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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 a aptidão 
aeróbia e taxa metabólica basal em 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 seis 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. Pré e pós intervenções 
foram conduzidas avaliações para a aptidão aeróbia por teste progressivo máximo e taxa 
metabólica de repouso por avaliação direta do consumo de oxigênio. Para a aptidão aeróbia 

não houve efeito de grupo (F1,58 = 0,38; P = 0,539; 2 = 0,01), momento (F1,58 = 2,60; P = 

0,112; 2 = 0,04) ou interação entre grupo e momento (F1,61 = 0,47; P = 0,494; 2 = 0,01). Para 

a taxa metabólica basal não houve efeito de grupo (F1,58 = 0,36; P = 0,550; 2 = 0,01), 

momento (F1,58 = 0,29; P = 0,592; 2 = 0,01) ou interação entre grupo e momento (F1,61 = 0,20; 

P = 0,655; 2 = 0,00). Assim, com base nos resultados, o TIAI e TIMI foram insuficientes para 
causar alterações significativas na aptidão aeróbia e taxa metabólica de repouso após 6 
semanas de treinamento. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Consumo Máximo de Oxigênio; Estilo de Vida Sedentário; Exercício 
Aeróbio. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A obesidade é uma doença multifatorial caracterizada essencialmente 
pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Mundialmente, em 2013, 36,9 % 
dos homens e 38,0 % das mulheres apresentaram índice de massa corporal 
(IMC) > 25 kg/m² e em alguns países mais de 50% da população apresenta 
IMC > 25 kg/m² (NG et al., 2014). Esse é um fato preocupante, pois a 
obesidade é responsável quarta maior causa dos óbitos em todo o mundo 
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2009). 

Esse acúmulo excessivo da gordura corporal pode ser originado por 
diversos fatores, como, por exemplo, causas genéticas, disfunções 
hormonais, falhas em receptores relacionados a processos de fome e 
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saciedade, ou alimentação excessiva me fases específicas da vida 
(FRIEDMAN, 2009; DIETZ, 1994). 

Nos últimos anos o treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI) 
ganhou popularidade e tem apresentado resultados positivos na melhora da 
composição corporal de indivíduos com sobrepeso e obesidade (TJØNNA et 
al., 2008; TRAPP et al., 2008; WHYTE et al., 2010). No entanto, o efeito do 
treinamento intervalado de alta intensidade sobre alguns mecanismos 
fisiológicos relevantes para o controle ponderal ainda é pouco conhecido 
(ANDREATO, 2019).  

À vista dos pontos discutidos, o objetivo central do presente estudo foi 
investigar os efeitos do TIAI e treinamento intervalado de moderada 
intensidade (TIMI) sobre a aptidão aeróbia e taxa metabólica basal em 
mulheres 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 
6 semanas. 

Na primeira e oitava semana os participantes passaram por avaliações 
da aptidão aeróbia por teste progressivo máximo por avaliação direta do 
consumo de oxigênio.  
 
2.3      APTIDÃO AERÓBIA 
 

A determinação do VO2pico foi realizada por meio de um teste de rampa, 
com estágio de um minuto, em esteira rolante até a exaustão voluntária. O 
consumo de oxigênio foi mensurado durante todo o teste e a média dos 
últimos trinta segundos foi definida como VO2pico, foi utilizado para avaliação o 
equipamento VO2000 da MedGraphics® (St. Paul, MN, EUA), transferindo os 
dados para o software Aerograph®. Ao final de cada estágio os participantes 
informaram a percepção subjetiva de esforço, por meio do uso da escala de 
Borg 6-20 (BORG, 1982). Adicionalmente, a frequência cardíaca foi 
monitorada com o auxílio de um frequencímetro (Polar®) integrado 
equipamento ao software Aerograph®. 
 
2.4      TAXA METABÓLICA DE REPOUSO 
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A taxa metabólica de repouso, foi estimada pela avaliação do consumo 

de oxigênio durante 30 minutos, com os indivíduos deitados, no equipamento 
VO2000 da MedGraphics (St. Paul, MN, EUA). 
 
2.5      TREINAMENTO FÍSICO 
 

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. 
 
2.6      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 DISCUSSÕES 

Os resultados das avaliações do consumo máximo de oxigênio e da taxa 
metabólica de repouso efetuadas antes e após período de intervenções são 
apresentados na tabela 1. 
Tabela 1. Consumo máximo de oxigênio e taxa metabólica de basal de mulheres 
adultas com sobrepeso ou obesidade submetidas ao treinamento intervalado de 
alta intensidade (TIAI) ou ao treinamento intervalado de moderada intensidade 
(TIMI). 
 

Variáveis 
TIAI (n= 16)  TIMI (n= 15) 

Pré Pós  Pré Pós 

VO2máx (ml/kg/min) 23,1 ± 4,7 25,9 ± 6,3  24,7 ± 3,9 25,8 ± 3,6 

TMB (kcal) 1439 ± 350 1519 ± 255  1426 ± 390 1434 ± 296 

Valores expressos em média ± desvio padrão. VO2máx:consumo máximo de oxigênio, 
TMB: taxa metabólica de basal. 

 

Para a aptidão aeróbia não houve efeito de grupo (F1,58 = 0,38; P = 

0,539; 2 = 0,01), momento (F1,58 = 2,60; P = 0,112; 2 = 0,04) ou interação 

entre grupo e momento (F1,61 = 0,47; P = 0,494; 2 = 0,01). Para a taxa 

metabólica basal não houve efeito de grupo (F1,58 = 0,36; P = 0,550; 2 = 0,01), 

momento (F1,58 = 0,29; P = 0,592; 2 = 0,01) ou interação entre grupo e 

momento (F1,61 = 0,20; P = 0,655; 2 = 0,00). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados evidenciados no presente estudo, concluiu-
se que não foram observadas diferenças significativas na aptidão aeróbia e 
taxa metabólica basal, devido ao alto número de desistências em ambos os 
grupos e o pouco tempo de intervenção. 
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