em ambientes de sua preferência e uma sessão supervisionada na pista de 

atletismo. Nas últimas quatro semanas, os sujeitos realizaram uma sessão supervisionada a cada 15 

dias. Nos dias supervisionados, os sujeitos foram orientados a reproduzir a sessão de exercício não 

supervisionado.  

Na FASE II os dias de treino foram os mesmos que na FASE I, contudo os horários foram 

autosselecionados pelos sujeitos. Além disso, foi permitido aos sujeitos levar o monitor de 

frequência cardíaca e a escala de PSE e afeto para sua residência. Deste modo, em todas as sessões 

da FASE II (sessões supervisionadas e não supervisionadas), essas variáveis foram reportadas e 

enviadas pelo aplicativo Whatsapp (APÊNDICE B), por meio de áudio ou mensagem de texto, 

ficando a critério dos sujeitos. 
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5.4 Medidas de Desfecho  

 Os sujeitos visitaram o laboratório em duas ocasiões antes de iniciar o programa de 

treinamento. Na 1ª visita foi realizada a triagem de saúde pré-participação e os procedimentos de 

ancoragem e familiarização das escalas de PSE e Afeto. Na 2ª visita os sujeitos realizaram as 

avaliações de composição corporal e aptidão cardiorrespiratória. O intervalo entre as visitas foi de 

48h. 

Os desfechos foram avaliados em três momentos: 1) antes de iniciar as sessões de 

treinamento (Linha de base); 2) após a 4ª semana; 3) ao término da 12ª semana. Os participantes 

foram orientados no dia anterior as avaliações, a não realizar exercício físico e abster-se do uso de 

bebidas alcoólicas; no dia das avaliações, a não ingerir bebidas com cafeína em até quatro horas, se 

alimentar com no mínimo duas horas e o uso de roupas leves. Por fim, foi solicitado aos sujeitos a 

manter a mesma rotina de alimentação e não utilizar de recursos ergogênicos durante todo o 

programa de treinamento. 

 

5.4.1 Desfechos Primários 

 

5.4.1.1 Aptidão Cardiorrespiratória 

Os sujeitos realizaram um teste incremental na esteira (Inbrasport®, Porto Alegre, Brasil). 

Inicialmente, o aquecimento consistiu numa caminhada a 4 km.h-1 por cinco minutos. 

Posteriormente, a cada minuto foi acrescido 0,5 km.h-1 até 8 minutos de teste, e em seguida 

incrementado 1 km.h-1 a cada minuto até a exaustão. Todos os sujeitos foram encorajados 

verbalmente a continuar o exercício até o ponto de exaustão. 

O VO2pico foi definido como o maior valor de Consumo de Oxigênio (VO2) no último estágio 

do teste incremental, e foi determinado pelo analisador de gases (MetaLyzer®3B). Os gases 

expirados foram coletados respiração a respiração e posteriormente analisados em média de 20s. O 

analisador foi ligado por no mínimo 30 minutos, e calibrado antes de cada teste. Os sensores de O2 

e CO2  foram calibrados a partir de um gás referência com as seguintes composições: 20,93% de O2 

e 0,03% de CO2, de acordo com as recomendações do fabricante. O volume de fluxo foi calibrado 
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através de uma seringa para espirometria (Hans Rudolph® 3 litros). A temperatura da sala foi 

mantida a 25ºC. 

Para considerar o teste incremental como máximo foram adotados dois critérios: 1) 

frequência cardíaca dentro de 10 batimentos por minuto da FCmáx predita pela idade (Frequência 

cardíaca = 220 - idade); 2) relação de troca respiratória > 1,1536. A frequência cardíaca foi 

monitorada continuadamente através de um frequencímetro (Polar®Electro, modelo RS800). As 

escalas de PSE e afeto foram usadas durante cada estágio do teste incremental.  

O limiar ventilatório adotado foi o Ponto de Compensação Respiratória (PCR), que foi 

definido pelos seguintes critérios: 1) perda da linearidade entre VE vs VCO2 (aumento da 

VE/VCO2); 2) maior valor da PETCO2 seguido de sua queda114. O PCR foi analisado por dois 

avaliadores experientes, com os dados sendo plotados em gráficos para cada método em uma 

planilha do excel. Os avalia/dores utilizaram os gráficos para avaliar pontos de interrupção 

simultâneos e eliminar pontos falsos de interrupção. Após plotar os dados em gráficos, se os 

avaliadores não conseguissem identificar o ponto do PCR, os dados do sujeito eram rejeitados. 

Concluindo esses procedimentos, os pontos determinados para os limiares ventilatórios foram 

comparados entre os dois avaliadores. Foram considerados a média do VO2 no PCR que estava 

dentro de uma variação de 3% (20s de diferença). Caso os pontos determinados entre os dois 

avaliadores não estivessem dentro dessa variação, um terceiro avaliador era requisitado para 

analisar os dados, e este resultado era então comparado com os valores encontrados ao dos 

avaliadores iniciais. Se o valor identificado pelo terceiro avaliador estivesse dentro da variação de 

3%, então a média de dois valores de VO2 no PCR foi determinado115. 

 

5.4.1.2 Composição Corporal 

A avaliação da composição corporal incluiu as medidas de massa gorda androide (kg), 

ginoide (kg) e total (kg), massa livre de gordura total (kg), gordura androide (%), ginoide (%) e 

total (%), sendo realizada pela Densitometria por Dupla Emissão de Raios-X (DXA) (GE – 

Healthcare Lunar Prodigy Advance, Estados Unidos). O tipo de medição utilizada foi o 

escaneamento do corpo inteiro. A recomendação para os sujeitos foi de usarem roupas leves, livres 

de qualquer objeto de metal. Inicialmente, foi avaliado a massa corporal (kg) por meio de uma 
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balança digital devidamente calibrada (Welmy, W300, Brasil) e a estatura (cm) por um 

estadiômetro acoplado a balança, seguindo os procedimentos recomendados pelos Padrões 

Internacionais para Avaliação Antropométrica116. Esses dados antropométricos foram adicionados 

no software do DXA (encore, versão 14.1), e em seguida, o sujeito foi posicionado na mesa de 

scanner. As instruções antes de iniciar a varredura, foi que o sujeito deveria estar centralizado na 

mesa de exame, tendo como referência a linha central da mesa para alinhar o sujeito. Assim, o 

sujeito foi orientado a permanecer em decúbito dorsal, com os braços ao lado do corpo, as mãos 

abertas e a palma apoiada na mesa de exame. Os braços deveriam estar dentro das linhas da área de 

varredura, na almofada da mesa. Além disso, foi utilizado uma fita de velcro para prender os 

tornozelos. A temperatura da sala foi mantida a 25ºC. Todas as medições foram realizadas e 

analisadas somente por um avaliador, que seguiu os procedimentos adotados pelo fabricante. O 

procedimento diário da garantia de qualidade no scanner foi realizado para calibrar a máquina, e 

além disso o controle de qualidade do instrumento foi realizado regularmente, incluindo um 

Phantom de coluna.  

 

5.4.2 Medidas Adicionais 

  

5.4.2.1 Triagem de Saúde Pré-Participação  

Os dados demográficos e informações do estado de saúde foram coletados através de 

questionários. Inicialmente, foi realizada uma triagem de saúde pré-participação por meio do 

Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q) (ANEXO 2). Este instrumento consiste 

de sete perguntas com alternativas de SIM ou NÃO, e indica a necessidade de uma avaliação médica 

prévia antes de iniciar a prática de exercícios físicos, caso fosse verificado alguma resposta 

positiva117. Além disso, foi considerado na triagem de saúde pré-participação o modelo lógico para 

participação de exercícios aeróbicos recomendado pelo ACSM118 (ANEXO 3). Este novo modelo 

leva em consideração: 1) nível de atividade física habitual do indivíduo (i.e., sedentário ou 

fisicamente ativo); 2) avaliação sobre a presença de doenças cardiovasculares, metabólicas e renal 

conhecidas, e sinais e/ou sintomas conhecidos de doenças cardiovasculares, metabólicas e renal; e 
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3) Intensidade do exercício que o indivíduo pretende se exercitar (i.e., leve, moderada ou 

vigorosa)118. 

 

5.4.2.2 Nível de Atividade Física 

O nível de atividade física foi avaliado através do Questionário Internacional de Atividade 

física (IPAQ) – versão curta (ANEXO 4), que tem como referência a participação de atividades 

físicas durante a última semana. Para esse estudo foi considerado sujeitos fisicamente inativos os 

que realizaram menos do que 150 minutos de atividade física moderada e menos do que 75 minutos 

de atividade física vigorosa119. Vale ressaltar, que os sujeitos foram questionados se este padrão de 

atividade física foi consistente com os últimos seis meses120. 

 

5.4.2.3 Percepção Subjetiva de Esforço 

A PSE é uma escala constituída por 15 pontos e varia de 6 a 20, onde o 6 significa “sem 

esforço” e o 20 significa “esforço máximo” (ANEXO 5). Essa escala foi definida como a 

intensidade do esforço, estresse, desconforto e/ou fadiga durante a realização do exercício físico121. 

 

5.4.2.4 Afeto 

A escala de afeto, é um instrumento composto por 11 pontos, em um formato bipolar, 

variando de +5 (muito bom) a -5 (muito ruim), sendo o 0 um valor neutro (ANEXO 6). Os números 

positivos estão associados ao prazer e os negativos ao desprazer. O afeto foi definido como as 

sensações de prazer e desprazer experienciados durante o exercício21. Os sujeitos foram orientados 

que ao participar do exercício, é bastante comum experimentar mudanças de humor. Alguns sujeitos 

acham o exercício agradável, enquanto outros acham desagradável. Além disso, o sentimento pode 

variar ao longo do tempo. Ou seja, pode-se sentir bem e mal inúmeras vezes durante o exercício122. 

 

5.4.2.5 Procedimentos de Ancoragem e Familiarização das escalas de PSE e Afeto  

Os procedimentos de ancoragem das escalas de PSE e afeto seguiram as orientações 

utilizadas em um recente estudo realizado por Frazão et al.,120. Esses procedimentos foram 

realizados em duas visitas, sendo a primeira na triagem inicial e a segunda no teste de esforço 
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máximo. Nas visitas, foi disponibilizado o frequencímetro para os sujeitos, com o intuito de obter 

maior fidedignidade dos valores reportados na escala de PSE. 

Ao concluir os procedimentos de ancoragem, foi realizado o processo de familiarização com 

as escalas durante uma sessão de exercício aeróbio na esteira, nas intensidades correspondes a PSE 

09, 13 e 17. Foi explanado que a PSE 09 correspondia ao exercício “muito leve”, ou seja, para 

pessoas saudáveis isso é como caminhar lentamente; a PSE 13 correspondia ao exercício “um pouco 

difícil”, mas ainda se sente bem para continuar; e a PSE 17 correspondia ao exercício “Muito 

difícil”, ou seja, uma pessoa saudável ainda pode seguir em frente, mas se sente muito cansada121. 

A ordem dessas atividades foi randomizada antes da sessão. Deste modo, foi permitido aos 

participantes selecionar uma velocidade na esteira em que percebessem cada intensidade por um 

período de três minutos, havendo um intervalo passivo (repouso na posição sentada) de dois 

minutos entre os estímulos. Vale ressaltar que os valores da velocidade foram ocultados aos 

participantes, com o propósito de que a PSE não fosse associada a tal velocidade. Durante o 

exercício (minuto a minuto) foi avaliada a PSE e o afeto. O objetivo desta sessão foi vivenciar os 

valores ou descritores intermediários da escala de PSE e afeto. 

 

5.4.2.6 Taxa de Comparecimento 

A taxa de comparecimento às sessões de treinamento foi determinada pela média do 

percentual individual (número de sessões atendidas dividido pelo total do número de sessões 

prescritas). Se a sessão fosse perdida, não era permitido repor em outro dia, exceto em feriados. 

Assim, o período de tempo que os sujeitos tinham para completar as sessões de treino não deveria 

ultrapassar as 12 semanas. 

 

5.4.2.7 Aderência 

A aderência foi calculada pela razão entre os sujeitos que concluíram o programa pelo 

número total de sujeitos que iniciaram o programa de treinamento. 
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5.5 Cálculo Amostral 

O cálculo de poder estatístico a posteriori das diferenças sobre o VO2pico foi conduzido para 

determinar o poder alcançado, baseado sobre o tamanho da amostra investigado, um alfa de 5%, e 

o tamanho do efeito obtido. Para a análise do efeito do tempo (2 tempos: linha de base e 12 semanas 

× 3 grupos), o poder obtido foi > 99%. Para a análise do efeito do tempo (3 tempos: linha de base, 

4 semanas e 12 semanas × 3 grupos), o poder obtido também foi > 99%. Já para o efeito intragrupo 

entre linha de base vs. 4 semanas, o poder obtido nos grupos TCMI, TIAI e TIA foi de 85%, 85% e 

98%, respectivamente. Já para o efeito intragrupo entre linha de base vs. 12 semanas, o poder obtido 

nos grupos TCMI, TIAI e TIA foi de 87%, 93% e 99%, respectivamente. 

 

5.6 Randomização e Cegamento 

A alocação dos sujeitos foi realizada após os procedimentos de avaliação, através de uma 

calculadora online que gerou uma lista de números aleatórios 

(http://www.graphpad.com/quickcalcs/randomize1.cfm). A randomização foi realizada em bloco 

para garantir um equilíbrio próximo da quantidade de sujeitos em cada grupo. A relação da 

randomização foi 1:1:1, e o tamanho dos blocos foi de acordo com a quantidade de sujeitos que 

concluíram todos os procedimentos de avaliação, em um intervalo de 21 dias de recrutamento. Esse 

processo de randomização foi realizado por um avaliador externo (PG), que foi devidamente cegado 

das informações referentes às avaliações e protocolos de intervenção, com o intuito de eliminar 

possíveis medidas tendenciosas a favor de um grupo em relação a outro123. 

 É importante destacar, que houve cegamento por diferentes avaliadores em relação aos 

limiares ventilatórios (PH, AV e GA). Com o intuito de melhorar o cegamento, os resultados 

individuais dos desfechos primários (aptidão cardiorrespiratória e composição corporal) só foram 

disponibilizados aos sujeitos após a conclusão do programa de treinamento. 

 

5.7 Análise Estatística 

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro Wilks. Os dados foram 

reportados através da estatística descritiva (média e desvio padrão). As diferenças na linha de base 

entre os grupos foram analisadas utilizando o teste-t de amostra independentes para dados contínuos 

e o teste exato de Fisher para dados categóricos. Uma equação de estimativa generalizada, seguida 
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do teste post hoc de Bonferroni foi utilizada para avaliar o efeito de interação grupo x tempo entre 

o TCMI, TIAI e TIA sobre a composição corporal, aptidão cardiorrespiratória e das variáveis das 

sessões de treinamento. O modelo de equação de estimativa generalizada para cada resultado foi 

baseado na qualidade do ajuste. A normalidade dos resíduos foi verificada pelo gráfico Q-Q normal. 

A análise de Intenção de Tratar foi utilizada considerando todos os sujeitos que foram randomizados 

inicialmente nos grupos. Para esta análise, as medidas perdidas devido a retirada do sujeito, foram 

substituídas pelo último valor coletado antes do abandono123,124.  

A magnitude do tamanho do efeito dos resultados da composição corporal e aptidão 

cardiorrespiratória baseou-se na escala de Hopkins: <0,2 é trivial, 0,2-0,5 é pequeno, 0,6-1,1 é 

moderado, 1,2-1,9 é grande e 2,0 ou mais é muito grande125. A aderência foi verificada através do 

qui-quadrado. A correlação de Pearson foi utilizada para verificar associações entre o afeto e o 

comparecimento. Para a análise dos dados foi utilizado o software Statistical Package for the Social 

Sciences – SPSS versão 20.0. O nível de significância estabelecido foi de p< 0,05. 
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6 RESULTADOS 

A tabela 1 apresenta as características da linha de base dos participantes. Não houve 

diferença significativa entre os grupos (p > 0,05).  

 

Tabela 1. Caracterização da linha de base da amostra (n = 73). 

 TCMI TIAI TIA P 

N 24 23 26  

Sexo (M/F) 11/13 9/14 8/18 0,573 

Idade (anos) 32,8 (6,9) 30,1 (8,0) 31,2 (6,7) 0,413 

Massa Corporal (kg) 81,3 (10,5) 78,8 (11,2) 78,8 (10,5) 0,728 

Índice de Massa Corporal (kg.m-²) 29,1 (2,6) 28,8 (2,5) 28,7 (2,9) 0,629 

Circunferência de Cintura (cm) 90,3 (8,1) 88,0 (9,2) 85,5 (8,5) 0,222 

Circunferência de Quadril (cm) 106,0 (5,4) 106,2 (5,3) 107,1 (4,8) 0,649 

Massa Gorda Androide (kg) 2,62 (0,7) 2,61 (0,8) 2,44 (0,8) 0,687 

Massa Gorda Ginoide (kg) 4,94 (1,3) 5,29 (1,3) 5,5 (1,2) 0,271 

Massa Gorda Total (kg) 30,0 (5,2) 30,4 (6,3) 30,8 (6,4) 0,936 

Massa Livre de Gordura Total (kg) 51,1 (10,0) 48,6 (9,8) 47,8 (8,5) 0,450 

Gordura Androide (%) 43,4 (6,2) 43,9 (7,0) 43,2 (7,8) 0,745 

Gordura Ginoide (%) 39,4 (9,0) 41,7 (9,3) 43,4 (8,1) 0,233 

Gordura Total (%) 38,4 (6,5) 40,0 (6,8) 40,6 (6,4) 0,424 

VO2pico (mL.kg-1.min-1) 31,1 (6,3) 31,3 (6,0) 30,0 (6,2) 0,527 

VO2 no PCR (%) 89,5 (6,5) 89,2 (5,7) 88,9 (7,3) 0,950 

Tempo de Teste (s) 635,2 (115,6) 613,6 (131,4) 600,1 (132,7) 0,508 

Valores são apresentados em média (desvio padrão). VO2pico = consumo de oxigênio pico; VO2 no PCR= consumo de 

oxigênio no ponto de compensação respiratória. 
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A figura 5 descreve a intensidade do treinamento ao longo das semanas de treinamento, 

sendo observado que as três estratégias de treinamento permaneceram em uma intensidade vigorosa 

(> 60% FCres). Além disso, observamos uma média de PSE no grupo TIA de 14 (entre um pouco 

difícil e difícil). 

 

Figura 5. Intensidade do treinamento ao longo das semanas de treinamento supervisionado e semi-

supervisionado. Os dados estão expressos em média e desvio padrão. FCres = frequência cardíaca 

de reserva; TCMI = treinamento contínuo de moderada intensidade; TIA = treinamento em 

intensidade autosselecionada; TIAI = treinamento intervalado de alta intensidade. 
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A tabela 2 apresenta os resultados da aptidão cardiorrespiratória dos grupos. Não houve 

efeito da interação grupo por tempo ou efeito do grupo para nenhum dos desfechos (p > 0,05). 

Contudo, houve efeito do tempo sobre o VO2pico relativo, tempo total de teste, VO2 relativo no PCR 

e tempo de teste no PCR. As análises de post hoc revelaram que em 12 semanas de treinamento 

houve aumento do VO2pico relativo e tempo total de teste para os três grupos, do VO2 relativo no 

PCR para o TCMI e TIA, e do tempo de teste no PCR para os três grupos. Nas 4 semanas de 

treinamento supervisionado houve aumento do VO2pico relativo e tempo total de teste para os três 

grupos, do VO2 relativo no PCR para o TIA e do tempo de teste no PCR para o TIAI e TIA. Por 

fim, houve aumento do tempo total de teste no TCMI e tempo de teste no PCR no TIA na 12ª 

semana quando comparado à 4ª semana.



44 
 

Tabela 2. Medidas da Aptidão cardiorrespiratória ao longo da intervenção. 

Valores são apresentados em média (desvio padrão). P1 = efeito do tempo, P2 = efeito do grupo e P3 = efeito da interação grupo por tempo. (a) Diferença 

significante em relação à linha de base, verificado pelo teste post hoc (p < 0,05) e (b) Diferença significante em relação à 4ª semana, verificado pelo teste 

post hoc (p < 0,05). 

Abreviações: TCMI = treinamento contínuo de moderada intensidade; TIA = treinamento em intensidade autosselecionada; TIAI = treinamento 

intervalado de alta intensidade; VO2pico = consumo de oxigênio pico; VO2 no PCR = consumo de oxigênio no ponto de compensação respiratória.  

     4 sem vs. Linha de Base 12 sem vs. Linha de Base    

Desfecho Grupo Linha de Base 4ª sem 12ª sem Dif. Média d Dif. Média d P1 P2 P3 

VO2pico (mL.kg-

1.min-1) 

TCMI 31,1 (6,3) 32,9 (5,5)a 33,4 (5,7)a 1,8 (0,8; 2,8) 0,64 2,3 (1; 3,5) 0,66 <0,001 0,827 0,603 

TIAI 31,3 (6) 32,5 (6,4)a 32,9 (6,6)a 1,2 (0,4; 1,9) 0,65 1,6 (0,7; 2,4) 0,75    

TIA 30 (6,2) 32 (6,4)a 32,5 (6,8)a 2 (1,1; 2,9) 0,84 2,5 (1,4; 3,5) 0,92    

Tempo do teste (s) TCMI 635,2 (116) 665,3 (108)a 690 (114,6)a,b 30,1 (12,5; 47,6) 0,67 54,8 (31,2; 78,4) 0,91 <0,001 0,623 0,673 

TIAI 613,6 (131,4) 648,3 (142)a 660,7 (161,3)a 34,7 (17,9; 51,7) 0,82 47,1 (24,4; 69,9) 0,83    

TIA 600,1 (132,7) 642 (149,6)a 652 (144,2)a 41,9 (19,5; 64,4) 0,70 51,9 (34,2; 69,7) 1,11    

VO2 no PCR 

(mL.kg-1.min-1) 
TCMI 27,6 (6,0) 28,8 (5,5) 28,8 (5,2) 1,2 (-0,2; 2,5) 0,36 1,2 (-0,1; 2,6) 0,36 0,001 0,817 0,717 

TIAI 28,2 (5,3) 28,8 (5,8) 29,3 (5,7)a 0,6 (-0,6; 1,7) 0,20 1,1 (0,1; 2,1) 0,44    

TIA 26,7 (4,5) 28,3 (5,3)a 28,7 (5,9)a 1,6 (0,4; 2,8) 0,51 2 (0,5; 3,6) 0,49    

Tempo  do teste 

no PCR (s) 
TCMI 501,7 (105,8) 517,8 (98,7) 534,3 (105,7)a 16,1 (-3,4; 35,5) 0,33 32,6 (5,1; 60,1) 0,46 <0,001 0,528 0,201 

TIAI 500,4 (119,5) 533,5 (128,6)a 533,5 (127,8)a 33,1 (3,5; 62,5) 0,45 33,1 (7,3; 58,8) 0,51    

TIA 461,9 (100,6) 493,5 (108)a 518,8 (124,5)a,b 31,6 (13,2; 49,9) 0,65 56,9 (26,3; 87,6) 0,70    
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A Tabela 3 apresenta os resultados das medidas antropométricas e composição corporal dos 

grupos. Não houve efeito da interação grupo por tempo ou efeito do grupo para nenhum dos 

desfechos (p > 0,05). Contudo, houve efeito do tempo sobre o IMC, MGG, MGT, MLG, GA, GG 

e GT (p < 0,05). As análises de post hoc revelaram que houve reduções da MGG, MGT, GA, GG e 

GT, e aumento da MLG após 12 semanas de treinamento no grupo TIA. Além disso, houve reduções 

da GG e GT e aumento da MLG após 4 semanas de treinamento no grupo TIA. Por fim, houve 

reduções do IMC, MGG, MGT, GA e GG na 12ª semana quando comparado à 4ª semana. Já no 

grupo TIAI, houve redução apenas da GT após 4 semanas de treinamento. Não houve nenhuma 

mudança no grupo TCMI (p > 0,05).  



46 
 

Tabela 3. Medidas antropométricas e composição corporal ao longo da intervenção. 

     
4 sem vs. Linha de 

Base 

12 sem vs. Linha de 

Base 
   

Desfecho Grupo 
Linha de 

Base 
4ª sem 12ª sem Dif. Média d Dif. Média d P1 P2 P3 

MC (kg) TCMI 81,3 (10,5) 
81,2 

(10,7) 
81,1 (11) -0,1 (-0,5; 0,2) 0,12 -0,2 (-0,9; 0,3) 0,13 0,054 0,594 0,684 

 TIAI 78,8 (11,2) 78,9 (11) 
78,5 

(11,2) 
0,1 (-0,4; 0,6) 0,08 -0,3 (-1,2; 0,5) 0,14    

 TIA 78,8 (10,5) 
78,5 

(11,1) 

77,9 

(11,1) 
-0,3 (-0,9; 0,4) 0,16 -0,9 (-1,8; 0,1) 0,36    

IMC 

(kg.m²) 
TCMI 29,1 (2,6) 29,1 (2,7) 29 (2,7) 0 (-0,2; 0,1) 0,00 -0,1 (-0,3; 0,1) 0,17 0,044 0,816 0,760 

TIAI 28,8 (2,5) 28,9 (2,5) 28,7 (2,7) 0,1 (-0,1; 0,2) 0,22 -0,1 (-0,4; 0,2) 0,13    

TIA 28,7 (2,9) 28,6 (3,1) 28,4 (3,1)b -0,1 (-0,4; 0,2) 0,14 -0,3 (-0,7; 0) 0,32    

CC (cm) TCMI 90,3 (8,1) 90,2 (8,3) 89,8 (8,8) -0,1 (-0,7; 0,5) 0,06 -0,5 (-1,1; 0) 0,33 0,152 0,114 0,621 

 TIAI 88 (9,2) 88 (8,8) 87,9 (9) 0 (-0,5; 0,6) 0,00 -0,1 (-1; 0,8) 0,05    

 TIA 85,5 (8,5) 85 (8,7) 84,8 (9) -0,5 (-1,1; 0) 0,32 -0,7 (-1,5; 0,1) 0,33    

CQ (cm) TCMI 106 (5,4) 
105,6 

(5,2) 

105,7 

(5,1) 
-0,4 (-0,9; 0,1) 0,30 -0,3 (-0,9; 0,2) 0,21 0,387 0,737 0,970 

 TIAI 106,2 (5,3) 
105,7 

(5,5) 

105,9 

(5,3) 
-0,5 (-1,4; 0,6) 0,21 -0,3 (-1,6; 1,1) 0,09    

 TIA 107,1 (4,8) 
106,7 

(5,1) 

106,5 

(5,6) 
-0,4 (-1,7; 1) 0,11 -0,6 (-1,8; 0,7) 0,18    

MGA (kg) TCMI 2,62 (0,7) 2,6 (0,7) 2,61 (0,7) 
-0,02 (-0,08; 

0,04) 
0,13 -0,01 (-0,09; 0,07) 0,05 0,068 0,537 0,290 

 TIAI 2,61 (0,8) 2,59 (0,9) 2,57 (0,9) 
-0,02 (-0,07; 

0,02) 
0,14 -0,04 (-0,12; 0,03) 0,20    

 TIA 2,44 (0,8) 2,41 (0,8) 2,31 (0,8) 
-0,03 (-0,11; 

0,05) 
0,14 

-0,13 (-0,24; -

0,02) 
0,45    

MGG (kg) TCMI 4,94 (1,3) 4,91 (1,3) 4,91 (1,3) -0,03 (-0,10; 0,5) 0,17 -0,03 (-0,13; 0,06) 0,12 0,037 0,353 0649 

 TIAI 5,29 (1,3) 5,25 (1,3) 5,21 (1,2) 
-0,04 (-0,13; 

0,04) 
0,20 -0,08 (-0,21; 0,04) 0,26    
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Valores são apresentados em média (desvio padrão). P1 = efeito do tempo, P2 = efeito do grupo e P3 = efeito da interação grupo por tempo. (a) Diferença 

significante em relação à linha de base, verificado pelo teste post hoc (p < 0,05) e (b) Diferença significante em relação à 4ª semana, verificado pelo teste 

post hoc (p < 0,05). 

Abreviações: CC = circunferência de cintura; CQ = circunferência do quadril; GA = gordura andróide; GG = gordura ginóide; GT = gordura total; IMC 

= índice de massa corporal; MGA = massa gorda androide; MGG = massa gorda ginoide; MGT = massa gorda total; MLG = massa livre de gordura; 

TCMI = treinamento contínuo de moderada intensidade; TIA = treinamento em intensidade autosselecionada; TIAI = treinamento intervalado de alta 

intensidade. 

 TIA 5,5 (1,2) 5,44 (1,2) 
5,33 

(1,2)a,b 

-0,06 (-0,17; 

0,04) 
0,22 

-0,17 (-0,31; -

0,02) 
0,46    

MGT (kg) TCMI 30 (5,2) 29,8 (5,2) 29,5 (5,3) -0,2 (-0,5; 0,1) 0,26 -0,5 (-1; 0,1) 0,35 0,008 0,943 0,678 

 TIAI 30,4 (6,3) 30,2 (6,2) 30 (6,4) -0,2 (-0,5; 0,1) 0,27 -0,4 (-1,1; 0,3) 0,23    

 TIA 30,8 (6,4) 30,3 (6,6) 
29,6 

(6,8)a,b 
-0,5 (-1,1; 0) 0,33 -1,2 (-2,1; -0,3) 0,51    

MLG (kg) TCMI 51,1 (10) 51,2 (10) 
51,4 

(10,1) 
0,1 (-0,2; 0,4) 0,11 0,3 (-0,2; 0,6) 0,33 0,046 0,451 0,555 

 TIAI 48,6 (9,8) 48,9 (9,4) 48,7 (9,7) 0,3 (-0,1; 0,7) 0,27 0,1 (-0,4; 0,6) 0,08    

 TIA 47,8 (8,5) 48,3 (8,6)a 48,2 (8,4)a 0,5 (0; 0,8) 0,49 0,4 (0; 0,8) 0,37    

GA (%) TCMI 43,4 (6,2) 43,4 (6,4) 43,3 (6,8) 0 (-0,7; 0,7) 0,00 -0,1 (-1; 0,8) 0,04 0,034 0,767 0,276 

 TIAI 43,9 (7) 43,4 (7) 43,3 (7,8) -0,5 (-1,2; 0,2) 0,29 -0,6 (-1,6; 0,4) 0,24    

 TIA 43,2 (7,8) 42,1 (7,9) 
41,1 

(8,4)a,b 
-1,1 (-2,3; 0,1) 0,36 -2,1 (-3,7; -0,5) 0,49    

GG (%) TCMI 39,4 (9) 39,3 (8,8) 39,1 (8,7) -0,1 (-0,4; 0,3) 0,10 -0,3 (-0,9; 0,3) 0,19 0,006 0,341 0,323 

 TIAI 41,7 (9,3) 41,2 (8,8) 41,1 (8,8) -0,5 (-1,2; 0,1) 0,30 -0,6 (-1,4; 0,1) 0,32    

 TIA 43,4 (8,1) 42,7 (7,7)a 
42,1 

(8,5)a,b 
-0,7 (-1,2; 0) 0,45 -1,3 (-2,1; -0,4) 0,57    

GT (%) TCMI 38,4 (6,5) 38,2 (6,4) 38 (6,4) -0,2 (-0,6; 0,2) 0,21 -0,4 (-1; 0,1) 0,29 0,001 0,597 0,449 

 TIAI 40 (6,8) 39,6 (6,6)a 39,5 (6,9) -0,4 (-0,7; 0) 0,43 -0,5 (-1; 0,2) 0,32    

 TIA 40,6 (6,4) 39,8 (6,3)a 39,3 (6,6)a -0,8 (-1,3; -0,2) 0,55 -1,3 (-2,1; -0,4) 0,58    
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A tabela 4 apresenta os valores médios da intensidade, afeto, taxa de comparecimento e 

aderência ao longo da intervenção entre os grupos. Não houve efeito da interação grupo por tempo 

para nenhum dos desfechos (p > 0,05). Houve efeito do tempo para o afeto e comparecimento (p < 

0,05). As análises de post hoc revelaram uma maior resposta afetiva nos grupos TCMI e TIA nas 

semanas 5-12 quando comparada as semanas 1-4. Além disso, houve uma redução do percentual de 

comparecimento nos grupos TCMI e TIA nas semanas 5-12 comparada as semanas 1-4. Um efeito 

do grupo foi encontrado para a FCres, FCres no PCR e afeto (p < 0,05). As análises de post hoc 

revelaram maiores percentuais de FCres, FCres no PCR para o grupo TIAI quando comparado aos 

demais grupos, contudo uma menor resposta afetiva em relação ao TIA para todas as semanas. 

Referente a aderência, não houve diferenças entre os grupos ao comparar 1-4 semanas com 5-12 

semanas. 
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Tabela 4. Valores médios da intensidade, afeto, taxa de comparecimento e aderência ao longo da 

intervenção 

Valores são apresentados em média (desvio padrão). P1 = efeito do tempo, P2 = efeito do grupo; P3 = efeito da interação 

grupo por tempo e P4 = efeito do grupo (ANOVA one-way). (a) Diferença significante comparado ao mesmo momento 

do TCMI, (b) Diferença significante comparado ao mesmo momento do TIA e (c) Diferença significante em relação à 

linha de base, verificado pelo teste post hoc (p < 0,05), (*) Teste qui-quadrado, (d) Efeito do grupo 1-4 semanas, (e) 

Efeito do grupo 5-12 semanas. 

Abreviações: FCres = frequência cardíaca de reserva; FCres no PCR = frequência cardíaca de reserva no ponto de 

compensação respiratória. TCMI = treinamento contínuo de moderada intensidade; TIA = treinamento em intensidade 

autosselecionada; TIAI = treinamento intervalado de alta intensidade. 

 

  

Desfecho Grupo 
1-4 

semanas 

5-12 

semanas 
Total P1 P2 P3 P4 

FCres (%) TCMI 67 (12) 70 (16) 68 (14) 0,326 <0,001 0,660 <0,001 

 TIAI 84 (6)a,b 85 (7)a,b 84 (6)a,b     

 TIA 69 (9,7) 70 (12) 69 (11)     

FCres no PCR (%) TCMI 86 (8) 89 (10) 87 (9) 0,772 <0,001 0,231 0,002 

 TIAI 97 (5)a,b 96 (6)a,b 97 (6)a,b     

 TIA 89 (10) 88 (9) 89 (9)      

Afeto TCMI 0,6 (2,2) 1,1 (2,2)c 0,8 (2,2) 0,001 0,023 0,778 0,044 

 TIAI -0,4 (2)b 0 (2,3)b -0,2 (2,1)b     

 TIA 1,1 (1,5) 1,7 (1,6)c 1,4 (1,6)     

Comparecimento (%) TCMI 78 (17) 59 (21)c 68 (19) <0,001 0,088 0,333 0,101 

 TIAI 71 (14) 64 (23) 68 (18)     

 TIA 82 (13) 72 (23)c 77 (18)     

Aderência (%)* TCMI 67 81 58  0,616d  0,463 

 TIAI 65 80 52  0,666e   

 TIA 77 90 69     
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A figura 6 descreve o comportamento do afeto durante as semanas do programa de 

treinamento. É observado que o TIA e o TCMI proporcionam percepções de prazer ao longo das 

semanas, e que o TIAI é percebido como prazeroso a partir da 6ª semana de treinamento. 

 

Figura 6. Afeto ao longo das semanas de treinamento supervisionado e semi-supervisionado. Os 

dados estão expressos em média e desvio padrão. TCMI = treinamento contínuo de moderada 

intensidade; TIA = treinamento em intensidade autosselecionada; TIAI = treinamento intervalado 

de alta intensidade 
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A figura 7 apresenta a correlação entre as respostas afetivas e o comparecimento ao longo 

da intervenção nos três grupos. Houve uma correlação positiva muito grande no grupo TIAI e 

grande para o TIA. 

Figura 7. Correlação entre o afeto e o comparecimento nos grupos. Os dados estão expressos em 

média e desvio padrão. a) TCMI = treinamento contínuo de moderada intensidade, b) TIAI = 

treinamento intervalado de alta intensidade, c) TIA = treinamento em intensidade autosselecionada. 
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A tabela 5 apresenta as características da linha de base dos participantes que abandonaram 

e concluíram a intervenção de acordo com o grupo. A taxa de abandono no grupo TCMI foi evidente 

em sujeitos com maior circunferência de cintura, maior massa livre de gordura e menor gordura 

ginóide quando comparado aos sujeitos que concluíram a intervenção. Enquanto que no grupo TIAI 

os sujeitos que abandonaram apresentavam menor VO2pico relativo, e tempo total de teste 

comparado aos sujeitos que concluíram a intervenção. Nenhuma mudança foi observada no grupo 

TIA. 
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Tabela 5. Características da linha de base dos participantes que abandonaram e concluíram a 

intervenção de acordo com o grupo 

Desfecho Grupos Abandono Concluíram p 

Idade (anos) TCMI 33,2 (6,3) 32,5 (7,6) 0,313 

 TIAI 32,5 (7,6) 27,9 (8) 0,178 

 TIA 34,3 (7,6) 29,8 (6) 0,122 

Massa Corporal (kg) TCMI 85 (11,8) 78,3 (8,4) 0,120 

 TIAI 76,4 (12,3) 81 (10,1) 0,343 

 TIA 80,4 (9) 78,1 (11,3) 0,620 

Índice de massa corporal (kg.m²) TCMI 29,9 (2,7) 28,5 (2,4) 0,188 

 TIAI 28,9 (2,4) 28,8 (2,6) 0,874 

 TIA 28,8 (2,5) 28,7 (3,2) 0,911 

Circunferência de Cintura (cm) TCMI 95 (7) 86,3 (7) 0,006 

 TIAI 87 (9,3) 88,7 (9,5) 0,689 

 TIA 87,6 (7,5) 84,7 (8,9) 0,455 

Circunferência de Quadril (cm) TCMI 104,3 (4,4) 107,5 (5,9) 0,153 

 TIAI 106,4 (5,6) 106 (5,3) 0,846 

 TIA 107,9 (4,9) 106,8 (4,9) 0,628 

Massa Gorda Androide (kg) TCMI 2,9 (0,7) 2,4 (0,5) 0,060 

 TIAI 2,7 (0,9) 2,6 (0,8) 0,738 

 TIA 2,6 (0,9) 2,4 (0,8) 0,475 

Massa Gorda Ginoide (kg) TCMI 4,4 (1) 5,4 (1,4) 0,050 

 TIAI 5,5 (1,1) 5,1 (1,6) 0,543 

 TIA 5,7 (1,1) 5,4 (1,3) 0,677 

Massa Gorda Total (kg) TCMI 29 (5,4) 30,8 (5,1) 0,409 

 TIAI 31,1 (6,5) 29,7 (6,4) 0,609 

 TIA 32,6 (5,8) 30,1 (6,6) 0,362 

Massa Livre de Gordura (kg) TCMI 55,7 (10,9) 47,3 (7,5) 0,038 

 TIAI 45,7 (9,3) 51,3 (9,8) 0,176 

 TIA 47,7 (7,8) 47,9 (9) 0,955 
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Valores são apresentados em média (desvio padrão). TCMI = treinamento contínuo de moderada intensidade; TIA = 

treinamento em intensidade autosselecionada; TIAI = treinamento intervalado de alta intensidade; VO2pico = consumo 

de oxigênio pico. 

Gordura Androide (%) TCMI 43,7 (7,3) 43,2 (5,4) 0,849 

 TIAI 46,1 (4,9) 41,9 (8,3) 0,162 

 TIA 44,7 (7,9) 42,6 (7,8) 0,526 

Gordura Ginoide (%) TCMI 34,4 (8,3) 43,6 (7,4) 0,009 

 TIAI 44,3 (7,2) 39,4 (10,6) 0,212 

 TIA 44,4 (7,9) 42,9 (8,4) 0,664 

Gordura Total (%) TCMI 35,7 (6,3) 40,8 (5,8) 0,050 

 TIAI 41,9 (5,5) 38,1 (7,6) 0,186 

 TIA 42 (6) 40 (6,6) 0,464 

VO2pico (mL.kg-1.min-1) TCMI 33,6 (6,2) 29,0 (5,9) 0,073 

 TIAI 28,7 (4,8) 33,7 (6,1) 0,043 

 TIA 27,2 (3,8) 31,3 (6,7) 0,119 

Tempo de teste (s) TCMI 658,8 (138,6) 615,2 (93,9) 0,371 

 TIAI 551,3 (121,3) 670,7 (117) 0,026 

 TIA 534,1 (127,7) 629,4 (127,4) 0,091 
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7 DISCUSSÃO 

Os principais achados do estudo foram que o TCMI, TIAI e TIA apresentaram efeitos 

similares sobre a aptidão cardiorrespiratória; sendo que apenas o TIA reduziu os componentes da 

composição corporal; com o afeto mais positivo na realização da intervenção com TCMI e TIA em 

relação ao TIAI. Esse é o primeiro estudo que comparou o efeito do TCMI, TIAI e TIA, com 

intensidades prescritas pela PSE (TCMI, TIAI) sobre a composição corporal e aptidão 

cardiorrespiratória. Além disso, a intervenção foi realizada em sujeitos fisicamente inativos com 

excesso de peso em regime supervisionado e semi-supervisionado em ambiente ao ar livre por 12 

semanas. 

A aptidão cardiorrespiratória aumentou em 7,4% (2,3 mL.kg-1.min-1), 5,1% (1,6 mL.kg-

1.min-1) e 8,3% (2,5 mL.kg-1.min-1) em 12 semanas, respectivamente para o TCMI, TIAI e TIA. A 

hipótese teórica do nosso estudo foi confirmada16, pois os três grupos melhoraram de forma similar 

a aptidão cardiorrespiratória e, portanto, independente do modelo de treinamento investigado, 

sujeitos com excesso de peso podem ter benefícios na aptidão cardiorrespiratória. Destaca-se que a 

intensidade selecionada no TIA foi dentro da zona recomendada pelo ACSM para melhoria da saúde 

e aptidão cardiorrespiratória (69% FCres), o que possivelmente foi responsável pelos resultados 

semelhantes aos demais modelos de treinamento.  

Estudos prévios que investigaram essa população, verificaram melhoras significantes e com 

magnitude similar às verificadas no presente estudo para a aptidão cardiorrespiratória, sendo 

observado para o TIAI de 7-8,7%126,127, 8-18% para o TIA28,32 em intervenções acima de 10 

semanas de treinamento. A melhora da aptidão cardiorrespiratória em 1 MET (= 3,5 mL.kg-1.min-

1) atenua os riscos de mortalidade em 15% e 19%, respectivamente para todas as causas e por 

doenças cardiovasculares64. Recentemente, uma revisão sistemática com meta-análise demonstrou 

que indivíduos com excesso de peso corporal que apresentam boa aptidão cardiorrespiratória têm 

risco de morte similar a seus homólogos com peso normal6. As melhorias na aptidão 

cardiorrespiratória tem sido atribuídas a adaptações periféricas, como o aumento da densidade 

capilar e do conteúdo mitocondrial do músculo esquelético, e fatores centrais, como o aumento do 

volume sistólico, do débito cardíaco e do volume de sangue42,128.  
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Adicionalmente, é importante destacar o impacto das estratégias de treinamento no aumento 

do tempo alcançado até o PCR, o qual é indicativo de melhora no condicionamento físico129. Os 

possíveis mecanismos envolvidos nessa melhora estão relacionadas a um aumento na capacidade 

oxidativa muscular, tornando o sujeito menos dependente do metabolismo anaeróbio e menos 

suscetível aos distúrbios metabólicos, consequentemente retardando a fadiga128. Essas mudanças 

implicam no aumento do limite de tolerância em esforços de resistência, aspecto importante em 

sujeitos com baixa aptidão física e excesso de peso, que tendem a interromper o exercício devido 

ao cansaço físico exacerbado. 

Os resultados demonstraram aumento na aptidão cardiorrespiratória na fase supervisionada 

para os três programas de treinamento, sem  mudanças na fase semi-supervisonada. Considerando 

que os participantes eram fisicamente inativos, é esperado que a fase inicial do programa de 

treinamento apresente melhores resultados. Além disso, cabe salientar que a intensidade do 

exercício para os três programas de treinamento foi similar entre as fases. Assim, é provável que a 

ausência de melhora no período não-supervisionado esteja relacionada a redução da taxa de 

comparecimento nos grupos (TCMI = -19%; TIAI = -7%; TIA = -10%)8, tendo em vista que uma 

redução do volume de treinamento durante duas semanas pode reverter as adaptações induzidas 

pelo exercício130. Esses dados podem ser suportados pelo estudo de Emerenziani et al.,131 que ao 

comparar sujeitos obesos com alto (> 3 dias/sem) e baixo comparecimento (< 3 dias/sem) ao longo 

de um programa de quatro meses com exercícios aeróbios realizados de forma não supervisionada, 

encontraram melhora na aptidão cardiorrespiratória apenas para o grupo com alto comparecimento. 

Referente a composição corporal, nossos achados demonstraram que somente o TIA 

promoveu modificações em componentes da composição corporal (MGG= -170 g, MGT = -1,2 kg, 

MLG = +400 g, GA = -2,1%, GG = -1,3%  e GT = -1,3%), com ausência de perda de peso corporal. 

Essas mudanças foram observadas nas fases supervisionada e semi-supervisionada. É possível que 

a falta de efeitos detectáveis nas demais estratégias de treinamento estejam relacionados as 

diferenças no gasto energético durante as sessões ou as mudanças nos hábitos alimentares, ao longo 

do programa de treinamento, contudo é importante ressaltar que nosso estudo não monitorou essas 

variáveis, portanto a confirmação desses achados devem ser interpretados com cautela. 

Adicionalmente, é destacado que a magnitude das mudanças no TIA podem ser consideradas como 
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modestas, tendo em vista que esse resultado está dentro do erro de medida do equipamento DXA, 

que considera uma variação de 0,8-5% para níveis de gordura total em adultos ativos e atletas132. 

Para nosso conhecimento, apenas um estudo28 verificou o efeito do TIA na composição corporal, 

não sendo observadas mudanças nesse desfecho ao investigar mulheres obesas. Alguns fatores 

podem está relacionados ao contraste desses achados, como o fato desse estudo28 não ter reportado 

os percentuais de comparecimento dos sujeitos as sessões de treinamento, a idade da amostra e os 

percentuais da intensidade autosselecionada, dificultando a comparação dos resultados. Além disso, 

acreditamos que a maneira como os participantes desse estudo foram orientados, podem reforçar 

essas diferenças. Nesse estudo28, os participantes foram orientados a seguinte instrução: “Você deve 

escolher uma intensidade de caminhada de sua preferência. A sessão deve durar 30 minutos. A 

intensidade deve ser tão alta quanto o suficiente para que você tenha um bom treino, mas não tão 

alto que quando se exercita todos os dias ou em qualquer outro dia você não consiga se exercitar. 

A intensidade deve ser apropriada para você”. Desse modo, acreditamos que nesse estudo28, a 

imposição de que a intensidade fosse controlada pelos participantes, permitindo-os dar continuidade 

aos treinos durante a intervenção, pode ter induzido a selecionarem intensidades menores e 

consequentemente implicado em menor gasto energético durante as sessões. Em contrapartida, o 

nosso estudo permitiu aos participantes escolher a intensidade de sua preferência, sem levar em 

consideração os treinamentos subsequentes, possibilitando-o atingir intensidades mais elevadas. 

Outros trabalhos tem demonstrado que ao orientar os sujeitos a se exercitarem em uma intensidade 

segura e que não excedesse o domínio vigoroso, foi observado que os participantes selecionaram 

uma intensidade média leve (57,8% FCmáx) durante seis meses de treinamento, sendo reconhecido 

que essa orientação pode influenciado a estratégia de TIA32,33.  

Concernente ao TIAI, não foi observado mudanças na composição corporal. A literatura 

apresenta resultados discordantes quanto ao efeito do TIAI sobre a composição corporal126,133. É 

possível que esses achados contraditórios seja devido aos diferentes protocolos de baixo volume do 

TIAI utilizados. Por exemplo, o TIAI realizado com 8-12 séries, duração de 15-60s em intensidade 

média de 90% FCmáx, reduziu a gordura corporal de adultos com excesso de peso ao longo de 10 

semanas, enquanto que o TIAI realizado com 7 séries, duração de 1 minuto em intensidade 80-90% 

FCmáx ao longo de 16 semanas, não reduziu a gordura corporal. É possível que essas diferenças 
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sejam decorrentes das características da amostra, no qual avaliaram sujeitos com sobrepeso126 e 

obesos133. Devido essa inconsistência, torna-se necessário mais estudos investigando a eficácia do 

TIAI de baixo volume na melhora da composição corporal. Por outro lado, estudos de meta-

análises13,14,17 confirmam a eficácia de outros modelos de TIAI, como o treinamento intervalado de 

sprints ou treinamento intervalado aeróbio, na redução da gordura corporal de adultos com excesso 

de peso. Referente ao TCMI, um corpo extenso na literatura destaca os benefícios dessa estratégia 

na composição corporal9,67,68, contudo é possível que o volume de treino semanal (90 minutos) 

realizado em nosso estudo tenha sido insuficiente para alcançar tais benefícios, tendo em vista que 

as agências governamentais recomendam um acúmulo acima de 150 minutos para perda de peso9,65. 

Outro achado importante em nosso estudo, foi que os participantes do grupo TCMI e TIA 

reportaram repostas afetivas positivas similares (+0,4; +1,4), sendo ainda observado que o TIA foi 

percebido como mais prazeroso que o TIAI (-0,2) ao longo das 12 semanas de intervenção. É 

importante considerar que apesar da estatística não ter sido suficiente em identificar diferenças entre 

o TCMI e TIA, percebemos que o TIA pôde proporcionar uma resposta mais positiva em relação 

ao TCMI. A observância de diferenças apenas entre o TIA e TIAI dar mais robustez a essas 

informações. Desse modo, nossos resultados trazem novos apontamentos ao considerar que realizar 

o exercício de forma contínua ou autosselecionar a intensidade de treinamento foi percebido como 

prazeroso em sujeitos fisicamente inativos e com excesso de peso, apesar da intensidade ser 

vigorosa e próxima ao PCR. Esses achados divergem da teoria do modo duplo, que indica que nestas 

intensidades, os sujeitos presenciam experiências desprazerosas devido a predominância de fatores 

interoceptivos (i.e. aumento da frequência cardíaca, acentuada respiração, acúmulo íons hidrogênio 

e lactato)21. É provável que a possibilidade de autosselecionar a intensidade durante a sessão treino 

permita aos sujeitos regular o esforço percebido, com o intuito de integrar experiências mais 

prazerosas23. Apesar dos sujeitos com excesso de peso experienciarem desprazer devido à má 

adaptação fisiológica e biomecânica ao exercício, que implicam em exacerbado desconforto físico 

como dispneia, dores musculares e na articulação27, é razoável supor que a estratégia de TIA pode 

contribuir na atenuação desses fatores, no momento que permite a autorregulação do ritmo de 

intensidade, podendo reduzir esses transtornos iniciais ao treinamento concernentes ao excesso de 

peso, e dando a possibilidade aos sujeitos de maximizarem as respostas de prazer para com o 
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exercício. Um ponto que merece destaque é a percepção de prazer durante as fases do treinamento, 

no qual aumentou de forma significativa na fase semi-supervisionada nos grupos TCMI (∆ = +0,5) 

e TIA (∆ = +0,6). Acreditamos que pelo fato das pessoas já estarem adaptadas com a prática, e por 

terem a possibilidade de realizar o treinamento no ambiente de sua preferência durante essa fase 

sem supervisão, pode ter favorecido uma maior percepção de prazer ao realizar o exercício, mesmo 

em intensidades similares a fase supervisionada. 

Os resultados do presente estudo estão em linha com estudos prévios que demonstram que 

autosselecionar a intensidade induz agudamente e cronicamente experiências prazerosas em adultos 

com excesso de peso22,29–31. Referente ao TCMI, de forma aguda é observado respostas similares 

ao autosseleção134, no entanto em longo prazo, as respostas de prazer tendem ser menos positivas29. 

É importante considerar que a maior percepção de prazer durante o exercício está relacionada a 

melhora aderência24,25. Em nosso estudo, foi observado uma forte associação positiva entre as 

respostas afetivas e o comparecimento às sessões. Esses achados reforçam os encontrados por 

Williams25 ao demonstrarem que os participantes que reportaram um ponto a mais na escala de 

sensação (“feeling scale”) em uma sessão de exercício aeróbio tiveram um incremento de 38 

minutos por semana de exercício físico após seis meses, sugerindo um impacto da percepção de 

prazer sobre ao maior comparecimento as sessões de exercício.  

O achado que o TIAI proporciona respostas afetivas negativas está em desacordo com 

estudos prévios99,100,135. Uma recente revisão, demonstrou que o afeto tende a ser similar ou menos 

positivo no TIAI quando comparado ao TCMI20. É importante ressaltar que essas diferenças podem 

estar relacionadas as características da amostra, constituídas por sujeitos fisicamente ativos e 

normopesas, bem como pelo fato dos estudos analisados serem agudos. Nosso estudo foi o primeiro 

a investigar o efeito crônico do TIAI sobre as respostas afetivas, e desse modo, acreditamos que a 

demanda fisiológica elevada e, consequentemente, o maior estresse metabólico durante várias 

sessões pode ter desencadeado uma percepção de desprazer ao longo da intervenção.  

Adicionalmente, é importante considerar que existe uma variabilidade interindividual nas 

respostas afetivas, onde existem sujeitos que percebem o exercício como prazeroso e outros como 

desprazeroso21. Em nosso estudo observamos que, aproximadamente, metade das pessoas 

perceberam o TIAI como prazeroso, e houve uma associação positiva muito forte entre a média das 
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respostas afetivas durante a intervenção com o comparecimento nas sessões. Devido a popularidade 

do TIAI em centros de saúde e performance136, parece importante que ao prescrever essa estratégia 

para sujeitos fisicamente inativos com excesso de peso, os profissionais considerem a resposta 

afetiva individual, com o intuito de melhorar a aderência ao TIAI. Assim, especialmente no TIA e 

TIAI, a resposta afetiva positiva durante a sessão pode ser importante na manutenção em programas 

de exercícios físicos em adultos fisicamente inativos com excesso de peso.  

A taxa de aderência ao programa de treinamento do nosso estudo foi de 59%, não havendo 

diferenças significantes entre os grupos. Nossos achados são similares ao estudo de Jacobsen et 

al.,137, que encontraram uma taxa de aderência de 58% ao longo de 18 meses de treinamento 

contínuo ou intermitente, realizados por adultas fisicamente inativas com excesso de peso. Além 

disso, verificamos que as chances de abandono no TCMI foram maiores para os sujeitos com maior 

circunferência de cintura. Apesar de outras variáveis, i.e massa corporal, percentual de gordura, 

serem apresentadas como potenciais determinantes para o abandono27, é importante considerar que 

a circunferência de cintura é um marcador de obesidade abdominal, e a partir dos nossos resultados, 

é uma variável adicional que merece atenção. Desse modo, estratégias que sejam eficazes na 

redução desses parâmetros podem ser interessantes para a manutenção em um programa de 

exercícios físicos. Em contrapartida, no grupo TIAI a baixa aptidão cardiorrespiratória foi um fator 

que favoreceu a taxa de abandono. Assim, o nível de aptidão cardiorrespiratória parece ser outro 

elemento importante na aderência aos modelos prescrição do treinamento aeróbio, indicando que 

inicialmente realizar intensidades altas em sujeitos com baixos níveis de condicionamento pode 

predispor ao abandono. Desse modo sugerimos que em uma amostra com essas características 

realizar o TIA pode ser o mais indicado, tendo em vista que os sujeitos podem alternar os ritmos de 

intensidade a qualquer momento e consequentemente atenuar o cansaço físico advindo do baixo 

VO2. Estes resultados corroboram parcialmente com os achados de Jacobsen et al.,137, onde sujeitos 

com maior massa corporal apresentaram maior abandono no grupo que realizou o treinamento com  

exercício em regime contínuo, enquanto que no grupo que realizou o treinamento de maneira 

intermitente, houve maior abandono dos sujeitos maior massa corporal e melhor aptidão 

cardiorrespiratória.  
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Como pontos fortes do presente estudo podemos citar a utilização da PSE para orientar a 

prescrição da intensidade do exercício, visto essa ser uma ferramenta válida, de fácil aplicação e 

que demanda um baixo custo financeiro. Outro ponto forte foi a condução das intervenções em 

ambiente de mundo real, aumentando a validade ecológica dos nossos resultados. Desse modo, 

recomendamos a realização de exercício físicos em espaços ao ar livre, que possibilite aos sujeitos 

terem maior contato com a natureza como, parques e trilhas, com o propósito de favorecer 

experiências prazerosas e, consequentemente, a prática regular de exercícios físicos. Estudos de 

revisão sistemática138 e com meta-análise139 têm indicado que a baixa aderência pode estar 

relacionada aos modelos de intervenção que visam somente a prescrição do exercício, sem levar em 

consideração outros componentes como, definição de metas, técnicas de automonitoramento, 

informações sobre o desempenho individual, resolução de problemas e controle comportamental. 

O presente estudo não incluiu orientações voltadas para mudança de comportamento, seja para 

aumentar o nível de atividade física ou melhorar os hábitos alimentares, considerados importantes 

numa perspectiva de saúde pública. Deste modo, sugerimos que futuros estudos devem considerar 

a inclusão estratégias complementares de intervenção afim de minimizar a taxa de abandono aos 

programas de exercícios físicos. Como limitações do estudo podemos citar a avaliação do nível de 

atividade física pelo IPAQ, que é um questionário validado, contudo por ser autorreportado pode 

subestimar ou superestimar o nível de atividade física atual dos sujeitos. Além disso, não ter 

realizado um monitoramento do consumo alimentar dos participantes ao longo da intervenção.  
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8 CONCLUSÃO 

Os programas de treinamento aeróbio em ambientes do mundo real, independentemente do 

protocolo investigado, promoveram melhoras na aptidão cardiorrespiratória de adultos fisicamente 

inativos com excesso de peso. Estes resultados ocorrem principalmente na fase supervisionada do 

programa, com manutenção dos resultados na fase semi-supervisionada. Os programas de 

treinamento realizados em intensidade autosselecionada e intensidade moderada de forma contínua 

promoveram maiores respostas de prazer na fase semi-supervisionada em comparação a fase 

supervisionada do programa. Além disso, a maior percepção de prazer ao longo do programa foi 

associada com um maior comparecimento as sessões de treinamento. O protocolo de treinamento 

utilizado não teve influência direta na aderência durante 12 semanas de intervenção com exercícios 

físicos, mostrando que independentemente do protocolo, o mais importante é o prazer reportado 

durante o treino. 
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10 APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Efeito de estratégias de 

treinamento aeróbico sobre as variáveis cardiometabólicas, respostas psicofisiológicas 

e aderência em indivíduos com sobrepeso e obesidade”, que tem como pesquisador 

responsável Hassan Mohamed Elsangedy, professores adjuntos do Departamento de 

Educação física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e Gledson Tavares de 

Amorim Oliveira, Aluno da Pós-Graduação em Educação Física (Mestrado).  

Esta pesquisa pretende investigar o efeito do treinamento aeróbico contínuo 

moderado, treinamento intervalado de alta intensidade e treinamento aeróbico com 

intensidade autosselecionada sobre a aptidão cardiorrespiratória, composição corporal, 

respostas psicofisiológicas e na aderência, em indivíduos com sobrepeso e obesidade. O 

motivo que nos leva a fazer este estudo é o fato dos protocolos que serão utilizados somente 

estavam sendo aplicados em ambientes laboratoriais controlados, com o enfoque em atender 

pequenos grupos de forma presencial, havendo pouca aplicabilidade para grupos 

populacionais. Desta forma este estudo busca difundir as estratégias de treinamento em 

ambientes mais práticos, e que condizem com a realidade dos voluntários.  

Caso você decida participar, você deverá responder questionários sobre sua saúde, 

nível de atividade física, qualidade de vida, submetendo-se também as avaliações da 

composição corporal, coleta sanguínea e a um teste de esforço máximo durante três 

momentos: antes da intervenção, após a 4ª semana e ao término da 12ª semana de 

treinamento. Será retirado 5 ml de sangue do avaliado para a análise do perfil bioquímico, 

sendo este armazenado em local refrigerado e descartado posterior a obtenção dos resultados. 

O aluno deverá comparecer por três dias na semana a pista de atletismo da UFRN, durante 

um período de quatro semanas de acompanhamento supervisionado. Posteriormente, deverá 

realizar o treinamento por um período de oito semanas de acompanhamento semi-

supervisionado. Os procedimentos de avaliação terão uma duração aproximada de 60 

minutos e o da intervenção de 40 minutos.  

Durante a realização do teste de esforço máximo e do protocolo do treinamento 

intervalado de alta intensidade, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre 

é semelhante ao treinamento realizado na academia ou num ambiente ao ar livre. Pode 

acontecer um desconforto devido à falta de ar, tontura, dores musculares e lesões 

osteomioarticulares advindos destes testes, como também a coleta sanguínea por ser um 

método invasivo devido ao uso da agulha, no entanto estes riscos serão minimizados, pois o 

voluntário sempre estará assistido por profissionais da área de saúde e capacitados no 

momento das avaliações e da intervenção. 

Relativo aos benefícios, os voluntários terão conhecimento da sua eficiência do 

treinamento, nos aspectos cardiometabólicos, musculares e psicológicos, e a partir disso 

poderá ter um referencial metodológico para seu objetivo de treinamento e consequentemente 

melhora do condicionamento físico. Em caso de algum problema que você possa ter 

relacionado com a pesquisa, você terá direito a assistência que será prestada pelo pesquisador 

responsável, que encaminhará o voluntário ao atendimento médico, no hospital vinculado a 

UFRN, ou a outro de sua preferência.  
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Gledson Tavares de Amorim Oliveira, telefone: (81) 99695-7576. Você tem o direito de se 

recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum 

prejuízo para você. Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado 

que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. Este 

documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável Hassan Mohamed Elsangedy. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “Efeito de estratégias de treinamento aeróbico sobre as variáveis 

cardiometabólicas, respostas psicofisiológicas e aderência em indivíduos com sobrepeso 

e obesidade”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.  

Natal,_____/______/__________. 

_______________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Efeito de estratégias de treinamento 

aeróbico sobre as variáveis cardiometabólicas, respostas psicofisiológicas e aderência 

em indivíduos com sobrepeso e obesidade”, declaro que assumo a inteira responsabilidade 

de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos 

e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade 

sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda estar ciente que na inobservância do 

compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas 

envolvendo o ser humano.  

 

Natal, ______/______/__________ 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE B 

 

Modelo informações para o grupo pertencente ao Treinamento Contínuo de Moderada 

Intensidade e o Treinamento em Intensidade Autosselecionada 

Dia do Treino: 

 

Repouso 

Afeto: 

Afeto esperado: 

Frequência cardíaca: 

9º minuto 

Percepção subjetiva de esforço: 

Afeto: 

Frequência cardíaca: 

21º minuto 

Percepção subjetiva de esforço: 

Afeto: 

Frequência cardíaca: 

30º minuto 

Percepção subjetiva de esforço: 

Afeto: 

Frequência cardíaca: 

5 minutos pós-exercício 

Percepção subjetiva de esforço: 

Afeto: 

Frequência cardíaca: 

 

Modelo informações para o grupo pertencente ao Treinamento Intervalado de Alta 

Intensidade 

Dia do Treino: 

 

Repouso 

Afeto: 

Afeto esperado: 

Frequência cardíaca: 

4º minuto (Estímulo) 

Percepção subjetiva de esforço: 

Afeto: 

Frequência cardíaca: 

5º minuto (Recuperação) 

Percepção subjetiva de esforço: 

Afeto: 

Frequência cardíaca: 

12º minuto (Estímulo) 

Percepção subjetiva de esforço: 
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Afeto: 

Frequência cardíaca: 

13º minuto (Recuperação) 

Percepção subjetiva de esforço: 

Afeto: 

Frequência cardíaca: 

19º minuto (Estímulo) 

Percepção subjetiva de esforço: 

Afeto: 

Frequência cardíaca: 

20º minuto (Recuperação) 

Percepção subjetiva de esforço: 

Afeto: 

Frequência cardíaca: 

5 minutos pós-exercício 

Percepção subjetiva de esforço: 

Afeto: 

Frequência cardíaca: 
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11 ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Lista de informações CONSORT 2010 para incluir no relatório de um estudo 

randomizado 

  

Seção/Tópico 

Item 

No Itens da Lista 

Relatado 

na pg No 

Título e Resumo 

 1a Identificar no título como um estudo clínico randomizado  

1b Resumo estruturado de um desenho de estudo, métodos, 

resultados e conclusões para orientação específica, consulte 

CONSORT para resumos  

 

Introdução 

Fundamentação e 

objetivos 

2a Fundamentação científica e explicação do raciocínio   

2b Objetivos específicos ou hipóteses  

Métodos 

Desenho do estudo 3a Descrição do estudo clínico (como paralelo, factorial) 

incluindo a taxa de alocação  

 

3b Alterações importantes nos métodos após ter iniciado o 

estudo clínico (como critérios de eIegibilidade), com as 

razões  

 

Participantes 4a Critérios de elegibilidade para participantes  

4b Informações e locais de onde foram coletados os dados   

Intervenções 5 As intervenções de cada grupo com detalhes suficientes que 

permitam a replicação, incluindo como e quando eles foram 

realmente administrados  

 

Desfechos 6a Medidas completamente pré-especificadas definidas de 

desfechos primários e secundários, incluindo como e 

quando elas foram avaliadas  

 

6b Quaisquer alterações nos desfechos após o estudo clínico ter 

sido iniciado, com as razões  

 

Tamanho da amostra 7a Como foi determinado o tamanho da amostra  

7b Quando aplicável, deve haver uma explicação de qualquer 

análise de interim e diretrizes de encerramento  

 

Randomização:    

 Seqüência geração 8a Método utilizado para geração de seqüência randomizada de 

alocação  
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8b Tipos de randomização, detalhes de qualquer restrição (tais 

como randomização por blocos e tamanho do bloco) 

 

 Alocação mecanismo 

de ocultação 

9 Mecanismo utilizado para implementer a seqüência de 

alocação randomizada (como recipients numerados 

seqëncialmente), descrevendo os passos seguidos para a 

ocultação da seqüência até as intervenções serem atribuídas 

 

 Implementação 10 Quem gerou a seqüência de alocação randomizada, quem 

inscreveu os participantes e quem atribuiu as intervenções 

aos participantes  

 

Cegamento 11a Se realizado, quem foi cegado após as intervenções serem 

atribuídas (ex. Participantes, cuidadores, assessores de 

resultado) e como  

 

11b Se relevante, descrever a semelhança das intervenções   

Métodos estatísticos 12a Métodos estatísticos utilizados para comparar os grupos 

para desfechos primários e secundários  

 

12b Métodos para análises adicionais, como análises de 

subgrupo e análises ajustadas  

 

Resultados 

Fluxo de participantes ( 

é fortemente 

recomendado a 

utilização de um 

diagrama) 

13a Para cada grupo, o número de participantes que foram 

randomicamente atribuídos, que receberam o tratamento 

pretendido e que foram analisados para o desfecho primário  

 

13b Para cada grupo, perdas e exclusões após a randomização, 

junto com as razões  

 

Recrutamento 14a Definição das datas de recrutamento e períodos de 

acompanhamento  

 

14b Dizer os motivos de o estudo ter sido finalizado ou 

interrompido 

 

Dados de Base 15 Tabela apresentando os dados de base demográficos e 

características clínicas de cada grupo  

 

Números analisados 16 Para cada grupo, número de participantes (denominador) 

incluídos em cada análise e se a análise foi realizada pela 

atribuição original dos grupos  

 

Desfechos e estimativa 17a Para cada desfecho primário e secundário, resultados de 

cada grupo e o tamanho efetivo estimado e sua precisão 

(como intervalo de confiança de 95%) 

 

17b Para desfechos binários, é recomendada a apresentação de 

ambos os tamanhos de efeito, absolutos e relativos  

 

Análises auxiliares 18 Resultados de quaisquer análises realizadas, incluindo 

análises de subgrupos e análises ajustadas, distinguindo-se 

as pré-especificadas das exploratórias  

 

Danos 19 Todos os importantes danos ou efeitos indesejados em cada 

grupo (observar a orientação específica CONSORT para 

danos) 
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Discussão 

Limitações 20 Limitações do estudo clínico, abordando as fontes dos 

potenciais viéses, imprecisão, e, se relevante, relevância das 

análises  

 

Generalização 21 Generalização (validade externa, aplicabilidade) dos 

achados do estudo clínico  

 

Interpretação 22 Interpretação consistente dos resultados, balanço dos 

benefícios e danos, considerando outras evidências 

relevantes  

 

Outras informações 
 

Registro 23 Número de inscrição e nome do estudo clínico registrado   

Protocolo 24 Onde o protocolo completo do estudo clínico pode ser 

acessado, se disponível 

 

Fomento 25 Fontes de financiamento e outros apoios (como 

abastecimento de drogas), papel dos financiadores  
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ANEXO 2 

  

PAR-Q 
Physical Activity Readiness Questionnarie 

QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA 
 

Este questionário tem objetivo de identificar a necessidade de avaliação clínica e médica 
antes do início da atividade física. Caso você marque um SIM, é fortemente sugerida a 
realização da avaliação clínica e médica. Contudo, qualquer pessoa pode participar de 
uma atividade física de esforço moderado, respeitando as restrições médicas. 

 
O PAR-Q foi elaborado para auxiliar você a se auto-ajudar. Os exercícios praticados 
regularmente estão associados a muitos benefícios de saúde. Completar o PAR-Q 
representa o primeiro passo importante a ser tomado, principalmente se você está 
interessado em incluir a atividade física com maior freqüência e regularidade no seu dia 
a dia. 
O bom senso é o seu melhor guia ao responder estas questões. Por favor, leia 
atentamente cada questão e marque SIM ou NÃO. 

 

SIM NÃO 

□ □ 

 
1. Alguma vez seu médico disse que você possui algum problema 
cardíaco e recomendou que você só praticasse atividade física sob 
prescrição médica? 

□ □ 2. Você sente dor no tórax quando pratica uma atividade física? 

3. No último mês você sentiu dor torácica quando não estava 
praticando atividade física? 

4. Você perdeu o equilíbrio em virtude de tonturas ou perdeu a 
consciência quando estava praticando atividade física? 

5. Você tem algum problema ósseo ou articular que poderia ser 
agravado com a prática de atividades físicas? 

6. Seu médico já recomendou o uso de medicamentos para controle 
da sua pressão arterial ou condição cardiovascular? 

7. Você tem conhecimento de alguma outra razão física que o 
impeça de participar de atividades físicas? 

 

 
Declaração de Responsabilidade 

 
Assumo a veracidade das informações prestadas no questionário “PAR-Q” e afirmo estar 
liberado(a) pelo meu médico para participação em atividades físicas. 

 
Nome do(a) participante: 

 
 

Nome do(a) responsável se menor de 18 anos: 

 
 
 
 
 

Data 

 
 
 
 

Assinatura 
(Assinatura do Responsável no caso de menor de 18 anos) 

 
 
 
 

 
www.bang.com.br 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 
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ANEXO 3 

 

 

 

  

TRIAGEM DE SAÚDE PRE-PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE ATIVIDADES FÍSICAS (ACSM 2015) 

 

 

Participa de exercício regular? 

Não Sim 

Sem doença CV, 

metabólica ou renal 

E 

Sem sinal ou 

sintomas sugestivos 

de doença CV, 

metabólica ou renal 

Liberação médica 

não necessária 

Recomendado 

exercício de 

intensidade leve a 

moderado 

Pode progredir 

gradualmente para 

exercício de 

intensidade vigorosa 

seguindo as 

recomendações do 

ACSM  

Doença CV, 

metabólica ou renal 

conhecida 

E 

Assintomático 

Liberação médica 

recomendada 

Qualquer sinal ou 

sintoma sugestivo de 

doença CV, 

metabólica ou renal 

(Independente do 

status da doença) 

Liberação médica 

recomendada 

Recomendado 

exercício de 

intensidade leve a 

moderado, seguindo 

a liberação médica 

Pode progredir 

gradualmente de 

acordo com a 

tolerância seguindo 

as recomendações 

do ACSM  

Recomendado 

exercício de 

intensidade leve a 

moderado, seguindo 

a liberação médica 

Pode progredir 

gradualmente de 

acordo com a 

tolerância seguindo 

as recomendações 

do ACSM  

Sem doença CV, 

metabólica ou renal 

E 

Sem sinal ou 

sintomas sugestivos 

de doença CV, 

metabólica ou renal 

Doença CV, metabólica 

ou renal conhecida 

E 

Assintomático 

Qualquer sinal ou 

sintoma sugestivo de 

doença CV, 

metabólica ou renal 

(Independente do 

status da doença) 

Liberação médica 

não necessária 

Pare o exercício e 

procure liberação 

médica 

Liberação médica não 

necessária p/ intensidade 

moderada 

Liberação médica 

recomendada (dentro dos 

últimos 12 meses sem 

mudanças nos sinais ou 

sintomas) antes de iniciar 

intensidade vigorosa 

Continue exercício 

de intensidade 

moderada ou 

vigorosa 

Pode progredir 

gradualmente 

seguindo as 

recomendações do 

ACSM  

Pode retornar a 

exercitar-se 

seguindo a liberação 

médica 

Pode progredir 

gradualmente de 

acordo com a 

tolerância seguindo 

as recomendações 

do ACSM  

 

Continue exercício de 

intensidade moderada  

Pode progredir 

gradualmente seguindo a 

liberação médica e as 

recomendações do 

ACSM, de acordo com a 

tolerância 

Riebe, et at. Medicine & Science in Sport and Exercise v.47, n.1, 2473-2479; 2015 
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ANEXO 4 

 

 
 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA –  

VERSÃO CURTA –  

 

Nome:_______________________________________________ Data: ______/ _______ / ______ 
Idade: ______ Sexo: F (  ) M (  )  

  
Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como parte do seu 

dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está sendo feito em diferentes países ao 

redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a entender que tão ativos nós somos em relação à 

pessoas de outros países. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade 

física na ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de 

um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou 

no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por favor responda cada questão mesmo que 

considere que não seja ativo. Obrigado pela sua participação!  

  

Para responder as questões lembre que:  

 atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que fazem 

respirar MUITO mais forte que o normal  

 atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem 

respirar UM POUCO mais forte que o normal  

  

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 

minutos contínuos de cada vez.  

  

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos em 

casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou 

como forma de exercício?  

  

dias _____ por SEMANA  (  )  Nenhum    

  

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total você 

gastou caminhando por dia?   

  

horas: ______ Minutos: _____   

  

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 10 

minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica 
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aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no 

quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar   

moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA 

CAMINHADA)  

  

dias _____ por SEMANA  (  )  Nenhum    

  

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?   

  

horas: ______ Minutos: _____   

  

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 

minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido 

na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no 

jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou 

batimentos do coração.  

  

dias _____ por SEMANA  (  )  Nenhum    

  

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos quanto 

tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?   

  

horas: ______  Minutos: _____    

  

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na escola 

ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, sentado 

enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo 

TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro.   

  

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana?  

 ______horas ____minutos  

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana?  

 ______horas ____minutos  
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ANEXO 5 

 ESCALA DE PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO 

 
6 

 
Esforço Mínimo 

7 Extremamente leve 

8 
 

9 Muito leve 

10 
 

11 Leve 

12 
 

13 Algo Difícil 

14 
 

15 Difícil (Pesado) 

16 
 

17 Muito Difícil 

18 
 

19 Extremamente Difícil 

20 Esforço Máximo 
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ANEXO 6 

 

AFETO 

 


