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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 
composição corporal de mulheres com sobrepeso e obesidade. Para tanto, 31 mulheres 
adultas obesas (massa corporal: 85,0 ± 12,4 kg; 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. Após 6 semanas de treinamento não foram encontradas diferenças para a massa 
corporal, massa gorda corporal, massa magra e massa óssea (p>0,05) em nenhum dos 
grupos. Além disso, não houve diferença entre grupos (p>0,05). Com base nos resultados 
obtidos, concluiu-se que, 6 semanas de treinamento intervalado não foi suficiente para gerar 
alterações na composição corporal de mulheres adultas com sobrepeso e obesidade. 
 

PLAVRAS-CHAVE: Estilo de Vida Sedentário; Exercício Aeróbio; Exercício Físico. 
 

1.         INTRODUÇÃO 
 
Nos últimos anos o treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI) 

ganhou muita popularidade, com diversos estudos demonstrando a 
efetividade desse modelo de treinamento para melhora da composição 
corporal e melhora da aptidão física (MAILLARD et al., 2018; VIANA et al., 
2019; WEWEGE et al., 2017). 

Além disso, há questionamentos de que o benefício superior, em 
alguns casos do TIAI, poderia não ser especificamente em decorrência da 
maior intensidade, mas decorrente do modelo de treinamento, o qual é 
intervalado (JIMÉNEZ-PAVÓN; LAVIE, 2017). Nesse sentido, alguns estudos 
já evidenciaram a efetividade do treinamento intervalado de moderada 
intensidade (TIMI) para a melhora de algumas variáveis relacionadas à saúde 
(LAMINA; OKOYE, 2012; RACIL et al., 2016), mostrando em alguns estudos 
resultados semelhantes ao TIAI para algumas dessas variáveis (RACIL et al., 
2013; RAKOBOWCHUK et al., 2012). No entanto, ainda existe uma lacuna 
sobre o entendimento da efetividade do TIMI no processo de emagrecimento. 
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Diante disso, o objetivo do presente estudo será investigar os efeitos 
do TIAI em comparação ao TIMI em mulheres adultas com sobrepeso e 
obesidade sobre a composição corporal. 

 
2.         MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 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.  

O estudo teve duração de oito semanas, onde na primeira e oitava, os 
participantes realizaram as avaliações para estimar a composição corporal por 
meio da bioimpedância multifrequencial. 
 
2.2 PARTICIPANTES 

 
Participaram deste estudo 31 mulheres adultas (idade: 36 ± 6 anos), 

sedentárias, enquadradas com sobrepeso ou obesidade (massa corporal: 
85,0 ± 12,4 kg; índice de massa corporal – IMC: 31,6 ± 4,1 kg/m2), sendo 
divididas randomicamente por sorteio, formando dois grupos (16 mulheres no 
TIAI e 15 mulheres no TIMI). As participantes não poderiam estar envolvidas 
em nenhum tipo de tratamento farmacológico, nem em algum tipo de dieta 
restritiva.  
 
2.3 COMPOSIÇÃO CORPORAL  

 
A composição corporal foi estimada por meio de bioimpedância 

multifrequencial (Inbody® 570, Inc. Seul, Coreia), para avaliação da estatura 
foi utilizado o estadiômetro (Sanny, Standard®). Para tanto, os sujeitos foram 
solicitados a seguir as recomendações: (a) jejum de 4 horas; não poderá ser 
ingerido nenhum tipo de líquido ou sólido; (b) urinar 30 minutos antes do teste; 
(c) não realizar exercícios físicos moderados ou intenso 24 horas antes do 
teste; (d) não ingerir bebidas com cafeína 12 horas antes do teste, café e 
refrigerante; não ingerir medicamentos diuréticos 24 horas antes do teste 
(GUEDES, 2013). 
 
2.4 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. 

 
2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
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Os dados foram analisados utilizando o programa Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS) 20.0® e apresentados em média e desvio padrão. 
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. Para a análise de variância foi adotado modelo de análise 
de intenção de tratamento. Adotou-se 5% como nível de significância.  
 

3.        RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Tabela 1. Composição corporal 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 

Idade (anos) 30 ± 6 -  31 ± 7 - 
 Massa corporal (kg) 85,5 ± 13,9 83,2 ±15,5  84,5 ± 10,9 82,4 ± 12,6 
 Massa gorda (kg) 37,7 ± 10,2 38,2 ± 9,9  35,8 ± 7,3 34,8 ± 7,8 
 Massa gorda (%) 43,5 ± 5,7 44,4 ±5,2  42,2 ± 5,3 42,4 ± 5,5 
 Massa magra (kg) 45,0 ± 5,5 44,1 ± 5,2  45,9 ± 6,1 45,7 ± 6,0 
 Massa magra (%) 53,3 ± 5,3 54,3 ± 9,5  54,4 ± 55,9 55,9 ± 7,1 
 Massa óssea (kg) 2,7 ± 0,3 2,7 ± 0,3  2,8 ± 0,4 2,8 ± 0,4 
 Massa óssea (%) 3,2 ± 0,4 3,3 ± 0,6  3,3 ± 0,4 3,4 ± 0,5 

Valores expressos em média ± desvio padrão. IMC: índice de massa corporal. a: 
diferença entre grupos (p < 0,05). 

 

     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 a massa gorda absoluta não houve efeito de grupo (F1,58 = 1,38; P = 

0,244; 2 = 0,02), momento (F1,58 = 0,01; P = 0,905; 2 = 0,00) ou interação 

entre grupo e momento (F1,61 = 0,12; P = 0,733; 2 = 0,00). Para a massa gorda 

relativa não houve efeito de grupo (F1,58 = 1,35; P = 0,249; 2 = 0,02), momento 

(F1,58 = 0,14; P = 0,714; 2 = 0,00) ou interação entre grupo e momento (F1,61 

= 0,06; P = 0,810; 2 = 0,00). 
      Para a massa magra absoluta não houve efeito de grupo (F1,58 = 0,67; P = 

0,416; 2 = 0,01), momento (F1,58 = 0,14; P = 0,708; 2 = 0,00) ou interação 

entre grupo e momento (F1,61 = 0,06; P = 0,808; 2 = 0,00). Para a massa 

magra relativa não houve efeito de grupo (F1,58 = 0,67; P = 0,416; 2 = 0,01), 

momento (F1,58 = 0,50; P = 0,482; 2 = 0,01) ou interação entre grupo e 

momento (F1,61 = 0,02; P = 0,891; 2 = 0,00). 
      Para a massa óssea absoluta não houve efeito de grupo (F1,58 = 0,82; P = 

0,368; 2 = 0,01), momento (F1,58 = 0,17; P = 0,682; 2 = 0,00) ou interação 

entre grupo e momento (F1,61 = 0,06; P = 0,809; 2 = 0,00). Para a massa 

magra relativa não houve efeito de grupo (F1,58 = 0,66; P = 0,421; 2 = 0,01), 

momento (F1,58 = 0,30; P = 0,585; 2 = 0,01) ou interação entre grupo e 

momento (F1,61 = 0,00; P = 0,986; 2 = 0,00). 
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4         CONSIDERAÇÕES FINAIS 
              
           Com base nos resultados evidenciados no estudo em questão, 
concluiu-se que, 6 semanas de treinamento intervalado não foi suficiente para 
gerar alterações na composição corporal de mulheres adultas com sobrepeso 
e obesidade. Esse desfecho pode estar associado ao pouco tempo de 
intervenção e o alto número de desistências. Além disso, 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 ter 
reduzido o poder estatístico das análises, uma vez que o modelo intervalado 
adotado neste estudo gerou uma perda amostral significativa. 
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