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RESUMO 

 

Oliveira PRC. Influência do treinamento de força moderado sobre a expressão de 

marcadores de estresse oxidativo em mulheres idosas. [dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

 

 
O declínio na capacidade física em humanos ocorre como consequência do 
envelhecimento, uma vez que a deterioração da capacidade funcional pode 
diminuir a capacidade de realizar atividades comuns do cotidiano da população. 
Está bem estabelecido que os mecanismos oxidativos desempenham um papel no 
envelhecimento, levando ao acúmulo de danos celulares e teciduais. Por outro 
lado, a prática regular de exercícios físicos pode minimizar as alterações 
fisiológicas que ocorrem durante o envelhecimento e também contribuir na 
melhoria da saúde e bem-estar do indivíduo. O objetivo do presente estudo é o de 
verificar os efeitos do treinamento físico resistido sobre o dano oxidativo e a 
capacidade física em mulheres idosas praticantes de Musculação ou Pilates. 
Foram avaliadas idosas voluntárias divididas nos grupos Pilates ou Musculação 
(n=20 por grupo), segundo escolha individual pela modalidade. O protocolo de 
treinamento (intensidade moderada) durou 12 semanas, contando com 2 aulas de 
60 minutos por semana. Todas as voluntárias passaram por avaliação física, 
avaliação funcional e coleta de sangue (para análise dos marcadores de estresse 
oxidativo) antes e ao final das 12 semanas de treinamento físico. Os resultados 
obtidos mostram que os exercícios resistidos nas modalidades Pilates e 
Musculação são eficazes em induzir mudanças na composição física. O método 
Pilates foi mais eficiente em trazer aumento de massa muscular em todo o corpo, 
enquanto a Musculação foi mais eficiente em permitir perda de gordura. Os 
métodos escolhidos para avaliar o aumento de força muscular não foram 
totalmente eficientes na demonstração deste incremento. Contudo, permitiram 
demonstrar que as idosas do estudo apresentavam, desde o início dos protocolos, 
capacidade física e autonomia para executar as atividades diárias. Por fim, o 
método Pilates foi eficaz em aumentar a atividade da SOD, reduzindo a oxidação 
de proteínas. Por outro lado, a Musculação implementou aumento do sistema 
antioxidante no final da cascata de produção de EROs, o que parece não ter sido 
eficaz em reduzir a oxidação lipídica. Os resultados obtidos permitem concluir que 
os exercícios resistidos de Pilates ou Musculação, por um período de 12 semanas, 
foram eficazes em trazer benefícios físicos e em qualidade de vida de idosas 
sedentárias.  
 
Descritores: Pilates, Musculação, Idosas, Estresse oxidativo, Capacidade física, 
Composição corporal   
  



 

 

ABSTRACT 

 

 
Oliveira PRC. Moderate strength training influence on the expression of oxidative 
stress markers in elderly women [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”;2021 
 
The decline in physical capacity in humans occurs as a consequence of aging, since 
the deterioration of functional capacity can reduce the ability to perform common daily 
activities. It is well established that oxidative mechanisms play a role in aging process, 
leading to the oxidative accumulation of cell and tissue damage. On the other hand, 
regular physical exercise can minimize the physiological changes that occur during 
aging and also contribute to improving the individual's health and well-being. The aim 
of the present study is to verify the effects of resistance physical training on oxidative 
damage and physical capacity in elderly women who practice Pilates (P) or Strength 
Training (ST). Elderly volunteers were evaluated and divided into P or ST groups 
(n=20 per group), according to individual choice for the modality. The training protocol 
(moderate intensity) lasted 12 weeks, with 2 sessions of 60 minutes per week. All 
volunteers underwent physical assessment, functional assessment and blood 
collection (for the analysis of oxidative stress markers) before and at the end of the 12 
weeks of protocol. The results show that resistance exercises in P and ST modalities 
are effective in inducing changes in physical composition. Pilates method was more 
efficient in increasing muscle mass throughout the body, while strength training was 
more efficient in allowing fat loss. The methods chosen to assess the increase in 
muscle strength were not fully efficient in demonstrating this increase. However, they 
allowed to demonstrate that the elderly women in the study had, since the beginning 
of the protocols, physical capacity and autonomy to perform daily activities. Finally, 
Pilates method was effective in increasing SOD activity, reducing protein oxidation. 
On the other hand, strength training implemented an increase in the antioxidant 
system at the end of the ROS production cascade, which seems not to have been 
effective in reducing lipid oxidation. The obtained results allow us to conclude that the 
resistance exercises of Pilates or strength training, for a period of 12 weeks, were 
effective in bringing physical benefits and in the quality of life of sedentary elderly 
women. 
 
Descriptors: Pilates, strength training, elderly women, oxidative stress, physical 
capacity, Body composition
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1. Introdução  

 

1.1 Transições demográficas e envelhecimento 

 

O envelhecimento da população é um fenômeno mundial que afeta tanto os países 

desenvolvidos quanto os em desenvolvimento. Conforme o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), havia 15 milhões de idosos no Brasil no ano de 

2000, sendo que tal grandeza correspondia a 8,6% da população brasileira daquela 

época. Esse número, de acordo com os estudos, deverá aumentar para 30 milhões 

até o ano de 2030, que por sua vez irá corresponder a 13% da população. Esse 

fenômeno, denominado “envelhecimento da população”, representa uma das 

maiores preocupações tanto para os governos quanto para a sociedade em geral, 

uma vez que o envelhecimento modifica o perfil de uma sociedade. Desse modo, 

passa a existir a necessidade de uma readaptação em relação ao sistema sócio-

político proveniente de uma nova realidade que é constituída por uma crescente 

demanda de serviços geriátricos (Ciolac, 2012). 

Locks (2012) aponta que existem diversas mudanças estruturais e funcionais que 

ocorrem durante o processo de envelhecimento. Essas alterações resultam em um 

declínio da atividade física e, eventualmente, uma redução da capacidade 

funcional. Entre as mudanças relacionadas à idade, as que mais contribuem para 

a perda da capacidade funcional são as reduções da capacidade cardiorrespiratória 

e as reduções musculares (sarcopenia) que, por consequência, reduzem a força e 

a flexibilidade do indivíduo. O declínio na capacidade fisiológica dos idosos ocorre 

como consequência do processo de envelhecimento, uma vez que a deterioração 

da capacidade funcional pode diminuir a capacidade de realizar atividades comuns 

do cotidiano da população idosa (Rhodes et al., 2000). Neste contexto, Carvalho e 

Soares (2004) apresentam que as atividades diárias, assim como ir às compras, 

levantar-se de uma cadeira, vestir-se e etc., requerem um nível mínimo de força 

muscular. No entanto, a perda da força física, proveniente da diminuição de massa 

muscular, predispõe os idosos a uma limitação funcional, sendo este um fator 
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predisponente para muitos dos processos patológicos associados ao aumento da 

morbidade e mortalidade. 

Carvalho e Soares (2004), além disso, descrevem este envelhecimento muscular 

como a diminuição da função muscular. Este decréscimo se torna mais evidente a 

partir dos 60 anos, além de ser mais pronunciado nas mulheres. Os mesmos 

autores também apontam que a força muscular máxima é alcançada por volta dos 

30 anos e mantém-se mais ou menos estável até à 5ª década (por volta dos 50 

anos), idade a partir da qual inicia o seu declínio. De modo mais aprofundado, entre 

os 50 e os 70 anos existe uma perda da função muscular de, aproximadamente, 

15% por década. Já, após os 70 anos a redução da força muscular passa a ser de 

aproximadamente 30% por década. Segundo o Ministério da Saúde (2012), outra 

consequência da maior longevidade é o aumento da morbidade e mortalidade por 

doenças crônicas não transmissíveis, incluindo as doenças cardiovasculares (que 

possuem grande impacto no Brasil). Esse predomínio de doenças crônicas 

associado à maior longevidade acarreta no aumento dos gastos públicos com 

saúde e previdência social (Banco Mundial, 2011). 

 

1.2 Mecanismos Oxidativos e envelhecimento  

 

Existem evidências na literatura que indicam que os mecanismos oxidativos 

também desempenham um papel nocivo para a saúde no envelhecimento. A teoria 

oxidativa atribui o envelhecimento ao aumento do estresse oxidativo, levando ao 

acúmulo de dano oxidativo sobre células e tecidos (Wakamatsu, 2008). O estresse 

oxidativo é definido pela relação entre mecanismos oxidativos promovidos pela 

produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) e espécies reativas de nitrogênio 

(ERN) e defesas antioxidantes enzimáticas e não enzimáticas. Desta forma, o 

aumento relativo de mecanismos oxidativos e a redução dos mecanismos 

antioxidantes leva ao aumento do estresse oxidativo.  

De fato, o organismo está constantemente exposto a uma grande quantidade de 

ERO e ERN, tanto em condições fisiológicas como fisiopatológicas. Se essas 

espécies reativas não são imediatamente neutralizadas pelos mecanismos 

antioxidantes, elas podem se acumular nas células, levando ao dano de lipídios, 
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proteínas e ácidos nucleicos, interferindo diretamente com a função e sobrevida 

celular (Yadav e Ramana, 2013). As vias antioxidantes são sistemas de defesa 

enzimáticos e não enzimáticos elaborados e que protegem de danos oxidativos. 

Entre as enzimas antioxidantes, são bem estudadas a catalase, a superóxido 

dismutase e a glutationa peroxidase. Já os mecanismos antioxidantes não 

enzimáticos podem ser endógenos, como a glutationa, ou nutricionais, como as 

vitaminas A, C e E e carotenóides (Baierle, 2015). 

 

1.2.1 Malefícios Causados pelo dano oxidativo  

 

O impacto da oxidação dos ácidos nucleicos pode ser prejudicial, uma vez que 

pode afetar a transcrição e a replicação de genes importantes (Torbjörn, 2014). Um 

dos principais marcadores para a oxidação do ácido desoxirribonucleico (DNA) e 

do ácido ribonucléico (RNA) é a 8-hidroxideoxiguanosina (8-OH-dG). A 8-OH-dG é 

gerada pela ação do radical hidroxil (OH.) sobre DNA e RNA (Alici, 2016). O RNA 

é considerado mais suscetível à oxidação devido a sua localização celular com 

maior proximidade com as EROs geradas. A principal consequência da oxidação 

do RNA é provavelmente a quebra da cadeia de nucleotídeos, que também pode 

causar disfunção ribossômica e prejudicar a produção de proteínas (Torbjörn, 

2014). 

Já a oxidação lipídica pode ser prejudicial, uma vez que tem o potencial de danificar 

as membranas celulares. Os ácidos graxos insaturados nas membranas são os 

mais suscetíveis à oxidação quando atacados por OH. (Shahidi e Zhong, 2009). Os 

isoprostanos são formados quando os ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs) são 

oxidados, sendo que seus níveis são considerados uma medida muito precisa do 

estresse oxidativo. As oxidações lipídicas também formam aldeídos reativos tais 

como malondialdeído (MDA) e 4-hidroxinonenal (HNE). Estes podem se unir às 

proteínas e, assim, interromper sua função (Lezo et al., 2013). 

Considerando os efeitos deletérios promovidos pelo estresse oxidativo, o acúmulo 

de danos causados leva à degeneração de vários tipos celulares, como células 

endoteliais, musculares lisas e neurônios. Neste sentido, as doenças 

cerebrovasculares, por sua vez, são caracterizadas por lesões vasculares e 
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reconhecidas como uma razão de declínio cognitivo e demência na velhice. Além 

disso, no tecido cerebral, as EROs são geradas pela microglia e astrócitos e 

parecem modular a comunicação sináptica e não-sináptica entre neurônios e glia, 

podendo levar à neuroinflamação e à morte celular, provocando neurodegeneração 

e perda de memória (Baierle, 2015). Neste caso, não apenas o estresse oxidativo 

promove dano vascular, mas também contribui com a disfunção de órgãos-alvo. 

 

1.2.2 Estresse oxidativo durante a senescência  

 

Evidências sugerem que a oxidação celular pode ocorrer no processo de 

envelhecimento, participando da gênese de muitas doenças crônicas não 

transmissíveis que afetam os idosos. O estresse oxidativo é considerado um fator 

de risco independente para algumas doenças, como a osteoporose e as EROs 

podem ser a causa ou efeito de doenças associadas ao estresse oxidativo, como 

doença de Alzheimer, doença de Parkinson, acidente vascular cerebral, esclerose 

múltipla e síndrome de doença respiratória (Moreira et al., 2014).  

A senescência induzida por estresse oxidativo crônico pode inibir o crescimento 

celular e levar à liberação de citocinas, quimocinas, proteases e outras moléculas, 

induzindo inflamação. (Zhang et al., 2020). Assim, o dano oxidativo representa o 

subconjunto mais bem documentado entre os danos associados ao 

envelhecimento. Embora seu impacto na função celular seja apenas um dos 

mecanismos propostos para a senescência, parece ser atraente, pois conecta 

vários mecanismos diferentes, como modificações na regulação da expressão 

gênica e disfunção mitocondrial (Violi et al., 2017). 

 

1.2.3 Balanço redox 

  

O balanço redox representa o potencial de oxidação/redução dentro da célula e 

desempenha um papel importante na função das células (Schafern2001). Os três 

sistemas enzimáticos mais importantes a participarem do balanço Redox envolvem 

a nicotinamida adenina dinucleotideo fosfato nas formas oxidada (NADP+) e 
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reduzida (NADPH), a tiorredoxina (TRX, reduzida e oxidada), e a glutationa 

peroxidase (GSH-Px). A glutationa é um dos antioxidantes enzimáticos mais 

importantes, visto que protege os tecidos do danos oxidativos, degradando 

peróxido de hidrogênio (H2O2) a água (H2O), e ajuda a manter a homeostase e o 

estado Redox tecidual (Seifi-Skishahr, 2016). 

 

1.2.4 O re-equilíbrio Redox através da atividade física  

 

O re-equilíbrio do estado Redox pode ser buscado por algumas estratégias 

diferentes, como mudanças alimentares e na atividade física. O exercício físico se 

enquadra nesta ideia, tendo benefícios descritos na hipertensão, melhorando o 

estado redox, particularmente na parede vascular (Roque, 2013). O exercício físico 

pode, portanto, ser de importância potencial para a prevenção ou tratamento de 

hipertensão ou patologias associadas à hipertensão além do tratamento 

farmacológico convencional (Larsen, 2016). O efeito do exercício sobre o equilíbrio 

Redox é extremamente complexo, onde vários fatores influenciam esse efeito, 

como idade, sexo e nível de treinamento, bem como a intensidade e duração do 

exercício (Pingitore, 2015). A atividade física também está associada ao aumento 

do consumo de oxigênio nos músculos, o que leva a uma maior produção 

momentânea de espécies reativas de oxigênio (EROs). As espécies reativas de 

oxigênio, por um lado, podem causar danos celulares, mas por outro lado são 

moléculas de sinalização importantes, induzindo o processo de adaptação e 

influenciando a produção de miocinas (Mittler, 2011; Powers, 2011). 

 

1.3 Benefícios dos treinamentos aeróbio e de força 

 

O exercício aeróbio é uma atividade física que atende a provisão de energia através 

do sistema de energia oxidativa durante o exercício. O exercício aeróbico regular 

melhora a resistência cardiovascular, aumentando o volume do curso, o débito 

cardíaco e a diferença arteriovenosa de oxigênio. Além disso, reduz indiretamente 

a gordura corporal e a taxa de incidência de doenças e distúrbios cardiovasculares 
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(Egan, 2013). Neste contexto, o treinamento de força melhora a força e a 

resistência muscular ao mudar a adaptação neural, levar à hipertrofia muscular e 

hiperplasia. Além disso, também tem um efeito sobre as alterações da composição 

corporal, aumentando a taxa metabólica em repouso. 

 

1.3.1 Treinamento de força  

  

O treinamento físico de resistência, também conhecido como treinamento de força 

ou treinamento com pesos, tornou-se uma das formas mais populares de exercício 

para melhorar a aptidão física de um indivíduo. O Principal objetivo deste método 

de treinamento é promover adaptações neuromusculares e, além disso, as 

adaptações induzidas pelo treinamento de força muscular incluem hipertrofia e o 

aumento do recrutamento de unidades motoras. Existem diversos modelos de 

treinamento para esta finalidade, tais como isocinético, de resistência variável e 

isométrica. Além destes benefícios, o treinamento resistido é a forma não 

farmacológica mais eficiente para combater a atenuação da sarcopenia, 

osteopenia, esteatose hepática e alterações na composição corporal. Estudos 

recentes em humanos demonstraram que o treinamento de resistência produz 

resultados similares ao treinamento aeróbio em relação à regulação do sistema de 

defesa antioxidante, redução da peroxidação lipídica e proteção contra danos 

oxidativos com base em análises séricas (Cakir-Atabek, 2010). 

 

1.3.2 Musculação  

 

Já são estabelecidos pela literatura os diversos benefícios da Musculação.  Cadore 

(2013) cita que este método de treinamento promove adaptações neuromusculares 

e cardiovasculares. As adaptações induzidas pelo treinamento de força muscular 

incluem hipertrofia e o aumento do recrutamento de unidades motoras. O autor 

ainda argumenta que o treinamento de força é uma forma eficaz de aumentar a 

força muscular, potência, atividade neuromuscular máxima, e massa muscular em 

populações idosas. As magnitudes destas adaptações parecem ser semelhantes 
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àquelas observadas em indivíduos jovens destreinados (Cadore, 2013). Há fortes 

evidências de que o treinamento de resistência pode mitigar os efeitos do 

envelhecimento na função neuromuscular e na capacidade funcional. Além 

disso, exercício de resistência crônica melhora a densidade mineral óssea e 

diminui a massa de gordura abdominal e visceral (Fragala et al., 2019). 

 

1.3.3 Método Pilates 

 

Outro método para o treinamento resistido é o método Pilates. Segundo Bian 

(2013), o método foi criado na década de 1920 por Joseph H. Pilates, tendo sido 

desenvolvido com base no Oriente e os métodos de conservação de saúde 

orientais, como Yoga e Taichi shuan. Este exercício é adequado para todas as 

pessoas e pode ser um dos treinamentos de fitness mais atraentes, uma vez que 

o método Pilates contém exercícios capazes de corrigir a postura do corpo, relaxar 

a cintura e o pescoço, resolver problemas de ombro, reduzir gordura corporal, 

melhorar a circulação sanguínea e a função cardiopulmonar. Em outras palavras, 

o exercício é dominado pela respiração rítmica, em particular a respiração torácica, 

que pode efetivamente promover o intercâmbio de oxigênio e ainda promove a 

autonomia, o controle da dor, o aumento da força muscular, a flexibilidade e as 

habilidades motoras. Os exercícios são baseados no solo ou envolvem o uso de 

equipamentos especializados que fornecem resistência pelo uso de molas 

(Wells, 2012).  Os princípios tradicionais dos exercícios de Pilates incluem 

concentração, controle, precisão, respiração, centralização e fluidez (Pérez et al., 

2005). 

O método Pilares vem sendo amplamente recomendado para a população idosa, 

e a literatura que comprova os benefícios vem crescendo (Francisco, 2014). Além 

do exposto anteriormente, na população idosa, o método Pilates também afeta a 

força e a massa dos músculos inferiores, o que ajuda a prevenir a perda de 

equilíbrio (Dlugosz-Bos et al., 2021). 
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1.4 Intensidade do treinamento 

 

Independentemente dos tipos de exercícios, o exercício de alta intensidade diminui 

a capacidade física devido à fadiga contínua (Egan, 2013), visto que o treinamento 

intensivo causa exposição crônica a hormônios induzidos pelo estresse, como o 

cortisol, que pode induzir fadiga crônica. Um outro ponto a se questionar é o nível 

de EROs, que também aumenta durante o exercício de alta intensidade (Jin, 2015). 

Este aumento de EROs parece contraditório, visto que a atividade física reduz o 

estresse oxidativo. Porém, embora o treinamento moderado regular se mostre 

benéfico para o equilíbrio Redox e para a saúde, estímulos agudos e extenuantes 

de exercícios aeróbicos e anaeróbicos podem induzir a superprodução de EROs. 

Em contrapartida, o exercício leve ou moderado mostra que as reações do 

organismo aos aumentos repetidos na produção de EROs induzidos pelo exercício 

envolvem mecanismos adaptativos (Parker 2018). Em particular, a hormese 

desencadeia uma regulação antioxidante, levando a uma mudança em direção a 

um ambiente mais reduzido. Assim, ocorre indução de aumento da resistência ao 

estresse, levando a uma melhora tecidual. As mesmas respostas cardiovasculares 

adaptativas e a função de desintoxicação promovida pelas enzimas antioxidantes 

(superóxido dismutase [SOD], catalase [CAT], glutationa peroxidase [GPx], 

glutationa redutase, glutationa-S-transferase) e antioxidantes não enzimáticos 

(como as vitaminas E, A, C; Glutationa [GSH] e ácido úrico) participam da 

prevenção do estresse oxidativo excessivo, relacionado ao aprimoramento do 

desempenho, prevenção do envelhecimento e risco de doenças (Chong-Ham, 

2010; Radak, 2013).  

 

1.5 Justificativa 

 

De acordo com o que foi descrito anteriormente, faz-se necessária a prática regular 

de atividade física para a população idosa, uma vez que nessa fase da vida existem 

diversos declínios no organismo e a maneira mais eficiente de mitigar esse 

processo natural é mantendo uma vida ativa. Entretanto, uma parcela importante 

da população idosa encontra-se sedentária e muito susceptível a quedas, doenças 
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crônicas, perda de qualidade de vida e dependência de familiares ou outras 

pessoas. 

O treinamento de força como a musculação e o Método Pilates promovem diversos 

benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais. Porém, seus benefícios não estão 

totalmente esclarecidos quando se trata de idosos. Sabe-se também que os 

mecanismos oxidativos estão intimamente relacionados com o processo de 

senescência e de desenvolvimento de doenças crônicas. Desta forma, torna-se 

interessante entender a relação dessas modalidades com a repercussão dos 

marcadores de estresse oxidativo, de capacidade física e, em última análise, na 

melhora da qualidade de vida dos idosos.  
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2. Hipótese 

 
 

O envelhecimento envolve um conjunto de mudanças da capacidade de 

células, órgãos e sistemas, levando à redução dos mecanismos de defesa ao 

estresse oxidativo tecidual e determinando o acúmulo de danos celulares e 

teciduais. A redução da capacidade de manutenção da homeostase e da 

correção de danos teciduais caracterizam a senescência. Por outro lado, a 

atividade física tem se mostrado eficiente para manter o idoso ativo (subindo e 

descendo escada, varrendo e limpando a casa, não utilizando o carro para ir ao 

mercado, entre outros), e os   exercícios físicos mais específicos como 

musculação têm a capacidade de neutralizar ou minimizar disfunções 

encontradas na senescência. 
 

Pelo exposto anteriormente, o presente estudo avaliou a hipótese de que 

o treinamento de força é capaz de reduzir o dano oxidativo a proteínas, lipídios, 

DNA e organelas. Neste caso, acredita-se que o treinamento de força, nas 

modalidades Musculação e Pilates, mesmo que com intensidade moderada, não 

apenas permite a melhora na capacidade física, mas que também module os 

mecanismos pró e anti-oxidantes, promovendo a redução do dano oxidativo 

tecidual. 
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3.Objetivo Geral 

 
 

Estudar os efeitos do treinamento físico sobre a capacidade física e o dano 

oxidativo em mulheres idosas praticantes de Musculação ou Pilates. 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

1. Identificar a melhora de capacidade física em ambos os protocolos de 

treinamento de força 

2. Comparar método Pilates Studio e o treinamento de musculação  

3. Analisar marcadores séricos de estresse oxidativo, mecanismos pró e 

antioxidantes 
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4. Material e Métodos 

 

4.1. Participantes e grupos 

 
 

A amostra foi composta por 48 mulheres voluntárias, com idade entre 60 

e 80 anos, de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil, na cidade de São 

Paulo. Todas as voluntárias foram recrutadas ou eram pacientes provenientes 

do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). O presente projeto foi submetido à aprovação da Comissão 

de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clinicas da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP) com anuência do Prof. Dr. Wilson Jacob 

Filho, Diretor do Setor de Geriatria do Hospital através da Plataforma Brasil 

CAAE: 45925215.1.3001.0068. 

 
 

4.2. Critérios de inclusão e exclusão 

 
 

Foram adotados os seguintes critérios para inclusão: ter mais que 60 

anos, morar na cidade de São Paulo, não apresentar contraindicações para 

realizar atividade física e ser sedentária (não ter realizado atividade física 

programada nos últimos 6 meses) (Busse et al., 2008). 
 

Foram adotados os seguintes critérios de exclusão: ter diabetes mellitus 

ou hipertensão arterial sistêmica não tratada, apresentar instabilidade 

cardiovascular, estar em tratamento quimioterápico (ou ter realizado 

quimioterapia recentemente), ter alterações em testes laboratoriais (como 

glicemia, transaminases hepáticas, hormônios tireoideanos, creatinina, uréia, 

sódio, potássio, velocidade de hemossedimentação, sorologia positiva para 

sífilis, alteração na dosagem para ácido fólico e vitamina B12) e consumo 

recente de álcool (Busse et al., 2008). 
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4.3. Seleção das participantes 

 
 

Inicialmente, realizamos uma seleção prévia, através de divulgação no 

Ambulatório Geral do Hospital das Clinicas da Universidade de São Paulo 

(HC.FMUSP), para identificar possíveis participantes interessadas. Informações 

sobre o processo de seleção também foram disponibilizadas no site mantido pelo 

Setor de Geriatria do HC.FMUSP. As voluntárias que se enquadravam dentro 

dos critérios para a participação do protocolo e concordaram com o TCLE  

passaram pelos protocolos de treinamento e avaliações descritas a seguir. 

 

4.4. Desenho experimental 

 

 

As idosas aptas a iniciar os protocolos de treinamento foram direcionadas ou 

ao protocolo de Musculação ou ao protocolo de Pilates, conforme opção pessoal. 

Antes do início do protocolo de treinamento, todas as idosas passaram por avaliação 

inicial, que consistiu em avaliações física, postural e funcional, além de coleta de 

sangue para posterior avaliação de marcadores oxidativos. Esta avaliação inicial 

serviu como ponto de comparação do efeito do protocolo de treinamento sendo 

então cada voluntária controle de si mesma. 
 

A avaliação final foi realizada em 2 dias subsequentes e com pelo menos 72 horas 

da última sessão de exercício. Desta forma, as avaliações foram realizadas na 

semana 0 (antecedendo o início da prática) e na semana 12 (logo ao final do 

protocolo de treinamento), como apresentado na Figura 1. 
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Figura 1 – Representação esquemática do protocolo experimental de ambos os 
grupos de treinamento resistido (Musculação e Pilates) 
 
 

4.5. Protocolo de treinamento com exercícios resistidos 

 

 

O protocolo de exercícios resistidos foi executado pela prática de 

Musculação ou de Pilates Studio. Como mostrado na Figura 1, o protocolo de 

exercícios foi realizado por 12 semanas, sendo a frequência dos exercícios de 

duas aulas/sessões por semana. Cada sessão durou aproximadamente 60 

minutos. Cada voluntária escolheu participar ou do protocolo de Musculação ou 

do protocolo de Pilates. A possibilidade da escolha ser fez para reduzir o viés da 

voluntária executar exercícios com os quais não se sinta confortável, além de 

minimizar o risco de desistência. 

 



31 

 

4.5.1. Protocolo de Musculação 

 
 

 O protocolo de Musculação foi desenvolvido conforme descrito por 

Busse (2008), onde o treinamento de musculação consistiu de seis exercícios 

por sessão de treino, sendo que em cada exercício as cargas eram aumentadas 

progressivamente em séries de 12, 10 e 8 repetições. O protocolo foi direcionado 

para o treinamento de grandes grupos musculares: membros superiores (chest 

press e remada, Figura 2), membros inferiores (leg press e panturrilhas, Figura 

3), e tronco (abdominais e lombares, Figura 4). 
 
As aulas de musculação foram desenvolvidas no Hospital das Clínicas, localizado 

na Avenida Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, na academia ACCAPPES, com 

equipamentos da Marca Biodelta®. Este protocolo foi feito em colaboração com o 

Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), sob direção do Prof. Dr. Wilson Jacob 

Filho. 
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Figura 2 - Exercícios do protocolo de musculação abrangendo membros superiores: 
Chest press em posição inicial (A) e final (B) e Remada em posição inicial (C) e final 
(D).    
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Figura 3 - Exercícios do protocolo de musculação abrangendo membros inferiores: 
Panturrilhas em posição inicial (A) e final (B) e Leg press em posição inicial (C) e final 
(D).   
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Figura 4 - Exercícios do protocolo de musculação abrangendo tronco: Lombares em 
posição inicial (A) e final (B) e Abdominais em posição inicial (C) e final (D). 
 
 
 

4.5.2. Protocolo de Pilates Studio 

 
 

O protocolo de Pilates Studio consistiu de 18 exercícios criados por Joseph Pilates 

(Pilates, 1945), sendo realizada apenas uma série de cada exercício com 10 ou 12 

movimentos cada. Durante a execução foi levado em consideração todos os 

princípios do método: respiração, fluidez, alinhamento axial, estabilização ou 

mobilização de articulações e ativação do centro de força. O protocolo consistiu 

nos seguintes exercícios: footwork, círculo de pernas, círculo de braços, elevar e 
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abaixar pernas, elevar e abaixar braços, ponte, abaixar e elevar o pé, descendo de 

costas, sereia, teaser, rolamento para baixo, oferenda, teaser, flexão lateral, horse 

back, ladder barrel strench frontal e lateral (Figuras 5 a 11). Pelo fato de ser 

realizada apenas 1 série de exercícios, foi utilizado um número maior de exercícios, 

de forma a se assemelhar ao volume e grupos musculares trabalhados no 

protocolo de musculação. 

 

As aulas de pilates foram realizadas em uma sala específica e preparada para 

o método, em um studio de pilates, localizado no Brooklin Paulista, na cidade de 

São Paulo, cujo nome é Nucleo Respire (Rua Califórnia, 763), com 

equipamentos da marca Metalife®. 

 

 

 

 

Figura 5 - Exercícios do protocolo de Pilates abrangendo membros inferiores: 
Footwork em posição inicial (A) e final (B) e Círculo de pernas em posição inicial (C) 
e final (D). 
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Figura 6 - Exercícios do protocolo de Pilates abrangendo membros inferiores: Abaixar 
e elevar a perna em posição inicial (A) e final (B) e Ponte em posição inicial (C) e final 
(D). 
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Figura 7 - Exercícios do protocolo de Pilates abrangendo membros inferiores: Abaixar 
e elevar os pés em posição inicial (A) e final (B), e tronco: Descendo de costas em 
posição inicial (C) e final (D) e Sereia em posição inicial (E) e final (F). 
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Figura 8 - Exercícios do protocolo de Pilates abrangendo tronco: Flexão lateral em 
posição inicial (A) e final (B) e Horse back em posição inicial (C) e final (D). 
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Figura 9 - Exercícios do protocolo de Pilates abrangendo tronco e membros inferiores: 
Ladder barrel strech frontal em posição inicial (A) e final (B) e Ladder barrel strech 
lateral em posição inicial (C) e final (D). 
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Figura 10 - Exercícios do protocolo de Pilates abrangendo tronco e membros 
superiores: Rolamento para baixo em posição inicial (A) e final (B), Teaser em posição 
inicial (C) e final (D) e Oferenda em posição inicial (E) e final (F). 
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Figura 11 - Exercícios do protocolo de Pilates abrangendo membros superiores: 
Círculo de braços em posição inicial (A) e final (B) e Abaixar e elevar o braço em 
posição inicial (C) e final (D). 

4.6. Avaliações 

 
 

As avaliações foram realizadas no início (semana 0) e término (semana 12) do 

protocolo, com pelo menos 72 horas da última sessão de exercício. Foram 

realizados 3 tipos de avaliação, sendo a avaliação física, a avaliação funcional e 

a análise dos marcadores de estresse oxidativo. Dois grupos foram criados: 

musculação e Pilates. 

4.6.1. Avaliação física 

 

A avaliação física foi realizada por meio de avaliação corporal. Para viabilizar essa 

avaliação, foi utilizado um aparelho densitômetro ósseo DXA Lunar iDXA em 

colaboração com o Prof. Dr. Dan Linetzky Waitzberg do Departamento de 

Gastroenterologia da FMUSP. Este estudo permitiu avaliar: Massa total, % de 

gordura, massa magra, massa gorda, tecido adiposo visceral, densitometria óssea 

e razão Andróide/Ginóide (Lee et. al, 2018). 
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4.6.2. Avaliação funcional 

 
 

Força de preensão manual: avaliada com o teste de preensão palmar com o 

dinamômetro Jamar® (Caporrino, 1998), o participante realizou a preensão 

palmar com esforço máximo (medido em quilogramas) por cerca de 5 segundos. 

Foram realizadas três aferições em cada mão, alternadamente, com intervalo de 

trinta segundos e a maior medida foi considerada. Sabe-se que este teste possui 

uma íntima relação com a capacidade funcional dos idosos (Geraldes et. al, 

2008). 
 

- Timed get up and go (TUG): O teste Timed get up and go (TUG) avalia o 

equilíbrio sentado, transferências da posição sentada para a posição em pé, 

estabilidade na deambulação e mudanças do curso da marcha. É um teste no 

qual o paciente levanta-se de uma cadeira, deambula por uma distância de 4 

metros, vira-se, retornar pelo mesmo percurso e assenta-se novamente (com as 

costas apoiadas no encosto). O desempenho do idoso foi analisado através da 

contagem do tempo de execução da tarefa, indivíduos independentes costumam 

realizar o teste em 10 segundos ou menos; já pessoas dependentes em 

transferências básicas costumam executar o teste em 20 segundos ou menos e 

os que necessitam mais de 20 segundos para realizar o teste são dependentes 

em diversas atividades da vida diária (Podsiadlo et. al., 1991). 

 

4.6.3. Avaliação dos marcadores de estresse oxidativo  
 

 

Para esse procedimento, as voluntárias compareceram ao Hospital Dia, 

no Hospital das Clínicas no período da manhã, em jejum. No local onde ocorreu 

a punção foi realizada assepsia, posteriormente, foi realizada uma punção com 

agulha em uma veia de boa condição, previamente selecionada com auxílio de 

um garrote. O sangue coletado foi armazenado em tubos de coleta de sangue a 

vácuo, para separação do soro para análise. Vale ressaltar que, por serem 

pacientes regulares do HC, costumam passar periodicamente por esse 

procedimento, pois o mesmo faz parte do acompanhamento médico; portanto, já 

estavam acostumadas com o exame. 
 



 

43 

Após a coleta do sangue, o mesmo foi centrifugado (3000 RPM a 4oC por 

15 minutos), sendo posteriormente coletado o plasma. O sobrenadante (plasma) 

foi mantido em freezer a -80oC até avaliação posterior.  

As análises dos marcadores do estresse oxidativo foi feito realizado em 

parceria com o Laboratório de Fisiologia do Exercício da UNIFESP coordenado 

pela Profa. Dra. Kátia de Angelis.    

O estudo dos marcadores de estresse oxidativo consistiu na quantificação 

de proteínas e lipídios oxidados (medida de carbonilas e TBARS, 

respectivamente), bem como da atividade enzimática pró-oxidante (NADPH 

oxidase) e anti-oxidante (Catalase e Superóxido Dismutase), além de anti-

oxidante não enzimático (Trap).  

Para a quantificação das enzimas estudadas, foi realizada a dosagem de 

proteínas das amostras. Esta dosagem de proteínas é importante para a 

normalização por mg de proteína da amostra. As proteínas plasmáticas foram 

quantificadas pelo método descrito por Lowry e colaboradores (1951). Este 

método usa como padrão uma solução de albumina bovina em concentração 

conhecida de 1mg/mL. 

 

4.6.3.1. Quantificação de proteínas oxidadas 

 

A oxidação de proteínas é um marcador importante para conhecer o estado 

oxidativo, e um dos métodos possíveis é a quantificação de carbonilas (Reznick e 

Packer, 1994). O método está baseado na reação das proteínas oxidadas do plasma 

sanguíneo com 2,4 dinitro fenil hidrazina (DNPH) em meio ácido. Esta reação é 

seguida de lavagens sucessivas com ácidos e solventes orgânicos e incubação final 

com guanidina.  

Após as lavagens, as amostras foram diluídas em meio de reação e foi feita a 

leitura da absorbância das carbonilas utilizando espectrofotômetro (360nm, Varian - 

modelo Cary). O meio de reação possui a seguinte composição: guanidina (6M) em 

ácido clorídrico (HCl) (2,5M) pH= 2,5; 2,4 DNPH em HCl (2,5M); ácido tricloroacético 

(TCA) 20%; TCA 10%; etanol - acetato de etila 1:1(V/V).  
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Os resultados foram normalizados pela dosagem de proteínas obtida a partir 

da comparação com a curva padrão de proteína (albumina bovina), lida em 280nm 

no espectrofotômetro. 

 

4.6.3.2. Quantificação de lipídios oxidados 

 

Os lipídios oxidados são marcadores importantes de dano às membranas celulares 

(lipídicas) e, consequentemente, aos tecidos. Esta medida é feita quantificando as 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (Buege e Aust, 1978). Para isso, 

são adicionados a 150µl de plasma da amostra, Dodecil Sulfato de Sódio (SDS, 150 

L a 8,1% - P/V), Ácido Tricloroacético (TCA, 300 L a 20% - P/V) e Ácido 

Tiobarbitúrico (TBA, 500L). A solução foi incubada por 15 a 30 minutos a 95ºC, 

formando um composto rosado, e em seguida resfriada em gelo. Na sequência, os 

tubos foram centrifugados (4000 rpm por 5 minutos), e o sobrenadante (200l) foi 

plaqueado em microplaca de ELISA. A quantificação foi realizada através da 

absorbância a 535nm em leitor de microplacas (Spectra Max 2). 

 

4.6.3.3. Quantificação da atividade da NADPH oxidase 

 

A família das enzimas NADPH oxidase (NOX) é constituída de diversas isoformas, 

formadas por um conjunto de proteínas acopladas à membrana plasmática e que 

produzem diversas espécies reativas de oxigênio (EROs). De forma geral, a 

quantificação do ânion superóxido (uma das principais EROs) fornece uma ideia da 

atividade das NOX, especialmente NOX1, NOX2 e NOX5 (Marqués et al, 2020).  

A quantificação do ânion superóxido foi feita pela incubação da amostra em uma 

solução de tampão fosfato (50mM) contendo EDTA 2mM, sacarose 150mM e NADPH 

1,3mM (Tietze, 1969). A produção de ânion superóxido foi expressa em µmoles/mg 

de proteína. 
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4.6.3.4. Quantificação da atividade da Catalase 

 

A atividade da catalase (CAT) pode ser avaliada através da decomposição do 

peróxido de hidrogênio (H2O2), sendo esta decomposição diretamente proporcional à 

atividade da CAT (Boveris e Chance, 1973). O ensaio consiste em medir a redução 

da absorbância (comprimento de onda de 240nm) pelo H2O2 contido em solução 

dentro de cubeta de quartzo. As medidas foram feitas diluindo as amostras (20 L) 

em 970 L de tampão fosfato (50 mmol/L, pH 7,4). A leitura da absorbância é 

descontada da absorbância de um frasco branco, contendo apenas tampão fosfato. 

Após esta primeira leitura, foram adicionados 10 L de H2O2 (8 mol/L), sendo então 

monitorada a redução da absorbância no espectrofotômetro. 

 

4.6.3.5. Quantificação da atividade da Superóxido Dismutase 

 

A enzima superóxido dismutase (SOD) realiza a dismutação do ânion 

superóxido em H2O2. Como não é possível determinar a concentração da enzima nem 

sua atividade em termos de substrato consumido por unidade de tempo, se utiliza a 

quantificação em unidades relativas, onde 1 unidade de SOD é definida como a 

quantidade de enzima que inibe em 50% a velocidade de oxidação do detector. Neste 

caso, utiliza-se da capacidade do ânion superóxido de oxidar o pirogalol, formando 

um produto colorido com absorbância medida a 420 nm em espectrofotômetro 

durante 2 minutos. 

A atividade da SOD foi determinada medindo-se a velocidade de formação do 

pirogalol oxidado. No meio de reação, foram adicionados 5 L de plasma, 980 L de 

tampão Tris-Fosfato a 50 mmol/L (pH 8,2), 10 L de pirogalol a 24 mmol/L, 5 L de 

CAT a 30 mmol/L. 

Uma curva sem as amostras foi utilizada como branco. Foi também feita uma 

curva padrão utilizando três concentrações distintas de SOD (0,25U, 0,5U e 1U) para 

o cálculo da equação da reta e realização dos cálculos. 
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4.6.3.6. Quantificação da capacidade antioxidante 

 

A capacidade antioxidante foi determinada por ensaio que avalia o poder de 

redução do íon ferro (FRAP, do inglês Ferric Reducing Antioxidant Power). Este 

ensaio está baseado na produção do íon Fe2+ (forma ferrosa) a partir da redução do 

íon Fe3+ (forma férrica) presente no complexo 2,4,6-tripiridil-s-triazina (TPTZ) (Benzie 

e Strain, 1996). Neste caso, a mudança na absorbância é diretamente relacionada à 

capacidade de doação de elétrons (poder de redução) na reação. Quando a redução 

ocorre na solução, a tonalidade da solução muda, passando de roxo claro a um roxo 

intenso. Quanto maior a absorbância (ou intensidade da coloração), maior será o 

potencial antioxidante total da amostra. O ensaio foi feito utilizando microplacas, onde 

se adicionou o reagente de FRAP (290μL de tampão acetato de sódio e ácido acético, 

pH 3,6; TPTZ 10mM; cloreto férrico hexahidratado 20mM) a uma solução padrão de 

sulfato ferroso heptahidratado (10 µL) ou a amostra de plasma (10 µL). A microplaca 

foi incubada durante 5 minutos com agitação a 37ºC, e a leitura da absorbância 

(593nm) foi realizada em seguida. 
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5. Análise Estatística 

 

Os dados foram expressos em média ± erro padrão da média (EPM), e 

comparados por análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas, com 

pós-teste de Tukey ou Teste t de Student (comparação das diferenças entre os 

momentos antes e depois do treinamento de força). Foram considerados 

significantes valores de p ≤ 0,05. 
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6. Resultados  

 

Como mencionado em métodos, foram inscritas no protocolo 48 idosas voluntárias, 

sendo 24 idosas no grupo Musculação e 24 idosas no grupo Pilates. Destas, 8 idosas 

não terminaram o protocolo, permanecendo 20 em cada grupo ao final do protocolo. 

Das 8 desistências, 5 ocorreram por intercorrências durante o protocolo: 2 idosas 

ficaram gripadas e se ausentaram em várias sessões de treinamento; 1 foi 

diagnosticada com fibromialgia e precisou iniciar novas condutas para tratamento; 1 

idosa teve morte na família e se ausentou das atividades do protocolo, e 1 outra 

voluntária foi chamada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para realizar cirurgia de 

catarata. As outras 3 idosas desistentes realizaram todo o protocolo Musculação, 

mas não comparecerem para a reavaliação. A Tabela 1 apresenta as características 

gerais dos grupos estudados e mostra que, embora a escolha pelo protocolo de 

Musculação ou de Pilates tenha sido realizada pelas voluntárias, os grupos estavam 

muito semelhantes ao início do estudo. 

 

Tabela 1 – Características gerais dos grupos de idosas submetidos ao treinamento 

de Musculação ou Pilates Studio por 12 semanas  

 

 Pilates Musculação 

Número amostral 20 20 

Idade (anos) 68 ± 4 66 ± 3 

Massa total (Kg) 60,06 ± 11,96 67,64  ± 7,54 

Percentual de gordura  41,29 ± 4,30  41,29 ± 4,30  

Densitometria óssea (u.a.) 1 ± 0,09 1,03 ± 0,08 

 

 

A seguir, serão apresentados os resultados referentes à Avaliação Física, à 

Avaliação Funcional e à Avaliação de Estresse Oxidativo. 
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6.1. Avaliação Física  

 

6.1.1. Estudo de pesos corporal e regional  

 

A avaliação física foi realizada por meio de aparelho DXA, tendo sido realizada 

avaliação na semana 0 (antes do treinamento) e na semana 12 (após 12 semanas 

de treinamento). Como este método considera uma avaliação corporal ou regional, 

num primeiro momento, não parece haver mudanças nos grupos Pilates e 

Musculação, se compararmos as semanas 0 e 12. Esta ideia fica clara quando 

avaliamos peso corporal e porcentagem de gordura corporal (Figura 12), onde não 

se verificam diferenças nem no momento antes do treinamento ou mesmo após as 

12 semanas de treinamento. 

 

 

Figura 12 – Avaliação do peso corporal (A) e da porcentagem de gordura corporal (B) 
nos momentos antes e após o treinamento de 12 semanas de Musculação ou Pilates 
nas Idosas voluntárias. 
 

 

Quando avaliamos a massa magra e a massa gorda nos grupos, também não 

verificamos alterações de peso total na análise pelo DXA (Figura 13). Contudo, uma 

avaliação mais criteriosa considerando a variação de peso entre os momentos inicial 

e final (), permite identificar um comportamento diferente nas idosas que treinaram 

musculação ou Pilates (Figura 14). Ambos os grupos apresentaram aumento de 

massa magra (sem diferença entre os métodos), mas apenas o grupo Musculação 

mostrou redução de massa gorda, quando comparado ao Pilates. 
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Figura 13 – Avaliação da massa magra (A) e da massa gorda (B) nos momentos 
antes e após o treinamento de 12 semanas de Musculação ou Pilates nas Idosas 
voluntárias. 
 

 

Figura 14 – Avaliação da variação () da massa magra e da massa gorda nos grupos 
de idosas que treinaram Musculação ou Pilates por 12 semanas. * p ≤ 0,05. 
 

Considerando a análise da variação () dos pesos de tecido gordo e de tecido magro 

em cada região corporal, decidimos avaliar os resultados obtidos no DXA em  para 

membros superiores (Figura 15 A), membros inferiores (Figura 15 B) e tronco (Figura 

15 C). É interessante observar que as variações de tecido gordo e de tecido magro 

são relativamente semelhantes no grupo Pilates e também no grupo Musculação. 

Existe um aumento tanto de tecido gordo como de tecido magro nas idosas que 

treinaram Pilates em todas as regiões corporais. Por outro lado, as idosas que 
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treinaram Musculação apresentam clara redução de tecido gordo em todas as 

regiões corporais. Já o ganho de massa magra ocorreu nos membros superiores e 

inferiores, enquanto o mesmo não foi verificado no tronco. 

 

 

 

 

 

 

O DXA também nos permite obter volume e massa de tecido adiposo visceral. A 

avaliação do tecido adiposo visceral é importante, visto que este representa fator de 

risco cardiovascular. A Análise de peso e volume do tecido adiposo visceral (Figura 

16 A e B, respectivamente) indica não haver alteração importante entre os momentos 

inicial e final do estudo. Ao calcularmos a variação () entre os momentos inicial e 

final do estudo, também não se verifica diferença entre os grupos, embora o grupo 
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musculação tenha apresentado uma redução grande de tecido adiposo visceral 

(Figura 17). 

 

 

 

 
Figura 16 – Avaliação do volume (A) e do peso (B) do tecido adiposo visceral nos 
momentos antes e após o treinamento de 12 semanas de Musculação ou Pilates nas 
Idosas voluntárias. 
 

 

 

Figura 17 – Avaliação da variação () de volume e massa de tecido adiposo visceral 
nos grupos de idosas que treinaram Musculação ou Pilates por 12 semanas.  
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6.1.2. Estudo relação androide/ginoide  

 

Pela análise no DXA, é também possível estimar a porcentagem de gordura na 

região abdominal (androide) e na região do quadril (ginoide).   Esta distribuição de 

gordura segue um padrão mais comum em homens (androide), apresentando mais 

deposição abdominal, enquanto nas mulheres (ginoide), apresenta uma deposição 

mais frequente na região do quadril. Assim, realiza-se uma razão entre o que foi 

estimado no abdome e divide-se pelo estimado no quadril (razão androide/ginoide).  

Nas mulheres, espera-se observar razão inferior a 0,80 como índice de menor risco 

cardiovascular; contudo, esta razão tende a aumentar após a menopausa, elevando-

se para valores próximos de 1,0, que significam razões de maior deposição 

abdominal de gordura e elevado risco cardiovascular (Raskin et al 2000). Como as 

idosas participantes do estudo já avançaram diversos anos após a menopausa, é de 

se esperar razão androide/ginoide próxima de 1,0, como demonstrado na Figura   18. 

Também não se verificou alteração nesta razão após as 12 semanas dos protocolos 

de Pilates ou Musculação.  

 

Figura 18 – Avaliação da razão androide/ginoide da porcentagem de gordura 
mensurada por DXA nos grupos de idosas que treinaram Musculação ou Pilates por 
12 semanas.  
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6.1.3. Estudo da densitometria óssea 

 

A densitometria óssea obtida pelo DXA permite mensurar a densidade mineral óssea 

(DMO) e dali, se obtêm dois escores importantes: o T-score e o Z-score . O T-score 

diz respeito à DMO e indica se o osso apresenta densidade mineral dentro da 

normalidade (valor ≥ -1) ou abaixo da normalidade (osteopenia, valores ≤ -1 e ≥ -

2,5). Já o Z-score relaciona a DMO ao que seria esperado para a idade do indivíduo. 

Assim, valores de Z-score ≥ -2 estão dentro do que se espera para a idade da 

pessoa, enquanto valores ≤ -2 representam DMO abaixo do que é esperado para a 

idade.  Embora se possam verificar diferenças entre as idosas que optaram por 

praticar Musculação e as que optaram por praticar Pilates,  pode-se considerar que 

todas estavam dentro de condições normais  de DMO. O T-score nos dois grupos se 

mostrou maior que -1, indicando uma DMO normal (Figura 19A). Além disso, o Z-

score em ambos os grupos mostrou que todas as idosas apresentavam DMO dentro 

dos limites esperados para a idade.  

 

 

 

 

 

Figura 19 – Avaliação da densidade mineral óssea (DMO) mensurada por DXA nos 
grupos de idosas que treinaram Musculação ou Pilates por 12 semanas. Tanto o T-
score (A) como o Z-score (B) se mostraram dentro dos limites da normalidade.  
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6.2. Avaliação Funcional  

 

6.2.1. Estudo da força de preensão manual (FPM)  

 
 
O aumento da capacidade muscular era esperado para o final do período de 

treinamento, e se acreditava que ambas as modalidades seriam capazes de 

levar ao ganho de força. A escolha pelo teste de força de preensão manual se 

fez especialmente pelo seu amplo uso em idosos (Virtuoso et al., 2014; Lenardt 

et al., 2016). A comparação dos testes de FPM mostrou que o grupo 

musculação foi capaz de aumentar a força aplicada sobre o equipamento em 

resposta ao treino, sendo o mesmo resultado observado nas duas mãos (Figura 

20). Contudo, o grupo Pilates não mostrou alteração na força aplicada. 

 
 

 

Figura 20 - Força de preensão manual (FPM) medida nas mãos direita (A) e 
esquerda (B) das idosas participantes dos protocolos de treinamento resistido 
(musculação ou Pilates) com duração de 12 semanas e frequência de 2 
vezes/semana. Musculação semana 0 (M0), Musculação semana 12 (M12), 
Pilates semana 0, (P0), Pilates semana 0 (P12). Dados expressos em média ± 
desvio padrão (DP). * p≤0,05.  
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6.2.2. Estudo da velocidade para levantar e andar (Timed up and go - TUG) 

 

Os grupos estudados não apresentaram alterações significativas no tempo (em 

segundos) para a tarefa de sentar, levantar e caminhar. Não havia diferença 

entre os grupos na semana 0 e ambas as modalidades de treinamento resistido 

apresentaram resultado semelhante na semana 12 (Figura 21). Esses dados 

demonstram que ambos os grupos estavam classificados no Escore 2 do SPPB 

e permaneceram neste mesmo escore após 12 semanas de musculação ou 

Pilates.  

 
 

 
 
 
Figura 21 - Valores do teste de levantar da cadeira e caminhar (em segundos) 
de idosas participantes de protocolos de treinamento resistido (musculação ou 
Pilates) com duração de 12 semanas e frequência de 2 vezes/semana. 
Musculação semana 0 (M0), Musculação semana 12 (M12), Pilates semana 0, 
(P0), Pilates semana 0 (P12). Dados expressos em média ± desvio padrão (DP). 
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6.3. Estudo do estresse oxidativo 

 

6.3.1. Oxidação de lipídios e proteínas  

 
 

O estudo da oxidação de lipídios e proteínas oferece um meio importante para 

entender como se encontra o equilíbrio Redox no organismo ou em um tecido 

específico. Como as espécies reativas de oxigênio são capazes de oxidar 

lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, a avaliação de carbonilas (proteínas 

oxidadas) e da lipoperoxidação (lipídios oxidados) permite ter um bom 

entendimento de como o equilíbrio Redox está atuando para proteger cada 

componente celular. 

A quantificação das carbonilas e do TBARS mostra que, em termos de equilíbrio 

Redox, os grupos Musculação e Pilates iniciaram o estudo com algumas 

características um pouco diversas. Enquanto o grupo Pilates apresentou a 

concentração das carbonilas mais alta, o grupo Musculação iniciou o estudo 

com TBARS mais alto (Figuras 22A e 23A). 

 

 

Figura 22 – Análise de Carbonilas (A) nas idosas participantes de protocolos de 
treinamento resistido (musculação ou Pilates) com duração de 12 semanas e 

frequência de 2 vezes/semana. Variação () entre início e fim para cada 
modalidade de treinamento (B). Dados expressos em média ± desvio padrão 
(DP). * p≤0,05. 
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Figura 23 – Análise de TBARS (A) nas idosas participantes de protocolos de 
treinamento resistido (musculação ou Pilates) com duração de 12 semanas e 

frequência de 2 vezes/semana. Variação () entre início e fim para cada 
modalidade de treinamento (B). Dados expressos em média ± desvio padrão 
(DP). * p≤0,05. 
 

 

6.3.2. Sistema enzimático pró-oxidante 

 

Entre as diversas enzimas que são capazes de produzir espécies reativas de 

oxigênio, destacam-se as NADPH oxidases (NOXs), cujo principal produto é o 

ânion superóxido (SO.). A quantificação da reação com o SO. Permite ter uma 

ideia da atividade das NOXs. De forma semelhante ao observado na dosagem 

do TBARS, existe diferença da atividade das NOXs entre os grupos, mas que 

não são modificadas pelo treinamento de força (Figura 24). 
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Figura 24 – Quantificação de atividade das NOXs (A) nas idosas participantes 
de protocolos de treinamento resistido (musculação ou Pilates) com duração de 

12 semanas e frequência de 2 vezes/semana. Variação () entre início e fim para 
cada modalidade de treinamento (B). Dados expressos em média ± desvio 
padrão (DP). * p≤0,05. 
 

 

6.3.3. Sistema antioxidante enzimático e não enzimático 

 

Existem diversas enzimas e sistemas não enzimáticos com ação antioxidante. 

Neste estudo, selecionamos as enzimas SOD e CAT e FRAP como sistema não 

enzimático. A análise dos resultados permitiu verificar que, embora a 

Musculação não tenha gerado resposta nas SOD, o Pilates gerou aumento de 

atividade desta enzima (Figura 24A). O estudo da variação entre os momentos 

inicial e final evidencia este aumento de atividade da SOD (Figura 24B).  
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Figura 25 – Quantificação de atividade da SOD (A) nas idosas participantes de 
protocolos de treinamento resistido (musculação ou Pilates) com duração de 12 

semanas e frequência de 2 vezes/semana. Variação () entre início e fim para 
cada modalidade de treinamento (B). Dados expressos em média ± desvio 
padrão (DP). * p≤0,05. 
 

 

Diferente do observado para a atividade da SOD, a atividade da CAT foi 

modificada pela Musculação, enquanto o Pilates não gerou resposta. Como é 

possível verificar na Figura 25, a Musculação reduziu a atividade da SOD, tanto 

comparado ao momento inicial do estudo (Figura 25A), como a comparação das 

variações entre os momentos inicial e final mostra diferença significante (Figura 

25B). 
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Figura 26 – Quantificação de atividade da CAT (A) nas idosas participantes de 
protocolos de treinamento resistido (musculação ou Pilates) com duração de 12 

semanas e frequência de 2 vezes/semana. Variação () entre início e fim para 
cada modalidade de treinamento (B). Dados expressos em média ± desvio 
padrão (DP). * p≤0,05. 
 

 

A FRAP se apresentou aumentada depois do protocolo de Musculação, 

enquanto o Pilates não apresentou efeito significante (Figura 26A). Reforçando 

esta observação, a comparação das variações entre os momentos inicial e final 

mostrou que o grupo Musculação apresentou um aumento significante em 

relação ao grupo Pilates. 
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Figura 27 – Quantificação de atividade da FRAP (A) nas idosas participantes de 
protocolos de treinamento resistido (musculação ou Pilates) com duração de 12 

semanas e frequência de 2 vezes/semana. Variação () entre início e fim para 
cada modalidade de treinamento (B). Dados expressos em média ± desvio 
padrão (DP). * p≤0,05. 
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7. Discussão 

 

O presente estudo avaliou 40 idosas voluntárias que praticaram treinamento 

resistido (Pilates ou Musculação) pelo tempo de 12 semanas. Como estas 

voluntárias foram recrutadas do HC.FMUSP e são pessoas acostumadas a 

acessar o complexo HC para realizar exames, consultas ou outras atividades, 

isso possivelmente permitiu que tivéssemos grupos bastante semelhantes ao 

início do protocolo. Na Tabela 1, pode-se perceber que as voluntarias que 

participaram deste estudo são idosas hígidas, independentes e isso reflete nos 

dois grupos, tanto para os testes de composição corporal quanto para os testes 

funcionais.  Estas informações se complementam a outro estudo realizado em 

nosso laboratório com estas idosas, onde verificamos que as variáveis 

cardiovasculares se encontravam dentro de parâmetros de normalidade em 

todas as voluntárias, mostrando que, durante o estudo, as voluntárias estavam 

adequadamente medicadas e saudáveis (Alves, 2020). 

7.1 Estudo da composição corporal 

 

Nosso estudo não observou mudanças na composição corporal das idosas após 

12 semanas de prática de Musculação ou Pilates mostrando resultados 

semelhantes aos de outros estudos (Bergamin et al 2015; Segal et al 2004; 

Ribeiro et al 2015; Oliveira et al 2017). Este resultado era o esperado, uma vez 

que o estudo não teve a pretensão de proporcionar o emagrecimento e não 

controlamos as variáveis como alimentação. Porém, resultados contrários 

podem ser encontrados (Cavalcante et al.,2018; Fourie et al., 2012; Rogers et 

al., 2009; Markovic et al., 2015; Lee et al., 2016). Entretanto, a Figura 14 chama 

a atenção para a análise da variação de massa corporal (delta, ), onde o grupo 
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Pilates teve um ganho modesto tanto de massa magra quanto de massa gorda, 

enquanto o grupo Musculação teve um ganho modesto de massa magra e uma 

perda significativa de massa gorda. Esse padrão se repetiu para MMSS, 

corroborando o observado em um protocolo de treinamento de força de 12 

semanas em mulheres na pré-menopausa (Jendricke et al 2019). O delta massa 

para MMII apresentou o mesmo comportamento de variações de massa magra 

e massa gorda, embora não tenhamos observado diferenças significantes. 

Quando avaliamos o delta massa no tronco, novamente verificamos uma 

diminuição significativa de gordura, mas também de massa muscular no grupo 

Musculação. Já o grupo Pilates, segue o padrão de aumentar a massa magra e 

a massa gorda no tronco. A diferença marcante na massa muscular do tronco 

pode ser devida à maneira como os exercícios são executados no Pilates. Rossi 

e colaboradores (2014) discutem que durante a prática do Método Pilates, existe 

uma coativação antagonista dos músculos estabilizadores do tronco. Esta 

permitiria um ganho de massa e de força no tronco, o que inclusive levaria a uma 

melhora na qualidade de vida.  

Com relação à gordura visceral, os dois grupos não tiveram alterações 

significativas, resultados semelhantes ao ensaio de Yoon e colaboradores 

(2019). Pesando que a população do estudo já passou pela menopausa e esta 

condição é associada a um declínio natural do estrogênio, que aumenta a massa 

gorda visceral (Maltais, 2009), era esperado que os valores não se alterassem 

com o estudo. A análise do delta de gordura visceral nos dois grupos, mostra 

que ambos apresentam uma redução, maior no grupo Musculação, embora não 

significante. Molenaar e colaboradores (2009) associam a gordura visceral ao 

estilo de vida, e que também está fortemente associada ao risco de doença 
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metabólica e cardiovascular. Novamente, como não era a intenção realizar 

intensas modificações no estilo de vida, talvez as variações tenham se 

apresentado menores. Porém, se pensarmos que uma atividade física como 

Pilates ou Musculação pode ser executada por longos períodos da vida, há de 

se esperar variações maiores neste caso. 

A razão androide/ginóide é um importante marcador associado a doenças 

metabólicas, como hiperinsulinemia, resistência à insulina, diabetes tipo 2, 

dislipidemia, doença cardiovascular, alterações protrombóticas e síndrome 

metabólica, entre outras (Mastaglia 2012). Como esta razão tende a mudar nas 

mulheres após a menopausa, era importante realizar esta avaliação. Como 

esperado, os valores obtidos estavam próximos de 1 para ambos os grupos, o 

que aponta para um risco cardiovascular e metabólico aumentado. Novamente, 

como o protocolo de treinamento aplicado foi de intensidade moderada, não se 

esperava verificar diferenças significantes, embora a análise do tecido adiposo 

visceral tenha mostrado uma redução nos dois grupos, e mais intensa no 

Musculação. 

A densidade mineral óssea (DMO) é um importante marcador para identificar 

osteoporose, que é um problema clínico e de saúde pública global, pois  está 

associada a um risco aumentado de fraturas por fragilidade óssea. Estas fraturas 

causam dor, incapacidade física, perda da independência funcional e aumento 

da morbimortalidade (Daly et al., 2018). No nosso estudo, não verificamos 

alterações para os valores DMO, como visto na Figura 19. De fato, não se 

esperam modificações na DMO com protocolos de exercício resistido por tempo 

reduzido como 12 semanas. Porém, esta análise nos mostra outra característica 

dos grupos estudados: as idosas avaliadas não apenas apresentaram DMO 
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dentro do esperado para a idade (Z-score), como também mostraram DMO 

normal, sem osteopenia (T-score). Mais uma vez, este dado reflete a presença 

de idosas ativas, e a prática de exercício resistido inclusive pode ser um meio 

interessante para reduzir não apenas a chance de perda de DMO, mas também 

de tecido muscular. 

7.2 Estudo funcional 

 

O Grupo Musculação foi o único a ter um aumento de ganho de força no teste 

de preensão de mãos, tanto da mão direita quanto da mão esquerda. 

Mattioli  (2015), através de um protocolo de treinamento resistido, demonstrou 

que 12 semanas são efetivas para o ganho de força no teste de preensão 

manual. Esse aumento é visto como um indicador de melhora na funcionalidade 

do idoso, pois correlaciona-se positivamente com o aumento de força muscular 

do idoso, redução de quedas e melhora na qualidade de vida (Rantanen et al., 

2003; Oliveira et al., 2017; Bohannon et al., 2012; Fried et al., 2001; Steffl et al, 

2015). Neste sentido, o resultado do grupo Pilates foi intrigante, pois não mostrou 

melhora no ganho de força, e este dado não era esperado, especialmente depois 

de vermos aumento de massa muscular nos MMSS. Entretanto, acreditamos que 

o teste escolhido para mensurar a força não tenha sido o ideal para os 

praticantes do método Pilates, uma vez que a execução do teste é muito distante 

dos movimentos executados. Para exemplificar esta ideia, podemos ver na 

Figura 27 como um exercício de MMII reflete em diferenças funcionais se 

praticado pelo Método Pilates ou Musculação. Como no Método Pilates as mãos 

se encontram normalmente espalmadas, ao contrário da Musculação, onde 

normalmente se segura o aparelho, pode-se entender que o grau de atividade 
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específico para os músculos do antebraço seja muito diverso nestas 

modalidades, apontando para uma ineficácia na determinação do ganho de força 

no Pilates. 

 

 

Figura 28 - Exercícios do protocolo de Pilates, Footwork (A) é um exercício para 
membros inferiores e a mão está completamente espalmada, diferente do 
exercício do protocolo de musculação, Leg press (B) que faz uma força de 
preensão da mão mesmo quando se trata de um exercício para membros 
inferiores. 
    

Uma alternativa para o estudo do ganho de capacidade física nos dois protocolos 

de treinamento resistido era o teste de levantar e caminhar (TUG), que 

dependem de uma capacidade de erguer o próprio peso e se locomover por uma 

distância determinada. Para a nossa surpresa, não se verificou mudanças 

significativas em ambos os grupos. Porém, segundo a classificação deste teste, 

as voluntárias já apresentavam na semana 0 valores característicos de idosos 

independentes e com baixo risco de queda (teste realizado em menos de 10 

segundos). Idosos semi-independentes e com médio risco de quedas possuem 

tempo entre 10, e 20 segundos, enquanto idosos pouco independentes e com 

alto risco de quedas apresentam valores maiores que 20 segundos (Podsiadlo 

et al., 1991). Na literatura, podemos encontrar melhora no TUG em idosos 

praticantes de treinamento de força por 8-9 semanas (Hasegawa et. al. 2014) e 
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de praticantes de Pilates por 8 semanas (Pata et al., 2014). Podemos entender 

que, no nosso estudo, as idosas participantes de ambos os grupos eram ativas  

e não apresentavam nenhuma dificuldade para realizar atividades da vida diária. 

Desta forma, um exercício que possivelmente mostraria uma diferença após o 

protocolo de treinamento seria executado em distâncias maiores ou com níveis 

diferentes de dificuldades. 

7.3 Impacto do Exercício resistido sobre o estresse oxidativo sistêmico 

 

Existem diversos estudos mostrando que o envelhecimento tem associação 

importante com a produção de EROs e que o estresse oxidativo altera o 

funcionamento de diversos componentes celulares (Moreira et al., 2014; Violi et 

al., 2017; Zhang et al., 2020). Por outro lado, os exercícios físicos geralmente 

aumentam a capacidade dos sistemas antioxidantes, ao mesmo tempo que 

diminuem a peroxidação lipídica e os marcadores de danos (Gambassi, 2019).  

O que se esperava neste estudo era encontrar um re-equilíbrio Redox, de modo 

a reduzir a oxidação de proteínas e lipídios, como marcadores de melhora da 

saúde celular.  

A análise global dos resultados dos marcadores estudados indica uma melhora 

do equilíbrio Redox no grupo Pilates, enquanto o grupo Musculação não mostrou 

resultados condizentes com a redução de danos oxidativos. Uma observação 

interessante foi a de que os grupos Pilates e Musculação não apresentavam-se 

completamente semelhantes ao início do estudo, mostrando maior dano nas 

proteínas plasmáticas do grupo Pilates, enquanto o Musculação apresentou 

maior dano em lipídios. A Figura 28 resume os resultados observados no grupo 

Pilates (A) e no grupo Musculação (B). É interessante pensar que o Método 
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Pilates se mostrou mais efetivo, reduzindo as proteínas oxidadas, possivelmente 

pelo aumento da SOD, limitando a cascata oxidativa no seu início (Figura 28A). 

Por outro lado, o grupo Musculação já apresentava oxidação lipídica aumentada 

antes do início do protocolo. Quando analisamos o delta do TBARS, notamos 

uma redução deste valor; entretanto, embora essa redução seja estatisticamente 

significante, o valor é muito pequeno para ser considerado como um efeito 

biológico relevante. Além disso, o grupo Musculação parece não ter sido capaz 

de manter o sistema enzimático antioxidante normalizado, reduzindo a CAT. 

Possivelmente, o aumento da FRAP impediu que mais dano oxidativo 

acontecesse neste grupo (Figura 28B). 

 

 

 

Alguns estudos não mostraram efeito do exercício físico no estresse oxidativo ou 

na capacidade antioxidante (Smith et al 2009 e Arikawa 2012), o que poderia 

explicar os resultados sutis observados no presente estudo. Contudo, há de se 
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entender que estudamos o plasma das idosas, avaliando um efeito sistêmico dos 

exercícios resistidos. Esta é uma limitação do estudo e é importante ter 

consciência dela. Possivelmente, se estudarmos tecidos de interesse 

cardiovascular ou metabólico, veremos efeitos mais intensos nestes 

marcadores. Desta forma, podemos entender que, embora os resultados obtidos 

não sejam muito intensos, foram obtidos como resposta sistêmica em idosas de 

60 a 80 anos de idade, realizando exercícios físicos resistidos por 12 semanas. 

As limitações no presente estudo devem ser abordadas em investigações futuras 

para confirmar e expandir nossos achados, como o curto período de intervenção. 

Ainda, as avaliações funcionais não foram as mais adequadas para nossa 

população, uma vez que o teste de TUG é mais eficiente para idosos fragilizados 

e o teste de FPM não se mostrou eficiente para praticantes do Método Pilates. 

Por fim, todas as análises de estresse oxidativo nos forneceram uma ideia de 

efeito sistêmico; a coleta de biópsias de tecido subcutâneo, por exemplo, nos 

permitiria obter tecido adiposo e vasos sanguíneos para o estudo tecidual. 

  



 

71 

8. Conclusões 

 

 

O presente estudo foi capaz de demonstrar que os exercícios resistidos nas 

modalidades Pilates e Musculação são eficazes em trazer benefícios físicos 

e em qualidade de vida de idosas sedentárias. O treinamento resistido por 

12 semanas mostrou que: 

 

1. O método Pilates foi mais eficiente em trazer aumento de massa 

muscular em todo o corpo, enquanto a Musculação foi mais eficiente 

em permitir perda de gordura 

2. A Musculação trouxe melhora de força muscular, embora não tenha 

sido possível verificar se o mesmo ocorreu com o método Pilates 

3. O método Pilates foi eficaz em aumentar a atividade da SOD, 

reduzindo a oxidação de proteínas; por outro lado, a Musculação 

implementou aumento do sistema antioxidante no final da cascata 

de produção de EROs, o que parece não ter sido eficaz em reduzir 

a oxidação lipídica.  
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9. Anexos 

 

Anexo A – Carta de autorização de pesquisa 
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Anexo B – Parecer Circunstancial  
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Anexo C – Arte de divulgação  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

78 

Anexo D. Termo de consentimento Livre esclarecido  
  

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO  

  

NOME...................................................................................................... ...................................    
RG ...........................................   SEXO:  M     F    DATA NASCIMENTO: ......../......../.... ...   

TELEFONE: DDD (.......) ..........................................  CEP:.................................. ...................  
ENDEREÇO...............................................................................................................................  
BAIRRO:  ..................................................CIDADE......................................... ........................   

  

  

PESQUISA: Avaliação da atividade inflamatória, do estresse oxidativo e dos parâmetros 

cardiovasculares de idosos participantes de programas de exercícios resistidos.  
Pesquisadores:  
Silvia Lacchini, CPF: 739.247.500-25 (pesquisadora responsável)  
Alexandre Leopold Busse, CRM: 87590  
Jéssica Roberta Canoletti, CPF: 279.781.168-24  
Mônica Aparecida Pereira de Pádua, CPF: 351.066.088-99  
Patrick Rodrigues Correia de Oliveira, CPF: 389.102.828-86  
Tatiana Pereira Alves, CPF: 332.799.518-44  
Wilson Jacob Filho, CRM 28135  

  

Avaliação de Risco:  RISCO MÍNIMO                Duração: 6 Meses  

  

O (a) senhor(a) foi convidado(a) para fazer parte de uma pesquisa para avaliar os 

benefícios de diferentes tipos de exercícios físicos.   
Primeiramente o seu médico geriatra fará uma avaliação de saúde para detectar se há 

algum risco para a realização de exercícios físicos. Para isso ele utilizará seus exames e 

histórico médico obtidos durante suas consultas periódicas ao Setor de Geriatria do Hospital 

das Clinicas.   
Aqueles que não tiverem impedimento para realizar exercícios farão uma avaliação 

física para estimar sua capacidade física geral. Essa avaliação conterá teste de força de 

preensão de mãos, equilíbrio com os 2 pés e com apenas 1 pé, flexibilidade no banco de Wells, 

análise postural estática através de fotografias computadorizadas, tempo de marcha, tempo 

para sentar e levantar de uma cadeira, peso, altura, nível de gordura e massa muscular 

corporal. Esse procedimento terá duração de aproximadamente 60 minutos e costuma ser 

muito confortável, mas caso se canse, poderemos interrompê-lo. Além da realização da 

avaliação física, coletaremos sangue em jejum (20ml) para analisar como está o seu perfil 

inflamatório e oxidativo, o procedimento será o mesmo já realizado nas coletas de sangue que 

o(a) senhor(a) realiza em seus exames periódicos.  
Realizaremos também um exame conhecido como “monitoramento da frequência 

cardíaca”, ele irá avaliar seu batimento cardíaco para ver como seu coração se comporta em 

repouso. Esse exame dura 30 minutos, é indolor e o(a) senhor(a) ficará confortavelmente 

deitado com um pequeno aparelho ligado em um dos seus dedos.  
Você será direcionado para o grupo PILATES ou o grupo MUSCULAÇÃO. Todos os 

participantes, independentemente do grupo, farão novamente a avaliação após 6 semanas e 12 

semanas.   
O grupo de PILATES fará essa atividade orientada e supervisionada por profissionais 

especializados, de forma gradual, em local apropriado, com os aparelhos desenvolvidos 

especialmente para o método, por uma hora, 2 vezes por semana, durante 12 semanas. A 

intensidade inicial dos exercícios será suave, aumentando de acordo com o fortalecimento 

muscular de cada um.   
O grupo de MUSCULAÇÃO fará atividade orientada e supervisionada, por 

profissionais especializados, de forma gradual, em local apropriado, com os aparelhos 

desenvolvidos especialmente para o método e local apropriado, por aproximadamente uma 

hora, 2 vezes por semana, por 12 semanas. Todos os exercícios iniciarão de forma suave, 

aumentando sua intensidade de acordo com o fortalecimento muscular de cada um.   



 

79 

Após as 12 semanas de atividades físicas o(a) senhor(a), será convidado(a) a 

preencher um diário sobre suas atividades diárias e caso tenha interesse, realizaremos 

novamente a avaliação física nas semanas 13, 14, 16, 20 e 24 e coleta de sangue e 

monitoramento da frequência cardíaca nas semanas 16, 20 e 24.  
O(a) Senhor(a) poderá escolher não participar, ou mesmo sair a qualquer momento 

desta pesquisa, e seu nome não será publicado nem divulgado de qualquer maneira.  
Como benefício em participar deste estudo, o(a) Senhor(a) terá a possibilidade de 

praticar uma atividade física e desfrutar dos seus efeitos na sua saúde e na qualidade de vida.   
Estaremos à disposição para responder a qualquer dúvida que possa ter em relação 

aos resultados dos testes ou sobre os exercícios físicos. Caso necessário o(a) Senhor(a) 

receberá a devida assistência do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas por qualquer 

tipo de prejuízo de sua saúde em decorrência desta pesquisa.    
Contato do médico Geriatra responsável (Dr. Alexandre Busse): Ambulatório de 

Geriatria, 5º andar do Prédio dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas – Bloco 4A - Sala de 

Apoio Didático, tel: 2661-6731, e-mail: alebusse@gmail.com.  
Contato da pesquisadora responsável (Profa. Dra. Silvia Lacchini): Instituto de Ciências  

Biomédicas da Universidade de São Paulo, Departamento de Anatomia. Rua Professor Lineu 

de Paula Machado, 2425. Telefone: 3091-8041, e-mail: lacchini@icb.usp.br  
Contado da Comissão de ética em Pesquisa: Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo, Departamento de Anatomia. Rua Professor Lineu de Paula 

Machado, 2425. Telefone: 3091-7733, e-mail: cep@icb.usp.br.  

  

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 

que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa.   

  

  

São Paulo, ...... de ....................... de 

20....   
Assinaturas:  

  

  

_______________________________        __________________________________          
          Pesquisador                                                                     Participante  
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