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RESUMO
O excesso de peso e a obesidade podem ser uma consequência do desequilíbrio gerado pela
energia diária ingerida e a despendida. Um dos componentes da energia gasta diariamente é
aquele gerado pelas atividades físicas. O incremento no dispêndio energético (DE) provocado
pelo exercício físico pode proporcionar melhoras na composição corporal. Nessa perspectiva,
o treinamento concorrente (TC) vem sendo utilizado como estratégia para aumentar o DE
tanto durante o treino quanto após o exercício. Contudo, nesse tipo de treino, pouco se sabe
sobre a influência da ordem de execução dos exercícios aeróbio e de força sobre o DE e o
consumo excessivo de oxigênio pós-exercício (EPOC). Sendo assim, este estudo teve como
finalidade verificar se há diferença no DE agudo de mulheres jovens, durante o período de
treino e nos 60 minutos subsequentes, derivada da ordem dos exercícios no TC. Para isso,
foram recrutadas oito mulheres jovens e fisicamente ativas que, após as avaliações iniciais,
tiveram seu consumo de oxigênio medido continuamente durante duas sessões de treino,
aeróbio–força (AF) e força–aeróbio (FA), e nos seus 60 minutos subsequentes. As médias do
DE líquido no treino foram 210,7±27,1 kcal (FA) e 209,8±44,1 kcal (AF) e no pós-treino
foram 27,068±12,893 kcal (FA) e 23,605±16,850 kcal (AF). Embora não tenha sido realizada
análise estatística inferencial, ressalta-se que estão muito próximos os valores encontrados no
presente estudo, tanto durante os treinos quanto nos períodos em que o EPOC foi medido,
sugerindo não haver diferença no DE agudo derivada da ordem dos exercícios.

ABSTRACT
Overweight and obesity may be a consequence of the imbalance generated by the caloric
intake and energy expended dailies. One of the components of energy expenditure (EE) daily
is the one generated by physical activity. The increase in EE generated by physical exercise
may provide improvements in body composition. This way, the concurrent training (CT) has
been used as strategy to increase both the EE during training as after exercise. However, in
CT, little is known about the influence of the order of execution of aerobic and strength
exercises on EE and on excess post-exercise oxygen consumption (EPOC). Thus, the purpose
of this study was to verify whether there is difference in the acute EE from young women
during the training period and within 60 minutes after, derived of the order of exercises in CT.
For this, eight physically active young women were recruited and, after the initial
assessments, they had their oxygen consumption measured continuously during two sessions,
aerobic-strength (AS) and strength-aerobic (SA), and during 60 minutes after the sessions.
The results were 210.7±27.1 kcal (SA) and 209.8±44.1 kcal (AS) and post-training
were 27.068±12.893 kcal (SA) and 23.605±16.850 kcal (AS). Although inferential statistical
analysis was not done, stands out that values found in this study are very close, both during
the trainings as in the periods that the EPOC was measured, suggesting no difference in acute
EE derived from exercise order.

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO.......................................................................................................... 7

2

REVISÃO DE LITERATURA................................................................................. 9

2.1

METABOLISMO ENERGÉTICO.............................................................................. 9

2.2

DISPÊNDIO ENERGÉTICO...................................................................................... 10

2.3

CONSUMO DE OXIGÊNIO....................................................................................... 11

2.4

CONSUMO EXCESSIVO DE OXIGÊNIO PÓS-EXERCÍCIO................................. 11

2.5

MENSURAÇÃO INDIRETA DE ENERGIA............................................................. 13

2.5.1 Calorimetria indireta de circuito aberto.................................................................. 13
2.6

AVALIAÇÃO DO DISPÊNDIO ENERGÉTICO....................................................... 14

2.6.1 Avaliação do dispêndio energético em exercício..................................................... 15
2.6.2 Avaliação do dispêndio energético no período de recuperação............................. 16
2.7

TREINAMENTO CONCORRENTE.......................................................................... 16
Ordem

dos

exercícios

no

treinamento

concorrente

e

dispêndio

2.7.1 energético.................................................................................................................... 17
3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS............................................................ 20

3.1

PROBLEMA DA PESQUISA..................................................................................... 20

3.2

DELINEAMENTO DA PESQUISA........................................................................... 20

3.3

DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS................................................... 20

3.4

POPULAÇÃO E AMOSTRA..................................................................................... 20

3.4.1 População................................................................................................................... 20
3.4.2 Tipo de Amostra......................................................................................................... 20
3.4.3 Cálculo Amostral....................................................................................................... 21
3.4.4 Critérios de Inclusão.................................................................................................. 21
3.4.5 Fator Limitante do Estudo........................................................................................ 21
3.5

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS.......................................................... 22

3.6

DESENHO EXPERIMENTAL DO ESTUDO............................................................ 23

3.7

MÉTODO DE ABORDAGEM................................................................................... 24

3.7.1 Realização dos Testes Pré-Protocolos...................................................................... 24
3.7.1.1 Primeira Fase – Caracterização da Amostra................................................................ 24
3.7.1.2 Segunda Fase – Determinação de Cargas.................................................................... 26
3.7.2 Aplicação dos Protocolos........................................................................................... 28

3.7.2.1 Terceira Fase................................................................................................................ 29
3.8

CÁLCULO DO DISPÊNDIO ENERGÉTICO............................................................ 30

3.9

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS.................................................... 30

4

RESULTADOS.......................................................................................................... 32

4.1

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA...................................................................... 32

4.2

VO2 RELATIVO À MASSA CORPORAL TOTAL.................................................. 32
DISPÊNDIO ENERGÉTICO LÍQUIDO DOS PROTOCOLOS DE TREINO

4.3

APLICADOS............................................................................................................... 34

5

DISCUSSÃO............................................................................................................... 37

6

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................... 40
REFERÊNCIAS......................................................................................................... 41
Anexo 1 (Termo de Consentimento Informado).......................................................... 44
Anexo 2 (PAR-Q e VOCÊ).......................................................................................... 46
Anexo 3 (Carta de Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS).......... 47

1

INTRODUÇÃO
O excesso de peso e a obesidade são considerados graves problemas de saúde pública

na atualidade, visto que predispõem indivíduos de diversas faixas etárias ao desenvolvimento
de uma série de doenças (MONTEIRO, RIETHER E BURINI, 2004). Essas características
podem estar ligadas a fatores genéticos, mas podem, principalmente, ser uma consequência do
desequilíbrio gerado pela energia diária ingerida e a despendida (balanço energético), devido
a maus hábitos alimentares e ao sedentarismo (PINTO, 2007), motivo que tem levado a
comunidade científica a buscar estratégias eficazes no seu tratamento e prevenção.
Quando a quantidade de energia ingerida for superior às demandas energéticas diárias,
as calorias excedentes são armazenadas como gordura no tecido adiposo (balanço energético
positivo), ao passo que se as necessidades forem superiores àquelas produzidas pela ingesta
calórica (balanço energético negativo), tem-se a redução da massa corporal do indivíduo.
Um dos componentes da energia gasta diariamente é aquele gerado pelas atividades
físicas espontâneas ou voluntárias. Sendo assim, o incremento no dispêndio energético (DE)
gerado

pelo

exercício

físico

repercute

diretamente

sobre

o

balanço

energético

(POHELMAN et al., 2002), podendo proporcionar melhoras na composição corporal do
indivíduo. Desta forma, o exercício físico regular é uma intervenção de fundamental
importância para o combate ao sobrepeso e à obesidade.
Durante muito tempo o treino aeróbio (TA) e a diminuição na quantidade de energia
ingerida foram apontados como meio mais eficaz para a redução de massa corporal. Contudo,
essa estratégia pode contribuir para perda de massa magra e consequentemente a redução da
taxa metabólica de repouso (TMR) em indivíduos submetidos à dieta de restrição alimentar
muito severa (MEIRELLES; GOMES, 2004). Assim, além de proporcionar o ganho de força,
de resistência e de potência muscular, o treino de força (TF) passou a ser reconhecido,
também, em programas de treinamento físico cujo propósito seja o emagrecimento.
Nessa perspectiva, a combinação do TA e do TF em uma mesma sessão – denominada
treino concorrente (TC) – torna-se eficaz no favorecimento de mudanças na composição
corporal de sujeitos com excesso de peso. O TC vem, então, sendo utilizado como estratégia
para aumentar o DE tanto durante o treino quanto após o exercício, pois, na fase de
recuperação posterior a uma sessão de treinamento físico, a taxa metabólica permanece mais
elevada do que os níveis pré-exercício até que o organismo retorne ao equilíbrio,
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momento denominado Consumo Excessivo de Oxigênio Pós-exercício (EPOC). O EPOC
determina o DE e depende do método de treinamento empregado.
Contudo, no TC, devido à escassez de estudos publicados (DRUMMOND et al., 2005,
LIRA et al., 2007, PANISSA et al., 2009), pouco se sabe sobre a influência da ordem de
execução dos exercícios aeróbio e de força sobre o DE e o EPOC. Sendo assim, ao se elaborar
um programa de TC, depara-se frequentemente com a dúvida se há diferença no incremento
do DE resultante da ordem dos exercícios executados, ou seja, se para esse fim, o melhor seria
realizar o exercício aeróbio seguido pelos de força ou na ordem inversa.
Além do reduzido número de publicações não trazer consenso sobre a influência da
ordem de execução destes exercícios sobre o DE, estes estudos tiveram suas amostras
compostas apenas por homens. Com base nessas questões, este estudo teve como finalidade
verificar se há diferença significativa no DE em mulheres jovens, derivada da ordem dos
exercícios aeróbio e de força em sessão de TC. Possuiu, ainda, como objetivo específico,
mensurar o DE de forma aguda de duas sessões TC com ordem alternada dos exercícios,
sendo uma delas de exercício aeróbio seguido por exercícios de força (AF) e a outra de
exercícios de força seguido por exercício aeróbio (FA) considerando tanto a sessão de treino
quanto o período de recuperação de 60 minutos.
Essa monografia está dividida, além desse capítulo introdutório, em mais cinco
capítulos. O segundo capítulo contém a revisão de literatura apresentando os seguintes temas:
metabolismo energético, dispêndio energético, consumo de oxigênio, EPOC, mensuração
indireta de energia, avaliação do dispêndio energético e treinamento concorrente. O capítulo 3
descreve os procedimentos metodológicos aplicados. O quarto capítulo apresenta os
resultados encontrados até o presente momento. O capítulo 5 é reservado à discussão dos
resultados e, por fim, no capítulo 6 são apresentadas as considerações finais e perspectivas.
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2

REVISÃO DE LITERATURA

2.1

METABOLISMO ENERGÉTICO
Metabolismo energético é a soma de todas as reações bioquímicas que ocorrem no

organismo, incluindo as de síntese (anabólicas) e as de decomposição (catabólicas), ou seja,
compreende todas as vias utilizadas pelo organismo para obter, por meio da oxidação dos
nutrientes contidos nos alimentos ingeridos, a energia necessária para prover as funções vitais
do organismo. O metabolismo é influenciado pela composição corporal do indivíduo e é
determinado principalmente por fatores como a massa livre de gordura, a massa de gordura, a
idade e o sexo (FERREIRA et al., 2006).
Conforme Diener (1997), em uma série de passos bioquímicos que ocorrem no citosol
e nas mitocôndrias, a energia química potencial contida nas ligações dos substratos
energéticos é liberada por oxidação destes dentro das células. Processo que consome oxigênio
e produz água, gás carbônico, energia química armazenada nas ligações fosfato do trifosfato
de adenosina (ATP) e calor que é dissipado para o meio ambiente. Aproximadamente 40% da
energia liberada durante o metabolismo da glicose e das gorduras são transformados em
energia química armazenada no ATP e os outros 60% são liberados sob a forma de calor
(WILMORE; COSTILL, 2001). O ATP é uma forma de armazenamento de energia
intracelular prontamente disponível para realizar trabalho químico ou mecânico, por meio da
sua hidrólise em difosfato de adenosina, com liberação da energia armazenada. Assim, a
energia química dos carboidratos, das gorduras e das proteínas é convertida pelos músculos
em energia mecânica para a realização de movimentos (PINTO, 2007).
Em repouso o organismo geralmente utiliza a energia proveniente dos carboidratos e
das gorduras (WILMORE; COSTILL, 2001), sendo a contribuição das proteínas
significativamente mais reduzida (FOX, BOWERS e FOSS, 1991). No exercício, os
carboidratos e as gorduras também são os principais substratos energéticos utilizados, tendo
as proteínas uma menor participação. Fatores como a dieta, a intensidade e a duração do
exercício vão determinar qual a participação das gorduras e dos carboidratos como fonte
energética (THOMPSON et al., 1998; POWERS; HOWLEY, 2005), ocorrendo uma maior
participação dos carboidratos nos exercícios de moderada à alta intensidade e das gorduras
nos exercícios de baixa intensidade (THOMPSON et al., 1998).
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2.2

DISPÊNDIO ENERGÉTICO
A compreensão dos fatores que influenciam o balanço energético é de fundamental

importância para o entendimento da regulação da massa corporal total do indivíduo
(MEIRELLES; GOMES, 2004).
O balanço energético depende do DE do indivíduo. O DE inclui a taxa metabólica
basal (TMB), a termogênese dos alimentos e a energia gasta com o exercício físico
(POWERS; HOWLEY, 2005).
Conforme Diener (1997), a TMB representa a energia despendida por um indivíduo
mantido em repouso, em um ambiente termicamente neutro, pela manhã, ao acordar (após 12
horas de jejum) e depende da massa corporal magra e, em menor extensão, da idade, do sexo
e de fatores familiares.
Powers e Howley (2005) observam que, devido à dificuldade de mensuração nas
condições supracitadas, os cientistas têm mensurado a taxa metabólica de repouso (TMR) em
seu lugar, para qual o indivíduo, após aproximadamente quatro horas da ingestão de uma
refeição leve, vai ao local onde, cerca de trinta a sessenta minutos depois, a mensuração é
realizada. A TMR apresenta uma variação de cerca de 10% da TMB.
Meirelles e Gomes (2004) definem a TMR como sendo o DE necessário à manutenção
dos processos fisiológicos no estado pós-absortivo e, dependendo do nível de atividade física,
pode compreender aproximadamente 60 a 70% do DE total. A termogênese dos alimentos,
como sendo o aumento da taxa metabólica acima dos valores de repouso em resposta ao
consumo de uma refeição e que corresponde a aproximadamente 10% do DE total. A
atividade física, como sendo o componente mais variável e que diz respeito ao DE necessário
à atividade muscular esquelética. Em sedentários, representa aproximadamente 15% do DE
total, enquanto em indivíduos fisicamente ativos, pode chegar a compreender cerca de 30%.
Devido à grande participação da TMB no gasto energético, é grande o interesse em
intervenções que alterem a composição corporal do indivíduo para que se possa potencializar
o aumento na TMR e consequentemente na TMB e assim facilitar o emagrecimento. Nessas
condições basicamente os carboidratos e as gorduras fornecem energia para a atividade
celular (MCARDLE, KATCH E KATCH, 1992).
Segundo Bryner et al. (1999) as variáveis do treinamento físico irão influenciar a
magnitude do DE acumulado em uma semana e, dependendo da dieta alimentar, o exercício
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físico pode contribuir para o balanço energético favorável à diminuição da massa corporal
total, mantendo-se a massa corporal magra.
Para Pohelman et al. (2002), Meirelles e Gomes (2004) e Foureaux, Pinto e Dâmaso
(2006), a atividade física pode provocar o aumento no DE total de forma aguda, pelo próprio
custo energético da realização dos exercícios e durante a fase de recuperação.
2.3

CONSUMO DE OXIGÊNIO
O consumo de oxigênio (VO2) representa a capacidade de o organismo transportar e

utilizar o oxigênio para a transferência de energia. Ele reflete o volume de oxigênio
consumido por unidade de tempo, podendo ser expresso em valor absoluto (l.min-1) ou
(ml.min-1), ou por quilograma corporal (ml.kg-1.min-1) (MCARDLE, KATCH E KATCH,
2002) e depende da idade, do sexo, da composição corporal do indivíduo e demonstra a
condição física do mesmo.
O incremento na sobrecarga de trabalho provoca o aumento do VO2. No entanto, nos
estágios iniciais do trabalho, ocorre um retardo na captação do O2 (déficit de O2) até se
alcançar o equilíbrio, pois até se atingir um ritmo estável entre o VO2 e a demanda energética
do exercício, a energia é predominantemente proveniente do metabolismo anaeróbio. Quando,
independentemente do aumento da sobrecarga de trabalho, o VO2 se estabiliza, alcança-se o
consumo máximo de oxigênio (VO2máx) (MCARDLE, KATCH E KATCH, 1992) e quando a
estabilidade não ocorre, o consumo de oxigênio de pico (VO2pico) (POWERS; HOWLEY,
2005). O VO2máx indica a eficiência dos sistemas cardiovascular, respiratório e metabólico do
indivíduo (MCARDLE, KATCH E KATCH, 1992; POWERS; HOWLEY, 2005).
2.4

CONSUMO EXCESSIVO DE OXIGÊNIO PÓS-EXERCÍCIO
Após o exercício, apesar de não haver mais trabalho ativo dos músculos, o consumo de

oxigênio permanece temporariamente elevado. Essa quantidade de oxigênio consumida na
recuperação após um exercício, acima daquela que seria consumida normalmente em repouso
em um mesmo período de tempo, é definida como consumo excessivo de oxigênio
pós-exercício (EPOC). A Figura 1 demonstra a demanda de O2 durante o exercício e a
recuperação, ilustrando o déficit de O2 que ocorre no início do exercício e o EPOC que ocorre
após o término do exercício.
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Figura 1 - Demanda de oxigênio durante o exercício e a recuperação, ilustrando o déficit
de oxigênio e o EPOC.

Fonte: Wilmore e Costill (2001).

O EPOC decorre da combinação das diversas variáveis do treinamento (número de
séries, intensidade dos exercícios, intervalo de recuperação entre séries, modo de treinamento,
velocidade de execução do movimento ou ordem dos exercícios) e as possíveis combinações
dessas variáveis repercutem na magnitude e duração do EPOC (MATSUURA, MEIRELLES
E GOMES, 2006; CASTINHEIRAS NETO, SILVA E FARINATTI, 2009; PINTO, LUPI E
BRENTANO, 2011). Ele tem sido dividido em componente rápido, no qual há uma queda
acentuada em seu início, e o prolongado, cuja queda pode durar algumas horas (LIRA et al.,
2007). Estes últimos autores relatam que nos exercícios aeróbios a magnitude e duração do
EPOC parecem estar ligadas à intensidade e duração do exercício, sendo observado que em
exercícios com intensidades entre 50 e 80% do VO2máx e duração de 5 a 20 minutos, o EPOC
apresentou uma duração de até de 35 min; da mesma forma, quando a intensidade é próxima
ao limiar ventilatório e com duração de 20 a 40 minutos, o EPOC raramente excede 40
minutos. Contudo, quando o exercício aeróbio é realizado por mais tempo há aumento da
duração do EPOC. Já com relação aos exercícios de força, a resposta tem sido mais variável
do que ocorre com os exercícios aeróbios e essa maior variação parece ser consequência da
possibilidade das diversas combinações das variáveis do treinamento supracitadas, além do
nível de aptidão física, idade, sexo e composição corporal do sujeito.
Segundo Foureaux, Pinto e Dâmaso (2006), estudos têm sugerido que quanto maior a
intensidade do exercício, para um mesmo volume de treino, maior será o prolongamento do
EPOC, já que esta variável causa maior estresse metabólico, sendo necessário,
consequentemente, maior dispêndio energético para o retorno à homeostase. A intensidade e a
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duração do exercício definem o EPOC (GORE; WITHERS, 1990). No entanto, a intensidade
do exercício parece afetar tanto a magnitude quanto a duração do EPOC, enquanto a duração
do exercício parece afetar apenas a duração do EPOC (SELDOCK, FISSINGER E MELBY,
1989; FOUREAUX, PINTO E DÂMASO, 2006).
Foureaux, Pinto e Dâmaso (2006) verificaram que estudos que compararam exercício
de força com aeróbio apontaram que o de força, provavelmente, causaria maior distúrbio na
homeostase devido às altas intensidades envolvidas, podendo requerer assim maior gasto
energético tanto durante o exercício quanto durante a recuperação. Esses autores ainda
observam que dois fatores têm sido atribuídos ao fato de o exercício de força produzir maior
EPOC: as respostas hormonais que podem alterar o metabolismo (especificamente
catecolaminas, cortisol e GH) e o dano tecidual acompanhado do estímulo para a hipertrofia
tecidual, pois a síntese de proteína é diminuída durante o exercício, porém ocorre um
fenômeno compensatório após o exercício, no qual o turnover de proteína parece ser
estimulado. O processo de síntese protéica exige alta demanda energética. Esse mecanismo
pode também contribuir para uma longa estimulação do gasto energético após o exercício.
Sendo assim, a mensuração do EPOC é importante para determinar o impacto total do
exercício sobre o balanço energético (JACOBSEN et al., 2005).
2.5

MENSURAÇÃO INDIRETA DE ENERGIA

2.5.1 Calorimetria indireta de circuito aberto
O método indireto tem como base para a mensuração do gasto calórico a quantidade
de trocas gasosas de oxigênio (O2) e dióxido de carbono (CO2) nos pulmões (WILMORE;
COSTILL, 2001). A produção de calor é calculada a partir dos equivalentes calóricos do O2
consumido e do CO2 produzido. Admitindo-se que todo o O2 consumido é utilizado para
oxidar os substratos energéticos e que todo o CO2 produzido é eliminado pela respiração, é
possível calcular a quantidade total de energia.
O circuito aberto, segundo Melo, Tirapegui e Ribeiro (2008), consiste em o avaliado
respirar por uma válvula de duas vias. Por uma das vias é inspirado o ar do ambiente e pela
outra o ar expirado é coletado e analisado. Essa análise pode ser feita em tempo real
(instrumentação computadorizada) ou pode ser armazenada para análise posterior
(espirometria portátil ou de bolsa). A análise é feita em intervalos determinados e depois os
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valores são extrapolados para as 24 horas do dia, a partir de relações e fórmulas específicas. A
calorimetria indireta de circuito aberto é o método mais usado entre as pesquisas científicas e,
segundo Costa, Speridião e Fagundes Neto (2007), tal técnica possui uma boa acurácia à
realização de medidas do DE (2-5% de erro) e tem como vantagem um custo razoável, não
invasivo e simples, adequando-se às condições da presente pesquisa.
2.6

AVALIAÇÃO DO DISPÊNDIO ENERGÉTICO
Para fins de cálculo do DE, com base no método de calorimetria indireta de circuito

aberto, obtém-se a razão entre a quantidade de CO2 liberada pelo organismo e a quantidade de
O2 consumida pelo organismo, que varia conforme o substrato energético que estiver sendo
utilizado (MARCHINI et al., 2005). Como a participação das proteínas é reduzida e como há
a dificuldade destas serem totalmente oxidadas no organismo, sua oxidação é desprezada na
utilização do QR (FOX, BOWERS E FOSS, 1991; PINTO, 2007).
Segundo McArdle, Katch e Katch (1992), os substratos energéticos apresentam
diferentes composições químicas, o que faz cada um necessitar de quantidades diferentes de
O2 para oxidar completamente os átomos de carbono e de hidrogênio presentes na molécula,
até surgirem os produtos terminais de CO2 e água. Logo, a quantidade de CO2 produzida, em
relação ao O2 consumido, varia ligeiramente na dependência do substrato metabolizado.
Razão pela qual, essa relação (VCO2/VO2)- tradicionalmente chamada de quociente
respiratório (QR) (ROBERGS; ROBERTS, 2002) - é utilizada visando identificar a rota
metabólica predominante para a transferência de energia e estimar a produção de calor pelo
corpo.
Estimativas podem ser realizadas, durante o repouso, o exercício e a recuperação, a
partir da mensuração do VO2 e de seu equivalente calórico (Quadro 1). É possível calcular o
DE de uma pessoa média em repouso – sua TMR – supondo-se que a mesma consome
aproximadamente 0,3 litros de O2/min, ou seja, 18 litros de O2/h ou 432 litros de O2/dia. Por
exemplo, um QR de 0,80 em repouso é comum entre pessoas submetidas a uma dieta mista,
valor que apresenta um equivalente calórico (EC) de 4,80 quilocalorias (kcal) para cada litro
de O2 consumido (Quadro 1). Assim, o DE diário pode ser calculado multiplicando-se os
litros de O2 consumidos por dia pelo EC de 4,80 kcal, obtendo-se o total de 2.074 kcal/dia
(WILMORE; COSTILL, 2001).
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Quadro 1 – Equivalente térmico do oxigênio para o QR não-proteico e percentual de quilocalorias
derivado de carboidratos e de gorduras.
Energia
QR
0,707
0,75
0,80
0,82
0,85
0,90
0,95
1,00

Percentual de kcal

kcal por litro de O2
Carboidratos
4,68
0
4,73
15,6
4,80
33,4
4,82
40,3
4,86
50,7
4,92
67,5
4,98
84,0
5,05
100
Fonte: Zuntz (1901 apud McArdle, Katch e Katch, 1992).

Gorduras
100
84,4
66,6
59,7
49,3
32,5
16,0
0

2.6.1 Avaliação do dispêndio energético em exercício
Para exercícios com intensidade constante de leve a moderada, sabe-se que o sistema
que vigora é o aeróbio (com a presença de oxigênio). Comumente os exercícios aeróbios
apresentam um tempo de duração relativamente longo. A fim de estimar o DE desse sistema,
basta fazer uma ou duas medidas de VO2 durante a fase estável de um exercício relativamente
moderado. A partir de então, obtém-se o dispêndio total (bruto) de energia que inclui não
somente o gasto calórico do exercício, mas também aquele na situação de repouso. Sendo
assim, para determinar o custo energético apenas durante o exercício – DE global (líquido) –
subtrai-se a TMR do DE bruto (MCARDLE, KATCH E KATCH, 1992).
Para os exercícios vigorosos como os de força, a via metabólica predominante é a
anaeróbia (sem a presença de O2). Segundo McArdle, Katch e Katch (1992), esse sistema
necessita de energia muito além do sistema aeróbio, o que acaba produzindo o acúmulo de
ácido lático. Por conseguinte, a mensuração do VO2 precisa ir além da sessão de exercício e
considerar também o período de recuperação – já que o O2 desse período é reflexo das
necessidades energéticas do sistema anaeróbio. Para o cálculo do DE do sistema anaeróbio, o
valor da TMR deve ser subtraído tanto do valor do período de exercício, quanto do valor do
período de recuperação e após a subtração, esses dois últimos devem ser somados (DE do
exercício – TMR + DE da recuperação – TMR).
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2.6.2 Avaliação do dispêndio energético no período de recuperação
Para mensurar o dispêndio energético durante o EPOC, deve-se, também, subtrair do
consumo de O2 nesse período, a quantidade que teria sido usada se o indivíduo estivesse em
repouso.
Supondo-se que em um período de recuperação de 45 minutos, o indivíduo consumiu
25,0 litros de O2 e sabendo que a taxa de VO2 em repouso é aproximadamente 0,3 l/min,
multiplica-se essa taxa pelo tempo de recuperação a fim de produzir o equivalente em repouso
(0,3l/min x 45min=13,5 litros). Obtendo-se o equivalente em repouso, subtrai-se o mesmo da
quantidade do consumo de oxigênio em repouso, para obter-se o custo global de oxigênio da
recuperação (25,0 litros – 13,5 litros= 11,5 litros). Para calcular o dispêndio energético de
recuperação em kcal, seria necessário saber qual o equivalente calórico do QR nessa situação.
Supondo-se que cada litro de O2 consumido corresponde a cerca de 5 kcal (MATSUURA,
MEIRELLES E GOMES, 2006), ter-se-ia o produto de 5,0 kcal por 11,5 litros, obtendo-se um
DE de 57,5 kcal nesse período.
2.7

TREINAMENTO CONCORRENTE
Observa-se, geralmente, que o TA, em condições agudas, quando controladas as

variáveis intensidade e duração do treino, incrementa a oxidação de gorduras proporcionando
a redução da massa gorda e corporal total do indivíduo (LIRA et al., 2007). Contudo, esse
tipo de treinamento isolado contribui minimamente para o ganho de massa magra, a qual
parece ser capaz de aumentar a TMB (DOLEZAL; POTTEIGER, 1998; BRYNER et al.,
1999; MEIRELLES; GOMES, 2004) e pode ser adquirida com o TF em condições crônicas.
Contudo, o DE derivado do TF parece depender das combinações entre as variáveis agudas do
TF (intensidade, velocidade de execução, intervalo de recuperação entre as séries, número de
séries e número de sessões) (MEIRELLES; GOMES, 2004; MATSUURA, MEIRELLES E
GOMES, 2006; PINTO, LUPI E BRENTANO, 2011).
É consenso que o TF proporciona um menor impacto metabólico, quando comparado
ao TA durante uma sessão de treino. Entretanto, o treino de força aparece como responsável
pelo maior efeito sobre o DE durante o período de recuperação (FOUREAUX, PINTO E
DÂMASO, 2006; LIRA et al., 2007). Meirelles e Gomes (2004) observam que se o volume
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for a variável de maior impacto sobre o gasto energético nos exercícios de força, para os
indivíduos destreinados ou com excesso de peso não há necessidade de intensidade muito
elevada quando o objetivo é o aumento do DE. Os exercícios de baixa intensidade e maior
duração proporcionam uma maior oxidação de gorduras devido ao gasto energético direto do
exercício (THOMPSON et al., 1998).
Quanto à magnitude e à duração do EPOC, ambas parecem depender diretamente da
intensidade e da duração do exercício. Quando o TA é realizado por mais tempo, há aumento
da duração do EPOC (BORSHEIM; BAHR, 2003 apud LIRA et al., 2007).
Percebe-se que o TA e o TF contribuem de forma distinta com o gasto energético e
que ambos se complementam quando o objetivo principal do treinamento é a redução da
massa gorda do indivíduo. Pinto (2007) observou, em seu estudo com mulheres na prémenopausa e com excesso de peso, que a associação do TA ao TF em uma mesma sessão de
treino provocou um incremento no DE líquido do TF de aproximadamente 20% quando
comparado a uma sessão isolada de TF com as mesmas variáveis do treino, o que somado ao
DE do TA da mesma sessão alcançou valores significativos de DE. Portanto, para manter os
ganhos de massa magra e ao mesmo tempo dispor de um impacto metabólico significativo,
propiciando mudanças significativas na composição corporal, associa-se o TA ao TF como
estratégia para maximizar o gasto energético (LIRA et al., 2007; PINTO, 2007).

2.7.1 Ordem dos exercícios no treinamento concorrente e dispêndio energético
Há carência na literatura de estudos que abordem os efeitos da ordem de execução dos
exercícios no TC sobre o DE agudo.
Drummond et al. (2005) realizaram uma pesquisa semelhante na qual foram aplicados
4 protocolos de treino em 10 homens: aeróbio, força, aeróbio + força e força + aeróbio, e
avaliado seus efeitos sobre o EPOC. O TA foi feito em uma esteira por 25 minutos a 70% do
VO2máx e o TF foi composto por 3 séries com 10 repetições a 70% da carga máxima que os
sujeitos conseguiram executar apenas uma repetição (1RM), em sete exercícios, com intervalo
entre as séries e os exercícios de 1 minuto e 45 segundos. As duas sessões de TC foram
realizadas em dois dias diferentes, com as mesmas variáveis dos treinos supracitadas e com
um intervalo entre aeróbio e força de aproximadamente cinco minutos em ambos os
protocolos. O EPOC foi medido durante 90 minutos após intervalo de cinco minutos do
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término dos protocolos. Esses autores observaram que a ordem de execução aeróbio + força
do TC foi fator determinante para uma maior magnitude do EPOC nos primeiros 10 minutos.
Já Lira et al. (2007) se opõem aos achados de Drummond et al. (2005), apontando que
as diferenças encontradas por estes pesquisadores podem ter sido influenciadas pelo tempo de
intervalo de recuperação nos exercícios de força. Outro aspecto criticado foi o fato do
exercício aeróbio ter sido feito em intensidade relativa ao VO2máx (70%), podendo esta
intensidade estar acima do limiar anaeróbio para alguns sujeitos e abaixo para outros, o que
resultaria respostas metabólicas distintas para os participantes envolvidos. Neste estudo de
Lira et al. (2007), a avaliação do EPOC foi realizada a partir de dois minutos do término dos
protocolos de treino e com o período subdividido em 3 estágios: T1 (1 a 10 minutos), T2 (11 a
20 minutos) e T3 (21 a 30 minutos). Oito homens se submeteram a quatro diferentes
protocolos com a ordem aleatória: aeróbio, força, força + aeróbio e aeróbio + força. O TA foi
relizado em uma esteira durante 30 minutos a 90% da velocidade do limiar anaeróbio do
sujeito. O TF foi composto por três séries com 12 repetições a 70% de 1 RM, em quatro
exercícios, com intervalo de dois minutos entre as séries. Como resultado, não se notou
diferença entre os diferentes protocolos nos 10 minutos do EPOC. Apenas na sequência em
que o treino aeróbio precedeu o de força houve manutenção do EPOC do vigésimo primeiro
ao trigésimo minuto. No período de 11-20 minutos, apenas as sessões que foram compostas
por exercício de força proporcionaram EPOC, mas sem efeito adicional em decorrência da
combinação com o exercício aeróbio. Quando o período total de 30 minutos foi analisado,
apenas o protocolo aeróbio não proporcionou EPOC e as demais situações foram similares
entre si quanto à magnitude do EPOC. Com a influência encontrada, na ordem aeróbio
precedendo força sobre a duração do EPOC, eles observam que o fator responsável por esse
resultado pode ser um possível aumento na concentração de lactato ou de hormônios na
circulação após esse tipo de treino, o que não ocorre na ordem inversa, dado que durante o
exercício aeróbio há maior mobilização de lactato e diminuição das concentrações hormonais
e consequentemente uma necessidade menor de consumo de oxigênio no período de
recuperação.
Panissa et al. (2009) fizeram uma análise do efeito agudo da ordem de execução dos
exercícios (aeróbio e força) no TC, sobre o gasto energético na sessão de treino. Sua amostra
foi composta por dez homens submetidos a duas sessões de TC, com a ordem dos protocolos
randomizada. O TF foi composto de quatro exercícios realizados com três séries de 12
repetições a 70% de 1 RM, com intervalo de dois minutos entre as séries. O TA foi realizado
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em esteira a 90% do limiar anaeróbio, com duração de 30 minutos. Esses autores não
encontraram diferença no DE entre as sessões de TC, apesar de terem verificado um VO2
mais elevado no início do TF no protocolo AF, justificado como uma provável decorrência do
EPOC proveniente do TA.
Devido ao reduzido número de estudos não trazer consenso sobre a influência da
ordem de execução dos exercícios do TC sobre o DE total (sessão de treino e período de
recuperação posterior), investigou-se tal questão, buscando minimizar erros técnicos, mas não
fugindo de uma nova proposta de organização das variáveis do treinamento físico.
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3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1

PROBLEMA DA PESQUISA:
Há diferença derivada da ordem de execução dos exercícios aeróbio e de força sobre o

dispêndio energético agudo em mulheres jovens, considerando-se a sessão de treino
concorrente e o período de recuperação?
3.2

DELINEAMENTO DA PESQUISA:
O presente estudo se caracteriza como semi-experimental.

3.3

DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS:
a) Variável Independente:
- Ordem dos exercícios aeróbio e de força em sessões de treinamento concorrente.
b) Variáveis Dependentes:
- Dispêndio energético durante as sessões de treinamento concorrente.
- Dispêndio energético durante os 60 minutos posteriores às sessões de treinamento

concorrente.
3.4

POPULAÇÃO E AMOSTRA

3.4.1

População
A população é constituída por indivíduos do sexo feminino, não atletas e com idade

entre 20 e 30 anos.

3.4.2

Tipo de Amostra
A amostra é do tipo voluntária.
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3.4.3 Cálculo Amostral
Para calcular o tamanho da amostra foi utilizado o software BioEstat 5.0, com base
nos dados do estudo de Drummond et al. (2005), que apresenta semelhanças ao estudo da
presente pesquisa.
Valores de referência foram extraídos a partir da média do teste (1º) e do resteste (2º)
do VO2máx, como também da média entre os seus respectivos desvios-padrão. Além disso, foi
utilizado para o poder do teste o valor de 0,9 (90%) e adotado um nível alfa
de 0,05 (5%). A partir desses cálculos, foi constatada a necessidade de um “n” amostral de 14
indivíduos para o presente estudo.

3.4.4 Critérios de Inclusão
- Ser do sexo feminino, saudável e não fumante;
- Não ser atleta e possuir idade entre 20 e 30 anos;
- Possuir índice de massa corporal (IMC) entre 18,5 kg/m² a 24,9 kg/m²;
- Não estar fazendo uso de medicamento que afete o metabolismo;
- Não estar submetida à dieta de restrição alimentar;
- Possuir experiência com exercícios aeróbios (esteira ergométrica) e de força
(musculação).

3.4.5 Fator Limitante do Estudo
Pesquisas têm demonstrado certa preocupação no controle do ciclo menstrual para a
aplicação dos testes e dos protocolos de treino. Contudo, devido ao período reduzido deste
estudo, organizar a intervenção de modo que os sujeitos executassem os testes e os treinos
estando na mesma fase do ciclo menstrual não foi possível.
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3.5

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS:
Durante a pesquisa foram realizadas coletas de dados com os seguintes instrumentos:
- Questionário PAR-Q e VOCÊ, para triagem da saúde dos sujeitos;
- Balança da marca URANO (Porto Alegre, RS), modelo PS-180, com resolução de

10 g, para a verificação da massa dos sujeitos, e estadiômetro inserido na balança com
resolução de 5 mm para a verificação da estatura dos sujeitos;
- Plicômetro e fita métrica flexível com resolução de 1 mm, ambos da marca
CESCORF (Porto Alegre, RS), para a avaliação antropométrica;
- Aparelhos de musculação da marca WORLD SCULPTOR (Porto Alegre, RS) para a
determinação das cargas do treino de força e para a realização dos treinos de força;
- Metrônomo da marca QUARTZ (EUA) para controle do ritmo dos movimentos
concêntricos e excêntricos, nos testes de 1RM e de 15 repetições máximas (15RM), bem
como durante os exercícios de força;
- Esteira ergométrica da marca INBRAMED (Porto Alegre, RS) para a realização do
teste de VO2máx;
- Esteira ergométrica da marca INBRAMED (Porto Alegre, RS), modelo KT 2000,
para a execução do exercício aeróbio;
- Calorímetro portátil VO2000 da marca INBRASPORT (Porto Alegre, RS) para
mensurar o VO2 de repouso, o QR, o VO2 durante os protocolos de treino e no período de 60
minutos subsequente aos treinos e para o teste de VO2máx.
- Frequencímetro da marca POLAR (EUA), modelo S610, para aquisição da
frequência cardíaca no teste de VO2máx e nos protocolos de treino.
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3.6

DESENHO EXPERIMENTAL DO ESTUDO:
Os sujeitos da amostra realizaram os procedimentos descritos na Figura 2.
Figura 2 – Desenho Experimental.
TESTES PRÉ-PROTOCOLO DE TREINO
1ª Fase - Caracterização da Amostra

Intervalo de 7 dias

Intervalo de 7 dias

para
determinação
do 2° limiar
ventilatório e do
VO2máx com
monitorização
da frequência
cardíaca.

Intervalo de 7 dias

* Teste máximo

Intervalo de 2 dias

2ª Sessão
Teste
para a
*
determinação
do VO2 de
repouso, com
monitorização
da frequência
cardíaca;

2ª Fase - Determinação das Cargas
3ª Sessão
4ª Sessão
5ª Sessão
Teste
para
a
Teste
para
a
Teste
para a
*
*
*
determinação
determinação
confirmação de
de 1RM de
de 1RM de
1RM dos oito
quatro
quatro
exercícios.
exercícios.
exercícios.

6ª Sessão
Teste
para a
*
determinação
de 15RM dos
oitos
exercícios
(definição da
carga para o
treino de
força).

Intervalo de no mínimo 7
dias e no máximo 15
dias

3ª Fase - Aplicação dos Protocolos de Treino (Randomizado)
8ª Sessão - Segundo Protocolo
7ª Sessão - Primeiro Protocolo
* Verificação do VO2 de repouso;
* Verificação do VO2 de repouso;
* Aplicação do protocolo e,
* Aplicação do protocolo e,
simultaneamente, coleta de gases
simultaneamente, coleta de gases
respiratórios e da frequência
respiratórios e da frequência cardíaca,
cardíaca, tanto durante a sessão de
tanto durante a sessão de treino como
treino como durante 60 minutos do
durante 60 minutos do período de
período de recuperação.
recuperação.

Intervalo de 7 dias

1ª Sessão
* Aplicação do Questionário PAR-Q e VOCÊ;
* Teste Antropométrico: massa corporal total, estatura e dobras cutâneas;
* Consentimento Informativo;
* Definição de data para os testes posteriores;
* Familiarização com os equipamentos de força.
Intervalo de 2 dias
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3.7

MÉTODO DE ABORDAGEM
Todos os procedimentos foram realizados na sala de musculação ou no laboratório de

pesquisa do exercício (LAPEX) da Escola de Educação Física da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, sob supervisão de no mínimo duas estudantes do curso de Educação
Física. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa dessa instituição sob
número 19039.

3.7.1. Realização dos Testes Pré-Protocolos
Os testes foram realizados nas semanas anteriores ao início do treinamento, com seis
sessões para cada sujeito da amostra, com intervalo de no mínimo dois dias entre as três
primeiras sessões e de no mínimo sete dias a partir da terceira sessão, a fim de evitar a
presença da fadiga durante os testes, que poderia comprometer os resultados.
3.7.1.1 Primeira Fase – Caracterização da Amostra

Primeira Sessão
Como triagem da saúde dos sujeitos da amostra foi aplicado o questionário PAR-Q e
VOCÊ (Anexo 2), o qual serviu como documento que designou os sujeitos da amostra como
aptos para atividades físicas.
Para a avaliação antropométrica, as participantes foram previamente orientadas quanto
à vestimenta mais adequada a ser utilizada. Foram medidas a estatura, a massa corporal e as
sete dobras cutâneas propostas por Jackson e Pollock (1980 apud COSTA, 2001).
A massa corporal total foi mensurada com o sujeito descalço sobre uma balança,
conforme descrito por Costa (2001), e vestindo bermuda curta e top. Logo a seguir, a estatura
foi verificada, com o sujeito em posição anatômica sobre a base do estadiômetro. Os sujeitos
foram orientados a manter a massa distribuída em ambos os pés e a cabeça posicionada no
plano horizontal de Frankfurt. Os braços permaneceram soltos ao longo do tronco, com as
palmas voltadas para as coxas e os calcanhares unidos tocando a borda vertical do
estadiômetro (COSTA, 2001).
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A composição corporal foi avaliada com a utilização da equação de predição de
densidade (D) e gordura corporal (%) por meio da medida de sete dobras cutâneas
(JACKSON; POLLOCK; WARD, 1980 apud COSTA, 2001), abrangendo uma população de
mulheres entre 18 a 55 anos de idade. As dobras cutâneas – peitoral média, triciptal,
subescapular, axilar média, supra-ilíaca, abdominal e coxa – foram medidas na mesma ordem,
três vezes cada uma, exceto se as duas primeiras apresentassem o mesmo valor. Quando as
três medidas foram distintas, foi utilizada a mediana. Para a conversão da densidade corporal
em percentual de gordura foi utilizada a fórmula de Siri descrita por Costa (2001). As
equações seguem abaixo.
• Densidade corporal
DC = 1,097 – 0,00046971 (ST) + 0,00000056 (ST)² - 0,00012828 (idade em anos)
Na qual ST = somatório das 7 dobras (peitoral média + triciptal + subescapular +
axilar média + abdominal + supra-ilíaca + coxa).
• Conversão da densidade corporal em percentual de gordura
Percentual de gordura = [(4,95/DC) – 4,5] x 100
Na qual DC = Densidade corporal
Para o cálculo do IMC, foi utilizada a equação (IMC= kg/m²) na qual foram
considerados os valores de massa (kg) e estatura (m) dos sujeitos da amostra e feita a
classificação conforme Quadro 2.
Quadro 2 – Classificação do sobrepeso e da obesidade pelo IMC
Classificação
IMC (kg/m²)
Baixo Peso
< 18,5
Normal
18,5 – 24,9
Sobrepeso
25,0 – 29,9
Obesidade I
30,0 – 34,9
Obesidade II
35,0 – 39,9
Obesidade III (Mórbida)
≥ 40
Fonte: WHO (1997 apud Costa, 2001).

Um termo de consentimento com informações prévias sobre a pesquisa, incluindo a
exigência de se estar em jejum de oito horas para a verificação do consumo de oxigênio de
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repouso, foi entregue e totalmente explicado aos sujeitos da amostra e assinado por eles nessa
sessão.
Foi realizada, ainda, a familiarização pelos sujeitos da amostra com os equipamentos
de musculação que seriam utilizados nos testes e nas sessões de treino.
Após, houve um intervalo de dois dias para a realização da próxima sessão.
3.7.1.2 Segunda Fase – Determinação de Cargas
Com a intenção de determinar a carga de treino para os protocolos, os sujeitos da
amostra se submeteram a testes de capacidade aeróbia (VO2máx) e de força (RM) e foram
orientados a não praticar exercício físico intenso nas 24 horas precedentes aos testes. Antes do
teste aeróbio, o mesmo foi explicado para cada sujeito que em seguida fez a familiarização
com o equipamento e recebeu todas as instruções sobre os procedimentos do teste. Antes do
início do teste de força, cada sujeito fez um aquecimento geral durante 5 minutos.

Segunda Sessão
Os dados dessa sessão foram obtidos com a utilização do calorímetro portátil de
circuito aberto (VO2000), calibrado conforme as recomendações de seu fabricante
(autocalibração automática com ar ambiente) antes de cada teste.
Foi realizada a mensuração do VO2 de repouso dos sujeitos. Para tal, os mesmos,
estando em jejum de oito horas, compareceram ao local entre às 7 horas e 30 minutos e
8 horas da manhã, onde, após 15 minutos de repouso, posicionados em decúbito dorsal em
ambiente calmo e termoneutro, foi mensurado o VO2 de repouso nos 30 minutos seguintes.
Para a mensuração do VO2máx, o sujeito compareceu entre às 8 horas e 30 minutos e
11 horas. Foi realizado um teste máximo de rampa em esteira ergométrica. Após breve
aquecimento, o teste foi iniciado com a velocidade de 7 km/h, com 1% de inclinação, e seguiu
com incrementos de 1 km/h a cada minuto. Para a determinação e término do teste aeróbio,
pelo menos dois dos critérios a seguir deveriam ocorrer: 1) frequência cardíaca próxima da
máxima prevista (220 menos a idade); 2) platô na curva do VO2 com incremento de carga;
3) QR > 1,15; 4) solicitação voluntária do sujeito (HOWLEY, BASSETT e WELCH, 1995).
Durante o teste, foram registrados os seguintes parâmetros: VO2, produção de CO2 (VCO2) e
ventilação (VE). Os dados metabólicos produzidos eram enviados para um computador em
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tempo real e foram registrados em períodos de 10 segundos. A partir dos resultados foram
determinados os limiares ventilatórios (LV). A determinação foi feita por inspeção visual das
curvas por dois fisiologistas independentes e experientes. O VO2 do LV1 foi determinado a
partir do primeiro aumento (quebra na curva de incremento) na VE, proporcional ao aumento
na produção de CO2. O LV2, que representa uma intensidade alta com considerável acúmulo
de lactato, na qual a produção excede a metabolização, é acompanhado por hiperventilação
em resposta à acidose. Sendo assim, o VO2 do LV2 foi determinado a partir da segunda
quebra na curva de incremento da VE. Todos os sujeitos apresentaram VO2pico, o qual foi
determinado como sendo o maior valor obtido durante o teste.
A partir do resultado do teste máximo, foi determinada a carga para a parte aeróbia do
treino, utilizando-se a velocidade em que o sujeito se encontrava no LV2. O exercício aeróbio
foi executado a 60% dessa velocidade.
Após essa sessão houve um intervalo de dois para a realização da próxima sessão.

Terceira Sessão
Com relação à parte de força do treino, foi feita a determinação de 1RM em cada
exercício estabelecido pela pesquisa. O sujeito, partindo da posição inicial, realizou os testes
de 1RM nos mesmos equipamentos e com a mesma posição corporal em que realizou os
protocolos de treino. Os exercícios foram supino reto, leg press 45°, puxada frontal e flexão
de joelhos, respeitada essa ordem de alternância de grupo muscular trabalhado, com intervalo
de 5 minutos entre os exercícios.
A carga inicial foi estimada pelo método de tentativa e erro e corrigida pela tabela de
Lombardi (1989) para estimar o valor de 1RM. A partir do valor encontrado, após um tempo
mínimo de 5 minutos de recuperação, foi realizado o teste de 1RM. Quando o sujeito
conseguiu executar mais de uma repetição, o mesmo processo foi repetido, no máximo por
mais duas vezes, para o valor de 1RM ser encontrado.
O ritmo de execução do movimento foi constante dentro de um total de 4 segundos por
repetição (2 segundos na fase concêntrica e 2 segundos na fase excêntrica), controlado por
metrônomo.
Após essa sessão houve um intervalo de sete dias para a realização da próxima sessão.
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Quarta Sessão
Nessa sessão foi realizada a determinação de 1RM dos outros quatro exercícios:
remada alta, adução, elevação lateral de ombros e extensão de joelhos, respeitada essa ordem
de alternância de grupo muscular trabalhado, com intervalo de 5 minutos entre os exercícios.
Os procedimentos para a determinação de 1RM foram os mesmos realizados na sessão
anterior.
Após essa sessão houve um intervalo de sete dias para a realização da próxima sessão.

Quinta Sessão
Nessa sessão foram confirmados os valores encontrados nas duas sessões anteriores
para 1RM nos oito aparelhos, respeitados os procedimentos realizados na terceira e quarta
sessão. Quando o sujeito da amostra conseguiu executar mais de uma repetição, os
procedimentos foram repetidos até o valor de 1RM ser encontrado.
Após essa sessão houve um intervalo de sete dias para a realização da próxima sessão.

Sexta Sessão
A partir dos valores de 1 RM confirmados na quinta sessão, foi estimada a carga
inicial para o teste de 15 RM com o valor de 64,7% de 1 RM, segundo a proposição de
Reynolds, Gordon e Robergs (2006).
Nessa sessão foram realizadas quantas tentativas fossem necessárias, com intervalo de
no mínimo 5 minutos de recuperação, para a determinação de 15 RM dos oitos exercícios
(definição da carga para o treino de força).
Após essa sessão ocorreu um intervalo de sete dias para a realização dos protocolos de
treino.

3.7.2 Aplicação dos Protocolos
Para a realização dos protocolos foram necessárias duas sessões para cada sujeito, com
intervalo entre ambas de no mínimo sete dias – a fim de evitar a presença da fadiga na
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segunda sessão, o que poderia comprometer o resultado das coletas – e de no máximo quinze
dias.
Os sujeitos compareceram em jejum de oito horas e foram orientados a manter sua
dieta rotineira nas 24 horas precedentes aos protocolos de treino – porém a não fazer uso de
alimentos estimulantes como café, chá preto, chimarrão, chocolate, gengibre, etc. – bem como
a não fazer nenhum exercício físico intenso nesse período de 24 horas.
Os protocolos de treino foram randomizados e os sujeitos tomaram ciência quanto à
sequência de execução dos treinos somente no dia das sessões.
3.7.2.1 Terceira Fase

Sétima e Oitava Sessões
Antes de iniciar do protocolo de treino, o VO2 de repouso foi coletado em ambas as
sessões até que o sujeito atingisse o mesmo valor encontrado na mensuração previamente
realizada. Imediatamente a essa medida, 15 minutos antes de iniciar o protocolo de treino,
cada sujeito ingeriu uma barra de cereal light da marca Ritter contendo 105 quilocalorias
(kcal), 17 g de carboidratos, 1,2 g de proteínas, 3,6 g de gorduras totais, 3,0 g de gorduras
saturadas, 0 g de gorduras trans, 0,8 g de fibras alimentares e 19 mg de sódio, além de 200 ml
de repositor energético da marca Frukito contendo 90 kcal, 21 g de carboidratos, 45 mg de
sódio, 16 mg de vitamina C, sem quantidade significativa de proteínas, de gordura total, de
gordura saturada, de gordura trans e de fibra alimentar.
Uma das sessões foi constituída pelo TA precedendo o TF (AF) e a outra na ordem
inversa (FA). A coleta de gases respiratórios ocorreu durante todo o período de treino e nos
60 minutos subsequentes, com a frequência cardíaca verificada a cada 30 segundos com um
frequencímetro nesse mesmo período. Na parte aeróbia, o sujeito executou 30 minutos em
esteira ergométrica com intensidade de 60% da velocidade em que se encontrava no
2° limiar ventilatório previamente medido. A parte de força foi executada durante 31 minutos,
em oito exercícios na seguinte ordem: supino reto, leg press 45°, puxada frontal, flexão de
joelhos, remada alta, adução, elevação lateral de ombros e extensão de joelhos, e constituído
por duas séries de 15 repetições máximas para cada um deles, com intervalo entre as séries e
entre os exercícios de 60 segundos. Foi respeitado o total de quatro segundos por repetição,
sendo dois segundos para a contração concêntrica e dois segundos para a contração excêntrica
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(controlados com o auxílio do metrônomo). Ocorreu intervalo de dois minutos para transição
da parte aeróbia para a de força e vice-versa. Nas séries em que o sujeito não conseguiu
deslocar a carga determinada, a mesma foi diminuída progressivamente até que fossem
completadas as 15RM.
Após o término de cada protocolo, o sujeito permaneceu com os equipamentos
supracitados em decúbito dorsal sobre um colchonete, para a aquisição da frequência cardíaca
e coleta dos gases respiratórios durante o período de recuperação de 60 minutos.
3.8

CÁLCULO DO DISPÊNDIO ENERGÉTICO
Os valores do DE líquido do treino concorrente foram obtidos por meio do somatório

do produto das médias de VO2 por minuto pelo EC de cada parte do treino, subtraindo-se do
total o valor da TMR dos sujeitos, ou seja, a quantidade de kcal que os sujeitos teriam
consumido caso estivessem em repouso no período de treino. Foi adotado o EC de
4,92 kcal por litro de oxigênio consumido para o cálculo do DE no TA. Para o cálculo do DE
no TF, foi adotado o EC de 5,05 kcal por litro de oxigênio consumido, valor que é consenso
na literatura em virtude do grande aumento que ocorre na produção de CO2 no TF, em virtude
da hiperventilação, e que gera um QR com valores acima de 1 (PINTO, LUPI E
BRENTANO, 2011).
Para o cálculo do DE líquido do período de 60 minutos pós-treino, foi adotado o EC
de 4,92 kcal por litro de oxigênio consumido. Os valores foram obtidos por meio do
somatório do produto das médias de VO2 por minuto pelo EC desse período de recuperação,
subtraindo-se do total o valor da TMR dos sujeitos, ou seja, a quantidade de kcal que os
sujeitos teriam consumido no período de 60 minutos, caso não tivessem sido submetidos ao
treino.
3.9

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS
Para a análise do dispêndio energético líquido dos dois protocolos com diferentes

ordens de treino, bem como dos valores de EPOC dos mesmos, foi utilizada estatística
descritiva (média e desvio padrão).
Devido ao pequeno “n” amostral até o presente momento (oito sujeitos), não foi
utilizada estatística inferencial para a comparação dos dados. Sendo assim, os valores
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apresentados nesta monografia representam apenas uma análise descritiva dos dados
coletados até agora. No entanto, essa pesquisa continuará sendo executada até que sejam
coletados os dados referentes ao “n” amostral calculado de 14 indivíduos. A partir de então,
os valores de DE líquido total (kcal), relativos ao tempo (kcal.min-1) e relativos
à massa corporal total (kcal.kg-1.min-1) serão comparados entre as sessões de treino com a
utilização do Teste T Pareado.
O programa estatístico a ser utilizado para tratamento de dados será o SPSS versão
11.0 e o nível de significância em todos os procedimentos estatísticos será de 0,05.
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4

RESULTADOS

4.1

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
A amostra do presente estudo foi composta até o momento por oito mulheres que

atenderam aos critérios de inclusão do estudo. Os dados de caracterização da amostra seguem
apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 – Caracterização da Amostra (n = 8)
Variável
Idade (anos)
Massa corporal total (kg)
Percentual de gordura (%)
Estatura (cm)
IMC (kg.m-²)
VO2 repouso (ml.kg-1.min-1)
VO2 de pico (ml.kg-1.min-1)
VO2 no 2º limiar (ml.kg-1.min-1)
1 RM - Supino (kg)
1 RM - Leg press (kg)
1 RM - Puxada frontal (kg)
1 RM - Flexão de joelhos (kg)
1 RM - Remada alta (kg)
1 RM - Adução de quadril (kg)
1 RM - Elevação lateral de ombros (kg)
1 RM - Extensão de joelhos (kg)

4.2

Média
23,0
56,0
29,9
159,1
22,1
2,3
32,7
29,2
33,3
245,6
36,3
36,2
34,8
57,3
6,0
88,6

Desvio Padrão
1,6
5,1
5,1
6,9
1,0
0,5
4,2
3,8
6,1
33,7
6,9
4,8
7,1
12,3
0,4
16,3

VO2 RELATIVO À MASSA CORPORAL TOTAL
A caracterização do VO2 durante os protocolos de treino e o período de recuperação de

60 minutos subsequente aos protocolos de treino está representada nas Figuras 3, 4 e 5. A
parte aeróbia foi de 30 minutos e a parte de força foi de 31 minutos, com dois minutos de
intervalo entre ambas. Os valores de VO2 estão relativizados à massa corporal total
(ml.kg-1.min-1) e expressos em médias de 5 minutos, exceto entre os 70 e 75 minutos,
momento em que houve troca do pneumotacógrafo de fluxo médio para o de fluxo baixo, do
calorímetro portátil, devido à queda da ventilação.
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As Figuras 3 e 4 ilustram o comportamento do VO2 (com valores expressos em
-1

ml.kg .min-1) de cada sujeito, bem como da média entre eles, durante o período de treino e
nos 60 minutos subsequentes ao treino dos protocolos AF e FA, respectivamente.

Figura 3 - Curvas do VO2 relativo à massa corporal total (de cada sujeito da amostra e de valores
médios) no protocolo AF (TA 30 minutos e TF 31 minutos, com intervalo de 2 minutos entre eles) e
no período de recuperação de 60 minutos pós-treino AF.
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Figura 4 - Curvas do VO2 relativo à massa corporal total (de cada sujeito da amostra e de valores
médios) no protocolo de treino FA (TF 31 minutos e TA 30 minutos, com intervalo de 2 minutos entre
eles) e no período de recuperação de 60 minutos pós-treino FA.
30

Sujeito 1
Sujeito 2
Sujeito 3
25

Sujeito 4

Sujeito 6
20

Sujeito 7
Sujeito 8

-1

-1

VO2 ( ml . kg . min )

Sujeito 5

Valores médios
15

Troca do pneumotacógrafo
10

5

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Tempo (min)

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

34
A média do VO2 de repouso está apresentada na Tabela 1. No protocolo AF as médias
do VO2 foram 20,585±0,285ml.kg-1.min-1 na parte aeróbia e 8,228±1,392ml.kg-1.min-1 na
parte de força. No protocolo FA as médias do VO2 foram 19,921±0,544ml.kg-1.min-1 na parte
aeróbia e 8,913±1,809ml.kg-1.min-1 na parte de força. As médias de VO2 no período de 60
minutos

de

recuperação

foram

3,88±0,149ml.kg-1.min-1

pós-protocolo

AF

e

4,063±0,576ml.kg-1.min-1 pós-protocolo FA. As médias do VO2 seguem representadas na
Figura 5.
-1

-1

Figura 5 – Curva do VO2 relativo à massa corporal total (ml.kg .min ) em ambos os protocolos (FA
e AF) e nos períodos de recuperação de 60 minutos pós-treino. A parte aeróbia foi de 30 minutos e a
de força foi de 31 minutos, com intervalo de dois minutos entre elas.

30

Protocolo Aeróbio - Força
Protocolo Força - Aeróbio

20

-1

-1

VO2 ( ml . kg . min )

25

15

10

Troca do pneumotacógrafo

5

0
0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

Tempo ( min )

4.3

DISPÊNDIO ENERGÉTICO LÍQUIDO DOS PROTOCOLOS DE TREINO
APLICADOS
Os valores médios do DE líquido, em valores absolutos e relativos, durante o período

dos treinos estão apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2 – Valores médios do DE líquido em valores absolutos e relativos durante os protocolos FA
(força – aeróbio) e AF (aeróbio – força) apresentados em quilojoules (kJ) e quilocalorias (kcal).
Absoluto

Relativo ao tempo

(kJ)

(kcal)

FA

882,3±113,8

210,7±27,1

AF

878,2±184,6

209,8±44,1

(kJ.min-1)

Relativo à massa corporal total

(kcal.min-1)

(kJ.kg-1.min-1)

(kcal.kg-1.min-1)

13,575±1,751 3,243±0,418

0,243±0,031

0,058±0,008

13,511±2,841 3,228±0,679

0,241±0,047

0,058±0,011

Os valores médios em quilojoules (absolutos) do DE líquido de cada parte do treino
seguem representados na Figura 6. No TF o DE líquido foi de 264,2±53,2kJ (FA) e de
222,1±50,7kJ (AF). No TA o DE líquido foi de 606,7±78,2kJ (FA) e de 630,8±130,4kJ (AF).
Figura 6 – Dispêndio energético líquido, em quilojoules, durante os treinos TF (treino de força) e TA
(treino aeróbio) em ambos os protocolos FA (força – aeróbio) e AF (aeróbio – força).
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Os valores médios do DE líquido durante o período de 60 minutos imediatamente
posterior aos protocolos de treino, período no qual foi avaliado o EPOC, estão apresentados
na Tabela 3.
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Tabela 3 – Valores médios do DE líquido em valores absolutos e relativos durante os 60 minutos
subsequentes aos protocolos de treino FA (força – aeróbio) e AF (aeróbio – força), apresentados em
quilojoules (kJ) e quilocalorias (kcal).
Absoluto

Relativo ao tempo

Relativo à massa corporal total

(kJ)

(kcal)

(kJ.min-1)

(kcal.min-1)

(kJ.kg-1.min-1)

(kcal.kg-1.min-1)

FA

113,3±53,9

27,0±12,8

1,888±0,900

0,451±0,215

0,034±0,017

0,008±0,004

AF

98,8±70,5

23,6±16,8

1,647±1,176

0,393±0,281

0,030±0,023

0,007±0,005

Os valores médios em quilojoules (absolutos) do DE líquido total, do período em que
os protocolos de treino foram aplicados e do período de 60 minutos de recuperação
subsequente aos protocolos de treino, seguem representados na Figura 7.

Figura 7 – Valores médios, em quilojoules, do DE líquido total, dos protocolos de treino e dos
períodos em que o EPOC foi medido.
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DISCUSSÃO
Os dados do presente estudo são parciais e o número de sujeitos avaliados até o

momento não permite uma análise inferencial. Ainda assim, serão, a seguir, apresentadas
algumas hipóteses e especulações realizadas a partir dos valores das variáveis mensuradas,
acreditando que as mesmas sugerem uma tendência de comportamento.
Além de ser reduzido o número de estudos que analisaram o efeito da ordem do TC
sobre o VO2 e/ou sobre o DE (DRUMMOND et al., 2005; LIRA et al., 2007; PANISSA et al.,
2009), comparar os resultados desta pesquisa com os demais é difícil devido à diversidade nas
características da amostra, nos exercícios utilizados, bem como nas variáveis do treino
(intensidade, velocidade de execução, intervalo entre as séries e número de séries). No
entanto, os resultados serão discutidos a partir dos valores médios apresentados para cada
variável, descritos anteriormente.
Os dados da Figura 5 parecem demonstrar não haver diferença no VO2 durante os
treinos que seja derivada da ordem dos protocolos FA e AF, exceto no início do TF que foi
precedido pelo TA em que o VO2 parece ser mais elevado quando comparado à ordem
inversa, comportamento esse obervado por Panissa et al. (2009). Estes investigadores
justificam que essa diferença seja provavelmente decorrente do EPOC do treino anterior
(TA) – visto que o VO2 não retorna aos seus níveis de repouso imediatamente após o término
da atividade – e não a um incremento significativo que proporcionasse um DE maior no TF
precedido pelo TA. Drummond et al. (2005) verificaram que o VO2 durante o TA posterior ao
TF permaneceu mais elevado quando comparado à ordem inversa, o que não foi percebido no
presente estudo, que possui um trabalho total no TF semelhante ao aplicado por esses
investigadores. Sendo assim, nossos dados parecem não confirmar a hipótese levantada por
Panissa et al. (2009) de que essa diferença encontrada no estudo de Drummond et al. (2005)
poderia ser explicada pelo trabalho total empregado no TF.
Com relação ao EPOC decorrente das sessões de treino aplicadas no presente estudo, a
troca do pneumotacógrafo, que foi necessária devido à queda na VE, impede que conjeturas
sejam feitas no período entre os 70 e 75 minutos. Nos dados da Figura 5, o VO2 parece ser
mais elevado nos primeiros sete minutos subsequentes ao treino FA do que na ordem inversa,
provavelmente devido apenas ao impacto metabólico proporcionado pelo TA anterior, o qual
é significativamente maior que o do TF. No entanto, considerando-se esse período de sete
minutos, no qual o componente rápido do EPOC está compreendido, a queda esperada no
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VO2 no período de recuperação e a possível falta de diferença no VO2 após os sete minutos de
EPOC, nossos dados parecem estar de acordo com a falta de diferença encontrada por Lira et
al. (2007) nos 10 minutos iniciais do EPOC coletado após dois minutos do término das
sessões de TC, bem como com a falta de diferença encontrada por estes autores quando o
período total de 30 minutos de EPOC foi considerado.
Drummond et al. (2005) deram início à mensuração do EPOC somente após os cinco
minutos de término dos protocolos de treino aplicados. Apesar dos protocolos de treino do
presente estudo se assemelharem aos aplicados por esses investigadores, nossos dados
parecem contrários aos encontrados por eles quanto ao incremento no EPOC, nos primeiros
10 minutos, quando o exercício de força é realizado após o exercício aeróbio. Nos 50 minutos
finais em que medimos o EPOC, os dados parecem demonstrar que não há diferença na
magnitude e na duração do EPOC decorrente da ordem dos exercícios no TC e que o VO2
permanece acima dos níveis de repouso no período de 60 minutos posteriores a ambos os
protocolos de treino utilizados. Essa possível falta de diferença na magnitude do EPOC
corrobora com a falta de diferença verificada na mensuração feita nos 20 minutos de EPOC
por Drummond et al. (2005), bem como com o encontrado por Lira et al. (2007), no intervalo
de 11 a 20 minutos do EPOC, período em que também não foi encontrada diferença
significativa na magnitude do EPOC. No entanto, nossos resultados parecem não confirmar a
hipótese levantada por Lira et al. (2007) de que a ordem de execução dos exercícios no TC
tem impacto sobre a duração do EPOC, visto que a duração aumentada quando o exercício
aeróbio precedeu o de força verificada por esses autores, na subdivisão do período de
recuperação entre o intervalo do minuto 21 ao 30, parece não ter ocorrido no presente estudo.
Drummond et al. (2005) e Pinto (2007) observam que a fadiga muscular e os
distúrbios fisiológicos a ela associados, mais evidenciados no TF, podem prejudicar o
desempenho muscular no TA subsequente. Por essa razão, Pinto (2007) levanta a hipótese de
que o DE no treino seria maior quando o TC fosse na ordem TA seguido por TF, o que parece
não ser confirmado com os resultados desta pesquisa. Em contrapartida, segundo Pinto
(2007), a realização do TF no final da sessão de TC poderia incrementar o DE durante o
EPOC, provavelmente por fatores decorrentes do treino como: o distúrbio hormonal, a maior
ativação do sistema nervoso simpático e outros de ordem neuromuscular, o que também
parece não ser confirmado no presente estudo, visto que nossos dados sugerem não haver
diferença no VO2 e no DE no período de recuperação derivada da ordem dos
treinos. Já que as variáveis do treinamento físico influenciam a magnitude e a duração do
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EPOC (SELDOCK, FISSINGER E MELBY, 1989; GORE; WITHERS, 1990; FOUREAUX,
PINTO E DÂMASO, 2006; MATSUURA, MEIRELLES E GOMES, 2006; LIRA et al.,
2007; PINTO, LUPI E BRENTANO, 2011), o fato de ambos os protocolos de treino terem
sido executados com a mesma combinação dessas variáveis poderia justificar essa provável
falta de diferença. Embora não tenha sido avaliado nesse estudo, é provável que a intensidade
utilizada no TF proporcione maior elevação na concentração de lactato circulante, bem como
das concentrações hormonais, o que poderia contribuir para uma elevação do EPOC com o TF
no final do treino. Contudo, essa falta de diferença possivelmente encontrada poderia também
ser justificada ao considerar-se que a remoção de lactato é apenas um dos fatores a contribuir
para o EPOC (LIRA et al., 2007) e que este poderia ter sido compensado pelos demais fatores
promovidos pelo treino que também contribuem para uma maior magnitude e duração do
EPOC, como o aumento da temperatura corporal, da atividade enzimática e do fluxo dos
substratos (BORSHEIM et al., 1998 apud LIRA et al., 2007; BORSHEIM; BAHR, 2003
apud LIRA et al., 2007).
Apesar de não ser o objetivo deste estudo, os dados da Figura 6 ratificam a
importância do TA quando o propósito é aumentar o DE. Observa-se, claramente, que o
impacto metabólico provocado pelo TA parece ser de pelo menos o dobro daquele provocado
pelo TF, razão pela qual o TA não pode ser desconsiderado em programas de exercício físico
que tenham por finalidade combater o sobrepeso e/ou a obesidade.
O impacto metabólico gerado pelo TC nas ordens AF e FA parece ser semelhante, haja
vista que os valores de DE líquido apresentados sugerem que, apesar das possíveis diferenças
verificadas no VO2, estas não foram de suficiente magnitude para provocar diferença no DE,
durante o treino e durante o período em que o EPOC foi medido, derivada das ordens
executadas, corroborando com os achados de Lira et al. (2007) e Panissa et al. (2009).
Entretanto, nossos resultados possuem uma dispersão considerável. No intuito de
diminuir a margem de erro encontrada, bem como para que conclusões definitivas possam ser
feitas, nosso “n” amostral precisa ser aumentado, motivo pelo qual será dada a continuidade
na coleta de dados e, posteriormente, utilizar-se-á teste estatístico inferencial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É provável que o efeito da ordem dos exercícios no treinamento concorrente

(FA e AF), sobre o dispêndio energético agudo seja similar, motivo pelo qual, quando a
intenção é promover o incremento no DE do indivíduo, em sessão de TC, parece ser
irrelevante considerar a ordem dos exercícios aeróbio e de força. Contudo, conclusões
definitivas só poderão ser feitas a partir dos resultados obtidos após o término dessa pesquisa.
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Anexo 1
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
Eu,

_____________________________________________________________,

portador do documento de identidade número___________________________________,
concordo voluntariamente em participar do estudo “Treinamento concorrente: efeito da
ordem dos exercícios sobre o dispêndio energético agudo”, que envolverá exercícios de
capacidade aeróbia e de força com a utilização de pesos adicionais. Entendo que os testes que
realizarei têm por objetivo avaliar o gasto energético de forma aguda, derivado da ordem dos
exercícios aeróbio e de força em treino combinando esses dois tipos de exercícios. Assim
como, entendo que somente tomarei ciência de qual protocolo de treino utilizarei no dia de
execução do mesmo.
Declaro estar ciente de que o estudo será desenvolvido durante o período de
aproximadamente doze semanas, pela coordenação do professor Ronei Silveira Pinto e pelas
alunas de graduação Lissandra Carvalho Pinto e Michelle Seibel da Rosa, e autorizo a
realização dos seguintes procedimentos:
•

Fazer-me responder um questionário específico sobre informações pessoais, histórico
de atividade física e de saúde;

•

Aplicar-me a verificação de medidas e avaliação antopométrica;

•

Aplicar-me a execução de teste de capacidade aeróbia em esteira ergométrica;

•

Aplicar-me a execução de teste de carga máxima de 1RM e de 15 RM em oito
aparelhos de musculação;

•

Aplicar-me a execução de treinamento aeróbio em esteira ergométrica, com a
verificação da minha freqüência cardíaca em dois dias pré-determinados;

•

Aplicar-me a execução de treinamento de força composto de exercícios de membros
superiores e inferiores em dois dias pré-determinados;

•

Aplicar-me a verificação de minha captação de oxigênio em repouso, em dia prédeterminado, bem como no período de 30 minutos que precedem os treinamentos,
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período no qual permanecerei com a máscara coletora de gases respiratórios e estarei
em jejum de oito horas;
•

Aplicar-me a verificação de coleta dos gases respiratórios durante os períodos de
treino e durante os 60 minutos de recuperação subsequentes aos treinos, período no
qual utilizarei a máscara coletora de gases respiratórios.

Eu entendo que durante os testes e nos exercícios aeróbios e de força poderá haver riscos,
desconforto e cansaço muscular temporário. Há possibilidade de mudanças anormais de
minha freqüência cardíaca e pressão sanguínea durante os testes e período de treinamento.
Porém, entendo que posso interromper os testes e os treinos a qualquer momento, sob meu
critério.
Eventuais dúvidas serão esclarecidas a qualquer momento, através do telefone
(0xx51)3308-5894, pelo professor Ronei Silveira Pinto e/ou pelas alunas Lissandra Carvalho
Pinto e Michelle Seibel da Rosa.
Entendo que tenho liberdade em recusar-me a participar ou retirar o consentimento em
qualquer fase do estudo, sem sofrer penalização ou prejuízo e que não haverá compensação
financeira pela minha participação no estudo, assim como, no caso de surgimento de uma
lesão física resultante diretamente de minha participação.
Entendo que os dados relativos à minha pessoa serão confidenciais e disponíveis somente
sob minha autorização escrita. Caso sejam publicados, os dados não serão associados a minha
pessoa.
Entendo que, caso julgue ter havido a violação de algum dos meus direitos, poderei fazer
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS, pelo telefone (51) 3308.3629.
Estou ciente de que estará disponível uma linha telefônica para Assistência Médica de
Emergência 192, assim como o Professor Ronei Silveira Pinto e as alunas Lissandra Carvalho
Pinto e Michelle Seibel da Rosa se responsabilizarão por possível assistência pós-testes,
quando necessária.
Porto Alegre, _________de_________________________de______________.
Nome completo:__________________________________________________
Assinatura :______________________________________________________
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