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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo foi analisar os efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI) e 
treinamento intervalado de moderada intensidade (TIMI) sobre o Índice de massa Corporal (IMC), razão 
cintura/quadril (RCQ) e circunferência de cintura (CC), de mulheres sobrepeso e obesidade. Para tanto, 31 

mulheres adultas obesas (índice de massa corporal [IMC] > 31,6 ± 4,1 kg/m²) participaram de um ensaio 

clínico randomizado com seguimento de oito semanas. O grupo TIAI realizou 3 sessões semanais de exercício 
intervalado de alta intensidade, compostas por 4 x 4 min à 80-90% do VO2máx alternado por 3 min à 50-55% 
do VO2máx; enquanto o grupo TIMI realizou 3 sessões semanais de exercício intervalado de moderada 
intensidade, compostas por 5 x 4 min à 60-70% do VO2máx alternado por 3 min à 55-60% do VO2máx. Na 
primeira e oitava semana foram conduzidas avaliações para estimar a massa corporal por meio de 
bioimpedância multifrequencial. Os resultados obtidos não indicaram alterações nos resultados de IMC, RCQ 
ou CC em nenhum dos grupos (p>0,05). Além disso, não houve diferença entre grupos (p>0,05). Assim, 
conclui-se que oito semanas de treinamento intervalado de moderada ou alta intensidade não promoveram 
alterações no IMC, CC ou RCQ de mulheres adultas com sobrepeso e obesidade. 

 
PALAVRAS-CHAVE: exercício físico; exercício aeróbio; estilo de vida sedentário. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 
corporal (DONNELLY et al., 2009), que acomete grande parte da população mundial, sendo 
considerada uma epidemia (OMS, 2009). Estima-se que aproximadamente 36,9% dos 
homens e 38,0% das mulheres apresentam estado nutricional acima das recomendações 
para a saúde (NG et al., 2014). Isoladamente, a obesidade é responsável por 
aproximadamente 5% dos óbitos em todo o mundo, e apresenta influência em outros fatores 
também responsáveis por elevada taxa de mortalidade, como a hipertensão arterial 
sistêmica, responsável por 13% dos óbitos e a hiperglicemia, responsável por 6% das 
mortes em todo o mundo (OMS, 2009). 

Embora diversos fatores possam originar o acúmulo excessivo de gordura corporal, 
a principal causa da obesidade é decorrente do desequilíbrio entre a energia dispendida e 
energia consumida (FOSTER-SCHUBERT et al., 2012). Nesse sentido, a inclusão de 
exercícios físicos é uma estratégia não farmacológica consolidada e recomendada para o 
controle ponderal (DONNELLY et al., 2009). 

Nos últimos anos o treinamento intervalado de alta intensidade tem recebido atenção 
especial por parte dos pesquisadores em pesquisas com população obesa (TJØNNA et al., 
2008; TRAPP et al., 2008; WHYTE et al., 2010).  
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Além disso, o efeito do treinamento intervalado de alta intensidade sobre alguns 
mecanismos fisiológicos relevantes para o controle ponderal é pouco conhecido, e algumas 
das poucas pesquisas envolvendo a temática também são criticadas quanto a qualidade 
metodológica (ANDREATO, 2019).  

À vista dos pontos discutidos, o objetivo central do presente estudo foi investigar os 
efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI) em comparação ao treinamento 
intervalado de moderada intensidade (TIMI) em mulheres adultas com sobrepeso e 
obesidade. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 PARTICIPANTES 
 

Foram recrutadas 31 mulheres adultas (idade: 36 ± 6 anos), sedentárias, 
classificadas com sobrepeso ou obesidade (massa corporal: 85,0 ± 12,4 kg; índice de 
massa corporal – IMC: > 31,6 ± 4,1 kg/m²), que foram divididas, randomicamente por 
sorteio, para a formação de dois grupos (16 mulheres no TIAI e 15 mulheres no TIMI). 

Adicionalmente, as participantes não poderiam estar envolvidas em nenhum tipo de 
tratamento farmacológico, nem em algum tipo de dieta restritiva. 
 
2.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 
 

Os sujeitos realizaram uma avaliação inicial e foram alocados em: (1) grupo 
treinamento intervalado de alta intensidade que realizou 3 sessões semanais de 
treinamento intervalado de alta intensidade, em quadra ou pista de corrida, durante 6 
semanas; (2) grupo treinamento intervalado de moderada intensidade que realizou 3 
sessões semanais de treinamento intervalado de moderada intensidade, em quadra ou 
pista de corrida, durante 8 semanas. Na primeira e na oitava semana foram analisados, dos 
dois grupos, massa corporal e IMC por meio de bioimpedância, RCQ e circunferência de 
cintura por meio de fita métrica. 

 Foram recrutadas 31 mulheres adultas (idade: 36 ± 6 anos), sedentárias, 
classificadas com sobrepeso ou obesidade (massa corporal: 85,0 ± 12,4 kg; índice de 
massa corporal – IMC: > 31,6 ± 4,1 kg/m²), que foram divididas, randomicamente por 
sorteio, para a formação de dois grupos (16 mulheres no TIAI e 15 mulheres no TIMI). 

Adicionalmente, as participantes não poderiam estar envolvidas em nenhum tipo de 
tratamento farmacológico, nem em algum tipo de dieta restritiva. 

    
2.3 MASSA CORPORAL E ANTROPOMETRIA 
 

A massa corporal foi mensurada por meio de bioimpedância multifrequencial 
(Inbody® 570, Inc. Seul, Coreia), para estatura foi utilizado o estadiômetro (Sanny, 
Standard®).  

O índice de massa coporal (IMC) foi calculado a partir da divisão da massa corporal 
(kg) pelo quadrado da estatura (m) (IMC = massa corporal/estatura²). Para as medidas de 
circunferência de cintura (CC) e circunferência de quadril (CQ), utilizou-se uma fita não 
extensível de marca Sanny - Starrett 2m SN-4010, com capacidade para medir até 2 metros 
e precisão de 0,1 cm. A relação cintura quadril (RCQ) foi calculada pela divisão da CC pela 
CQ. 

 
2.4 TREINAMENTO FÍSICO 
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O grupo (1) realizou 3 sessões semanais de (TIAI), ao redor de uma quadra ou pista 
de corrida, realizando protocolo de 4 x 4 min à 80-90% do VO2máx alternado por 3 min de 
recuperação à 50-55% do VO2máx. O grupo (2) realizou 3 sessões semanais TIMI, ao redor 
de uma quadra ou pista de corrida, realizando protocolo de 5 x 4 min à 60-70% do VO2máx 
alternado por 3 min de recuperação ativa à 55-60% do VO2máx. 
 
2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram apresentados em média e desvio padrão. Para a estatística 
inferencial foi adotado modelo de análise de intenção de tratamento. A comparação entre 
grupos e momentos foi realizada por meio da análise de variância a dois fatores (grupo e 
momento) com medidas repetidas no segundo fator. Quando observada diferença 
significativa, foi aplicado o post-hoc de Bonferroni. As análises respeitaram o pressuposto 
de esfericidade avaliada pelo teste de Mauchly e aplicado a correção de Greenhouse-
Geisser quando necessária. Foi adotado 5% como nível de significância. Os dados foram 
analisados utilizando o programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 20.0 ® 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados finais das avaliações de massa corporal, IMC, RCQ e CC, efetuadas 
antes e após período de intervenções são apresentados na tabela 1. 

Tabela 1. Parâmetros da avaliação de idade, estatura, massa corporal, rcq e circunferência 
de cintura e quadril de mulheres adultas com sobrepeso ou obesidade submetidas ao 
treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI) ou ao treinamento intervalado de 
moderada intensidade (TIMI). 

IMC: índice de massa corporal, RCQ: razão cintura/quadril, CC: circunferência de cintura. 

 

Para a massa corporal não houve efeito de grupo (F1,58 = 0,06; P = 0,803; 2 = 0,00), 

momento (F1,58 = 0,41; P = 0,523; 2 = 0,01) ou interação entre grupo e momento (F1,61 = 

0,00; P = 0,972; 2 = 0,00). Para o IMC não houve efeito de grupo (F1,58 = 0,01; P = 0,912; 

2 = 0,00), momento (F1,58 = 0,01; P = 0,929; 2 = 0,00) ou interação entre grupo e momento 

(F1,61 = 0,01; P = 0,939; 2 = 0,00). 

Para a CC não houve efeito de grupo (F1,58 = 0,58; P = 0,451; 2 = 0,01), momento (F1,58 

= 0,56; P = 0,458; 2 = 0,01) ou interação entre grupo e momento (F1,61 = 1,34; P = 0,252; 

2 = 0,02). Para a RCQ não houve efeito de grupo (F1,58 = 4,36; P = 0,041; 2 = 0,07), com 
menores valores no grupo TIAI. No entanto, não houve efeito de momento (F1,58 = 0,01; P 

= 0,943; 2 = 0,00) ou interação entre grupo e momento (F1,61 = 0,11; P = 0,737; 2 = 0,00). 

Variáveis TIAI  TIMI 

 Pré Pós  Pré Pós 

Idade (anos) 31 ± 8 -  33 ± 6 - 

Estatura (cm) 161,4 ± 3,80 -  164 ± 9 - 

Massa Corporal (kg) 82,9 ± 18,5 76,8 ± 14,6  86,0 ± 14,2 81,2 ± 12,3 

IMC (kg/m²) 31,75 ± 6,66 29,24 ± 4,49  32,38 ± 3,09 30,78 ± 2,47 

RCQ  0,82 ± 0,93 0,80 ± 1,23  0,84 ± 0,70 0,83 ± 0,55 

CC (cm) 88,8 ± 11,8 84,4 ± 12,2  89,5 ± 4,5 87,8 ± 3,3 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir dos resultados do presente estudo, conclui-se que oito semanas de 
treinamento intervalado de moderada ou alta intensidade não promoveram alterações no 
IMC, CC ou RCQ de mulheres adultas com sobrepeso e obesidade.  

Nesse sentido, vale destacar que o treinamento intervalado de alta intensidade tem 
se mostrado efetiva para melhoras desses indicadores. No entanto, seu efeito é modesto 
(ANDREATO et al., 2019). Assim, pode-se sugerir que o tempo de seguimento adotado foi 
insuficiente para promoção desses benefícios.  

Ainda, o presente estudo conduziu uma análise por intenção de tratamento, diferente 
da maior parte dos estudos envolvendo o TIAI (ANDREATO et al., 2019). Esse fator pode 
der reduzido o poder estatístico das análises, uma vez que o modelo intervalado adotado 
neste estudo gerou uma perda amostral significativa. 
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