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RESUMO  

Joaquim, A. G. Treinamento intervalado de alta intensidade e contínuo de moderada 
intensidade reduzem interleucina-6, mas exercem limitadas mudanças 
cardiometabólicas em mulheres obesas: estudo randomizado e controlado 
[dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto; 2019 
 

A obesidade acarreta alterações metabólicas e inflamatórias do organismo, 
elevando o risco de morte por doenças cardiovasculares. A prática de exercício 
aeróbio em moderada ou alta intensidade, tem se mostrado benéfica para melhora do 
perfil cardiometabólico e inflamatório, atenuando as complicações da obesidade. 
Entretanto, há controvérsia sobre a dose ótima de exercício a favor desses benefícios. 
Diante disto, o objetivo deste estudo foi comparar os efeitos do treinamento 
intervalado de alta intensidade (TIAI) com o treinamento contínuo de moderada 
intensidade (TCONT), sobre marcadores inflamatórios e cardiometabólicos de 
mulheres sedentárias com obesidade. Hipotetizamos que o TIAI com esforços 
executados próximo a frequência cardíaca máxima (FCmáx), porém com a metade do 
tempo e metade do défict calórico gerados no TCONT, promoveria semelhantes 
respostas nos parâmetros inflamatórios e cardiometabólicos de mulheres obesas. 48 
mulheres obesas [32,8 ± 5,2 anos] foram alocadas aleatoriamente em grupo controle 
(CTR) [não realizaram treinamento], grupo TCONT [50 min á 65-75% da frequência 
cardíaca máxima (FCmáx)] e grupo TIAI [25 min compostos por 10 X 1 min a 90-95% 
FCmáx, separados por 1 min de recuperação ativa a 50% da FCmáx]. Durante 8 
semanas, os grupos TCONT e TIAI se exercitaram com 3 sessões na semana. O défitc 
calórico total estimado por cada sessão, foi de ~380 kcal para o MICT e ~200 kcal 
para o TIAI. Completaram o estudo 23 mulheres (10 no CTR, 6 no TCONT e 7 no TIAI) 
e não houveram diferenças estatísticas entre os grupos nas características iniciais. O 
principal achado foi que ambos os TCONT e TIAI diminuiram significativamente e 
similarmente a interleucina-6 (IL-6) (~40%). Não se observou o mesmo para proteína 
C-reativa, leptina e TNF-α. Ambos os TCONT e TIAI promoveram significativamente 
maior recuperação da FC (RFC), pressão arterial sistólica (RPAS) e diastólica (RPAD) 
após teste ergométrico. Apenas a RPAS em 2 min foi superior no TIAI comparado ao 
TCONT (-16 vs. 2 mmHg). Apenas o TCONT reduziu significativamente a insulinemia 
(~7 µU/ml), colesterol total (~13%), LDL-colesterol (~13,5%) e PAD de repouso (~10 
mmHg), porém, tais mudanças não diferiram estatisticamente na comparação com o 
CTR e TIAI. O aumento no  consumo pico de oxigênio foi significativamente maior no 
TCONT comparado ao TIAI (16% vs. 6%). Nas análises de glicemia, HOMA-IR, 
triglicerídeos, gasto energético de repouso, oxidação de carboidrato e gordura, 
antropometria e composição corporal, ambos TIAI e TCONT não se diferiram do CTR 
e falharam em exercer modificações clínicas significativas. Sendo assim, concluímos 
que o TCONT e TIAI oferecem reduções similares de IL-6, RFC, RPAS e RPAD, 
apesar de não modificarem significativamente outros fatores de risco cardiometabólico 
em mulheres obesas. Destacamos que o TIAI utilizou 50% menos tempo total de 
exercício e gerou ~48% menos déficit calórico comparado ao TCONT e os achados 
corroboram com a nossa hipótese. Com isso, sugerimos que o TIAI é uma estratégia 
tempo-eficiente e sua prescrição mostra ser segura para populações de alto risco 
cardiometabólico. 
 
Palavras-chaves: Treinamento intervalado de alta intensidade. Exercício Físico. 
Inflamação. Obesidade. Síndrome metabólica. 
  



 

ABSTRACT 

Joaquim, A. G. High-intensity interval training and moderate-intensity continuous 
training decrease interleukin-6 but exert limited cardiometabolic change in obese 
women: randomized controlled trial [dissertation]. Ribeirão Preto: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; 2019.  
 
The obesity results in metabolic and inflammation body changes and increase the risk 
of death from cardiovascular disease. Both moderate and high intensity aerobic 
training improve inflammatory and cardiometabolic profile, attenuating the 
complications of obesity. However, there are controversies about the optimal dose of 
exercise in favor of these benefits. Therefore, the aim of this study was to compare the 
effects of high-intensity interval training (HIIT) and moderate-intensity continuous 
training (MICT) on inflammatory and cardiometabolic profile in sedentary obese 
women. We hypothesized that HIIT perfomed close to maximum heart rate (HRmax), 
but with half of time and half of total energy expended on MICT, would promote similar 
improvements on inflammatory and cardiometabolic parameters in obese women. 
Forty-eight obese women [32,8 ± 5,2 (SD) yr] were randomly assigned to a control 
group (CTR) [did not perform training], MICT group [50 min, 65–75% maximum heart 
rate (HRmax)] or HIIT group [25 min compound by 10 X 1 min at 90-95% HRmax, 
interspersed 1-min active recovery at 50% HRmax]. MICT and HIIT were performed 3 
times/wk, for 8 weeks, totalizing 24 sessions each. The estimated total energy 
expenditure for each training session was  ~380 kcal for MICT and ~200 kcal for HIIT. 
Twenty-three women completed the study (10 on CTR, 6 on MICT and 7 on HIIT) and 
there were no statistical differences between groups for any variable at baseline. The 
main finding were that both MICT and HIIT decresead significantly and similarly the 
interleukin-6 (IL-6) (~40%). C-reactive protein, leptin and TNF-α were unchanged after 
MICT and HIIT. Both MICT and HIIT incresead significantly the heart rate recovery 
(HRR), systolic and diastolic blood pressure recovery (SBPR and DBPR) after exercise 
ergometer test. Only SBPR at 2 min was superior on HIIT as compared to MICT (-16 
vs. 2 mmHg). Only MICT decresead significantly blood insulin (~7 µU/ml), total 
cholesterol (~13,5%) and resting DBP (~10 mmHg), however these changes did not 
differ statistically in comparison with CTR and TIAI. There was significantly increase 
on peak oxygen uptake for MICT as compared to HIIT (16% vs. 6%). Regarding 
glycemia, HOMA-IR, triglycerides, resting energy expenditure, carbohydrate and fat 
oxidation, anthropometric and body composition, both MICT and HIIT did not differ 
from CTR and failed to exert significant clinical changes. Taken together, we conclude 
that MICT and HIIT offer similar reductions in IL-6, HRR, SBPR and DBPR, although 
they do not significantly modify other cardiometabolic risk factors in obese women. We 
emphasize that HIIT required 50% less total exercise time and ~48% less energy 
expenditure than MICT and these findings corroborate with our hypothesis. Thus, we 
suggest that HIIT is a time-efficient strategy and its prescription proves to be safe for 
for women with grade I and II obesity. 
 
Keywords: High-intensity interval training. Exercise. Inflammation. Obesity. Metabolic 
Syndrome. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Obesidade 

 

A obesidade é considerada uma doença crônica silenciosa, onde, além de 

ocorrer um acúmulo anormal de gordura corporal, eleva os riscos à saúde (WHO, 

1998). Constata-se atualmente na população mundial adulta, que mais de 39% ( 1,9 

bilhões) possui excesso de peso e mais de 13% ( 650 milhões) tem diagnóstico de 

obesidade (WHO, 2018). No Brasil, dados recentes revelam que mais metade da 

população (~54%) tem sobrepeso e aproximadamente 18,9% se encontra com 

obesidade (Brasil, 2017). É de grande relevância estudar a obesidade, pois a mesma 

leva a um grau leve de inflamação crônica, associando-se positivamente a outras 

doenças como: síndrome metabólica (SM), resistência à insulina, diabetes mellitus 

tipo 2 (DMT2), doenças cardiovasculares e hepáticas (Nawrocki; Scherer, 2004; Galic; 

Oakhill; Steinberg, 2010; Alpert et al., 2014). 

É notório saber que inúmeras são as ferramentas para a avaliação da gordura 

corporal. Essa avaliação tem alta acurácia quando realizada por meio de métodos 

como a ressonância magnética, pesagem hidrostática, tomografia computadorizada e 

absortometria por raios-X de dupla energia (dual energy X-ray absorptiometry – DXA) 

(Deurenberg; Yap, 1999). Entretanto, tais métodos têm elevados custos, limitando o 

acesso a população em geral. Uma alternativa é o uso da impedância bioelétrica, que 

além de ser um método não invasivo e com menor custo, permite predizer a massa 

gorda, massa livre de gordura e quantidade de água corporal (Buchholz et al., 2004). 

Adicionalmente, quanto maior o grau de obesidade,  maior a superestimação da 

massa magra e a subestimação da massa gorda, não apresentando alta fidedignidade 

nos resultados (Coppini; Waitzberg; Campos, 2005). 

Mesmo evidenciando que há ferramentas de baixo custo para avaliação da 

gordura corporal, outros parâmetros com custo zero como o Índice de massa corporal 

(IMC), nos permite utilizá-lo a nível populacional para estabelecer relações positivas 

com comorbidades e mortalidade (Mancini, 2016). O IMC ou índice de Quetelet, é 

calculado pela divisão do peso corporal em kilogramas pela estatura em metros 

elevada ao quadrado (WHO, 1998). Valores de IMC entre 25 a 29,9 kg/m2 classificam 

o sujeito como tendo sobrepeso e valores acima de 30 kg/m2 classificam como 

obesidade. Recentemente foi publicada uma metanálise que incluiu 207 estudos de 
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coorte, cujo o objetivo foi avaliar a relação entre o nível de IMC e mortalidade. A 

seleção final dos estudos contabilizou mais de trinta milhões e trezentos mil sujeitos. 

Um dos principais desfechos observados foi que entre aqueles que nunca fumaram, 

a cada cinco pontos de incrementos no IMC, o risco relativo de mortalidade foi de 18% 

com um intervalo de confiança de 95% entre 15 e 21% (Aune et al., 2016). 

Outra ferramenta com custo mínimo na avaliação a adiposidade, é a 

circunferência abdominal. Essa mensuração retrata o nível obesidade central e é 

considerado um melhor preditor de doenças cardiovasculares (Huxley et al., 2010) e 

DMT2 (Vasques et al., 2007; Qiao; Nyamdorj, 2010) quando comparado ao IMC. 

Nesse contexto, fica clara a importância de se usar abordagens acessíveis a 

população e estabelecer metas reais para o tratamento da obesidade.  

Para diminuir os riscos de doenças advindas das complicações crônicas da 

obesidade, a Organização Mundial da Saúde recomenda que as mulheres tenham 

uma circunferência abdominal menor que 80 cm e homens menor que 94 cm (WHO, 

2011). É estabelecido este ponto de corte, pois, mesmo que os adultos tenham o IMC 

que os classificam como sobrepeso, o risco de doenças cardiovasculares é 

aumentado. Por conseguinte, a maneira efetiva de atingir e manter o peso corporal 

ideal (eutrófico), é por meio do plano dietoterápico de restrição calórica combinado 

com o aumento do déficit calórico advindo do exercício físico (Poirier; Després, 2001; 

Clifton, 2008; Swift et al., 2014, 2018; Dwyer et al., 2015). 

 

1.2 Fisiopatologia da obesidade, processo inflamatório e relação com doenças 

cardiometabólicas. 

 

A obesidade se tornou um grande problema de saúde pública, sendo 

considerada por alguns países uma doença epidêmica de difícil reversibilidade 

(Mitchell et al., 2011). O ganho de peso excessivo na forma de gordura não é um 

problema apenas estético. Evidencia-se que pessoas obesas (IMC ≥ 30 kg/m2), porém 

saudáveis metabolicamente e sem alterações nos exames clínicos, possuem um 

elevado risco de eventos cardiovasculares (Fan et al., 2013; Zheng; Zhou; Zhu, 2016).  

Recentemente, Caleyachetty et al. (2017) examinaram a incidência de doenças 

cardiovasculares comparando homens e mulheres eutróficos e obesos, sendo ambos 

saudáveis metabolicamente (sem dislipidemia, hipertensão arterial e DMT2). 

Aproximadamente 3,5 milhões de pessoas foram seguidas por ~5,4 anos e foi 
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demonstrado que independente do sexo, os obesos sem anormalidades metabólicas 

tinham ~7%, 49% e 96% maiores riscos de doença cerebrovascular, doença arterial 

coronariana e insuficiência cardíaca, respectivamente. Os autores não deixaram claro 

na discussão os motivos pelos quais o excesso de peso, mesmo sem prejuízos 

metabólicos, eleva o risco de doenças cardiovasculares. Diante do exposto, fica claro 

a importância de se buscar o entendimento mais aprofundado do porquê o acúmulo 

excessivo de gordura corporal, eleva o risco de doenças cardiometabólicas que 

culminará em mortalidade prematura. 

Alguns dos mecanismos pelos quais o excesso de tecido adiposo (TA) leva a 

complicações metabólicas, envolvem aumento de ácidos graxos livres circulantes, 

estresse oxidativo, lipotoxicidade e deposição de gordura ectópica, facilitando o 

processo de disfunção endotelial e desenvolvimento da aterosclerose (Neeland; 

Poirier; Després, 2018). Outros mecanismos chaves que serão destacados nesta 

revisão, incluem o processo da adipogênese e a desregulação na produção de 

substâncias pró-inflamatórias produzidas pelo TA, chamadas de adipocinas ou 

adipocitocinas (Fain et al., 2004; Fain, 2006). Esse conjunto de mecanismos alteram 

o perfil imunológico da célula adiposa, transformando-as em células disfuncionais, 

inflamatórias e resistentes à ação da insulina (Frayn, 2001; Kammoun; Kraakman; 

Febbraio, 2014; Grundy, 2015).     

A inflamação crônica de baixo grau observada na obesidade, advém de um 

complexo processo fisiopatológico. Ou seja, o metabolismo celular do indivíduo obeso 

se torna disfuncional a partir do acúmulo excessivo de lipídeos, principalmente na 

região intra-abdominal ou visceral, que se dá por meio da lipogênese ou adipogênese 

(Gregor; Hotamisligil, 2011). O ganho ponderal ocorre quando a ingestão de energia 

supera o gasto da mesma. Nos últimos anos nossa população aumentou o consumo 

de alimentos altamente palatáveis, tais como refrigerantes, frituras, massas, doces, 

snacks, entre outros. Tais alimentos além de serem ricos em gorduras e carboidratos 

simples, possuem alta densidade calórica e reforçam os mecanismos de recompensa 

alimentar no sistema nervoso central (SNC), estimulando ainda mais o apetite dos 

indivíduos a favor da manutenção deste comportamento (Johnson; Wardle, 2014; 

Lerma-Cabrera; Carvajal; Lopez-Legarrea, 2016). A superalimentação (do termo em 

inglês overnutrition) dos macronutrientes, como gordura e carboidrato simples, se 

sustentada cronicamente promove nos indivíduos acumulo de estoques de energia na 

forma de gordura (Pasquet et al., 1992; Astrup et al., 1994). 
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Neste contexto até então, por muitos anos acreditou-se que não havia problemas 

relacionados com o ganho de gordura e que o TA exercia apenas função de 

armazenamento de energia. Entretanto, a literatura demonstra que a hipertrofia 

patológica dos adipócitos (células do TA), acarreta redução do fluxo sanguíneo 

(Sotornik et al., 2012). Consequentemente, o TA tem menor capacidade de 

angiogênese (geração de novos vasos sanguíneos), maiores prejuízos na entrada de 

nutrientes e maior hipóxia (redução do suprimento de oxigênio) (Trayhurn; Wood, 

2004; Cao, 2010). A região intra-abdominal é a mais atingida pelas alterações 

fisiológicas citadas, sendo responsável pelo início do quadro inflamatório que será 

orquestrado posteriormente pela infiltração de células fagocitárias (Cancello et al., 

2006). 

Ainda mais preocupante, constata-se que no sujeito obeso ocorre estresse da 

célula adiposa pela hipertrofia e falta de suprimento sanguíneo, levando o TA a sofrer 

morte celular e adquirir características fenotípicas de fibrose e necrose (Cancello et 

al., 2005; Cinti et al., 2005). O adipócito necrosado sofre remodelamento e atrai células 

do sistema imune, tendo como os principais os monócitos. Esses monócitos por sua 

vez, são atraídos e se infiltram no TA, ativando a proliferação de macrófagos para 

ação fagocitária do tecido morto, mediando então a resposta pró-inflamatória por meio 

da liberação de adipocinas (Charrière et al., 2003; Bai; Sun, 2015; Appari; Channon; 

McNeill, 2018). Destaca-se nesse processo de expansão patológica uma importante 

mudança celular, onde nos obesos a célula adiposa progride com predomínio de 

macrófagos do tipo M1, cujas características são de ações pró-inflamatórias (Appari; 

Channon; McNeill, 2018). Já nos sujeitos magros como não há hipertrofia dos 

adipócitos e nem prejuízos dos vasos sanguíneos, predominam os macrófagos do tipo 

M2, que agem como substância protetora e com ação anti-inflamatória (Sun; 

Kusminski; Scherer, 2011; Kusminski; Bickel; Scherer, 2016; Appari; Channon; 

McNeill, 2018). 

Por uma via independente dos macrófagos, o processo inflamatório na 

obesidade é agravado pela alta quantidade de ácidos graxos circulantes. É 

evidenciado que um adipócito hipertrofiado, ocorre maior taxa de lipólise com 

consequente extravasamento de ácidos graxos livres não esterificado (AGLNE) para 

a corrente sanguínea (Kosteli et al., 2010). Os AGLNE entram em contato com a 

membrana de outras células e se ligam aos TLR4 (receptores semelhantes a Toll do 

tipo 4, do inglês, Toll-like receptor) (Shi et al., 2006). Esse TLR4 que é um receptor de 
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membrana, está presente em tecidos sensíveis a insulina (por exemplo, o adipócito e 

o musculo esquelético) e sinaliza para que proteínas cinases do tipo serina/treonina 

sejam ativadas. As principais enzimas incluem o JNK (do inglês, c-Jun N-terminal 

kinase) e o IKKβ (do inglês IkappaB kinase beta). Por conseguinte, JNK e IKKβ atuam 

no núcleo da célula para que seja liberado o fator de transcrição NF-kB (fator nuclear 

kappa B, do inglês nuclear factor kappa B) (Nguyen et al., 2005; Solt; May, 2008; Adli 

et al., 2010). Por sua vez, o NF-kB expressa RNA mensageiros de genes que 

codificarão a tradução de citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas, receptores e 

moléculas de adesão, agravando o quadro inflamatório (Barnes; Karin, 1997).  

A ativação do NF-kB pelo excesso de AGLNE descrito acima, é uma das vias 

possíveis que explicam o processo inflamatório na obesidade. Essa via por meio 

principalmente da produção de TNF-α (fator de necrose tumoral alfa, do inglês tumor 

necrosis fator-alpha) e IL-6 (interleucina 6), induz resistência à insulina em modelos 

experimentais de animais e humanos (Itani et al., 2002; Boden et al., 2005; Nguyen et 

al., 2005; Shi et al., 2006). Tais respostas químicas tornam o organismo suscetível ao 

desenvolvimento de doenças metabólicas, tais como o DMT2 e a esteato-hepatite não 

alcoólica.  

Tais descobertas contribuíram para elucidar mais profundamente os 

mecanismos moleculares envolvidos na liberação das substâncias pró-inflamatórias 

na obesidade. Observa-se que no processo fisiológico e patológico do TA, além de 

ser muito ativo, libera inúmeros hormônios e citocinas, funcionando como um órgão 

endócrino (Ahima; Flier, 2000; Kershaw; Flier, 2004; Galic; OakhilL; Steinberg, 2010).  

Entre as principais substâncias liberadas observa-se, o TNF-α, IL-6, resistina, PCR 

(proteína C-reativa), leptina, MCP-1 (proteína quimioatraente de monócitos 1), 

adiponectina, entre outras (Wozniak et al., 2009; Maury; Brichard, 2010; Silva; de 

Lacerda, 2012; Sun et al., 2012; Mraz; Haluzik, 2014; Rodrígues et al., 2015). Todas 

essas adipocinas secretadas podem agir de maneira endócrina, autócrina ou 

parácrina, mediando a inflamação crônica de baixo grau que exerce relação direta 

com as doenças cardiometabólicas (Mohamed-Ali; Pinkney; Coppack, 1998; Ahima; 

Flier, 2000). Na literatura identifica-se mais de 50 adipocinas liberadas pelo TA. A 

seguir, serão destacadas algumas das principais substâncias pró-inflamatórias que 

elevam o risco cardiovascular e metabólico do sujeito obeso (Chaldakov et al., 2003; 

Neeland; Poirier; Després, 2018). 
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1.2.1 Leptina 

 

A leptina é um neurohormônio anorexígeno liberado predominantemente pelo TA 

branco, cujo a principal função, é regular o balanço energético por meio do controle 

da ingestão de alimentos mediados pelos sinais de fome e saciedade (Klok; 

Jakobsdottir; Drent, 2007). Sua identificação se deu por meio da clonagem do gene 

ob/ob de ratos com obesidade mórbida induzida (Zhang et al., 1994). A palavra leptina 

vem do termo grego leptos, que significa magro. Ou seja, este é um peptídeo 

relacionado a ações principalmente de aumento saciedade e aumento do dispêndio 

energético (Perry; Wang, 2012). 

A leptina após ser liberada pelo TA, alcança a circulação sanguínea, atravessa 

a barreira hematoencefálica e liga-se aos seus receptores específicos (Ob-R, receptor 

de leptina) no hipotálamo. A região especifica de ligação é o núcleo arqueado do 

hipotálamo, tendo como consequência a transcrição de genes que codificam 

neurotransmissores anorexígenos, tais como a POMC (proopiomelanocortina), α-

MSH (hormônio estimulante de α-melanócito) e CART (transcrito regulado por cocaína 

e anfetamina) (Sahu, 2003). O alto estoque de energia no período pós-prandial, 

também exerce papel chave na maior liberação de leptina e insulina, aumentando 

assim os sinais para POMC, α-MSH e CART, os quais causam ativação do centro de 

saciedade, inibindo a ingestão alimentar (Cowley et al., 2001; Sahu, 2003; Klok; 

Jakobsdottir; Drent, 2007). Concomitantemente, a leptina ativa uma cascata de sinais 

no núcleo arqueado, inibindo ação de peptídeos orexígenos, tais como, o NPY 

(neuropeptídeo Y), o GABA (ácido gama-aminobutírico) e o AgRP (peptídeo agouti-

relacionado). A inibição dessas substâncias hipotalâmicas, leva à supressão do 

apetite (por agirem no centro da fome) e promovem incrementos no gasto energético 

(Cowley et al., 2001; Licinio et al., 2003; Klok; Jakobsdottir; Drent, 2007). Esses são 

alguns dos mecanismos de retroalimentação (feedback) cerebral, pelos quais temos 

controle sobre o apetite, evitando assim, uma ingestão descontrolada de alimentos. 

Contudo, é relatado que em indivíduos obesos há maiores níveis circulantes de 

leptina (>90 ng/ml) quando comparados às pessoas eutróficas (<10 ng/ml) (Maffei et 

al., 1995; Considine et al., 1996; Small; Bloom, 2004). Tais achados levantam uma 

importante questão: já que os obesos têm maior concentração de leptina circulante (o 

que causaria maior supressão da fome), por que eles ainda têm hiperfagia e não 

apresentam um controle alimentar satisfatório? Do ponto de vista genético, evidencia-
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se que mutações no gene da leptina levando a sua deficiência ou prejuízos em sua 

liberação, são fenômenos raros de ocorrer (Strobel et al., 1998; Considine, 2011; 

Mantzoros et al., 2011). Por outro lado, a alta concentração plasmática de leptina leva 

o obeso a um quadro de hiperleptinemia, indicando que ao invés de uma deficiência 

na produção, ocorre uma resistência à sua ação nos receptores Ob-R (Considine et 

al., 1996). Tal fenômeno fisiológico se assemelha ao diabetes tipo 2, o qual advém de 

uma resistência à ação do hormônio insulina (El-Haschimi et al., 2000). 

Os principais mecanismos descritos na literatura (Jéquier, 2002; Mori et al., 2004; 

Mantzoros et al., 2011; Jung; Kim, 2013; de Git; Adan, 2015; Hussain; Khan, 2017) 

envolvidos na resistência à leptina do sujeito obeso incluem:  

− Menor passagem da leptina na barreira hematoencefálica, devido a saturação do 

sistema de transporte; 

− Inflamação hipotalâmica devido à alta quantia de AGLNE circulantes, a qual 

favorece a expressão de citocinas pró-inflamatórias por meio de TLR-4, JNK e NF-

kB; 

− Redução (down regulation) da quantidade de receptores de leptina no hipotálamo;  

− Estresse do reticulo endoplasmático em balancear produção correta de proteínas, 

tornando mais suscetível a morte celular programada, na qual reduz a expressão 

dos peptídeos anorexígenos POMC e α-MSH;  

− Menor nível de sinalização da leptina a nível de seus receptores e via pós-

receptores, devido à alta expressão da enzima SOCS-3 (proteína supressora 3 de 

sinalização de citocinas), estimulada principalmente pela a alta atividade da via 

inflamatória IKKβ/NF-kB. 

Para que ocorra redução efetiva da hiperleptinemia nos indivíduos obesos, 

recomenda-se mudanças no estilo de vida, incluindo abordagem dietética de restrição 

calórica e prática de exercício físico (Monzillo et al., 2003). Com efetiva diminuição do 

peso corporal, ocorre redução da leptina circulante sendo acompanhada da redução 

de outros marcadores pró-inflamatórios, tais como o TNF-α, IL-6 e PCR de alta 

sensibilidade (Monzillo et al., 2003).  É importante enfatizar o papel dessas mudanças 

de comportamento para perda de peso, principalmente para perda de gordura, pois 

um estilo de vida saudável reduz o risco de mortalidade por doenças 

cardiometabólicas.  
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Atualmente evidencia-se que além das alterações hipotalâmicas, o excesso de 

leptina modula negativamente inúmeras funções periféricas, tais como, sistema 

imune, reprodução, ossos e cartilagem, função vascular e liberação de mais citocinas 

inflamatórias (Francisco et al., 2018). Além disso, levanta-se hipóteses de que a 

leptina interfere no gasto energético e aumenta o metabolismo da glicose, por exercer 

funções semelhantes do hormônio insulina em tecidos periféricos (Hussain; Khan, 

2017). De acordo com os mecanismos descritos, a leptina em valores adequados age 

contra o ganho de peso excessivo e reduz os distúrbios neuroendócrinos e 

metabólicos advindos da ineficiência de sua ação hipotalâmica.  

 

1.2.2 Proteína C reativa (PCR) 

 

A PCR é um marcador de inflamação subclínica sistêmica, a qual apresenta 

positiva associação com a doença arterial coronariana (DAC) e acidente vascular 

cerebral (AVC) isquêmico, elevando o risco de mortalidade por causa vascular 

(Emerging Risk Factors Collaboration et al., 2010). A PCR é uma proteína de fase 

aguda, utilizada para detectar algum tipo de lesão, infecção ou inflamação (Du Clos, 

2000; Backes, Howard, Moriarty, 2004). Além de agir como um marcador, a PCR atua 

como elemento de resposta facilitando a ação de células fagocitárias na ação contra 

bactérias (Du Clos, 2000; Ablij; Meinders, 2002). Tradicionalmente, sempre se 

acreditou que a produção de PCR ocorria apenas no fígado em resposta a inflamação, 

entretanto, tecidos não-hepáticos, como o adipócito e as células do músculo liso 

vascular, também a produzem (Yeh, 2005). 

No estudo de Rexrode et al. (2003), foram avaliadas 773 mulheres acima de 45 

anos e observou-se que aquelas com IMC ≥ 28,3 kg/m2, apresentavam 12 vezes 

maiores riscos de terem níveis elevados de PCR, comparadas com aquelas de IMC ≤ 

22,4 kg/m2. Além disso, as mulheres com circunferência abdominal ≥85 cm, 

apresentaram 8,6 vezes maiores riscos de ter uma PCR elevada. E mesmo nas 

mulheres menopausadas que realizavam reposição hormonal, um alto IMC elevou o 

risco de PCR aumentada em ~32 vezes.  Constata-se com este estudo que existe 

forte relação entre altos níveis de adiposidade com a PCR. É preocupante essa 

condição, pois observa-se em mulheres obesas que altas concentrações de PCR, 
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predizem um risco aumentado de doenças cardiovasculares em até 9 vezes (Ridker 

et al., 2000). 

Os mecanismos pelos quais o excesso de peso induz alta liberação de PCR não 

estão totalmente compreendidos. No entanto, a alta atividade de vias inflamatórias 

encontrada na obesidade, na qual se encontram níveis aumentados de macrófagos, 

IL-6 e TNF-α, também se observa em paralelo um incremento expressivo na produção 

de PCR pelo TA (Brooks; Blaha; Blumenthal, 2010). Além disso, é apontado que altas 

concentrações de IL-6 e TNF-α atuam no fígado, potencializando a secreção de PCR 

na circulação (Rader, 2000; Yudkin et al, 2000). É bem descrito na literatura que a 

PCR age como um efetor na doença cardiovascular por atuar nos mecanismos 

patogênicos da aterosclerose que culminará em DAC (Blaha et al., 2011; Biasucci et 

al., 2013). O processo aterosclerótico inicia-se com o remodelamento vascular. A PCR 

aumentada reduz a biodisponibilidade de óxido nítrico, devido a inativação da enzima 

eNOS (óxido nítrico sintase endotelial), ativa fatores de coagulação e induz estado 

pró-trombótico por redução da capacidade fibrinolítica devido aumento da enzima PAI-

1 (inibidor 1 do ativador de plasminogênio) (Devaraj; Xu; Jialal, 2003; Singh; Devaraj; 

Jialal, 2005; Chen et al., 2008). 

Evidencia-se também que a PCR tem o potencial de induzir apoptose das células 

endoteliais, estimular a enzima NAD(P)H oxidase a liberar o radical livre ânion 

superóxido e aumentar a expressão da enzima LOX-1 (do inglês, Lectin-like oxidized 

low-density lipoprotein (oxLDL) receptor-1). Esta enzima (LOX-1) tem facilidade de 

oxidar pequenas moléculas de LDL-colesterol no interior do endotélio vascular. Tal 

reação gera um subproduto altamente reativo conhecido como LDL oxidado (oxLDL).  

O oxLDL é responsável pelo aumento de células gordurosas espumosas (foam cells) 

e por meio de sinais quimiotáxicos, atrai a enzima MCP-1. Com a proteína 

quimioatraente elevada, potencializa-se o recrutamento de monócitos que sofrerão 

maturação a macrófagos no espaço subendotelial, alimentando assim um ciclo vicioso 

da formação da placa aterosclerótica (Li et al., 2004; Fujita et al., 2009; Bisoendial et 

al., 2010; Silva; de Lacerda, 2012; Biasucci et al., 2013). Diante disso, é estabelecido 

que para baixo risco inflamatório e menor desenvolvimento aterosclerótico, os valores 

clínicos sanguíneos de PCR se mantenham <1 mg/L (Ablij; Meinders, 2002; Ishii et 

al., 2012; Ellulu et al., 2017). 
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1.2.3 Interleucina 6 (IL-6) e Fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) 

 

A IL-6 e o TNF-α são citocinas pró inflamatórias fortemente relacionadas com o 

desenvolvimento da resistência à insulina que acomete a pessoa com obesidade 

(Hotamisligil; Shargill; Spiegelman, 1993; Fernandez-Real; Ricart, 2003). Em 

humanos, evidencia-se que o TA subcutâneo contribui com cerca de 10 a 35% de toda 

a secreção plasmática de IL-6 (Mohamed-Ali et al., 1997), sendo esta secreção 

agravada quando há aumento do TA visceral (Fried, Bunkin, Greenberg, 1998; 

Sopasakis et al., 2004). Já o TNF-α é produzido prioritariamente por células 

imunológicas, como os macrófagos e linfócitos, no entanto, observa-se elevada 

expressão em adipócitos hipertrofiados (Hotamisligil, 2000). 

É válido destacar que em mulheres com IMC acima de 28,3 kg/m2, os níveis 

circulantes de IL-6 estavam de 2 a 8 vezes maiores quando comparadas com as de 

IMC abaixo de 22,4 kg/m2 (Rexrode et al., 2003). É preocupante este quadro no 

público feminino, pois valores elevados de IL-6 predizem doença nas artérias 

coronarias (keda; Ito; Shimada, 2001) e aumenta o risco em 4 a 15 vezes de 

desenvolver DMT2 no futuro (Pradhan et al., 2001). Em relação ao TNF-α, observa-

se na literatura que altos valores desta citocina se correlacionam positivamente com 

altos níveis de IMC em diabéticos, sendo esta relação mais forte nos homens 

(Swaroop; Rajarajeswari; Naidu, 2012). Por outro lado, a perda de peso com 

consequente diminuição de gordura corporal de sujeitos obesos, é acompanhada pela 

redução dos níveis plasmáticos de TNF-α (Zahorska-Markiewicz et al., 2000). 

É com base nesses aspectos que se estabelece um elo de ligação entre 

obesidade, resistência à insulina e DMT2, sendo emergente a adoção de estratégias 

para impedir a progressão de tais distúrbios metabólicos (Kahn; Hull; Utzschneider, 

2006; McArdle et al., 2013). Discute-se que um dos mecanismos na qual IL-6 e TNF-

α levam a resistência à insulina e DMT2, é que após ligação aos receptores IL-6R e 

TNFR, ocorre aumento da expressão de JNK e NF-kB nuclear (Locksley; Killeen; 

Lenardo, 2001; Kershaw; Flier, 2004). Ressalta-se que os fatores JNK e NF-kB 

regulam para cima a resposta inflamatória intracelular. Por conseguinte, inibem a 

expressão do substrato do receptor de insulina 1 (IRS-1) e suprimem a sinalização da 

leptina e insulina por aumento da expressão de SOCS-3 (Senn et al., 2003; Nieto-

Vazquez et al., 2008; Khan; Joseph, 2014). Todas essas respostas prejudicam o 

funcionamento dos tecidos dependentes de insulina e leptina. Em adição, aumentos 
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de TNF-α atuam de maneira autócrina e endócrina, induzindo: estado pró-trombótico 

por elevação da expressão de PAI-1 (Juhan-Vague et al., 2003); redução de 

adiponectina, uma adipocitocina considerada benéfica por atuar no aumento 

sensibilidade a insulina e oxidação de gorduras (Ruan et al., 2002; Whitehead et al., 

2006); regulação positiva intracelular para maior produção de AGLNE, IL-6 e PCR 

(Khan; Joseph, 2014). 

Vê-se, por isso, que é imprescindível a mudança de estilo de vida, como boa 

alimentação e prática de exercício físico, a fim de se evitar as complicações 

cardiometabólicas descritas, pois as mesmas tornam os sujeitos obesos doentes, 

aumentando risco de morbidade e mortalidade. A obesidade atingiu níveis epidêmicos 

e não é exagero afirmar que é necessária ação multiprofissional multicêntrica. Tal 

ação conjunta, contribuirá para reduzir outras complicações graves advindas da 

obesidade, tais como: hipertensão arterial, AVC, DAC, doença vesicular e renal, 

esteatose hepática e câncer (Abdelaal; le Roux; Docherty, 2017). 

 

1.3 O papel do exercício físico na saúde cardiometabólica 

 

Há tempos se observa uma relação positiva entre prática de exercício e saúde. 

Hipócrates (460-370 a.C.) e Galeno (129-210 d.C.) considerados os pais da medicina 

antiga, já prescreviam o exercício físico com o propósito de promoção da saúde e cura 

de doenças (Tipton, 2014). Com o avanço da fisiologia do exercício e medicina, 

instituições como a ACSM (do inglês, American College of Sports Medicine), 

elaboraram diretrizes recomendando prática regular de exercício físico para 

prevenção, manejo, tratamento de doenças crônicas degenerativas e melhora na 

qualidade de vida (Berryman, 2010).  

A discussão assertiva de que exercício é remédio, porém, considerado 

tratamento não medicamentoso, se popularizou na década de 1960 com os estudos 

acadêmicos sobre treinos de corrida e estimativa de consumo máximo de oxigênio 

(VO2máx) (Paffenbarger Jr; Blair; Lee, 2001). Os frutos deste processo, foram as 

evidências posteriores demonstrando que o exercício aeróbio: previne e trata 

obesidade e DMT2 (Lavie et al., 2014), reduz biomarcadores de doença 

cardiometabólica (Lin et al., 2015), aumenta gasto energético (Skelly et al., 2014), 

aprimora atividade enzimática do metabolismo oxidativo (Burgomaster et al., 2008; 
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Irving et al., 2008; Gibala et al., 2012), exerce efeitos anti-inflamatórios e reduz 

inflamação crônica de baixo grau (Petersen; Pedersen, 2005; Pedersen, 2006; Mathur; 

Pedersen, 2008; Rossetti; Britto; Norton, 2009). 

Complementarmente, inúmeros trabalhos evidenciam que existe uma relação 

inversa entre aumento de aptidão cardiorrespiratória, medida pelo VO2máx e menor 

risco de morte por doenças cardiovasculares. Mesmo as pessoas com sobrepeso, 

obesidade e SM, demonstram menor risco de mortalidade ao apresentarem maior a 

aptidão cardiorrespiratória (Kodama et al., 2009; Barry et al., 2014; Lin et al., 2015; 

Fernström et al., 2017; Kelley et al., 2018). Diante deste quadro, fica evidente a 

importância dos agentes de saúde, principalmente os profissionais de Educação 

Física, conhecerem os benefícios do exercício aeróbio, saber como se obter tais 

benefícios e indicar para a população em geral. 

Segundo ACSM (Garber et al., 2011), é recomendado um mínimo de 150 

minutos semanais de exercícios aeróbios de moderada intensidade, para manutenção 

ou melhora da aptidão aeróbia de adultos. Cronicamente, tal recomendação mínima 

exerce efeitos no perfil inflamatório, pois, diminui níveis de TNF-α (Starkie et al., 2003), 

IL-6 (Jankord; Jemiolo, 2004), PCR (Kasapis; Thompson, 2005) e regula imunidade 

protegendo contra determinados tipos de câncer (Idorn, Hojman, 2016). As mesmas 

recomendações em sujeitos obesos com alto risco de DMT2, promove redução 

significativa na expressão de TLR4 em leucócitos, porém, os níveis de IL-1ᵦ 

(interleucina 1 beta), IL-6 e TNF-α não se modificam (Robinson et al., 2015). Além 

disso, a citocina IL-10 (interleucina 10) que exerce ação anti-inflamatória, apresenta 

menores valores após o programa de treinamento físico (Robinson et al., 2015). Neste 

estudo citado (Robinson et al., 2015), não houve mudanças na quantidade de gordura 

corporal, sendo um fator determinante para a não redução global do quadro pró-

inflamatório. 

Observa-se poucos efeitos significativos do exercício aeróbio de moderada 

intensidade a longo prazo, quando se trata de perda de gordura (emagrecimento) sem 

associação à dieta de restrição calórica (Donnelly et al., 2000, Irving et al., 2008, Trapp 

et al., 2008). O mesmo não é observado quando ocorre tal combinação (exercício e 

dieta), tanto em obesos na meia idade ou idosos (Andersen et al., 1999; Villareal et 

al., 2017). Para que haja efetiva perda de peso, é recomendado exercitar-se 5 vezes 

na semana de maneira moderada a intensa, acumulando mais de 150 minutos 

semanais que gere um gasto calórico de até 2000 kcal/semana (Donnelly et al., 2009). 
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Os mesmos pesquisadores (Donnelly et al., 2003), submeteram 131 homens e 

mulheres com sobrepeso a 16 meses de treinamento aeróbio de moderada 

intensidade, seguindo as mesmas recomendações do ACSM, porém, ainda não 

atualizadas, a fim de atingir as metas de perda de gordura. Houve apenas controle da 

ingestão energética, porém, devido ao déficit calórico advindo do exercício a longo 

prazo, esperava-se uma redução de ~14 e 8 kg de gordura para os homens e as 

mulheres respectivamente. Os resultados da composição corporal obtidos por meio 

da avaliação por pesagem hidrostática, demonstraram diminuição apenas de 4,9 e 0,2 

kg de gordura para os homens e as mulheres respectivamente. Em adição, a avaliação 

da gordura visceral por tomografia computadorizada, não se alterou 

significativamente. Atribuiu-se a não mudança de gordura, uma possível interferência 

da idade, na qual os sujeitos eram jovens (~22 anos) e a não observação de 

dislipidemia e complicações cardiometabólicas.  

Outros trabalhos têm evidenciado baixa aderência dos sujeitos obesos ao 

treinamento aeróbio de moderada intensidade, sendo relatadas barreiras para a 

prática, tais como, a desmotivação, falta de tempo, o fato de estar com obesidade, 

entre outros (Trost et al., 2002; Heinrich et al., 2014; Mcarthur et al., 2014). Tais 

programas destinados a perda de peso que falharam em manter as pessoas 

engajadas até o término, reduzem o potencial de melhora metabólica que eles 

poderiam obter (Finley et al., 2007; Martin et al., 2010; Vissers et al., 2013; Booth et 

al., 2014). 

Destaca-se tais fatores, pois, é evidenciado redução limitada da gordura visceral 

e adipocitocinas pró-inflamatórias com exercício aeróbio moderado em homens 

(Cooper et al., 2016). Por outro lado, mulheres com excesso de peso e SM que 

realizaram treinamento aeróbio em alta intensidade, apresentam redução da 

inflamação sistêmica, redução da pressão arterial sistólica e diastólica (PAS e PAD), 

melhora glicêmica e aumento do consumo pico de oxigênio (VO2pico) ou VO2máx 

(Steckling et al, 2016; Allen et al., 2017). Com isso, mostra-se no mínimo oportuno, 

conhecer mais profundamente o treinamento aeróbio em alta intensidade e sua 

contribução positiva na melhoria da saúde cardiometabólica dos sujeitos obesos. 
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1.3.1 Treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI) 

 

É relatado que o treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI) (HIIT, da 

expressão em inglês High-Intensity Interval Training), apareceu em 1912, onde o 

campeão olímpico da prova de 10 mil metros, o finlandês Hannes Kolehmainen, 

aplicava em seus treinos de corrida. Na década de 1950, este tipo de treinamento se 

popularizou após o Emil Zatopek, se tornar campeão das provas de 5.000, 10.000 

metros e maratona nos jogos olímpicos de Helsinque, Finlândia. Ele percorria maiores 

distâncias, pois, realizava repetições de corrida em alta intensidade, separada por 

recuperação em baixa intensidade (Billat, 2001). No entanto, cientificamente este tipo 

de treinamento aeróbio vem sendo analisado desde o início da década de 1960, com 

ênfase no desempenho aeróbio e anaeróbio de atletas (Astrand et al., 1960).  

Com o avanço científico, reporta-se que a aplicação do TIAI em populações não 

atletas, atua na prevenção de doenças devido aos seus benefícios fisiológicos 

gerados, tais como melhora nos sistemas cardiorrespiratórios, metabólicos, 

neuroendócrinos e imunológicos (Wisløff et al., 2007; Tjønna, et al., 2008; Wisløff; 

Ellingsen; Kemi, 2009; Gibala et al., 2012; Cabral-Santos et al., 2015). Por 

conseguinte, o TIAI estabelece relação com o presente trabalho, pois, além de ser 

recomendado para prevenção e tratamento de doenças crônicas, há diretrizes para 

maximização dos benefícios quando aplicado em populações de risco inflamatório e 

cardiometabólico (Buchheit; Laursen, 2013a, 2013b; Marinho, 2013; Colberg et al., 

2016; Taylor et al., 2019). 

A fim de se evitar equivos nas terminologias do treinamento esportivo clássico, 

há basicamente dois métodos de treinamento aeróbio: o método da carga contínua, 

na qual ocorre execução prolongada do exercício sem alterações frequentes no ritmo; 

e o método da carga intetvalada, na qual ocorrem aplicações repetidas de trabalho 

muscular em alta intensidade, alternado por intervalos de descanso suficiente ou 

insuficiente, executados de maneira ativa em baixa intensidade ou passiva (em 

repouso) (Weineck, 2003; Gomes, 2009; Buchheit; Laursen, 2013a, 2013b). Quando 

utilizamos o termo TIAI, traduzido da sigla em inglês HIIT citada sistematicamente na 

literatura atual, estamos nos referindo ao método de carga intervalada. A prescrição 

deste meio de treino, é baseada na intensidade associada ao VO2máx, tempo de 

duração na mesma, na quantidade de repetições, no intervalo de recuperação e 

frequência semanal realizada (Buchheit; Laursen, 2013a, 2013b; Gilen; Gibala, 2014).  
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As diretrizes do ACSM (Garber et al., 2011), recomendam pelo menos 75 

minutos de exercício aeróbio em intensidade vigorosa por semana para manutenção 

do condicionamento físico. Para que seja caracterizado como vigoroso ou de alta 

intensidade, o exercício deve ser executado a pelo menos 85% da intensidade 

associada ao VO2máx, ou 90% da frequência cardíaca máxima (FCmáx) (Billat, 2001; 

Buchheit; Laursen, 2013a, 2013b). Tais atributos do TIAI, não indicam que as pessoas 

irão se exercitar no máximo esforço a ponto de ser perigoso e gerar lesões. As 

características dos sujeitos são consideradas, o tipo de ergômetro é adaptado e 

mesmo executando esforços a 100% ou mais da intensidade associada ao VO2máx, 

a literatura não reporta lesões em obesos sedentários que realizaram o TIAI (Trilk JL 

et al., 2011; Dalzill et al., 2014). Também não se observa lesões no TIAI quando 

aplicado em pacientes cardiopatas (Wisløff et al., 2007; Moholdt et al., 2009). Para 

essa população, o método TIAI permite maior tolerância ao esforço, maior aderência 

à prática e necessita de supervisão adequada (Warburton et al., 2005; Normandin et 

al., 2013; Quindry et al., 2019). 

O TIAI se diferencia do método de carga contínua, pois não é possível se 

exercitar próximo a potencia aeróbia máxima (VO2máx) de maneira prolongada 

(Buchheit; Laursen, 2013b). Logo, o termo para o modelo clássico de exercício aeróbio 

difundido a nível acadêmico e de população, atualmente recebe a nomenclatura de 

treinamento contínuo de moderada intensidade (TCONT) (MICT, da expressão em 

inglês, moderate-intensity continuous training) (Burgomaster et al., 2008). O TCONT 

é um meio de treino na qual se exercita entre ~40% e 80% da intensidade associada 

ao VO2máx de maneira prolongada (acima de 30 minutos/sessão), podendo ser 

realizada até 6 vezes por semana, pois a exigência orgânica é menor comparado ao 

TIAI (Weineck, 2003; Gomes, 2009). Além disso, de 4 a 6 semanas este meio de 

treinamento já se demonstra efetivo em aumentar o desempenho aeróbio (Weineck, 

2003).  São estas características consideradas pelo ACSM, ao recomendar 150 

minutos semanais deste modelo de treinamento, para manutenção da aptidão aeróbia 

(Garber et al., 2011).  Apesar desta conceituação ser conteúdo especifico do 

treinamento esportivo, é importante tal diferenciação para familiriazação de outros 

profissionais da saúde. Assim, evita-se equivos e confusões em relação ao exercício 

aeróbio e permite que estes termos sejam mais utilizados no cotidiano da clínica 

médica. 
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A intervenção com o TIAI demanda alta solicitação fisiológica, alta exigência 

metabólica e alto estresse cardiaco, sendo estes os fatores chaves para que se ocorra 

melhores adaptações cardiovasculares e metabólicas comparado ao TCONT 

(Rognmo et al., 2004; Wisløff et al., 2007; Tjønna et al., 2008). Ao executar o TIAI, há 

maior contribuição dos principais sistemas energéticos para ressíntese de energia na 

forma de trifosfato de adenosina (ATP): a fosfocreatina, a glicólise anaeróbia e o 

metabolismo oxidativo mitocondrial. Apesar de pouca evidência sobre a ótima relação 

dose-resposta para indução das adaptações orgânicas com a aplicação do TIAI, 

preconiza-se que os sujeitos se exercitem por maior tempo à ~90% do VO2máx 

(Buchheit; Laursen, 2013a).  

A prescrição do TIAI é ampla e pelo menos nove variáveis podem ser 

manipuladas. Com isso, é possível inúmeras combinações entre períodos de esforço 

intenso e recuperação, podendo as sessões terem um menor tempo total para serem 

realizadas (Buchheit; Laursen, 2013a, 2013b). Alguns trabalhos não reportam que 

esse tempo menor na sessão de TIAI, gere maiores mudanças cardiometabólicas  

(Burgomaster et al., 2008; Fisher et al., 2015; Jiménez-Pavón; Lavie, 2017). Pois, 

depende da intensidade e do tempo realizado na mesma, para gerar mudanças 

cardíacas (débito cardíaco) e perfiféricas (consumo de oxigênio e produção de lactato) 

(Buchheit; Laursen, 2013a, 2013b). Apesar destas ressalvas, o TIAI é considerado 

uma estratégia tempo-eficiente para indivíduos saudáveis e doentes, uma vez que 

inúmeras evidências demonstram melhora de saúde cardiometabólica, com 

concomitante redução de tempo dispendido na sessão (Little et al., 2011; Gilen, 

Gibala, 2014; Madsen et al., 2015a; Gilen et al., 2016; Su et al., 2019). 

Na população obesa, evidencia-se que a aplicação a curto e longo prazo do TIAI, 

promove maior oxidação de gordura (triacilgliceróis) quando comparado ao TCONT 

(Tremblay; Simoneau; Bouchard, 1994; Yang; Wu; Chiu, 2018). No estudo de Kiens e 

Richter (1998), sujeitos eutróficos realizaram o TIAI até a exaustão, sendo executados 

esforços de 2 minutos a 90% do VO2máx, intercalados com recuperação de 2 minutos 

a 50% do VO2máx. Observou-se com isso, redução das reservas de gordura até 30 

horas após término do TIAI. Esta resposta se relacionou com o a recuperação do 

glicogênio intramuscular, pois durante o TIAI, tais reservas são reduzidas e sua 

ressíntese se dá pelo maior fornecimento de ATP, advindo da oxidação de gorduras.  

O comportamento do metabolismo de gordura e carboidrato, é verificado por 

meio da razão de trocas respiratórias ou quociente respiratório (QR), medido por 
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calorimetria indireta (Golay et al., 1995). É demonstrando que sujeitos obesos 

comparados aos eutróficos, possuem menor capacidade de oxidação de gordura 

(Houmard, 2009), mesmo eles apresentando maior gasto energético de repouso 

(GER) e maior quantia de massa corpórea. Um QR de repouso acima de 0,7, denota  

menor oxidação de gordura e isto prediz ganho de peso (Seidell et al., 1992). 

Considerou-se a partir disso, que o TIAI comparado ao TCONT, promoveria maior 

queda de QR (abaixo de 0,7) para oxidar mais gorduras após o exercício. Tal resultado 

de QR foi confirmado com avaliação em até 3 h após o TIAI (Tucker, Angadi, Gaesser, 

2016), porém, não se observou mudanças quando avaliado ate 21 h após o TIAI 

(Greer et al., 2015). 

A descrição destes achados é de relevância, pois espera-se que maior oxidação 

de gorduras no TIAI, leve a maior redução de gordura e consequentemente, maior 

redução de citocinas inflamatórias. No entanto, estudos de metanálise não evidenciam 

uma maior redução de gordura corporal em obesos, quando compara o TIAI com o 

TCONT (Keating et al., 2017; Wewege et al., 2017). Apesar disso, observa-se pelo 

menos duas vantagens com esses achados: 1) respostas similares de composição 

corporal e perfil inflamatório comparando TCONT versus TIAI, mesmo com menor 

tempo de sessão no TIAI (Gerosa-Neto et al., 2016; Keating et al., 2017; Su et al., 

2019); 2) maior satisfação e prazer das pessoas ao realizaram o TIAI comparado ao 

TCONT, gerando maior aderência, apesar de maior percepção subjetiva de esforço 

(PSE) durante o TIAI (Bartlett et al., 2011; Thum et al., 2017). 

Por fim, observa-se uma preocupação para que na prescrição do TIAI e TCONT, 

ambos sejam isocalóricos (gerem o mesmo défict calórico por sessão). No trabalho 

de Martins et al. (2016), eles elaboraram uma prescrição para sujeitos obesos, onde 

propositalmente, o TIAI gerou metade do déficit calórico obtido no TCONT (125 versus 

250 kcal respectivamente). Neste estudo, não se observou diferenças significativas 

na comparação de TIAI e TCONT, para composição corporal, aptidão 

cardiorrespiratória, gasto energético de repouso (GER) e QR. Além disso, os 

pesquisadores não avaliaram o perfil inflamatório dos obesos, deixando uma 

oportunidade (lacuna) para outras pesquisas testarem tais respostas. Diante do 

exposto, justifica-se a realização do presente trabalho, a fim de testar os modelos de 

TCONT e TIAI com diferentes déficts calóricos, nas variáveis inflamatórias e 

cardiometabólicas de sujeitos obesos, especificamente mulheres. Acreditamos que 

além de contribuir para o estado atual da arte a respeito do TIAI, este estudo pode 
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abrir novas perspectivas na prevenção e tratamento do quadro inflamatório que 

acomete as pessoas com obesidade. Além do mais, visa-se com este estudo fornecer 

outras opções práticas aos profissionais de exercício físico, para prescrição segura e 

eficaz do TIAI. 

 

1.4 Hipótese 

 

O treinamento intervalado de alta intensidade com esforços executados próximo 

a FCmáx, porém com a metade do tempo e metade do défict calórico gerados no 

treinamento contínuo de moderada intensidade, promoveria semelhantes respostas 

nos paramêtros inflamatórios e cardiometabólicos de mulheres obesas. 
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1.5 Objetivo geral 

 

Comparar os efeitos de um treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI) 

com o treinamento contínuo de moderada intensidade (TCONT) sobre marcadores 

inflamatórios e cardiometabólicos de mulheres sedentárias com obesidade. 

 

 

1.5.1 Objetivos específicos 

 

a) avaliação de mudanças nas concentrações de adipocitocinas (leptina, IL-6, 

TNF-α) e proteína C-reativa ultrassensível (PCR); 

b) avaliação de mudanças nas concentrações de colesterol total, LDL-colesterol, 

HDL-colesterol e triglicerídeos (lipidograma); 

c) avaliação de mudanças na glicemia de jejum, insulinemia, resistência a 

insulina (HOMA-IR); 

d) avaliação de mudanças na composição corporal, gasto energético de 

repouso, no quociente respiratório, taxa de utilização de substratos 

energéticos, pressão arterial e aptidão cardiorrespiratória das voluntárias 

obesas. 
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2 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

2.1 Questões éticas 

 

Em conformidade com os aspectos éticos, previamente a seu início o presente 

trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas, na 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(HCFMRP/USP). O mesmo ocorreu com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). Ambos foram elaborados segundo a Resolução 

CNS nº 466/2012 e ambos foram aprovados (CAEE 53377015.7.0000.5440 – ANEXO 

A e B). Este estudo foi registrado no clinicaltrials.gov, sob o número NCT03409172. 

Todas as voluntárias foram informadas detalhadamente acerca dos objetivos e 

procedimentos do estudo, sendo a participação efetivada na pesquisa após a 

assinatura do TCLE. 

 

2.2 Critérios de inclusão 

 

a) Possuir Índice de Massa Corporal (IMC) entre 30 e 40 Kg/m2; 

b) Ser do sexo feminino com idade entre 25 e 40 anos; 

c) Não estar praticando nenhuma modalidade de exercício físico, por pelo menos 

6 meses. 

 

2.3 Critérios de não-inclusão 

 

a) Ter diagnóstico de diabetes tipo 1,  tipo 2 ou hipertensão arterial; 

b) Estar grávida ou em lactação; 

c) Ter sido submetida a cirurgia bariátrica; 

d) Ter antecedentes de epilepsia ou distúrbios psicológicos graves ou não 

graves;  

e) Estar sob orientação profissional em relação a alimentação/dieta; 

f) Ter antecedentes de eventos isquêmicos agudos ou crônicos; 

g) Ter doenças: renal, hepática, tireoidiana, cardiopulmonar, proliferativa, 

psicológica e ou qualquer contraindicação ao exercício; 
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h) Ser fumante ou possuir limitações articulares; 

i) Estar usando implantes eletrônicos, como marca-passo; 

j) Poderiam ser excluídas do grupo experimental, as participantes que 

apresentassem anormalidades do ciclo cardíaco por meio da avaliação 

eletrocardiográfica ou respostas anormais hemodinâmicas durante o teste de 

esforço cardiorrespiratório. 

 

2.4 Rastreamento, randomização e alocação das participantes 

 

Foi planejado inicialmente, selecionar as participantes obesas que trabalhavam 

no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Em virtude da 

dificuldade de se encontrar voluntárias com a disponibilidade de horários para 

participar da pesquisa, a Assessoria de Imprensa do HCFMRP/USP nos auxiliou na 

divulgação do estudo por meio de e-mails enviados à comunidade USP, intranet no 

portal do HCFMRP/USP e folder ilustrativo publicado em redes sociais. 

Todas as voluntárias interessadas em participar do estudo, entraram em contato 

com a equipe de pesquisa, tiveram a explicação de todos os procedimentos e foram 

rastreadas por telefone. Neste primeiro contato, todas as voluntárias foram 

questionadas com relação aos critérios de inclusão e exclusão no estudo. 

Adicionalmente, perguntou-se a elas, se haviam realizado cirurgia bariátrica, se 

estavam com alguma prescrição de dieta orientada por profissionais da saúde, se 

faziam uso crônico de medicação para fins de doenças (exceto anticoncepcional) e se 

tinham qualquer outra condição clínica que as impedissem de participarem do estudo. 

Se qualquer um destes critérios não fossem atendidos, a pessoa era excluída do 

estudo por telefone. Aquelas elegíveis à pesquisa foram convidadas a visitarem o 

laboratório para confirmação dos dados fornecidos, sendo que nesta primeira visita, 

as voluntárias receberam o TCLE e após lerem, aceitarem e assinaram o documento. 

Logo em seguida, foi realizado o sorteio para os grupos. 

Após término do rastreamento telefônico e recrutamento, 48 mulheres obesas 

elegíveis para participarem do estudo, foram distribuídas aleatoriamente 

(randomizadas) e alocadas em uma razão de 1:1:1 para grupo controle (n=16), 

TCONT (n=16) e TIAI (n=16). Para permitir chances de igualdade, foi utilizado 

randomização em blocos com 3 ou 6 participantes, sendo o sorteio realizado 
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aleatoriamente com papéis enumerados previamente com os respectivos grupos. 

Utilizou-se de sacos opacos por um técnico cegado a respeito do desenho do estudo 

(Clark; Fairhurst; Torgerson, 2016; Ferreira; Patino, 2016). A alocação das 

participantes para os grupos experimentais não foi ocultada para os pesquisadores e 

nem para as pesquisadas, devido a natureza da intervenção aplicada no presente 

estudo (exercício físico). 

Os procedimentos de recrutamento, randomização e alocação ocorreram de 

junho de 2016 até outubro de 2017, sendo agendadas e realizadas as avaliações com 

coleta de dados, logo após a alocação de cada voluntária. Tanto antes quanto depois 

das intervenções, todos os técnicos envolvidos nas coletas dos dados 

antropométricos, exame de sangue, calorimetria indireta, pressão arterial e teste 

ergométrico, foram cegados a respeito da randomização das voluntárias. Não houve 

o cegamento da randomização apenas durante o período de intervenção com o 

exercício, onde o pesquisador sabia qual intervenção cada voluntária realizava. 

Apesar disso, contou-se com a colaboração de um profissional da fisioterapia com 

experiência em acompanhar exercício físico, para anotações das variáveis de 

interesse durante a realização dos treinamentos físicos de cada participante. As 

etapas mencionadas acima e o seguimento da pesquisa, estão sumarizadas no 

fluxograma de ensaios clínicos recomendado pelo CONSORT Statements 

(Consolidated Standards of Reporting Trial) (Moher et al., 2010) (Figura 1). 
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Figura 1. Diagrama CONSORT retratando o fluxo das participantes e motivos das 
perdas de seguimento, através de vários estágios durante o estudo. 
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2.5 Delineamento experimental 

 

Este estudo caracterizou-se como ensaio randomizado controlado formado por 

três grupos paralelos (Hochman et al., 2005) e seguiu as recomendações do 

CONSORT Statements (Moher et al., 2010). A fim de reduzir os viesses de todas as 

etapas da pesquisa, utilizou-se de um checklist de 25 itens também sugeridos pelo 

CONSORT. 

As voluntárias foram divididas em: (1) um grupo controle (CTR) que não 

realizaram nenhuma das intervenções; (2) um grupo intervenção, submetidas 3 

vezes/semana por 8 semanas de treinamento contínuo de moderada intensidade 

(TCONT) e (3) um grupo intervenção obeso, submetidos 3 vezes/semana por 8 

semanas de treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI).  

Todas as avaliações das participantes obesas e as 8 semanas de treinamento 

físico, ocorreram entre 7:00 e 10:00 da manhã, a fim de reduzir a interferência nos 

resultados devido as alterações climáticas. Após rastreamento telefônico, a primeira 

visita da voluntária foi se encontrar com os pesquisadores no hospital para conferir os 

critérios de inclusão, como peso, estatura, idade e nível de IMC. Em seguida foram 

explicado todos os procedimentos do estudo e a foi apresentado à voluntária o TCLE. 

Após a confirmação da participação na pesquisa e assinatura do TCLE, foi realizado 

o sorteio aleatório de cada participante para os grupos observados. Após este 

procedimento, iniciou-se a aplicação dos questionários a fim de se obter os dados 

pessoais e saúde geral (Apêndice B). Adicionalmente foi aplicado o questionário 

PARQ para risco cardíaco (Anexo C) e o questionário de atividade física (IPAQ) para 

identificar o nível de atividade física diária (Anexo D). 

Na segunda visita, a voluntária chegava ao hospital em jejum de 12 horas com 

as seguintes orientações: que evitassem no dia anterior (24 horas), o consumo de 

alimentos ricos em cafeína (café, chás, refrigerante, chocolate); que evitassem 

alimentos que alteram o metabolismo energético (pimenta, gengibre, álcool e bebidas 

energéticas ricas em taurina). Complementarmente, as voluntária foram orientadas a 

terem uma boa noite de sono (pelo menos 8 horas) e vestirem roupas leves e 

confortáveis. Foi medido novamente o peso corporal e altura para comparação após 

termino das intervenções. Somado a isso, realizou-se a medida das circunferências 

da cintura, abdominal e quadril, coleta de sangue, avaliação da composição corporal 
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por impedância bioelétrica e avaliação do gasto energético de repouso (GER) por 

calorimetria indireta. 

Na terceira e última visita antes das intervenções com o treinamento, as 

voluntárias se dirigiam ao laboratório de Fisiologia e Fisioterapia Cardiopulmonar, 

localizado no Centro de Educação Física, Esportes e Recreação (CEFER), no campus 

da USP de Ribeirão Preto. Neste visita ocorreram: medidas de pressão arterial e 

frequência cardíaca (FC), tanto em repouso quanto na realização do teste de aptidão 

cardiorrespiratória na esteira ergométrica.  Neste dia, as voluntárias não poderiam 

chegar em jejum, entretanto, elas repetiram as mesmas orientações a respeito do 

consumo de alimentos, sono e vestimentas da segunda visita.  

Foi respeitado um tempo de pelo menos 24 horas para que acontecesse a coleta 

de dados entre cada visita. E o início do acompanhamento por 8 semanas do grupo 

controle e grupos de treinamentos físico, ocorreram com pelo menos 48 horas após 

as avaliações iniciais. As avaliações finais ocorreram com pelo menos 48 horas após 

última sessão do treinamento físico. Todas as voluntárias que completaram as 

intervenções, repetiram todos os procedimentos da segunda e terceira visita inicial. 

Uma visão geral deste delineamento e o detalhes dos treinamentos, são sumarizados 

no desenho de estudo (figura 2). 
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Figura 2. Esquema do desenho experimental do estudo. 
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2.6 Coleta de dados 

2.6.1 Avaliação antropométrica e de composição corporal 

 

Os procedimentos utilizados para realizar as medidas antropométricas 

seguiram os protocolos sugeridos por Heyward (2013). 

Peso corporal: a pesagem, em quilogramas (kg), foi realizada em balança 

antropométrica mecânica Filizola®, com precisão de 0,1 kg. Essa medida ocorreu 

pela manhã, com os indivíduos em jejum, com roupas leves, descalços e após 

esvaziamento da bexiga. A voluntária foi colocada em pé, parada no centro da base 

da balança, em posição ereta, com os pés juntos e braços estendidos ao longo do 

corpo, sem tocar em nada, e com o peso do corpo igualmente distribuído em ambos 

os pés. 

Estatura: as participantes permaneceram em posição ereta, com a cabeça em 

plano vertical, descalças e com os pés juntos, as costas, nádegas e calcanhares 

apoiados na haste graduada (0,5 cm), inextensível, a qual nos forneceu o valor da 

estatura em metros (m). 

IMC: é o Índice de Quetelet ou Índice de Massa Corporal. É um indicador que 

incorpora a relação entre massa corporal (expressa em quilogramas) e estatura (em 

metros) elevada ao quadrado (expressa em Kg/m2). A classificação foi determinada 

de acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO, 1998). 

Circunferências da cintura, abdome e quadril: para as medidas de 

circunferências foi utilizada uma fita métrica inextensível, com 2 metros de 

comprimento e precisão de 0,1 cm. Para a mensuração da cintura, as voluntárias 

permaneceram na posição ortostática e com o abdome relaxado; e a fita métrica foi 

posicionada no plano horizontal, no ponto médio entre a crista ilíaca e a última costela 

(Sievenpiper et al., 2001). Para a medida abdominal, as voluntárias continuaram na 

posição ortostática e com o abdome relaxado, sendo a fita posicionada no plano 

horizontal ao nível do ponto de maior circunferência da região anterior do abdome 

(Heyward, 2013). Para as medidas do quadril, as voluntárias na mesma posição 

ortostática tiveram a fita métrica posicionada no plano horizontal, ao nível do ponto 

de maior circunferência da região glútea (Callaway et al., 1988). A partir das medidas 

descritas acima, foi determinada a distribuição de gordura corporal pela razão 

cintura/quadril (RCQ), onde o valore de circunferência da cintura (cm) foi divido pelo 
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valor de circunferência de quadril (cm). Adicionalmente, foi determinada a razão 

cintura/estatura, sendo os valor de circunferência da cintura (cm), divido pelos valor 

de estatura em centímetros (Lam et al., 2015). A medida de razão cintura/estatura 

tem sido amplamente difundida na literatura atualmente, considerada uma avaliação 

mais adequada para predição de doenças cardiometabólicas quando comparada a 

RCQ e IMC (AshwelL; Gunn; Gibson, 2012; Browning; Hsieh; Ashwell, 2010; Yang et 

al., 2017). 

Composição Corporal: a composição corporal foi avaliada por impedância 

bioelétrica. Aplicou-se a impedância bioelétrica com aparelho tetrapolar de única 

frequência (50 kHz) da marca Biodynamics®, modelo 450 (Biodynamics corp., 

Shoreline, Washington, Estados Unidos). Durante a avaliação, as voluntárias 

permaneceram na posição reclinada, de acordo com as recomendações de Kyle et 

al. (2004). A impedandia bioelétrica forneceu valores de resistência e reatância, que 

foram utilizados para o cálculo de massa magra e gorda corporal com uso corretivo 

de fórmulas destinadas a mulheres adultas obesas (Jakicic; Wing; Lang, 1998). 

 

2.6.2 Parâmetros Bioquímicos 

 

A partir das amostras de sangue coletadas, foram realizadas as dosagens 

bioquímicas no Laboratório de Nutrição e Metabolismo da FMRP-USP. Vinte mililitros 

(20ml) de sangue venoso periférico, foram coletados de cada voluntária em jejum de 

12 horas pela manhã (entre 7:00 e 10:00 horas). Foram utilizadas seringas e agulhas 

descartáveis por um profissional da enfermagem, devidamente preparado e equipado. 

As amostras sanguíneas foram centrifugadas a 3500rpm por 5 minutos a 4° C e após 

isso, amostras de soro e plasma foram aliquotadas e congeladas à temperatura 80°C 

negativos até a realização dos ensaios. 

A partir de amostras de soro, foram dosadas imediatamente após a coleta: 

proteína C-reativa ultrassensível (PCR), creatina quinase-MB (CK-MB), glicose de 

jejum e perfil lipídico no aparelho Chemistry Analyser (AU680 Chemistry System – 

Backman Coulter, Inc.). A PCR foi mensurada por método inmunoturbidimétrico com 

latéx, a CK-MB foi mensurada por método UV e a glicose foi determinada por método 

enzimático. Para determinação do perfil lipídico, mensurou-se o colesterol total (CT) e 

os triglicerídeos (TG) por método enzimático e a lipoproteína de alta densidade (HDL-
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colesterol), por método calorimétrico sem precipitação. Para estas análises foram 

utilizados os kits da marca Wiener lab S.A.I.C. (Rosário, Argentina). A lipoproteína de 

baixa densidade (LDL-colesterol) foi calculada pela equação preditiva de Friedewal, 

Levy e Fredrickson (1972), sendo: 

 

LDL-colesterol = [colesterol total] – [HDL-colesterol] – ([TG]/5), onde todas as 

concentrações são dadas em mg/dL. 

 

 As proteínas leptina, insulina, interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral 

alfa (TNF-α), foram quantificadas por imunoabsorção enzimática, do inglês (Enzyme-

Linked Immunosorbent Assay – ELISA). Foi utilizado o MILLIPLEX® map Multiplex 

Detection de acordo com MILLIPLEX® map Panels, seguindo os protocolos de 

aferição fornecidos pelo fornecedor e laboratório. 

Para avaliação da resistência insulínica (RI), utilizamos a equação preditiva 

HOMA-IR (do inglês, homeostasis model of assessment for insulin resistance). O 

HOMA-IR foi obtido pela calculadora online da universidade de Oxoford 

(http://www.dtu.ox.ac.uk/homacalculator/download.php, acessado em 26 de 

Dezembro de 2018), baseado nas medidas em jejum de glicose (mg/dL) e insulina 

sanguínea (µU/mL).  Vários estudos demonstraram que a validade e a acurácia da 

mensuração da RI pelo HOMA-IR, apresenta alta correlação com o teste clamp 

euglicêmico hiperinsulinêmico (Matthews et al., 1985; Sarafidis et al., 2007; Okita et 

al., 2013). Para sujeitos obesos, valores < 2,7 de HOMA-IR são considerados normais 

para não classifica-los com RI (Geloneze et al, 2006; Martinez et al., 2017; Owei et al., 

2017). 

 

2.6.3 Avaliação do nível de atividade física 

 

O nível de atividade física habitual foi mensurado pelo Questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ, do inglês International Physical Activity 

Questionnaire) versão curta, validado para ser aplicado em inúmeros países (Craig et 

al., 2003). O IPAC mensura o tempo e o dispêndio energético considerando os últimos 

sete dias da semana do indivíduo. O protocolo aplicado do IPAQ considera a 

realização da atividade física e seu correspondente equivalente metabólico da tarefa 



47 
 

 

(MET, sigla em inglês do termo Metabolic Equivalente Task). Um (1) MET, equivale 

ao gasto energético na situação de repouso. Sendo assim, uma atividade que 

demandar múltiplos METs (por exemplo, 5 METs), significa que para realizar este 

trabalho motor o metabolismo de repouso se eleva cinco vezes (Ainsworth et al., 

2000). 

Sendo assim, a fim de acessar a quantidade de atividade física realizada, as 

participantes foram classificadas em: nível baixo (nenhuma atividade relatada), nível 

moderado (5 dias ou mais de atividade moderada por 30 minutos/dia, ou um mínimo 

de 600 METs-minutos por semana) e alto nível (3 dias de atividade vigorosa 

acumulando 1500 METs- minutos por semana, ou 7 dias combinando atividade 

moderada e vigorosa que acumulassem 3000 METs- minutos por semana). Para este 

cálculo de atividade física, o presente trabalho baseou-se no algoritmo padronizado 

sugerido por IPAQ Group (2005).  

 

2.6.4 Avaliação do gasto energético de repouso 

 

O gasto energético de repouso (GER) e a oxidação de macronutrientes foram 

determinados pelo método de calorimetria indireta, a partir das medidas obtidas do 

oxigênio consumido (VO2) e gás carbônico produzido (VCO2), utilizando o calorímetro 

PARVO MEDICS (TrueOne® 2400 Metabolic Measurement System, Utah, E.U.A.).  

O aparelho foi automaticamente calibrado antes de todas as avaliações com 

concentrações de gases conhecidas, conforme as especificações do próprio 

fabricante descrito por Fassini et al. (2015). O exame foi realizado no período da 

manhã entre 7:00 e 10:00 horas, com a voluntária em jejum de 12 horas. Elas 

permaneceram 30 minutos em repouso deitada em sala sem ruídos com temperatura 

ambiente controlada (22° e 25°C) e baixa luminosidade antes do início do teste 

(Fassini et al., 2015). Adicionalmente, foi pedido para as voluntárias que nas 24 horas 

que antecedessem o teste, não realizassem qualquer prática de exercício físico, não 

ingerissem alimentos termogênicos (pimenta e gengibre) e nem alimentos ricos em 

cafeína, tais como, café, chás, refrigerantes, bebidas à base de taurina e chocolates. 

Após o repouso, um capuz de plástico (canopy hood) foi utilizado para cobrir a 

cabeça da voluntária e coletar os gases expirados. O teste foi realizado de acordo 

com as especificações de Compher et al. (2006) e Suen et al. (2003), onde a voluntária 
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foi orientada a permanecer quieta, acordada, com padrão respiratório normal, evitando 

se mexer, bocejar, tossir, falar ou suspirar. Durante toda a avaliação, as voluntárias 

permaneceram na posição de decúbito dorsal com a cabeça elevada a 30 graus, 

membros estendidos e relaxados com os olhos abertos. A coleta foi realizada a cada 

cinco segundos, durante um tempo total de 30 minutos para aquisição dos dados, 

sendo os primeiros 10 minutos descartados para as análises. Os resultados foram 

armazenados em software específico (Parvo Medics TrueOne® 2400 Canopy System). 

Para o cálculo de gasto energético, os valores de VO2 (volume de oxigênio 

consumido) e de VCO2 (volume de gás carbônico produzido), foram aplicados na 

equação preditiva proposta por Weir (1949), onde: 

 

GER (kcal/dia) = (3,941 x VO2 [l/min]) + (1,106 x VCO2 [l/min]) x 1440 

 

O cálculo do quociente respiratório (QR) foi obtido a partir da relação 

VCO2/VO2, e as taxas de oxidação de macronutrientes (carboidrato e lipídeo), foram 

calculadas a partir dos valores encontrados de VO2 e VCO2 obtidos pela calorimetria 

indireta, sendo estes aplicadas nas equações propostas por Frayn (1983): 

 

Oxidação de Carboidrato (g/dia) = [(4,55 x VCO2) – (3,21 x VO2)] x 1440 

Oxidação de Lipídeo (g/dia) = [(1,67 x VO2) – (1,67 x VCO2)] x 1440 

 

2.6.5 Estimativa do gasto energético de repouso 

 

O GER de cada voluntária foi estimado pela equação de Harris e Benedict 

(1919), considerando o peso corporal atual onde: 

 

GER (kcal/dia) = 655 + 9,56 x peso[kg] + 1,85 x altura[cm] – 4,68 x idade 
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2.6.6 Protocolo para avaliação do consumo pico de oxigênio (VO2pico) 

 

Todas as participantes foram submetidas ao protocolo de teste ergométrico 

incremental submáximo para avaliação da aptidão cardiorrespiratória, obtida a partir 

da medida indireta do VO2pico. O teste foi realizado no período da manhã entre 7:00 

e 10:00 horas e as voluntárias não podiam estar em jejum. A sala não continha ruídos, 

a temperatura ambiente foi controlada entre 22° e 25°C e em todas as fases do estudo 

contou-se com um técnico experiente em aplicação de teste ergométrico. 

Adicionalmente, foi pedido para as voluntárias que nas 24 horas antes do teste, não 

realizassem qualquer prática de exercício físico, não ingerissem alimentos 

termogênicos (pimenta e gengibre) e nem alimentos ricos em cafeína, tais como, café, 

chás, refrigerantes, bebidas à base de taurina e chocolates. 

O teste selecionado foi o protocolo de Balke na esteira descrito por Froelicher e 

Lancaster (1974). Para este teste utilizou-se a esteira ergométrica motorizada 

(EMBREEX 570-L), disponibilizada pelo laboratório de Fisiologia e Fisioterapia 

Cardiopulmonar localizada no CEFER-USPRP. O teste se iniciou com uma velocidade 

constante de 5,3 km/h. A cada minuto aumentava-se 1% de inclinação até as 

voluntárias atingirem 90% da FCmáx predita pela equação (208 - 0,7 x idade), 

sugerida por Tanaka, Monahan e Seals (2001). Para a predição do valor de VO2pico 

em ml/kg.min, foi utilizada a equação descrita por Froelicher e Lancaster (1974), onde: 

 

VO2pico = 11,12 + (1,51 x tempo máximo no teste [minutos]) 

 

Antes do início do teste ergométrico e durante realização do mesmo, foram 

realizadas as medidas de: atividade elétrica cardíaca monitorada por 

eletrocardiograma com três derivações; FC monitorada por cardiofrequencímetro 

(Polar®, modelo FT6); PAS e PAD monitorada por esfigmomanômetro do tipo 

aneroide com a ausculta cardíaca realizada por estetoscópio padrão; percepção 

subjetiva de esforço (PSE) monitorada com o auxílio da escala adaptada CR-10 de 

Borg (figura 3) (Borg, 1982). 

Ao término do teste ergométrico as voluntárias realizaram uma recuperação 

ativa, com a esteira em velocidade constante de 3 km/h por 4 minutos. Na sequencia 

elas permaneceram por mais 4 minutos sentadas para recuperação total do esforço 

realizado, totalizando 8 minutos. Durante ambas as fases de volta a calma, foram 



50 
 

 

monitoradas e anotadas a cada 2 minutos, a resposta de recuperação da frequência 

cardíaca (RFC) e a recuperação da PAS e PAD (RPAS e RPAD). A RFC é uma 

variável que avalia indiretamente a reativação do tônus vagal pelos barorreceprotes. 

É discutido na literatura que uma RFC otimizada pós exercício, é associado a maior 

tônus vagal e esta resposta gera menor estresse cardiovascular (Shetler et al., 2001; 

Takahashi et al., 2002; Coote, 2010). Já a RPAS pós teste de esforço, é uma variável 

que avalia indiretamente a função vascular, contribuindo para o diagnóstico clínico de 

DAC e isquemia miocárdica, podendo prevenir infarto do miocárdio (Amon; Richards; 

Crawford, 1984; Acanfora et al., 1988; Miyahara et al., 1990; Taylor; Beller, 1998). 

 

 

Figura 3. Escala de Percepção Subjetiva de Esforço proposta por Borg (1982). 
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2.6.7 Protocolo de treinamento físico 

 

Para os treinamentos na esteira as participantes usaram vestimenta e tênis 

adequados a prática de exercícios. Os treinamentos ocorreram no período da manhã 

entre 7:00 e 10:00 horas e foi enfatizado que elas não realizassem as sessões em 

jejum. Um grupo foi submetido ao exercício aeróbio sob o método de TCONT e o outro 

grupo ao TIAI. Ambos os grupos realizaram os treinamentos 3 vezes/semana 

(segunda, quarta e sexta) por um período total de 8 semanas, contabilizando 24 

sessões de exercício. Todas as voluntárias foram encorajadas a realizarem pelo 

menos 21 sessões de treino (85% do total), a fim de garantir aderência as 

intervenções. As sessões da 1ª semana foram utilizadas para familiarização com os 

protocolos de treinamentos. 

Método de Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (TIAI): Durante a fase 

ativa as participantes realizaram 10 esforços (estímulos) de 60 segundos com 

intensidade associada a 90-95% da FCmáx predita. Após cada esforço em alta 

intensidade as participantes realizavam uma recuperação ativa de 60 segundos a 50% 

da intensidade associada a FCmáx predita. O tempo total da sessão somando os 3 

minutos de aquecimento e 2 minutos de resfriamento, foi de 25 minutos. Tal protocolo 

de treinamento para pessoas com doenças crônicas foi sugerido por Little et al. (2011), 

sendo adaptado no presente estudo para ser realizado na esteira ergométrica. 

Método de Treinamento Contínuo de Moderada Intensidade (TCONT): O 

aquecimento de 3 minutos e resfriamento de 2 minutos foi realizado como proposto 

no treinamento intervalado de alta intensidade. E a parte principal do treinamento teve 

duração de 45 minutos, sendo executada entre 65-75% da FCmáx predita com o 

mínimo de alteração frequente do ritmo (velocidade constante). A duração total da 

sessão de TCONT foi de 50 minutos. 

Para atingirem estas intensidades e zonas de treinamento, ambos os grupos 

de treinamento usaram em todas as sessões de treino, cardiofrequencímetros 

(Polar®, modelo FT6) para monitoramento da FC em tempo real. Adicionalmente, 

antes, durante e após todas as sessões de ambos os protocolos de treinos, foram 

monitorados e anotados os valores individuais de velocidade atingida na esteira (em 

km/h), PAS, PAD e PSE.  

Com a variável (velocidade da esteira) em mãos, foi possível realizar o cálculo 

de gasto calórico de todas as sessões de treinos. Foi estimado previamente que o 
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protocolo de TIAI promoveria um gasto calórico de aproximadamente 200 kcal/sessão, 

enquanto o protocolo de TCONT promoveria um gasto calórico de aproximadamente 

400 kcal/sessão. Ou seja, os protocolos de treinamento não foram isocalóricos, 

justamente para testar a hipótese de se treinar com um volume menor, porém com 

intensidade maior (no TIAI), promoveria a mesma magnitude de resposta adaptativa 

quando comparado ao TCONT. O gasto calórico estimado dos treinamentos foi obtido 

a partir da equação descrita por Powers e Howley (2014), onde: 

 

Gasto energético (kcal por minuto) = METs da atividade x Peso[kg] x 0,0175 

 

O METs da atividade foi encontrado baseando-se no compêndio de atividades 

físicas descrito por Ainsworth et al. (2000). Após obtenção dos valores de kcal/minuto 

para cada intensidade do aquecimento, fase principal e fase final dos treinos, 

multiplicou-se pelo tempo total em cada intensidade para contabilização do gasto 

calórico total da sessão. Os dados hemodinâmicos, de desempenho e gasto calórico 

do exercício estão sumarizados no apêndice C. O modelo de planilha treino utilizada 

para obtenção desses dados de cada voluntária, se encontra no apêndice D. 

  

2.7 Tratamento estatístico dos dados 

 

Para avaliar os efeitos dos protocolos de treinamento sobre as mudanças em 

marcadores inflamatórios (desfecho primário) ao longo do tempo, assumimos um 

poder do teste correspondente a 80% com um nível de significância de 5%. O tamanho 

da amostra foi determinado usando o software GPower 3.1 (Düsseldorf, Germany) de 

acordo com as especificações de Faul et al. (2007). Foi calculado um tamanho 

amostral total de 33 participantes, para se identificar um tamanho de efeito moderado 

(TE = 0,5) entre os protocolos de exercícios (Cohen,1992).  

Foi utilizado o software estatístico R Core Team (2016), para a análise visual dos 

diagramas de caixa (Box-plots) e avaliação da normalidade dos dados. Os dados 

observados estão apresentados como mediana, mínimo e máximo e intervalo 

interquartil. Para as análises de todas as variáveis do desfecho primário e secundário, 

foi utilizado o modelo linear com efeitos mistos. Este modelo considera um efeito 

aleatório por indivíduo, informando que o indivíduo é seu próprio controle e que suas 
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medidas são tomadas longitudinalmente antes e depois da intervenção (Baayen; 

Davidson; Bates, 2008). Todas as análises (intragrupos), foram ajustadas pela idade 

e nível de circunferência abdominal, exceto a própria circunferência abdominal, na 

qual foi ajustada apenas pela idade. Para melhor ajuste dos dados ao modelo 

estatístico, a matriz de covariância utilizada foi a variance components. Tal matriz de 

covariância assume variância heterocedástica, ou seja, uma variância diferente para 

cada grupo em estudo (Singer, 1998). Adicionalmente, realizou-se a comparação 

intergrupos utilizando o delta  diferença entre os valores antes e depois das 

intervenções. Para essas análises, foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis com 

comparações múltiplas de Dunn. 

Todas as análises foram realizadas com o auxilio do software estatístico SAS 

(versão 9.3; SAS institute, Inc. Cary, NC), sendo atribuído um nível de significância 

estatística de 5%.  
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3 RESULTADOS 

3.1 Características das participantes 

 

Após contato telefônico com 199 voluntárias, apenas 24% (48) foram dividas 

aleatoriamente para participarem do estudo. Ao longo do seguimento do estudo 

ocorreram 25 perdas, sendo 6 voluntárias do grupo CTR, 10 do TCONT e 9 do TIAI. 

Essas perdas corresponderam a uma taxa de desistência de 52%. As razões para 

todas as descontinuidades estão apresentadas no diagrama da figura 1. Apesar da 

alta taxa de desistência, nenhuma foi relacionada a efeitos adversos advindos dos 

tipos de treinamento físico. 

Não houveram diferenças significativas entre as características iniciais dos 

grupos CTR, TCONT e TIAI. Todas as participantes apresentaram obesidade, alto 

risco cardiometabólico observado pelas medidas de circunferência abdominal, razão 

cintura/estatura e valores medianos acima de 0,5 mg/dl de PCR. Cerca de dois terços 

das voluntárias exibiram um baixo nível de atividade física habitual. Todas as 

pesquisadas apresentaram índices dentro da normalidade de CK-MB, porém, 

observou-se baixos valores de HDL-colesterol, altos valores de LDL-colesterol, altos 

valores de HOMA-IR e QR elevado em jejum (tabela 1).  
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Tabela 1 - Características das participantes no inicio do estudo. 

Variáveis CTR (n = 10) TCONT (n = 6) TIAI (n = 7) 

 Mediana [min-máx] Mediana [min-máx] Mediana [min-máx] 

Idade, anos 29 [26 – 40] 38 [32 – 40] 34 [27 – 38] 

Peso corporal, kg 94,6 [81,2 – 113,9] 85,5 [80,9 – 96,5] 103,8 [80,5 – 107,9] 

Estatura, cm 1,65 [1,54 – 1,74] 1,63 [1,52 – 1,75] 1,65 [1,56 – 1,66] 

IMC, kg/m² 35,8 [30,3 – 38,9] 33,1 [31 – 35,2] 38,2 [33,1 – 39,6] 

Circunferência abdominal,cm 107 [84,5 – 128] 103 [89 – 120] 99 [96,5 – 122,5] 

Razão cintura/estatura 0,65 [0,5 – 0,78] 0,62 [0,51 – 0,74] 0,63 [0,58 – 0,74] 

Massa gorda, % 38,7 [36 – 44,7] 38,6 [36,8 – 41,5] 40,1 [37,9 – 42,5] 

Massa magra, % 61,3 [55,3 – 64] 61,4 [58,5 – 63,2] 59,9 [57,5 – 62,1] 

Glicemia, mg/dl 96 [78,2 – 122,8] 91 [83 – 109] 90 [80,7 – 101] 

Insulina, µU/ml 43,4 [5,8 – 54,8] 27,1 [13,1 – 41,6] 31,5 [13,6 – 55,9] 

HOMA-IR, U.A. 5,4 [0,7 – 7] 3,5 [1,6 – 5]  3,9 [1,8 – 6,5]  

Colesterol total, mg/dl 201 [131 – 271] 201 [130 – 271] 178 [143 – 222] 

Triglicerídeos, mg/dl 140 [40 – 251] 61,5 [55 – 429] 100 [37 – 274] 

LDL, mg/dl 111 [77 – 201] 131 [81 – 166] 108 [82 – 160] 

HDL, mg/dl 45,5 [34,5 – 80,9] 44,7 [35,7 – 56,9] 36,8 [29,7 – 49,3] 

CK-MB, U/L 10,2 [8,2 – 16] 9,6 [7,8 – 12]  11 [8,1 – 13,4] 

PAS, mmHg 108 [98 – 138] 104 [96 – 118] 108 [96 – 136] 

PAD, mmHg 77 [64 – 90] 70 [60 – 80] 74 [65 – 88] 

FC de repouso, bpm 86 [80 – 101] 77 [58 – 90] 77 [66 – 98] 

GER estimado, kcal/dia 1771 [1535 – 2047] 1573 [1533 – 1669] 1732 [1648 – 2044] 

GER medido, kcal/dia 1826 [1404 – 2003] 1644 [1433 – 1847] 1741 [1443 – 2232] 

QR de repouso 0,84 [0,73 – 0,93] 0,81 [0,75 – 0,94] 0,83 [0,75 – 0,95] 

VO2pico, ml/kg/min 19 [16,6 – 24,2] 24 [20,6 – 27,2] 23 [15,9 – 24,7] 

Horas de sono/dia 7,25 [6 – 9] 6,5 [6 – 8] 7 [6 – 10] 

Nível IPAQ    

Baixo, % 70 67 100 

Moderado, % 30 33 0 

Alto, % 0 0 0 

CTR, grupo controle; TCONT, treinamento contínuo de moderada intensidade; TIAI, treinamento 
intervalado de alta intensidade, IMC, índice de massa corporal; LDL, colesterol lipoproteína de baixa 
densidade; HDL, colesterol lipoproteína de alta densidade; CK-MB, creatina quinase MB; PAS, pressão 
arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; FC, frequência cardíaca; GER, gasto energético de 
repouso; QR, quociente respiratório; VO2pico, consumo de oxigênio pico; IPAQ, questionário 
internacional de atividade física.  
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No início da pesquisa, três voluntárias do grupo CTR, uma do TCONT e três do 

TIAI, apresentaram no mínimo três valores alterados em variáveis que compõem a 

classificação de SM segundo a proposta de Alberti et al. (2009). Após as 8 semanas 

de intervenção, não foram observadas mudanças nessa classificação nos grupos 

(tabela 2). 

 

 

Tabela 2 - Visão geral do número de voluntárias classificadas com síndrome 
metabólica. 

 CTR  TCONT  TIAI 

 Antes Depois  Antes Depois  Antes Depois 

Pacientes com síndrome 
metabólica, n/n total 

3/10 3/10  1/6 1/6  3/7 3/7 

Variáveis separadas, n/n total 
        

Circunferência abdominal 
>80cm 

10/10 10/10  6/6 6/6  7/7 7/7 

Glicemia de jejum >100 mg/dl 1/10 2/10  1/6 1/6  1/7 0/7 

Triglicerídeos >150 mg/dl 4/10 3/10  2/6 1/6  2/7 2/7 

HDL-colesterol <50 mg/dl 7/10 5/10  3/6 4/6  7/7 7/7 

PAS >130 mmHg 1/10 0/10  0/6 0/6  1/7 0/7 

PAD >85 mmHg 2/10 1/10  0/6 0/6  1/7 0/7 

CTR, grupo controle; TCONT, treinamento contínuo de moderada intensidade; TIAI, treinamento 
intervalado de alta intensidade; HDL, colesterol lipoproteína de alta densidade; PAS, pressão arterial 
sistólica; PAD, pressão arterial diastólica. 
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3.2 Dados bioquímicos do perfil inflamatório 

 

Com relação aos níveis plasmáticos de proteína C-reativa ultrassensível, não se 

observou alterações significativas após as intervenções (figura 4A, 4B e 4C). Na 

diferença entre os valores antes e depois, ocorreram aumentos medianos de 45% na 

PCR-us no grupo CTR, reduções de 12% e 6% no TCONT e TIAI respectivamente, 

porém, sem diferenças estatísticas na comparação entre os grupos (figura 4D). 

 

 

 

Figura 4. Comportamento da proteína C-reativa plasmática antes e após seguimento 

de estudo. 

Painel (A) CTR, grupo controle; Painel (B) TCONT, treinamento contínuo de moderada 

intensidade; Painel (C) TIAI, treinamento intervalado de alta intensidade; Painel (D) Diferença 

percentual entre os valores de proteína C-reativa, antes e após intervenções. Dados 

expressos como antes, depois, mediana e intervalo interquartil. 
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Com relação os níveis plasmáticos de IL-6, foram observadas mudanças 

significativas apenas após as intervenções no TCONT e TIAI (figura 5B e 5C 

respectivamente). Na diferença entre os valores antes e depois, ocorreram aumentos 

medianos de 17% na IL-6 no grupo CTR, redução de 37% no TCONT e redução de 

42% no TIAI. Tais reduções nos grupos TCONT e TIAI, se diferiram significativamente 

apenas na comparação com o CTR (figura 5D). 

 

Figura 5. Comportamento Interleucina 6 (IL-6) antes e após seguimento de estudo. 

Painel (A) CTR, grupo controle; Painel (B) TCONT, treinamento contínuo de moderada 

intensidade; Painel (C) TIAI, treinamento intervalado de alta intensidade; Painel (D) Diferença 

percentual entre os valores de IL-6, antes e após intervenções. * significância estatística 

(p<0,05) ajustado pela idade e circunferência abdominal, no modelo linear de efeitos mistos. 

# diferente do CTR (p<0,05) para o teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas de 

Dunn. Dados expressos como antes, depois, mediana e intervalo interquartil. 
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Com relação aos níveis plasmáticos TNF-α, não se observou alterações 

significativas após as intervenções (figura 6A, 6B e 6C). Na diferença entre os valores 

antes e depois, ocorreram aumentos medianos de 1% de TNF-α no grupo CTR, 

redução de 11% no TCONT e aumento de 9% no TIAI, porém, sem diferenças 

estatísticas na comparação entre os grupos (figura 6D). 

 

 

Figura 6. Comportamento do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) antes e após 

seguimento de estudo. 

Painel (A) CTR, grupo controle; Painel (B) TCONT, treinamento contínuo de moderada 

intensidade; Painel (C) TIAI, treinamento intervalado de alta intensidade; Painel (D) Diferença 

percentual entre os valores de TNF-α, antes e após intervenções. Dados expressos como 

antes, depois, mediana e intervalo interquartil. 
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Com relação aos níveis plasmáticos leptina, não se observou modificações 

significativas após as intervenções (figura 7A, 7B e 7C). Na diferença entre os valores 

antes e depois, ocorreram aumentos medianos de 8% e 1% de leptina nos grupos 

CTR e TCONT respectivamente, e redução de 2,5% no TIAI, porém, sem diferenças 

estatísticas na comparação entre os grupos (figura 7D). 

 

 

Figura 7. Comportamento da leptina antes e após seguimento de estudo. 

Painel (A) CTR, grupo controle; Painel (B) TCONT, treinamento contínuo de moderada 

intensidade; Painel (C) TIAI, treinamento intervalado de alta intensidade; Painel (D) Diferença 

percentual entre os valores de leptina, antes e após intervenções. Dados expressos como 

antes, depois, mediana e intervalo interquartil. 
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3.3 Dados bioquímicos do perfil metabólico 

 

Com relação a glicemia, não se observou alterações significativas após as 

intervenções (figura 8A, 8B e 8C). O mesmo foi notado em relação a insulina 

plasmática dos grupos CTR e TIAI (figura 8D e 8F respectivamente). Por outro lado, 

a insulina reduziu significativamente no TCONT (figura 8E).  

Na diferença entre os valores antes e depois de glicemia, ocorreram reduções 

medianas de 5, 6 e 4 mg/dl nos grupos CTR, TCONT e TIAI respectivamente, porém, 

sem diferenças estatísticas entre os grupos (figura 8G). 

Para a diferença entre os valores antes e depois de insulina, ocorreram reduções 

medianas de 2, 7 e 13 µU/ml nos grupos CTR, TCONT e TIAI respectivamente, porém, 

sem diferenças estatísticas entre eles (figura 8H). 

Utilizando as diferenças dos valores de glicemia e insulina antes e depois para 

se obter o índice de resistência insulínica, foram observadas reduções medianas no 

HOMA-IR de 0,2, 0,8 e 1,7. Entretanto, não houve diferenças estatísticas na 

comparação entre os grupos (figura 8I). 
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Figura 8. Comportamento da glicemia, insulina e resistência insulínica antes e após 

seguimento de estudo. 

Painel (A) CTR, glicemia do grupo controle; Painel (B) TCONT, glicemia do grupo treinamento 

contínuo de moderada intensidade; Painel (C) TIAI, glicemia do grupo treinamento intervalado 

de alta intensidade; Painel (D), insulina do CTR; Painel (E), insulina do TCONT; Painel (F) 

insulina do TIAI; Painel (G, H e I); Diferenças entre os valores de glicemia, insulina e 

resistência insulínica avaliado pelo HOMA-IR respectivamente, antes e após as intervenções. 

* significância estatística (p<0,05) ajustado pela idade e circunferência abdominal, no modelo 

linear de efeitos mistos. Dados expressos como antes, depois, mediana e intervalo interquartil. 
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No lipidograma, observou-se reduções significativas nos níveis plasmáticos de 

CT apenas no grupo TCONT (figura 9A). Na diferença entre os valores antes e depois, 

ocorreram aumentos medianos de 4% de CT no CTR e reduções de 13% e 2,5% no 

TCONT e TIAI respectivamente, porém, sem diferenças estatísticas entre os grupos 

(figura 9B). 

Com relação aos TG plasmáticos, não se observou modificações significativas 

após as intervenções (figura 9C). Na diferença entre os valores antes e depois, 

ocorreram reduções medianas de 11% de TG no CTR e aumentos medianos de 3,5% 

e 32% no TCONT e TIAI respectivamente, porém, sem diferenças estatísticas entre 

os grupos (figura 9D). 

Com relação ao HDL-colesterol, não se observou alterações significativas após 

as intervenções (figura 9E). Na diferença entre os valores antes e depois, ocorreram 

aumentos medianos de 6%, 9% e 11% de HDL-colesterol no CTR, TCONT e TIAI 

respectivamente, porém, sem diferenças estatísticas entre os grupos (figura 9F). 

Já nos níveis de LDL-colesterol, observou-se reduções significativas apenas no 

grupo TCONT (figura 9G). Na diferença entre os valores antes e depois, ocorreram 

aumentos medianos de 9% de LDL-colesterol no CTR e reduções de 13,5% e 8% no 

TCONT e TIAI respectivamente, porém, sem diferenças estatísticas entre os grupos 

(figura 9H). 
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Figura 9. Comportamento do lipidograma antes e após seguimento de estudo.  

Painéis (A, C, E e G), valores séricos de colesterol total, triglicerídeos, HDL-colesterol e LDL-colesterol 

respectivamente. Painéis (B, D, F e H), diferenças percentuais entre os valores de colesterol total, 

triglicerídeos, HDL-colesterol e LDL-colesterol respectivamente, antes e após as intervenções. CTR, 

grupo controle; TCONT, treinamento contínuo de moderada intensidade; TIAI, treinamento intervalado 

de alta intensidade. * significância estatística (p<0,05) ajustado pela idade e circunferência abdominal, 

no modelo linear de efeitos mistos. Dados expressos como mediana e intervalo interquartil.  
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3.4 Dados antropométricos e de composição corporal 

 

Na análise do peso corporal, não foram observadas alterações significativas em 

nenhuma das intervenções. Na porcentagem de diferença entre antes e depois, os 

valores medianos em todos os grupos ficaram próximos a zero, não apresentando 

diferenças estatísticas (figura 10A). Respostas semelhantes foram obtidas para IMC, 

circunferência abdominal e circunferência do quadril (figura 10B, 10C e 10D 

respectivamente). 

 

 

 

Figura 10. Diferenças percentuais das variáveis antropométricas após seguimento de 

estudo. 

Painel (A), peso corporal; Painel (B), IMC, Índice de massa corporal; Painel (C), circunferência 

abdominal; Painel (D), circunferência do quadril. CTR, grupo controle; TCONT, treinamento 

contínuo de moderada intensidade; TIAI, treinamento intervalado de alta intensidade. Dados 

expressos como mediana e intervalo interquartil. 
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Com relação a composição corporal, a porcentagem de gordura não apresentou 

alterações significativas em nenhuma das intervenções. Na porcentagem de diferença 

entre antes e depois, todos os grupos apresentaram valores medianos próximos a 

zero, sem diferenças estatísticas (figura 11A). Resultados semelhantes foram 

observados para a porcentagem de massa magra, água corporal total e porcentagem 

de água na massa magra (figura 11B, 11C e 11D respectivamente). 

 

 

 

Figura 11. Diferenças percentuais das variáveis de composição corporal antes e após 

seguimento de estudo. 

Painel (A), porcentagem de gordura corporal; Painel (B), porcentagem de massa magra 

corporal; Painel (C), água corporal total; Painel (D), porcentagem de água contida na massa 

magra. CTR, grupo controle; TCONT, treinamento contínuo de moderada intensidade; TIAI, 

treinamento intervalado de alta intensidade. Dados expressos como mediana e intervalo 

interquartil. 
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3.5 Gasto energético e oxidação de nutrientes 

 

O GER não apresentou alterações significativas após as intervenções. Por outro 

lado, mesmo sem diferenças estatísticas entre os grupos, observou-se reduções 

medianas de 81 kcal, 50 kcal e 105 kcal/dia nos CTR, TCONT e TIAI respectivamente 

(figura 12A). 

Analisando o QR, não foram observadas alterações significativas após nenhuma 

das intervenções. Nas diferenças entre os valores antes e depois, ocorreram 

aumentos medianos de 0,05, 0,04 e 0,02 U.A. nos grupos CTR, TCONT e TIAI, 

respectivamente, porém, sem diferenças estatísticas entre os grupos (figura 12B). 

Com relação a oxidação de nutrientes, não se observou alterações significativas 

na oxidação de carboidrato e gordura após nenhuma das intervenções. Nas 

diferenças entre antes e depois, as pequenas alterações no QR geraram aumentos 

medianos de 72 g, 52 g e 12 g/dia na oxidação de carboidrato, nos grupos CTR, TCON 

e TIAI respectivamente (figura 12C). Já na oxidação de lipídeos, se observou 

reduções medianas de 24 g, 19 g e 20 g/dia nos CTR, TCONT e TIAI respectivamente 

(figura 12D). Apesar destas observações na oxidação de carboidrato e lipídeo, não 

houveram diferenças estatísticas entre os grupos. 
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Figura 12. Diferenças entre os valores de gasto energético e oxidação de nutrientes 

antes e após seguimento de estudo. 

Painel (A), GER, gasto energético de repouso; Painel (B), QR, quociente respiratório; Painel 

(C), oxidação de carboidrato; Painel (D), oxidação de lipídeo. CTR, grupo controle; TCONT, 

treinamento contínuo de moderada intensidade; TIAI, treinamento intervalado de alta 

intensidade. Dados expressos como mediana e intervalo interquartil. 
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3.6 Consumo pico de oxigênio (VO2pico) e alterações hemodinâmicas 

 

O VO2pico aumentou significativamente apenas após intervenção no grupo 

TCONT (tabela 3). Na diferença entre antes e depois, o VO2pico aumentou 6%, 16% 

e 7% nos grupos CTR, TCONT e TIAI respectivamente. O aumento de VO2pico do 

TCONT se diferiu significativamente do CTR. Por outro lado, o aumento de VO2pico 

no TIAI não se diferiu do CTR e foi menor significativamente quando comparado ao 

TCONT (tabela 3). 

Resultados semelhantes foram observados para o tempo máximo no teste 

cardiorrespiratório, no qual, se observou aumento significativo apenas para o TCONT 

(tabela 3). Na diferença entre antes e depois, os aumentos medianos de permanência 

no teste foram de 51 segundos no CTR, 2 minutos e 3 segundos no TCONT e 1 minuto 

e 21 segundos no TIAI. O aumento no tempo de permanência no teste do TCONT se 

diferiu significativamente do CTR. Por outro lado, o aumento do TIAI não se diferiu do 

CTR e foi menor significativamente quando comparado ao TCONT (tabela 3). 

Em relação aos valores de PAS de repouso, apesar das reduções clínicas de 9, 

8 e 16 mmHg no CTR, TCONT e TIAI respectivamente, não houveram diferenças 

estatísticas entre os grupos (tabela 3). Já a PAD de repouso reduziu significativamente 

após o TCONT (mediana de -10 mmHg), porém, tal redução não se diferiu 

significativamente do CTR (-8 mmHg) e TIAI (-8 mmHg) (tabela 3). 

Com relação a FC de repouso, não se observou alterações significativas após 

intervenções e nem diferenças estatísticas nas comparações entres os grupos (tabela 

3). 
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Tabela 3 - Análise das variáveis de consumo de oxigênio, pressão arterial e frequência 
cardíaca.  

 Mediana [mínimo – máximo] 

Variáveis por 
grupo 

n. Valores pré Após 8 semanas 
Diferenças  

entre os grupos 

VO2pico, ml/kg/min    

CTR 10 19 [16,6-24,2] 19,4 [17,2-25,9] 1,3 [-2,8 a 4,1] 

TCONT 6 24 [20,6-27,2] 27,8 [20-32,4]* 3,1 [-3,3 a -11,7]# 

TIAI 7 23 [16-24,7] 21,3 [18-27] 2 [-4,2 a 7]$ 

Tempo máximo no teste cardiorrespiratório, segundos  

CTR 10 315 [219-518] 329 [242-588] 51 [-111 a 165] 

TCONT 6 511 [375-641] 662 [353-845]* 123 [-130 a 465]# 

TIAI 7 473 [189-540] 403 [270-631] 81 [-169 a 281]$ 

PAS de repouso, mmHg   

CTR 10 108 [98-138] 107 [88-130] -9 [-28 a 20] 

TCONT 6 104 [96-118] 99 [90-104] -8 [-18 a 4] 

TIAI 7 108 [96-136] 100 [85-130] -16 [-30 a 12] 

PAD de repouso, mmHg   

CTR 10 77 [64-90] 74 [50-86] -8 [-24 a 22] 

TCONT 6 70 [60-80] 59 [50-70]* -10 [-22 a 0] 

TIAI 7 74 [65-88] 72 [60-78] -8 [-16 a 10] 

FC de repouso, bpm/min   

CTR 10 86 [80-101] 84 [67-91] -3 [-22 a 9] 

TCONT 6 77 [58-90] 79 [56-85] -4 [-14 a 8] 

TIAI 7 77 [66-98] 84 [73-96] 1 [-9 a 22] 

CTR, grupo controle; TCONT, treinamento contínuo de moderada intensidade; TIAI, treinamento 

intervalado de alta intensidade; VO2pico, consumo de oxigênio pico; PAS, pressão arterial sistólica; 

PAD, pressão arterial diastólica; FC, frequência cardíaca. * significância estatística (p<0,05) intragrupo 

ajustado pela idade e circunferência abdominal, no modelo linear de efeitos mistos. # diferente do CTR 

e $ diferente do TCONT (p<0,05) para o teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas de Dunn. 
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Analisando as variáveis hemodinâmicas após teste cardiorrespiratório, se 

observou reduções significativas da RFC em 2 minutos após intervenção com TCONT 

(-10 bpm/min) e TIAI (-12 bpm/min). Ambas as reduções medianas se diferiram 

significativamente do CTR que apresentou -6 bpm/min, porém, entre TCONT e TIAI 

não houveram diferenças (tabela 4). Já a RFC em 4 minutos apresentou redução 

significativa apenas no TCONT (-7 bpm/min), não se diferindo estatisticamente nas 

comparações entres os demais grupos (tabela 4). 

A RPAS em 2 minutos não apresentou diferenças estatísticas após as 

intervenções. Por outro lado, nas diferenças entre antes e depois, o aumento mediano 

de 2 mmHg no TCONT e a redução de 16 mmHg no TIAI, se diferiram 

significativamente apenas do CTR (tabela 4). Já a RPAS em 4 minutos apresentou 

reduções significativas após o TCONT (-8 mmHg) e TIAI (-10 mmHg), sendo ambas 

diferentes estatisticamente na comparação ao CTR (tabela 4). 

Em relação a RPAD em 2 minutos, houve alteração significativa após 

intervenção do TCONT e TIAI. Nas diferenças entre antes e depois, se observou 

reduções medianas de -3, -10 e -16 mmHg nos CTR, TCONT e TIAI respectivamente, 

porém sem diferença estatística na comparação entre os grupos (tabela 4). Quando 

se analisou a RPAD em 4 minutos, ocorreram reduções significativas após TCONT e 

TIAI, entretanto, tais reduções de -13 e -16 mmHg respectivamente, não se diferiram 

estatisticamente na comparação entre os grupos (tabela 4). 
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Tabela 4 - Análise das variáveis de recuperação da frequência cardíaca e 
recuperação da pressão arterial após teste cardiorrespiratório. 

 Mediana [mínimo – máximo] 

Variáveis por 
grupo 

n. Valores pré Após 8 semanas 
Diferenças  

entre os grupos 

Recuperação da FC em 2 minutos, bpm/min  

CTR 10 135 [120-145] 132 [113-142] -6 [-20 a 8] 
TCONT 6 130 [116-136] 122 [100-134]* -12 [-16 a 4]# 

TIAI 7 133 [130-145] 127 [119-136]* -10 [-13 a 0]# 

Recuperação da FC em 4 minutos, bpm/min  

CTR 10 124 [114-134] 119 [97-131] -4 [-17 a 5] 
TCONT 6 122 [96-126] 116 [78-121]* -7 [-18 a -2] 

TIAI 7 119 [109-130] 112 [108-124] -5 [-22 a 3] 

Recuperação da PAS em 2 minutos, mmHg  

CTR 10 148 [120-180] 149 [106-170] -5 [-18 a 20] 
TCONT 6 122 [105-140] 120 [108-140] 2 [-32 a 20]# 

TIAI 7 128 [104-160] 115 [108-150] -16 [-40 a 28]# 

Recuperação da PAS em 4 minutos, mmHg  

CTR 10 135 [100-154] 133 [98-144] -4 [-16 a 8] 
TCONT 6 109 [104-122] 102 [90-110]* -8 [-26 a 2]# 

TIAI 7 116 [100-146] 108 [96-138]* -10 [-30 a 20]# 

Recuperação da PAD em 2 minutos, mmHg  

CTR 10 70 [58-80] 72 [54-82] -3 [-14 a 20] 
TCONT 6 68 [55-78] 58 [48-70]* -10 [-20 a 5] 

TIAI 7 72 [65-86] 64 [50-70]* -16 [-22 a 0] 

Recuperação da PAD em 4 minutos, mmHg  

CTR 10 70 [58-80] 69 [50-80] -3 [-16 a 16] 

TCONT 6 64 [55-78] 55 [40-66]* -13 [-16 a 6] 

TIAI 7 68 [65-80] 54 [50-68]* -16 [-22 a -2] 

CTR, grupo controle; TCONT, treinamento contínuo de moderada intensidade; TIAI, treinamento 

intervalado de alta intensidade; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; PAM, 

pressão arterial média; FC, frequência cardíaca; VO2pico, consumo de oxigênio pico. * significância 

estatística (p<0,05) intragrupo ajustado pela idade e circunferência abdominal, no modelo linear de 

efeitos mistos. # diferente do CTR (p<0,05) para o teste de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas 

de Dunn. 
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4 DISCUSSÃO 

 

O principal achado desse estudo randomizado e controlado, é que ambas as 

intervenções de TCONT e TIAI em mulheres com obesidade, reduziram 

significativamente e similarmente a citocina IL-6. Não observamos os mesmos 

resultados para as enzimas PCR, leptina e TNF-α, que compuseram o perfil 

inflamatório. Apesar disso, não houve superioridade do TCONT que permitiu 45 

minutos de exercício moderado por sessão, comparado aos 10 minutos totais em alta 

intensidade e 10 minutos em baixa intensidade nas sessões do TIAI. Esses achados 

corroboram com nossa hipótese, pois a metade do déficit calórico gerado no TIAI em 

relação ao TCONT  (~200 versus ~380 kcal) e tempo total por sessão (25 versus 50 

minutos), geraram semelhantes respostas no perfil inflamatório. Contrariamente, no 

perfil cardiometabólico as variáveis de insulina, CT, LDL-colesterol, VO2pico e PAD 

de repouso, se alteraram significativamente apenas após intervenção com o TCONT. 

Na reavaliação do teste ergométrico, ambos os métodos de TCONT e TIAI permitiram 

maior RFC, RPAS e RPAD. Nas análises de glicemia, HOMA-IR, TG, GER, oxidação 

de nutrientes, antropometria e composição corporal, as intervenções com o TIAI e 

TCONT não se diferiram do grupo CTR e falharam em exercer modificações clínicas 

significativas. 

No presente estudo, buscou-se respeitar as recomendações mínimas de prática 

de exercício moderado e vigoroso sugeridas pelo ACSM (Garber et al., 2011), a fim 

de se obter melhora ou manutenção da aptidão cardiorrespiratória. Mesmo com as 

voluntárias do TIAI experenciando 30 minutos por semana de exercício em alta 

intensidade, a soma dos tempos totais das sessões foram de 75 minutos. Já o grupo 

TCONT cumpriu com 150 minutos de exercício moderado por semana, atendendo 

também as diretrizes do ACSM. É importante os sujeitos aumentarem a aptidão 

cardiorrespiratória, pois, baixos níveis dessa variável denotam baixa saúde 

cardiovascular, sendo um forte preditor de mortalidade por todas as causas (Kaminsky 

et al., 2013). Vale ressaltar tais aspectos, pois a melhora em uma variável do 

condicionamento físico, como ocorreu com o VO2pico no TCONT, já é suficiente para 

melhorar biomarcadores cardiometabólicos e reduzir clinicamente o risco de 

mortalidade por causas cardiovasculares (Kodama et al., 2009; Lin et al., 2015). 

Há evidências de que o TIAI aplicado em pacientes obesos e com síndome 

metabólica, promove melhores adaptações no VO2máx comparado ao TCONT, 
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contrariando os achados da presente pesquisa. Entretanto, observa-se que as 

intervenções com o TIAI  tiveram maior prazo (12 ou 16 semanas) e o tempo de 

exposição dos sujeitos a alta intensidade chegou a ~50 minutos por semana (Schjerve 

et al., 2008; Tjønna et al., 2008). Complementarmente, foi relatado recentemente que 

o TIAI realizado com ~10 minutos/sessão, se assemelhando ao mesmo protocolo do 

nosso estudo, apresentou superior melhora do VO2máx ao comparar com o TCONT 

(Su et al., 2019). Foi evidenciado que essa resposta ocorre principalmente quando o 

tempo de estímulo em alta intensidade no TIAI, é superior a 2 minutos. A não melhora 

de VO2pico no grupo TIAI do presente estudo, pode estar relacionada a maneira  da 

composição dos estímulos em alta intensidade. Pois, o tempo de estímulo a 90% da 

FCmáx, foi de apenas 1 minuto, não permitindo estresse adequado dos componentes 

centrais (débito cardíaco) e periféricos (biogênese mitocondrial) do VO2pico, para 

gerar resposta de melhora (Buchheit; Laursen, 2013a). 

Destaca-se a variável VO2pico, pois, sujeitos obesos que permanecem com os 

valores adequados de aptidão cardiorrespiratória a longo prazo, ou que atingem tais 

valores independente da mudança de IMC, tem ~40-50% menor risco de mortalidade 

por qualquer causa (Lee et al., 2011). Nesta pesquisa (Lee et al., 2011), os 

pesquisadores acompanharam por ~11 anos, mais de 14 mil homens obesos e mesmo 

aqueles que se tornaram eutróficos (avaliado pelo IMC), não reduziram o risco de 

mortalidade por todas as causas ou por doenças cardiovasculares. Tais evidências 

faz-se relação com a presente pesquisa, pois, mesmo que ambos os treinamentos 

não modificaram gordura corporal, IMC e circunferência abdominal, as voluntárias 

mantiveram (grupo TIAI) ou melhoraram (grupo TCONT) o VO2pico. Podemos inferir 

a partir disso, que em relação a risco de mortalidade, nossos achados de melhora na 

variável VO2pico são relevantes. Entretanto, essa interpretação exige cautela, uma 

vez que Lee et al. (2011), observaram as associações de menor mortalidade, em 

população de sexo masculino e nossos achados foram com um número reduzido de 

sujeitos do sexo feminino. 

Alguns estudos que aplicaram o TIAI tanto em homens quanto em mulheres, até 

reportaram redução de gordura corporal e manutenção da massa livre de gordura 

(Macpherson et al., 2011; Gillen et al., 2013). Por outro lado, outros estudos não 

observam mudanças de composição corporal de sujeitos eutróficos ou obesos quando 

compararam o TIAI com o TCONT  (Burgomaster et a., 2009; Ciolac et al., 2010; 

Martins et al., 2016). No presente estudo, também não observamos alterações 
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significativas de gordura corporal e massa magra em nenhum dos grupos testados. 

Consequentemente, isso refletiu em não mudança nas variáveis antropométricas. Ao 

observar os dados individuais, notamos alta variabilidade intragrupos nas respostas 

de composição corporal. Apesar de todas as voluntárias executarem os treinos em 

mesma intensidade relativa, cada uma apresentou diferentes respostas individuais, 

incorrendo a desfechos variáveis.  

Quando reporta-se na literatura, redução significativa de gordura corporal, 

principalmente gordura visceral com aplicação do TIAI sem associação de dieta, 

geralmente o tempo de intervenção foi de longo prazo (>12 semanas) e a intensidade 

de treino foi muito alta ou supramáxima (Trapp et al., 2008; Zhang et al., 2017; Tong 

et al., 2018). Esta intensidade supramáxima (do termo em inglês all-out), é aquela 

onde a duração do esforço se dá por volta de ~10-45 segundos, sendo excutada até 

a fadiga voluntária máxima (Buchheit; Laursen 2013a). Este meio de treino intervalado 

“all-out”, se enquadra no método da carga intervalada. No entanto, não é baseado em 

intensidades associadas ao VO2máx, não necessita de pré testes cardiorrespiratórios 

para a prescrição e na literatura é nomeado como SIT (do termo em inglês, sprint 

interval training) (Buchheit; Laursen 2013a). O protocolo de TIAI utilizado na presente 

pesquisa, se diferencia significativamente do modelo SIT reportada na literatura para 

levar a perda de gordura. Evidências recentes apontam que para alterações 

significativas no nível de gordura em mulheres obesas, modular a intensidade de 

exercício é mais relevante do que aumentar o volume (tempo) de exercício (Naves et 

al., 2018; Tong et al., 2018). Porém, a melhor dose-resposta na redução de gordura 

seja com a aplicação do TIAI ou SIT, ainda não está elucidada. 

Destaca-se esta discussão a cerca da gordura corporal, pois os achados de 

nossa pesquisa divergem das diretrizes do ACSM para perda de peso e reganho do 

mesmo, por meio do exercício físico (Donelly et al., 2009). O ACSM (Garber et al., 

2011), recomenda que para uma perda modesta de peso (~2-3 kg), os sujeitos devem 

se exercitar 5 vezes por semana, acumulando mais de 150 minutos de exercício 

moderado-intenso, na qual gere um défict calórico de até 2000 kcal/semana. No nosso 

estudo, apesar do grupo TCONT atingir o mínino recomendado em relação ao tempo 

em exercício (150 minutos), este protocolo de treinamento não gerou alto déficit 

calórico na semana (~1140 kcal). Com o TIAI, o déficit calórico (~600 kcal) e tempo 

de exercício vigoroso semanal (30 minutos), ficaram ainda mais aquém destas 

recomendações. Atribuimos a estes aspectos somados a intensidade de exercício, a 
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não observação efetiva na redução de gordura corpórea nos grupos exercitados. Por 

outro lado, estudos que também não seguiram as recomendações ACSM e aplicaram 

o TIAI ou o SIT, observaram perda de gordura (Naves et al., 2018; Tong et al., 2018). 

Inúmeras metanálises vêm demonstrando sistematicamente, que apesar de alguns 

modelos de TIAI e SIT apresentarem maior tamanho de efeito na redução de gordura 

subcutânea e visceral, não há diferença estatística quando comparado ao TCONT 

(Keating et al., 2017; Wewege et al., 2017; Zhang et al., 2017; Maillard; Pereira; 

Boisseau, 2018). Notamos com isso, resultados conflitantes na aplicação do TCONT 

ou TIAI para efetiva redução de gordura corporal e não observamos superioridade de 

um método de treino sobre o outro. Na nossa intervenção, também observamos 

efeitos limitantes do exercício na composição corporal, deixando um lacuna para ser 

investigada mais profundamente em futuras pesquisas. 

Para gerar maior utilização de gordura a curto e longo prazo, sugere-se que o 

exercício, seja ele intervalado ou não, reduza as reservas de glicogênio muscular e 

gere maior taxa de lipólise no TA (Romijin et al., 1993; Tremblay; Simoneau; Bouchard, 

1994; Kiens; Richter, 1998; Yang; Wu; Chiu, 2018). A glicogenólise muscular e lipólise, 

ocorrem quando há maior atuação da adrenalina e noradrenalina sobre a enzima 

fosforilase e lipase hormônio sensível (LHS) respctivamente, no interior das células 

adiposas (Collins; Surwit, 2001; Vincent et al., 2004; Powers; Howley, 2014). E por 

meio do exercício, uma maior atividade adrenérgica ocorre quando a intensidade de 

treinamento atinge 85% ou mais do VO2máx (Romijin et al., 1993). Os mecanismos 

citados, explicam parte da função do exercício de alta intensidade na redução de 

gordura, pois a recuperação do glicogênio (glicogênese) ocorre no repouso, utilizando-

se maior taxa de ATP adivindo dos triacilgliceróis do TA (Kiens; Richter 1998). No 

entanto, não observamos esta resposta na presente pesquisa, mesmo com as 

voluntárias se exercitando a 90% do VO2pico, na qual inferimos ocorrer alta 

glicogenólise muscular e alta ação da LHS para gerar lipólise devido a maior atividade 

adrenérgica. Como nossas voluntárias eram sedentárias, reporta-se na literatura que 

esse aspecto influencia negativamente a resposta adrenérgica. Especula-se que os 

indivíduos não treinados, tem menor capacidade de secretar adrenalina, por terem 

menor volume da medula adrenal (Jacob et al., 2004; Zouhal et al., 2008). 

É importante ressaltar que não houve intervenção nutricional no presente estudo. 

No entanto, foi enfatizado que as voluntárias não modificassem os hábitos alimentares 

durante a intervenção. É proposto que tanto a glicogenólise por meio do exercício 
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quanto a dieta de restrição calórica, reduzem a ação das enzimas lipogênicas e 

aumentam as ações das enzimas lipolíticas e oxidativas, levando a perda de peso 

(Kahn, et al., 2005; Cantó; Auwerx, 2009, 2011; Foster-Schubert et al., 2012; Villareal 

et al., 2017). O exercício, principalmente o de alta intensidade, ao degradar os 

estoques de glicogênio e ATP, aumenta concomitantemente a aparição de AMP 

(monosfato de adenosina) intracelular. A restrição calórica por entrar menos energia, 

prejudica a  glicogênese e esta ação também aumenta AMP intracelular. O AMP 

elevado sinaliza falta de energia no interior da célula e esta resposta ativa a enzima 

AMPK (do inglês, AMP-activated protein kinase) (O'Neill, Holloway; Steinberg, 2013; 

Grahame Hardie, 2014). O AMPK por atuar como um sensor energético para repor o 

glicogênio, atua em todas as etapas intracelulares que otimizam a oxidação de 

carboidrato e de gorduras no interior das mitocôndrias (Winder; Taylor; Thomson, 

2006; Hardie, 2008; O'Neill; Holloway; Steinberg, 2013). Logo, argumentamos que se 

tivéssemos associado uma dieta de restrição calórica no nosso estudo, poderíamos 

ter observado a uma perda de peso significativa. Tal estratégia se adotada, poderia 

ter modificado significativamente os dados antropométricos, gordura visceral, GER, 

glicemia, sensibilidade à insulina, TG, oxidação de substratos e perfil inflamatório, 

assim como observado nas voluntárias obsesas testadas em Ryan et al. (2014) e Ryan 

(2016, 2018). 

Observamos desde a avalição metabólica inicial, altos valores medianos de 

HOMA-IR em nosso estudo, sendo que havia voluntárias sem RI e voluntárias com 

exacerbada RI (Geloneze et al, 2006; Martinez et al., 2017). Isso deveu-se aos valores 

aumentados de insulinemia. Apesar disso, nenhuma participante apresentou glicemia 

anormal. Tal resposta metabólica, indica uma manutenção de controle glicêmico 

compensado por alta secreção de insulina (Defronzo, 2009).  

A longo prazo, evidencia-se que redução do peso corporal promove diminuição 

de hiperinsulinemia nos obesos (Clamp et al., 2017). É importante esta redução 

insulinêmica, pois, uma vez elevada, estimula o sistema nervoso simpático a aumentar 

o volume sanguíneo, facilitando o desenvolvimento de hipertensão arterial (Ferrannini, 

2005; Huot et al., 2011). Com estes mecanismos elucidados, inferimos que o grupo 

TCONT mesmo sem redução ponderal,  obteve maiores beneficios cardiovasculares 

comparado ao TIAI. Apenas o TCONT demonstrou redução significativa de 

insulinemia (figura 8H). Ao observarmos o delta de diferença na insulinemia, 

ocorreram reduções de 7 e 13 µU/ml no TCONT e TIAI respectivamente, sem 
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diferenças estatísticas intergrupos. Apesar de maior magnitude para o TIAI, este não 

apresentou diferença estatística intragrupo, pois exibiu alta variabilidade. Mesmo 

assim, tais reduções de insulina em nosso estudo são de relevância clínica, 

contribuindo também para menor risco de desenvolver DMT2 e menor chance de 

falência das células beta pancreáticas (Taylor; Accili; Imai, 1994; Nijpels, 1998; 

Defronzo, 2009; Tabák et al., 2012). Contrariamente aos nossos achados, destaca-se 

em outros estudos que o TIAI comparado ao TCONT, exerceu maior aprimoramento 

dos mecanismos de captação celular de glicose, por aumentar a sensibilidade a 

insulina (Shepherd; Kahn, 1999; Tjønna et al., 2008; Madsen et al., 2015a). Logo, fica 

evidente que a realização crônica de exercício físico, atua para diminuir a insulina 

circulante, garantindo o controle glicêmico (Mitranun et al., 2014). 

Com relação ao GER e taxa oxidação de nutrientes, nossa intervenção não as 

modificou estatisticamente. Porém, nossas medidas de calorimetria indireta, 

demonstraram quedas medianas do GER em mais de 50 kcal/dia em todos os grupos. 

É notório destacar em nosso estudo que os valores de GER estimado pela equação 

de Harris e Benedict (1919), foram apenas ~3% menor comparado ao GER 

determinado pelo calorímetro. Em valores calóricos, as diferenças inicais entre ambas 

medidas ficaram em torno de ~50 kcal/dia. Apesar da alta variabilidade do GER 

medido após as intervenções, não ocorreram modificações do peso corporal que é 

uma variável  central utilizada na equação preditiva de Harris e Benedict (1919). Logo, 

consideramos de alto valor para a prática clínica, a utilização da equação matemática 

citada, quando não houver a possibilidade de utilizar aparelhos sofisticados (como o 

calorímetro) para determinação do GER. 

Verificamos também que nossa proposta de treinamento gerou aumentos nos 

valores de QR de repouso, na qual já se mostravam altos (~0,82) no momento pré 

intervenção. Esta mudança no metabolismo não apresentou diferença estatística. No 

entanto, nossas voluntárias passaram a oxidar mais carboidrato (~52 g e 12 g para 

TCONT e TIAI) e menos gordura em repouso (~20 g/dia em todos os grupos) (figura 

11). São importantes tais achados, pois ocorreu o contrário do que se esperava de 

mudança metabólica para se obter uma possível redução de peso e gordura corporal. 

Quando compara-se respostas agudas ao exercício de homens treinados com 

homens sedentários, observa-se maior proporção de oxidação de gorduras nos 

sujeitos treinados (Ramos-Jiménez et al., 2008). Para a mesma intensidade relativa 

de exercício aeróbio, os treinados demonstram maior tolerância ao esforço, menor 
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acúmulo de lactato e exibem um maior consumo de oxigênio (Ramos-Jiménez et al., 

2008). A longo prazo, relata-se tanto em homens quanto em mulheres, que 10 a 12 

semanas de treinamento aeróbio tradicional, reduz glicogenólise, taxa de utilização de 

glicose e aumenta oxidação de gorduras devido a redução do QR (Friedlander et al., 

1997, 1998a, 1998b).  

Em adição, mulheres treinadas comparadas com homens treinados, exibem 

maior mobilização de gorduras. Evidencia-se que elas têm uma regulação para cima 

(upregulation) da via lipolítica estimulada por hormônios beta-adrenérgicos e uma 

regulação para baixo (downregulation) da via alfa 2-adrenérgica que reduz taxa de 

lipólise (Crampes et al., 1989; Riviere et al., 1989). Entretanto, parece que esta 

resposta só ocorre após adaptação metabólica advinda das várias sessões repetidas 

de exercício (Crampes et al., 1988). Parece que em homens com excesso de peso 

que realizam programa de exercício aeróbio, também ocorre aumento de resposta 

lipolítica pela via beta-adrenérgica e redução da via antilipolítica alfa 2-adrenérgica no 

TA. Entretanto, tais resultados obtidos por meio de biopsia, só são observados após 

execução do TCONT 5 vezes na semana por 16 semanas (de Glisezinski et al., 2003). 

É importante destacar que as mulheres treinadas dos estudos citados, além de serem 

eutróficas, participavam de corridas de meia maratona, exibiam valores de VO2máx 

superiores a 40 ml/kg/min e tinham uma % de massa gorda menor que 30% (Crampes 

et al., 1989; Riviere et al., 1989; Friedlander et al., 1998a, 1998b).  

Por meio de técnicas invasivas (biópsia), é reportado que sujeitos obesos têm 

prejuízos na estimulação beta-adrenérgica no TA, reduzindo assim a taxa de lipólise 

(Blaak et al., 2004).  Na lipólise, são liberadas moléculas de ácidos graxos para a 

oxidação e glicerol para a circulação, sendo este possível de mensuração. Os sujeitos 

obesos apresentam menores taxas de aparição de glicerol e maior liberação de 

AGLNE (Jocken et al., 2008). Com AGLNE elevados na circulação, é aumentada a 

sua entrada ao fígado para produzir VLDL (lipoproteína de muito baixa densidade), 

sendo este um precursor de maiores concentrações de TG que serão estocados no 

TA (Havel et al., 1970; Bülow et al., 1999). A partir desses mecanismos descritos, 

notamos que os sujeitos obesos exibem maiores dificuldades para redução dos 

estoques de TA e ficam propensos a maiores distúrbio do perfil lipídico. 

Em nossa investigação, além das voluntárias apresentaram obesidade, elas não 

praticavam exercício e algumas delas apresentaram altos níveis de TG, CT e LDL-

colesterol sanguíneo. Com esse perfil inicial e a não observância de reduções 
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significativas após TCONT e TIAI, dificilmente observaríamos maior mobilização de 

gorduras. Além disso, elas exibiram mais que 38% de massa gorda e mesmo com o 

aumento significativo de ~15% no VO2pico observado TCONT, os valores finais (de 

VO2pico) não as classificam como nível normal de aptidão aeróbia para a idade 

(Fletcher et al., 1995; Herdy; Uhlendorf, 2011). Nossas voluntárias exibiram baixo nível 

de VO2pico, e a baixa resposta de oxidação de gordura corrobora com a literatura que 

investigou mulheres com características semelhantes a nossa proposta (Crampes et 

al., 1989, Friedlander et al., 1998a, 1998b). Um estudo realizado por nosso grupo de 

pesquisa, mostrou que em mulheres no período do climatério a taxa de oxidação de 

lipídios era inversamente proporcional ao IMC. De maneira oposta, a taxa de oxidação 

de carboidratos foi diretamente proporcional ao IMC, corroborando com os achados 

do presente estudo (Santos et al, 2008). Com isso, sugerimos que é necessário 

prolongar o tempo de programa de exercício para melhora cardiopulmonar e de 

composição corporal. Acreditamos que os sujeitos ao atingirem um prognóstico 

excelente de VO2pico (maior que ~43 ml/kg/min para as mulheres de 20 a 40 anos) 

(Fletcher et al., 1995), seja possível observarmos mudança efetiva na oxidação de 

nutrientes com consequente redução de peso e gordura corpórea. Tal melhora de 

VO2pico independe se ocorrerá por meio  do TCONT, do TIAI ou outros meios de 

exercício. Para aumentar o VO2pico ou VO2máx, necessita-se aumentar os 

componentes do débito cardíaco e extração de oxigênio no músculo, não dependendo 

do tipo de exercício a ser realizado (Fletcher et al., 1995). 

Na presente pesquisa, a única variável do perfil inflamatório que reduziu 

significativamente e similarmente em ambos TCONT e TIAI, foi a IL-6, mesmo estando 

corrigida pelo nível de circunferência abdominal. O nível inicial de PCR para todos os 

grupos, estava acima do recomendado (>0,5 mg/dl) (Ishii et al., 2012) e não houveram 

mudanças significativas após o treinamento físico. No estudo de Madsen et al. 

(2015b), não foram observaram alterações de IL-6, TNF-α, PCR, leptina e MCP-1, em 

homens e mulheres com alto risco de SM, apesar da redução de ~3,3% do peso 

corporal e ~10% da gordura abdominal. Os pesquisadores realizaram o mesmo tempo 

de intervenção (8 semanas) e o mesmo protocolo de TIAI (10 x 60s separado por 

recuperação ativa de 1 minuto) proposto pelo nosso estudo. Discutiram que para a 

melhora de perfil inflamatório, uma maior duração do treinamento seria mais efetiva 

do que a intensidade aplicada. Além do mais, diferente do nosso estudo, todos os 
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voluntários tinham DMT2 e as diferentes características fisiopatológicas desta doença 

e da SM, cegaram as mudanças inflamatórias esperadas pela aplicação do exercício.  

No estudo randomizado e controlado de Giannopoulou et al. (2005), eles 

submeteram mulheres obesas a 14 semanas de TCONT e dieta balanceda de 

restrição calórica. Contrariamente aos nossos achados, observou-se diminuição 

significativa de PCR e leptina, porém, não ocorreram modificações de IL-6 e TNF-α. 

Complementarmente, apesar das voluntárias terem DMT2, elas melhoraram o perfil 

metabólico, pois reduziram: gordura visceral, IMC, CT, TG, LDL-colesterol, glicemia, 

insulinemia e HOMA-IR. No nosso estudo, não observamos modificações 

significativas de PCR, leptina, e TNF-α, porém houve redução significativa de CT e 

LDL-colesterol, apenas na análise intragrupo do TCONT. Na comparação intergrupos 

com os grupos CTR e TIAI, as medianas dos biomarcadores inflamatórios e 

matabólicos, tiveram magnitudes diferentes, porém, não alcançaram efeitos 

estatísticos. Acreditamos que a alta variabilidade nos dados, a correção pelo nível de 

circunferência abdominal e a perda amostral, reduziram o tamanho de efeito esperado 

nestas variáveis investigadas em nosso estudo. Contudo, de acorco com a literatura, 

parece que para redução de marcadores de inflamação e de lipidograma, seja 

necessário maior tempo de duração de intervenção com exercício e adoção de 

controle alimentar nos sujeitos obesos e com alto risco cardiometabólico (Poirier, 

Després, 2001; Giannopoulou et al., 2005; Swift et al., 2014, 2018). 

Na presente pesquisa, nos preocupamos em recrutar voluntárias 

metabolicamente saudáveis e sem doenças associadas. Entretanto, não houve 

controle especifico da quantidade de energia consumida durante a intervenção. 

Apesar disso, são reportados resultados conflitantes na literatura, quando se trata da 

aplicação do TCONT ou TIAI associado ou não a restrição calórica em sujeitos com 

distúrbios cardiometabólicos e inflamatórios (Batacan Jr et al., 2017). Também se 

observa respostas inflamatórias controvérsias de IL-6 e TNF-α, após aplicação do 

TCONT ou TIAI em homens com ou sem sobrepeso (Cabral-Santos et al., 2015; Allen 

et al., 2017; Lira et al., 2017). Parece que a redução significativa de IL-6, depende do 

nível incial da mesma e da intensidade que é composta os estímulos do exercício 

(Fischer, 2006). Nossos achados de IL-6 (figura 5), demonstaram que os sujeitos com 

maiores níveis desta citocina, foram os que mais obtiveram redução. Estes mesmos 

sujeitos não foram os que mais reduziram gordura corporal ou abdominal, rejeitando 
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a hipótese e achados reportados previamente (Mohamed-Ali  et al., 1997, 1998; Fried; 

Bunkin; Greenberg, 1998; Masquio et al., 2015).  

Ainda não está totalmente claro, como os vários meios e intensidade de exercício 

aeróbio, atuam na redução da inflamação. Evidencia-se que exercício realizado além 

de 100% da intensidade de VO2máx em indivíduos saudáveis e atletas, gera 

aumentos agudos da inflamação local e maior secreão de IL-6, devido a microlesões 

e depleção de glicogênio no tecido muscular (Liesen; Dufaux; Hollmann, 1977; 

Fischer, 2006). Porém, paradoxalmente foi proposto que a contração muscular é 

responsável pela secreção de IL-6 e IL-10, na qual ambas as citocinas atuam com 

efeito anti-inflamatório (Smith et al., 1999; Petersen; Pedersen, 2005; Pedersen, 2006; 

Mathur; Pedersen, 2008; Pedersen; Febbraio, 2008). Com a adaptação a longo prazo 

advindo do treinamento, observa-se menores valores de IL-6 e inflamação na situação 

em repouso. Especula-se que o sujeito treinado tem maior sensibilidade a ação da IL-

6, pois essa citocina no músculo aumenta secreção de IL-10, IL-1ra (receptores 

antagonistas de IL-1 [interleucina 1]) e s-TNF-R (receptores solúveis de TNF-α) 

(Petersen; Pedersen, 2005; Fischer, 2006; Pedersen; Febbraio, 2008). Todoas estas 

enzimas exercem ação anti-inflamatória, exercendo possível proteção contra a 

inflamação crônica de baixo grau (Petersen; Pedersen, 2005). Além disso, a contração 

muscular não é acompanhada por maior secreção de IL-1, TNF-α e a IL-6 muscular, 

e sim pela melhora do aparato oxidativo por ativar a enzima AMPK já discutida acima  

(Petersen; Pedersen, 2005; Fischer, 2006; Pedersen; Febbraio, 2008).  

Todos esses mecanismos de efeito inflamatório do exercício, são mais 

evidenciados em estudos experimentais com animais ou in vitro, não sendo observada 

evidência desta natureza em humanos até o momento. Por conseguinte, necessita-se 

de cautela para extrapolar tais mecanismos para sujeitos com obesidade. Apesar de 

encontrarmos achados significativos de IL-6 após TCONT e TIAI no nosso estudo, 

todas as nossas voluntárias tinham um valor de circunferência abdominal (>88 cm), 

que as classificaram com risco substancialmente aumentado para doenças 

cardiovasculares e DMT2 (I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da 

Síndrome Metabólica, 2005; ABESO, 2009-2010). Esta medida de cicunferência 

abdominal foi usada para corrigir todas as variáveis estudadas, pois infere 

indiretamente o nível de gordura visceral e risco cardiovascular. Tal estratégia de 

análise adotada, permitiu reduzir o efeito confundidor com outras variáveis para se 

observar as mudanças esperadas dos tipos de treinamentos aplicados. Entretanto, a 
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não observação da redução do nível de circunferência abdominal e a não alteração 

do quadro de SM nas voluntárias, não impediram um potente efeito do exercício na 

redução de IL-6.  

Até o momento não há clareza da influencia e nem como a IL-6 muscular 

(miocina) se relaciona com  a IL-6 (citocina) advinda do adipócito inflamado do sujeito 

obeso. A pouca efetividade dos meios de treino aeróbio no nosso estudo em outros 

marcadores cardiometabólicos, não contradiz a literatura que traz a prática regular, 

sendo uma importante abordagem não farmacológica de prevenção e tratamento de 

doenças crônicas não transmissíveis (Colberg et al., 2016; Taylor et al., 2019). 

Estudos de coorte populacional evidenciam sistematicamente, que exercícios 

aeróbios (seja TCONT ou TIAI) e de força, são terapias medicinais e atuam 

protegendo contra dezenas de doenças crônicas, tipos de câncer e mortalidade por 

todas as causas (Pedersen, Saltin, 2015; Crump et al., 2017; García-Hermoso, et al., 

2018; Stamatakis et al., 2018). 

Na análise das variáveis hemodinâmicas, não encontramos diferenças 

estatísticas na redução da PAS e PAD de repouso entre os grupos. Por outro lado, 

quando olhamos para a magnitude das mudanças, encontramos reduções medianas 

de ~9, ~8 e ~16 mmHg na PAS e reduções de ~8, ~10 e ~8 mmHg na PAD nos grupos 

CTR, TCONT e TIAI respectivamente.  

No início desta pesquisa, as voluntárias, mesmo com obesidade, apresentaram 

valores normais pressão arterial (PA) (< 120/80 mmHg), atendendo o que preconizam 

as diretrizes nacionais e internacionais na prevenção de risco cardíaco (Malachias et 

al., 2016; Whelton et al., 2018). Ainda assim, todas as voluntárias estavam 

normotensas e ocorreram reduções clínicas da PA, inclusive no CTR. O grupo CTR 

foi fortemente estimulado a não mudar os hábitos diários durante o estudo. Sendo 

assim, não se esperava a magnitude de mudança na PA que observamos. Exceto a 

redução de PAS do grupo TIAI (de -16 mmHg), a diminuição de PA no repouso do 

CTR (-8 mmHg) foi semelhante ao TCONT. Esta resposta do CTR foi atípica, pois nem 

quando são testados sujeitos hipertensos, ocorrem reduções atípicas de PA no grupo 

CTR (Molmen-Hansen, et al., 2012). Apesar destas considerações, foi demonstrado 

previamente que diminuição da PAS no repouso em cerca de ~ 20 mmHg, reduz risco 

cardiovascular em ~42% (Bundy et al., 2017). Evidencia-se também que decréscimos 

de apenas ~2 mmHg na PAD no repouso, reduz em ~17%, 6% e 15% o risco de 

hipetensão, DAC e AVC ou isquemia miocárdica respectivamente (Cook et al., 1995). 
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Sendo assim, consideramos pela PA que nossa pequena amostra de voluntárias 

obesas se beneficiaram das intervenções, entretanto, é necessário cautela para 

extrapolar tais achados a outras populações em condições especiais de saúde. 

Além dos objetivos primários e secundários do nosso estudo, analisamos a RFC, 

RPAS e RPAD logo após teste de esforço em todos os grupos. Encontramos reduções 

significativas para RFC no TCONT e TIAI, após 2 minutos de recuperação ativa do 

teste de esforço. A RFC após teste ergométrico é uma variável validada, sugerindo-

se reduções de ~22 bpm/min após o 2° minuto na posição supina (recuperação 

passiva), para um bom prognóstico de função autonômica (Shetler et al., 2001). 

Quando esta RFC pós esforço é realizada de maneira ativa, em intensidades de ~4 

km/h na esteira, considera-se normal uma redução de ~12 bpm/min após o 1° minuto 

(Peçanha, Silva-Júnior, Forjaz, 2014).  

No nosso estudo, ambos TCONT e TIAI promoveram no 2° minuto pós teste de 

esforço, queda de ~12 bpm/min na FC. Com esse efeito dos treinamentos, não é 

exagero afirmarmos que ocorreu aumento do tônus vagal e redução da estimulação 

nervosa simpática em nossa amostra (Collier et al., 2009). Tal resposta é de relevância 

clínica, pois uma reativação mais rápida do sistema nervoso parassimpático, se 

relaciona com menor risco de morbidade e mortalidade (Thayer, Lane, 2007; Peçanha, 

Silva-Júnior, Forjaz, 2013). É reportado que sujeitos obesos engajados em programas 

de perda de peso (exercício físico e dieta), têm redução significativa da RFC no 2° 

minuto pós teste de esforço, independentemente da perda de peso e gordura 

(Nagashima et al., 2010). Já em homens com obesidade e SM, parece ser necessário 

ocorrer reduções de ~8% e ~15% do peso e gordura corporal respectivamente, para 

se beneficiarem de uma maior da RFC (Brinkworth et al., 2006). Diferente do 

observado em homens, nossas voluntárias não modificaram composição corporal, e 

mesmo assim se beneficiaram do treinamento físico para melhora de função 

autonômica. 

Em relação a RPA, apenas as voluntárias do TIAI exibiram uma redução 

significativa na RPAS (-16 mmHg) no 2° minuto pós teste. Ao observar a RPAS no 4° 

minuto, ambos TCONT e TIAI promoveram reduções de ~10 mmHg. Apesar da RPAD 

não apresentar diferença estatística na comparação TCONT e TIAI, ocorreram 

reduções entre 10 e 16 mmHg após 2 e 4 minutos após o teste ergométrico. A PA é 

determinada pelo produto do débito cardíaco (FC x volume de ejeção) versus a 

resistência vascular periférica (RVP). Ao cessar o exercício, é esperado queda do 
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estresse cardiovascular com consequente redução de PA a valores semelhantes aos 

registrados antes do exercício. Isto ocorre pois há redução da vasoconstrição, redução 

do débito cardíaco e aumento  da vasodilatação devido a menor RVP, gerando uma 

resposta fisiológica de hipotensão pós exercício (HPE) (MacDonald, 2002; Halliwill et 

al., 2013). Na literatura, atribui-se a HPE uma resposta de relevância clínica, a qual 

exerce importante papel na prevenção e controle da hipertensão arterial (MacDonald, 

2002; Lopes et al., 2018). É reportado em normotensos ou hipertensos, que após ~15 

minutos do término de uma sessão de TCONT (45 minutos a 50-70% do VO2pico), 

observa-se significativa HPE (MacDonald, MacDougall, Hogben, 2000; Brandão 

Rondon et al., 2002). Resposta semelhante de HPE é observada quando os sujeitos 

realizam exercício de força em moderada e alta intensidade (de Freitas Brito et al., 

2015), ou quando executam o TIAI (4x de 4 minutos a 90-95% da FCmáx, com 

recuperação ativa de 3 minutos a 50% da FCmáx) (Angadi, Bhammar, Gaesser, 

2015). Estes estudos observaram que a HPE perdura por mais de 90 minutos após 

cessar o exercício. Assim, presumimos em nosso estudo que um maior tempo de 

monitoramento da PA após ambos TCONT e TIAI, a RPAS, RPAD e resposta de HPE 

se manteriam significativas. 

É válido destacar que as voluntárias do nosso estudo por apresentarem 

obesidade, realizaram um teste cardiorrespiratório submáximo e treinaram em 

intensidades submáximas na esteira ergométrica. Ainda assim, as respostas de RFC, 

RPAS e RPAD após teste de esforço, foram favoráveis para uma menor sobrecarga 

cardíaca em ambos TCONT e TIAI. 

Reporta-se em homens e mulheres, que o estado de sobrepeso e SM, 

prejudicam a RPAS após teste de esforço, comparados aos sujeitos sem SM 

(Alihanoglu et al., 2015). Discute-se que o excesso de gordura abdominal,  RI e 

dislipidemia, levam a disfunção endotelial e regulação anormal autonômica, anulando 

uma ótima resposta de RPAS. Para reverter esse quadro, ambos TCONT e TIAI 

contribuem com a melhora da função vascular, devido a maior disponibilidade de óxido 

nítrico mediada pelo shear stress (estresse de cisalhamento) no endotélio vascular 

(Ignarro, 2002; Joyner, Green, 2009; Ramos et al., 2015; Ramírez-Vélez et al., 2019). 

Na presente pesquisa, parece que as voluntárias tanto do TCONT quanto do TIAI, se 

beneficiaram similarmente dos mecanismos citados, mesmo com limitadas alterações 

de composição corporal e perfil metabólico. É importante o monitoramento clínico PA 

pós esforço, pois um retardo em sua recuperação, associa-se positivamente com 
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prejuízos na vasodilatação, aparição de DAC, angina pectoris, hipertensão arterial, 

infarto do miocárdio, AVC e morte súbita (Hashimoto et al., 1993; McHam et al., 1999; 

Singh et al., 1999; Kurl et al., 2001; Laukkanen et al., 2004, 2006, 2014; Dimkpa, 

Ugwu, 2010; Nishiyama et al., 2014). 

Sawyer et al. (2016), aplicaram em sujeitos obesos os mesmos protocolos de 

TCONT e TIAI que nosso estudo. Na composição corporal e biomarcadores 

sanguíneos, não se observou superioridade entre TCONT e TIAI. Na função vascular, 

apenas o TCONT foi efetivo para aumentar o diâmetro arterial e o TIAI aumentou a 

dilatação mediada por fluxo (FMD, da expressão em inglês flow-mediated dilation). 

Apesar de adaptações vasculares diferentes, um maior diâmetro arterial e maior FMD 

contribuíram para reduzir a constrição vascular que  prejudicam o fluxo sanguíneo. 

Com isso, Sawyer et al. (2016) atribuíram maior vantagem do TIAI em relação ao 

TCONT. Os autores discutiram que houveram respostas fisiológicas favoráveis 

obtidas por meio do TIAI, mesmo utilizando-se apenas 27,5% do tempo total e ~25% 

do déficit calórico dispendidos no TCONT. No nosso estudo, o tempo total das sessões 

e déficit calórico do TIAI, foram respectivamente 50% e ~48% menores comparados 

ao TCONT. Sendo assim, não é exagero inferirmos que o TIAI é uma estratégia de 

exercício tempo-eficiente para melhora vascular que reflete em melhor RPAS e RPAD, 

apesar de exercerem limitadas mudanças em outros marcadores de risco. 

Uma limitação do nosso estudo foi a falta de controle alimentar durante as 

intervenções. A fim de minimizar essa influência nos desfechos finais, diariamente as 

voluntárias foram encorajadas a não alterar os hábitos alimentares. De acordo com 

nossos achados, sugerimos que a combinação de dieta e exercício, poderiam reduzir 

significativamente o peso corporal e gordura abdominal, resultando em melhora 

cardiometabólica com redução do grau de inflamação. Outro fator limitante, foi a 

obtenção do consumo de oxigênio submáximo (VO2pico) por um teste 

cardiorrespiratório, sem monitoramento direto da ventilação pulmonar e trocas de 

gases. Tal mensuração quando realizada, permite obter os reais valores de VO2máx, 

limiar anaeróbio e a intensidade que determina com maior acurácia, a prescrição 

personalizada do exercício (Hofmann, Tschakert, 2010; Weatherwax et al., 2019). A 

intensidade de treinamento é uma variável independente que necessita de controle 

adequado. É a partir da zona de treinamento determinada pela intensidade, que se 

controla as cargas impostas ao organismo a fim de promover as mudanças desejadas 

(Buchheit et al., 2013a, 2013b). Logo, pode ser que no nosso estudo, a escolha por 
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interromper o teste ergométrico ao atingir ~90% da FCmáx estimada pela equação de 

Tanaka, Monahan e Seals (2001), tenha subestimado a real FCmáx de cada voluntária 

e as correspondentes intensidades de treinamento. No entanto, todas as sessões de 

TCONT e TIAI foram monitoradas por cardiofrequencímetro e PSE. Além de validada, 

inúmeros estudos atestam alta confiabilidade no uso da PSE para monitoramento da 

intensidade do exercício, em várias populações (sujeitos sedentários, atletas, com alto 

risco cardiovascular, obesidade e DMT2) (Foster et al., 2001; Herman et al., 2006; 

Faulkner, Parfitt, Eston, 2007; Coquart et al., 2014; Alvarez et al., 2016; Cassidy et al., 

2016; Haddad et al., 2017). Com isso, acreditamos que o uso combinado da FC e PSE 

em nosso estudo, diminuiram a subestimação das intensidades nas sessões, 

permitindo um controle confiável, de alta reprodutibilidade, de uso prático e fácil às 

voluntárias e com baixo custo. Por fim, devido a alta variabilidade de todos os dados 

obtidos, consideramos uma limitação o número baixo de participantes que concluíram 

a pesquisa. A perda amostral reduziu o tamanho do efeito que era esperado observar 

após as intervenções. Apesar disso, ajustamos todas as variáveis ao nível de 

circunferência abdominal e idade das voluntárias, para um modelo robusto de análise 

estatística. Ademais, escolhemos representar os dados de maneira individual (antes 

e depois), com mediana e intervalo interquartil, para visualização real de como cada 

variável se comportou no estudo. 

Salvo as limitações, nossa pesquisa apresentou pontos fortes. 1) incluímos um 

grupo controle e realizamos a alocação aletaória, a fim de reduzir o viés de seleção 

amostral. 2) todas as voluntárias tiveram 100% de aderência, realizando as 24 

sessões de exercício. 3) todas as sessões foram supervisionadas por técnicos 

experientes em exercício físico. 3) a escolha teste cardiorrespiratório (Balke na 

esteira), permitiu aumento gradual do esforço facilitando a mensuração da PA, FC e 

evitando fadiga precoce das voluntárias no teste. 5) incluímos a análise de inúmeros 

biomarcadores plasmáticos, incluindo as citocinas, reportados em vários estudos que 

comparararm o TCONT com o TIAI. 6) incluímos a análise do GER e taxa de oxidação 

de nutrientes, por calorimetria indireta. Em adição, avaliamos a composição corporal 

por impedância bioelétrica, respeitando todos os pré requisitos estabelecidos. 7) todas 

as reavaliações foram realizads com pelo menos 48 h após a ultima sessão, a fim de 

evitar que os efeitos residuais do exercício agudo, confundissem ou influenciassem 

os efeitos crônicos do exercício em nossos desfechos.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Reportamos em mulheres obesas e sedentárias, que ambos TCONT e TIAI 

reduziram similarmente a IL-6, apesar de não modificarem significativamente outros 

marcadores de risco cardiometabólico. Adicionalmente, ambos os treinamentos 

promoveram maior RFC, RPAS e RPAD após teste ergométrico, sem observarmos 

superioridade entre o exercício de moderada e alta intensidade. Este estudo além de 

ir ao encontro da hipótese, adiciona ao estado da arte do TIAI, que a aplicação deste 

meio de exercício é uma estratégia tempo-eficiente a ser aplicada para melhora da 

saúde. Inferimos isso, pois observamos melhora da citocina IL-6 e melhora de função 

cardiovascular, mesmo com o TIAI utilizando 50% menos tempo total de exercício e 

gerando ~48% menos déficit calórico comparado ao TCONT. Sendo assim, 

concluímos que o protocolo de TIAI utilizado é uma opção prática tempo-eficiente para 

auxiliar aos profissionais de exercício físico, e sua prescrição mostra ser segura para 

populações de alto risco cardiometabólico. 
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7 APÊNDICES 

7.1 APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Título do Projeto: Efeitos do exercício intervalado de alta 

intensidade sobre parâmetros metabólicos e inflamatórios de mulheres com 

sobrepeso e obesidade 

 

Pesquisadores responsáveis:  

Profa. Dra. Vivian Marques Miguel Suen (Orientadora, Departamento de Clínica 

Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - FMRP/USP). 

Anderson Gregorio Joaquim (Pós-graduando do Programa de Clínica Médica da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - FMRP/USP) 

 

Você está sendo convidada a participar como voluntária da pesquisa 

sobre o efeito do exercício de alta intensidade sobre o açúcar no sangue e sobre 

substâncias que seu corpo produz que aumentam o risco de diabetes e pressão 

alta e obesidade.  

 

Após ser esclarecida sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 
parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas 
é sua e a outra é do pesquisador responsável.  

Para concluir a pesquisa você terá que vir ao hospital por 2 meses e meio, 3 
vezes por semana.  

Nas visitas serão feitos vários exames: 1) exame de sangue para dosar o açúcar, 
as gorduras, a insulina e substâncias que são chamadas de citocinas; 2) medida de 
peso, estatura e circunferências; 3) exame para medir a quantidade de gordura e de 
músculo que o seu corpo possui; 4) exame para medir quantas calorias seu corpo 
gasta por dia; 5) teste físico na esteira para avaliar a função do coração; 6) após os 
testes iniciais, inicia-se o treinamento físico em esteira ou bicicleta com o pesquisador 
durante 25 minutos, 3 vezes por semana; 7) após 4 semanas de treinamento físico, 
serão realizados novamente os itens 1, 2 e 3 para acompanhar as melhoras nos 
resultados; 8) após as 8 semanas de treinamento físico, todos os exames e medidas 
serão feitos novamente. 
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No dia 1 do estudo (visita 1) serão realizados: questionário de frequência 
alimentar; orientação para o registro de alimentos dos 3 primeiros dias do estudo; as 
medidas antropométricas (peso corporal, altura, e circunferências da cintura, 
abdômen, quadril, coxa e bíceps que é um músculo do braço); medida da pressão 
arterial. 

No dia 2 do estudo (visita 2) serão realizados:  coleta de sangue para dosagem 
em jejum de: glicose (açúcar), perfil lipídico (gordura no sangue), insulina (hormônio) 
e substâncias da inflamação (citocinas); a avaliação do gasto energético de repouso, 
por meio de calorimetria indireta; medida da quantidade de gordura e de músculo que 
o seu corpo possui por bioimpedância.  

No dia 3 do estudo (visita 3) será realizado um teste de esforço físico na esteira 
ergométrica (teste de corrida) com monitoramento dos batimentos cardíacos, da 
pressão arterial e da atividade elétrica do coração. 

Na semana seguinte, (visita 4) terá início o treinamento físico na esteira 
acompanhado e monitorado pelo pesquisador. 

 

O que será realizado (detalhamento): 

 

1. Consumo Alimentar: 

O seu consumo de alimentos será avaliado pelo registro alimentar de 3 dias e 
pelo questionário de frequência alimentar. Durante todo o período do estudo você 
continuará com a sua alimentação normal do dia-a-dia, com a única diferença de que 
você terá que anotar tudo o que consumir (alimentos e bebidas) durante 3 dias, sendo 
2 dias de semana e 1 dia no final de semana. 

2. Medidas corporais e pressão arterial: 

Serão realizadas as medidas de peso corporal, de estatura, e de circunferências 
(cintura, abdômen, quadril, coxa medial e bíceps) com o auxílio de uma fita métrica 
inextensível. Essas medidas serão feitas nos dias 1, na semana 5 e ao final das 8 
semanas de treinamento físico do estudo. 

A pressão arterial será aferida com o esfignomanômetro e estetoscópio manual 
por uma enfermeira treinada do hospital.  

3. Exame de sangue  e exame da composição corporal: 

Será realizado exame em jejum de sangue para analisar a glicose (açúcar), 
colesterol total, triglicérides, HDL-colesterol, LDL-colesterol, insulina e as substâncias 
citocinas. O sangue será colhido por um profissional treinado, e será colhido de uma 
veia do seu braço. Primeiramente será pedido para a senhora fechar a sua mão, aí 
será colocada uma borracha em volta do seu braço para a veia ficar mais fácil de ser 
pega. Assim que o profissional pegar a veia ele retirará a borracha e colherá o sangue. 
A agulha usada não é muito grossa, é a mesma agulha usada para colher o sangue 
dos pacientes internados no HCFMRP-USP. 
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A composição corporal, quer dizer, quanto seu corpo possui de gordura e de 
músculo será medida por meio de um aparelho que tem 4 pequenas peças, chamadas 
eletrodos que são colocadas na sua mão e no seu pé. A senhora ficará deitada na 
maca e serão colocados esses eletrodos. Ai o aparelho é ligado e passa pelo seu 
corpo uma corrente elétrica bem fraquinha, a senhora não sentirá nada. O exame 
demora por volta de 5 minutos. O resultado aparecerá na tela do aparelho e o 
pesquisador lhe mostrará o resultado, que sai na mesma hora. 

4. Gasto de energia de repouso: 

O gasto de energia de repouso diário será determinado por calorimetria indireta, 
método que utiliza aparelho que estima o quanto de calorias o seu organismo 
consome por dia. Antes de iniciar o exame você permanecerá em repouso por 30 
minutos deitada em uma maca. Em seguida, para realização deste exame, que dura 
cerca de 30 minutos, você ficará deitada com um capacete, que será colocado em 
cima da sua cabeça. A senhora ficará em repouso e acordada, respirando 
normalmente. Durante o exame entra ar do meio ambiente dentro do capacete, de 
maneira que a senhora não sentirá nenhuma falta de ar. O pesquisador estará ao seu 
lado durante todo o exame. Este exame será feito com o uso de equipamento que não 
causa nenhuma dor.  

5. Teste físico na esteira para determinar capacidade aeróbia máxima: 

Estando bem alimentado, você realizará na esteira uma caminhada por volta de 
5 minutos para aquecer. A velocidade será aumentada aos poucos para verificar qual 
é o esforço máximo em velocidade que a senhora aguenta. Serão colocados no seu 
peito pequenas peças que são o frequencímetro e o monitor de atividade elétrica. 
Esses monitores vão registrar os seus batimentos cardíacos e a saúde do seu 
coração. Você não sentirá dor nem desconforto. Será colocada também uma máscara 
no seu nariz e boca (não atrapalha a respiração) para verificar o seu consumo máximo 
de oxigênio. 

6. Treinamento físico na esteira: 

Após o teste físico você começará os treinamentos, que de acordo com o sorteio, 
poderá ser o treinamento intervalado de alta intensidade ou treinamento contínuo de 
moderada intensidade. 

Para o treinamento intervalado, será feito um aquecimento (caminhada) na 
própria esteira de três minutos a 40% da sua velocidade máxima atingida no teste 
físico, e na sequência você fará uma corrida a 90% da sua velocidade máxima por um 
minuto e voltará para a caminhada de 40% da sua velocidade máxima. Serão um total 
de dez vezes correndo a 90% e caminhando a 40% de velocidade máxima, 
contabilizando junto com o resfriamento de dois minutos, um tempo total de 25 minutos 
treinando. 

Para o treinamento contínuo, será feito um aquecimento (caminhada) igual ao 
treino intervalado. E a parte principal do treinamento terá duração de 45 minutos, 
sendo executada entre 50 e 60% da sua velocidade máxima. A duração total da 
sessão de treinamento terá 50 minutos. 
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Os dias para realizar esse treinamento serão segunda, quarta e sexta-feira, 
realizados por 2 meses (8 semanas). Dos 24 treinos totais, será necessário realizar 
pelo menos 20 para ter aderência e para você ter os benefícios da atividade física. 

7. Riscos e Benefícios: 

- Risco Físico: Este estudo é de baixo risco. Os possíveis riscos são: machucar 
o local que colheu o sangue, formar um hematoma, e cansar durante o teste físico. 
Os procedimentos padrões serão utilizados para assegurar a limpeza do local antes e 
após a coleta do sangue. A corrida para o teste físico poderá gerar um leve 
desconforto respiratório ao final do teste, pois você estará correndo perto da 
velocidade aeróbia máxima. Já os treinamentos serão muito rápidos e esse 
desconforto em correr mais forte é motivante e seguro sem gerar qualquer tipo de 
machucado. Caso ocorra algum tipo de lesão muscular ou entorse você será 
imediatamente atendida sem nenhum custo e você terá que parar de fazer o 
treinamento físico. 

- Benefícios em participar do estudo: Os benefícios desta pesquisa envolvem 
uma avaliação nutricional detalhada incluindo a medida do gasto energético de 
repouso e total, da glicose (açúcar), de lipídeos (gordura) no sangue, de substâncias 
da inflamação que está alta em obesos. E com o treinamento físico, o emagrecimento 
e a melhora do condicionamento é esperado também que você fique mais longe de 
um risco cardíaco e tenha melhor qualidade de vida. 

Você tem a garantia de que receberá resposta a qualquer pergunta ou 
esclarecimento de qualquer dúvida durante a realização do estudo e de que você não 
terá gastos com a participação no projeto. Qualquer dúvida, queixa ou problema, entre 
em contato com os pesquisadores responsáveis. 

Você poderá sair do estudo, a qualquer momento, sem que haja qualquer 
prejuízo ao seu atendimento e internações aqui neste hospital. Você receberá uma 
via deste termo de consentimento livre e esclarecido e a outra via ficará arquivada 
com as pesquisadoras. Os resultados desta pesquisa poderão ser utilizados em 
publicações científicas, com garantia de sigilo absoluto da sua identidade. 
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Eu,____________________________________________________________, 
declaro ter compreendido as informações acima explicadas, concordando participar 
voluntariamente desta pesquisa, e afirmo não ter sofrido nenhum tipo de pressão para 
aceitá-la. 

 

Ribeirão Preto, ______ de _______________________ de 20_____. 

 

 

____________________________          _____________________________ 

     Assinatura do pesquisador                     Assinatura do pesquisado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso haja dúvidas, colocamo-nos à disposição para esclarecê-las: 

Pesquisadores: Vivian Marques Miguel Suen e Anderson Gregorio Joaquim 

Telefones: (16) 3602- 2366/ (16) 3602-2402 / (16) 992184457 Av: Bandeirantes, 3900, 
Monte Alegre. CEP: 14049-900. Ribeirão Preto/SP - Brasil  

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa HCRP e FMRP-USP – Campus Universitário 

FWA – 00002733; IRB – 00002186 e Registro SISNEP/CONEP nº4 

Fone (16) 3602-2228 – E-mail: cep@hcrp.fmrp.usp.br 

Monte Alegre 14048-900 – Ribeirão Preto – SP 
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7.2 APÊNDICE B – Anamnese 

 

ANAMNESE 
Data:  

Nome:  
 

Data de Nasc.:                                                     Idade:   Estado civil:                          Filhos: 

Endereço:  Bairro: 

Telefone Residencial:  Celular: 

Telefone de parente próximo: 

Email: 

Escolaridade: (   )Primário (   ) Ensino Médio (   ) Graduação (   ) Pós Graduação 

Profissão/atividade:  
 

Principais hobbies e o que gosta de fazer nas horas livres: 
 

 

Qual a sua principal intenção com o programa de treinamento? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Tem alguma restrição médica para o exercício? Tem limitação de tarefas motoras cotidianas? 

_____________________________________________________________________________ 

Qual sua disponibilidade de dias e horários para prática do exercício? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Que tipo de exercício você gosta de realizar? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

DADOS DE SAÚDE 
Possui histórico familiar de:  

a) Câncer  (   )Mãe (   )Pai  

b) Coronariopatia ou doenças ateroscleróticas (placa de gordura). (   ) Mãe (   ) Pai 

c) Hipertensão (   )Mãe (   )Pai 

d) Diabetes tipo I. (   )Mãe (   )Pai 

e) Diabetes tipo II. (   )Mãe (   )Pai 

f) Obesidade. (   )Mãe (   )Pai 

Quando criança era: (   )Magro (   )Obeso Obs.:_______________________________________ 
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Você possui histórico de:  

(   ) Hipertensão (   )Diabetes (   )Doença cardiovascular (   )Colesterol Alto (   ) Reumatismo  

(   )Artrose (   ) Lesões  (   ) (   ) Osteopenia (   ) Osteoporose 

Outros:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

 

No dia a dia você sente dores:  

(   ) Coluna (   )Articulares (   )Pernas (   )Ombros (   ) Tendinite 

Obs.:_________________________________________________________________________ 

 

Fuma cigarro: (   )Sim (   )Não Quantos cigarros/dia:________ Já tentou parar: (   )Sim (   )Não 

 

Tem Alergia:_____________________________________  

Já fez alguma cirurgia?: ___________________________________________________ 

 

Faz reposição de cálcio: (   ) Sim (   )Não 

 

Reposição hormonal: (   )Sim (   )Não ______________________________________________ 

 

Ingere bebida alcoólica: (   )Sim (   )Não ____________________________________________ 

 

Quantas horas de sono por noite (média):__________________________________________ 

 

Sua alimentação é orientada por profissional da área: (   ) Sim (   )Não 

  

Faz uso de medicamentos: Quais:_________________________________________________ 

        _________________________________________________ 

       __________________________________________________ 

       __________________________________________________ 

       __________________________________________________ 

 

No último MÊS fez uso de:  

 

Antibióticos (   ) Sim (   )Não  

Pré ou Pró Bióticos (   )Sim   (  ) Não 

Pratica atividade física: (   ) Sim (   ) Não ________________________________________________ 
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MEDIDAS  
Peso: 

Estatura: 

IMC: 

Pressão arterial: 

Frequência Cardíaca: 

Circunferência Abdominal: 

Circunferência da Cintura: 

Circunferência do Quadril: 

 

 

Declaro que as respostas acima são expressão da verdade, e estou em plena consciência que, para 

alcançar minhas metas é preciso mudar os maus hábitos alimentares, ter o repouso mínimo 

necessário, não ingerir bebidas alcoólicas, não fumar, ser assíduo(a) nos treinos, ser persistente, 

seguir adequadamente as orientações do(s) profissional(is), enfim adquirir uma melhor QUALIDADE 

DE VIDA. Sendo assim, me responsabilizo em cumprir com as orientações prescritas.  

 

Nome: 

______________________________________Assinatura:________________________Data_______ 
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7.3 APÊNDICE C – Detalhes das respostas hemodinâmicas e de desempenho, 

durante as 8 semanas de TCONT  eTIAI 
 

 

Tabela 5 - Dados das 8 semanas de treinamento contínuo de moderada intensidade. 

Variáveis 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Velocidade, km/h 5,9(0,2) 5,9(0,2) 5,9(0,1) 6(0,2) 6,1(0,2) 6,1(0,2) 6,1(0,2) 6,2(0,2) 

         

FC pré, bpm 78(10) 81(13) 77(13) 75(12) 75(12) 75(11) 75(9) 73(9) 

FC 25° min, bpm 133(11) 130(11) 130(12) 126(12) 128(14) 130(13) 126(12) 128 (9) 

FC 48° min, bpm 133(13) 133(13) 133(10) 130(13) 131(14) 130(14) 130(12) 131(10) 

         

PAS pré, mmHg 106(9) 101(11) 99(9) 94(6) 98(7) 99(8) 99(8) 97(9) 

PAS 25° min, mmHg 121(16) 120(14) 120(14) 116(15) 111(9) 116(10) 115(12) 117(11) 

PAS pós, mmHg 101(8) 100(9) 96(8) 97(7) 98(10) 95(7) 98(9) 98(9) 

         

PAD pré, mmHg 66(13) 62(12) 63(12) 58(11) 62(7) 62(10) 60(8) 62(7) 

PAD 25° min, mmHg 69(14) 60(12) 58(12) 57(11) 57(11) 57(11) 57(11) 61(14) 

PAD pós, mmHg 66(11) 63(11) 61(11) 61(10) 61(10) 61(9) 62(10) 63(9) 

         

PSE pré 0,3(0,5) 0,2(0,4) 0,3(0,4) 0,3(0,4) 0,2(0,4) 0,2(0,4) 0,2(0,4) 0,3(0,5) 

PSE 25° min 2,3(1,1) 2(0,8) 1,8(0,7) 1,8(0,9) 2,1(1) 2,1(0,8) 1,9(0,8) 2,1(1) 

PSE 48° min 2,9(1,3) 2,3(0,8) 2,2(0,7) 2,3(0,8) 2,4(0,8) 2,2(0,9) 2(0,8) 2,2(0,7) 

         

Gasto calórico por 
sessão, kcal 

366(32) 366(31) 369(29) 373(31) 381(29) 382(28) 381(28) 386(29) 

FC, frequência cardíaca; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; PSE, 
percepção subjetiva de esforço. PAD pós e PAD pós, foram medidas após 5 minutos de recuperação 
do esforço com as voluntárias sentadas. PSE pré medida após aquecimento de 3 minutos. Valores 
apresentados como média (desvio padrão).  n= 6.  
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Tabela 6 - Dados das 8 semanas de treinamento intervalado de alta intensidade. 

Variáveis 
 Semanas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

n° estímulos/sessão  10 10 10 10 10 10 10 10 

Estímulos, km/h  7(0,4) 7,3(0,3) 7,5(0,4) 7,6(0,3) 7,8(0,3) 8(0,4) 8,2(0,3) 8,3(0,2) 

Recuperação, km/h   3,9(0,2) 3,9(0,2) 3,9(0,2) 4(0,1) 4(0,1) 4(0) 4(0) 4(0) 

          

FC pré, bpm  87(7) 84(10) 81(11) 84(11) 81(7) 86(11) 8511) 85(8) 

FC 1° estímulo, bpm  150(8) 146(8) 145(8) 149(7) 147(8) 151(8) 151(9) 153(10) 

FC 5° estímulo, bpm  164(11) 161(11) 161(11) 164(8) 162(8) 165(7) 160(34) 167(6) 

FC 10° estímulo, 
bpm 

 171(12) 167(11) 168(11) 170(9) 168(7) 172(8) 173(7) 172(5) 

          

PAS pré, mmHg  113(13) 108(13) 107(8) 105(9) 105(13) 104(13) 109(12) 109(10) 

PAS 5° estímulo, 
mmHg 

 142(17) 140(16) 145(15) 142(19) 141(20) 138(14) 146(21) 147(21) 

PAS pós, mmHg  116(11) 107(11) 108(9) 108(11) 104(12) 104(10) 107(10) 109(10) 

          

PAD pré, mmHg  72(7) 68(10) 70(7) 66(9) 67(11) 69(9) 70(7) 70(7) 

PAD 5° estímulo, 
mmHg 

 66(7) 63(5) 64(8) 65(8) 61(20) 62(7) 61(7) 61(8) 

PAD pós, mmHg  75(9) 70(9) 70(9) 67(7) 68(9) 68(6) 67(8) 69(8) 

          

PSE pré  0 (0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

PSE 1° estímulo  1,1(1,2) 0,5(0,7) 0,4(0,6) 0,6(0,7) 0,7(1) 0,5(0,8) 0,8(1,1) 0,9(1) 

PSE 5° estímulo  2,4(1,7) 1,7(1,3) 1,8(1,3) 1,9(1,4) 1,8(1,1) 1,8(1,1) 1,9(1,2) 2,2(1,4) 

PSE 10° estímulo  3,9(2,7) 2,9(1,9) 3(1,5) 3,2(1,5) 2,9(1,8) 3(1,8) 3,3(1,8) 3,3(1,7) 

          

Gasto calórico por 
sessão, kcal 

 187(16) 192(17) 195(17) 198(18) 202(18) 206(17) 209(17) 211(19) 

FC, frequência cardíaca; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; PSE, 
percepção subjetiva de esforço. PAD pós e PAD pós, foram medidas após 5 minutos de recuperação 
do esforço com as voluntárias sentadas. PSE pré medida após aquecimento de 3 minutos.  Valores 
apresentados como média (desvio padrão), exceto n° de tiros executados por sessão de treino. n= 7. 
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7.4 APÊNDICE D – Planilha dos treinamentos. 
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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8.2 ANEXO B – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa ao adendo 

(emenda) do projeto 
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8.3 ANEXO C – PARQ & VOCÊ 

 

PAR Q & VOCÊ 

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 racional a ser tomado, caso você esteja interessado a aumentar a quantidade de 
atividade física em sua vida.  

Para a maioria dos indivíduos, a atividade física não deve trazer qualquer problema ou prejuízo. 
O PAR Q foi elaborado para ajudar a identificar o pequeno número de adultos, para quem a prática de 
exercícios pode ser inadequada ou aqueles que devem buscar aconselhamento médico acerca do tipo 
de atividade que seria mais apropriado para eles.  

O bom senso é a melhor tática a ser adotada para responder a estas perguntas. Por favor, leia-
as com atenção e marque SIM ou NÃO nos parênteses correspondentes que antecedem cada 
pergunta, caso esta se aplique a você.  

 
 

SIM  NÃO  

(  )   (  )  O seu médico já lhe disse alguma vêz que você apresenta um problema 
cardíaco?  

(  )   (  )  Você apresenta dores no peito com frequência?  

(  )   (  )  Você apresenta episódios frequentes de tontura ou sensação de desmaio?  

(  )  (  )  Seu médico já lhe disse alguma vez que sua pressão sanguínea era muito 
alta?  

(  )            (  ) Seu médico já lhe disse alguma vez que você apresenta algum problema 
ósseo ou articular como uma artrite, que tenha sido agravado pela prática de 
exercícios, ou que possa ser por eles agravado? 

(  )            (  ) Existe alguma boa razão física, não mencionada aquí, para que você não 
siga um programa de atividade física, se desejar fazê-lo?  

(  )   (  )  Você tem mais de 65 anos e não está acostumado a se exercitar 
vigorosamente?  

 

Se você respondeu "sim" a uma ou mais perguntas 

Se você não consultou seu médico recentemente, consulte-o por telefone ou pessoalmente, ANTES de 

intensificar suas atividades físicas e/ou de ser avaliado para uma programa de condicionamento físico. 

Diga a seu médico que perguntas você respondeu com um "sim" ao Par-Q, ou mostre a ele a cópia 

deste questionário.  

Após a avaliação médica, procure aconselhar-se com ele acerca de suas condições para:  
- Atividade física irrestrita, começando a partir dos baixos níveis de intensidade com aumento 
progressivo  
- Atividade física limitada ou supervisionada que satisfaça suas necessidades específicas, pelo menos 
numa base inicial.  
Verifique em sua continuidade os programas ou serviços especiais.  
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Se você respondeu "não" a todas as perguntas 

Se você respondeu corretamente ao Par-Q, você tem uma razoável garantia de apresentar as 

condições adequadas para:  

- UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS ADEQUADOS - com um aumento gradual da intensidade visando 
um bom desempenho no condicionamento físico, ao mesmo tempo em que minimiza ou elimina o 
desconforto associado.  
- UMA AVALIAÇÃO FÍSICA - É sempre indicada uma avaliação dos níveis de aptidão física para uma 
prescrição adequada de um programa de exercícios.  

Adiar o programa de exercício 

 Na vigência de uma enfermidade temporária de menor gravidade, tal como um resfriado comum.  

Declaração 

Assumo a veracidade das informações prestadas acima e declaro que estou em plenas condições de 

saúde e apto a realizar exercícios físicos, sem nenhuma restrição médica para me submeter a um 

programa de treinamento físico. Declaro, ainda, que não sou portador de nenhuma moléstia infecto 

contagiosa que possa prejudicar os demais frequentadores do ambiente de exercícios.  

 

Nome:__________________________Assinatura:______________________,Data:___/____/____ 
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8.4 ANEXO D – Questionário internacional de atividade física – versão curta 

 

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   
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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 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: _____ 


