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RESUMO 

 

 

PIMENTA, Luciana Duarte. Alterações hormonais, antropométricas e bioquímicas em 

obesas submetidas ao protocolo de musculação: proposta profilática para Promoção de 

Saúde. 65f. Dissertação (Mestrado em Promoção da saúde) – Universidade de Franca – 

Franca.  

 

 

A obesidade atualmente pode ser definida, de forma simplificada, como uma doença 

caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, sendo consequência do balanço 

energético positivo. Dessa maneira, acarreta repercussões à saúde com perda importante na 

qualidade e quantidade de vida dos indivíduos obesos. As alterações endócrino-metabólicas, 

bioquímicas e antropométricas são comumente observadas em mulheres obesas. Assim, 

evidências permitem afirmar que o excesso de peso corporal assume importante papel 

associado ao aparecimento das doenças degenerativas, fato cada vez mais presente em 

mulheres. O exercício físico provoca alterações nos ritmos ou níveis de secreções de 

determinados hormônios, como o hormônio do crescimento (GH), o tri-iodotironina (T3) e a 

insulina, estes, por sua vez, com relação direta no controle e tratamento da obesidade. Logo, 

os protocolos de exercícios resistidos e com pesos têm demonstrado resultados efetivos em 

indivíduos obesos, tanto em relação ao aumento de massa óssea, muscular e força, como na 

perda de massa gorda. Assim, o presente estudo teve como objetivo principal avaliar os 

efeitos de um protocolo de musculação sobre as variáveis hormonais, bioquímicas e 

antropométricas de mulheres obesas e seus impactos sobre a promoção de saúde desses 

sujeitos. Para tanto, 17 mulheres obesas com idades variando entre 24 e 56 anos foram 

submetidas ao protocolo orientado de treinamento muscular resistido em percentual de 15RM, 

realizado em forma de circuito, durante oito semanas, em três sessões semanais com duração 

de 50 minutos cada sessão. Adicionalmente, foram realizadas pré e pós-aplicação do 

treinamento, avaliações antropométricas, hormonais e bioquímicas nas mulheres selecionadas. 

Após aplicação do teste de Wilcoxon entre os dados pré e pós-intervenção, os resultados 

constataram a eficiência do protocolo de treinamento em reduzir os valores do TG e melhorar 

significativamente (p<0,01) os níveis dessa variável bioquímica no grupo estudado. Em 

relação ao T3, os resultados revelados após a aplicação do protocolo também demonstraram 

redução estatisticamente diferente (p<0,05) nos valores desse hormônio o que pode ser 

explicado pela regulação negativa de suas convetrações sanguíneas frente à uma melhora de 

sua responsividade e consequente elevação da taxa metabólica . Já em relação às demais 

variáveis analisadas (GH, insulina, IMC e RCQ), o protocolo não promoveu alterações 

significativas. Concluiu-se que a prática regular do protocolo de treinamento físico de 

musculação pode contribuir para a redução nas taxas do TG de mulheres obesas adultas 

jovens apontando para alterações metabólicas favoráveis observadas pela variação das 

concentrações sangineas de tri-iodo tironia, mesmo que alterações antropométricas  não sejam 

percebidas. Esse resultado é um importante indicador na promoção de saúde desses sujeitos. 

 

 

Palavras-chave: Obesidade; exercícios resistidos; antropometria; hormônios. 



 8 

 

 

ABSTRACT 

 

 

PIMENTA, Luciana Duarte. Alterações hormonais, antropométricas e bioquímicas em 

obesas submetidas ao protocolo de musculação: proposta profilática para Promoção de 

Saúde. 65f. Dissertação (Mestrado em Promoção da saúde) – Universidade de Franca – 

Franca.  

 

 

Obesity can currently be defined in a simplified way. That is an illness characterised by 

excessive storage of fat, as a consequence of positive energetic balance. Thus, it causes health 

issues with significant losses in both quality of life and life expectancy of obese individuals. 

Endocrine-metabolic, biochemical and anthropometric alterations are ordinarily observed in 

obese women. Therefore, evidence allows us to affirm that excessive weight plays an 

important role in relation to the appearance of degenerative diseases, which are increasingly 

detected in women. Physical exercise causes alteration in the rhythms or levels of secretions 

of certain hormones, such as Growth Hormone (GH), Triiodothyronine (T3), and insulin, and 

they, in turn, are directly involved in controlling and treating obesity. As a result, resistance 

exercise protocols and weight training exercise have shown effective results in obese 

individuals not only with the increase of bone mass, strength and muscle mass, but also in the 

loss of fat mass. Thus, the aim of this research was to study the effects of a strength training 

protocol on obese women's hormonal, biochemical and anthropometric variables and their 

impact on these individuals' health promotion. Consequently, seventeen obese women from 

24 to 56 years of age submitted themselves to the resistance muscular training oriented 

protocol in the percentage of 15RM, performed in circuit form, for eight weeks in three 

weekly sessions lasting 50 minutes each. Additionally, pre- and post-applications of training 

were carried out on the selected women, as well as anthropometric, hormonal, and 

biochemical evaluations. After having applied a Wilcoxon test between pre- and post-

operations, results showed the efficiency of the training protocol in reducing TG values, and 

in significantly improving (p<0,01) the levels of this biochemical variable on the investigated 

group. With reference to T3, the results after applying the protocol also showed a statistically 

different reduction (p<0,05) regarding the values of this hormone, which can be explained by 

negative regulation of their blood conventractions, regarding an improvement of its 

performance and significant raising of its metabolic rate. When it comes down to the other 

investigated variables (GH, insulin, IMC and RCQ), the protocol did not show any significant 

alterations. It was concluded that the regular practice of the physical training protocol can 

contribute to reducing TG rates on obese adult women, which can produce favourable 

metabolic alterations observed by variation of tri-iodine tironia blood centralisation, even if 

anthropometric alterations are not noticed. This result is an important indicative of promotion 

of these individuals' health. 

 

Keywords: obesity; resistance exercises; anthropometry; hormones. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Considerada doença crônica não transmissível (DCNT), a obesidade é 

caracterizada pelo acúmulo de gordura no tecido adiposo e aparece como um dos mais graves 

problemas de saúde pública da atualidade. Estabelece intrínseca relação com transtornos 

cardíacos e metabólicos, com consequente aumento no tempo de internações e altos custos 

aos serviços de saúde (WHO, 2005). 

Dâmaso (2001) afirma que a obesidade é uma alteração heterogênea resultante 

de ingesta energética permanentemente maior que o dispêndio de energia. Logo, proporciona 

repercussões à saúde com perda significativa não só na qualidade, como na quantidade de 

vida (SIERRA; TRABAZO, 2002).  

A obesidade também aumenta a predisposição ao desenvolvimento de outras 

doenças crônicas, como o diabetes tipo 2 e as doenças cardiovasculares. Estudos 

epidemiológicos prospectivos mostraram associação entre o crescimento na incidência dessas 

doenças crônicas e a diminuição do tempo de vida livre de doenças. Isso ocorre 

concomitantemente ao estado de hiperinsulinemia da população (POIRIER et al., 2005; 

STAMLER et al., 1993).  

As diversas alterações endócrinas associadas à obesidade podem ser tanto 

responsáveis primárias, como resultado forçoso da condição de obesidade (JOHANNSSON; 

MARIN; LÖNN, 1997). Portanto, mulheres obesas comumente apresentam alterações 

endócrino-metabólicas, bioquímicas e antropométricas, com destaque para a diminuição de 

massa corporal magra e força (LOBSTEIN; BAUR; UAUY, 2004). 

No que diz respeito ao hormônio do crescimento (GH), sugere-se que a 

secreção reduzida desse hormônio pode ser fator considerável para o desenvolvimento de 

alterações metabólicas e circulatórias na obesidade visceral. Os níveis plasmáticos e o ritmo 

de secreção de GH encontram-se reduzidos em indivíduos obesos, tornando incontestável sua 

participação na regulação da massa de gordura visceral nos seres humanos (JOHANNSSON; 

MARIN; LÖNN, 1997). Durante os exercícios resistidos, as concentrações do GH encontram-
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se elevadas, além disso, a quantidade liberada desse hormônio é diretamente proporcional à 

intensidade do esforço (KRAEMER et al., 1991).  

O hormônio tireoidiano T3 (tri-iodotironina), que tem como função estimular a 

taxa metabólica basal e regular o crescimento e a atividade das células, também apresenta 

suas concentrações aumentadas com o esforço físico e estabelece, dessa forma, relação direta 

no controle da obesidade (CANALI; KRUEL, 2001). 

Estudo de  Andersen, Wadden e Herzog (1997) demonstraram, em sua 

pesquisa, que protocolos de exercícios resistidos e com pesos provocam alterações efetivas 

em mulheres obesas, tanto no tocante ao ganho de massa óssea, muscular e força, como na 

perda de massa gorda. Assim também Janssen et al. (2009) realizaram estudo no qual 

indivíduos treinados com exercícios resistidos sofreram modificações positivas em suas 

variáveis antropométricas e metabólicas. 

Dessa forma, analisar a possível existência da correlação entre essas alterações 

e a prática regular de exercícios resistidos torna-se algo essencial para contribuir no combate à 

obesidade. Ademais, devem-se considerar, ainda, os prováveis efeitos salutares secundários 

associados à prática de programas de treinamento físico em mulheres obesas. Logo, a ideia 

para a exploração deste estudo é o direcionamento de possíveis programas de treinamento 

físico no controle e tratamento dessas alterações. 

 

 



 17 

 

 

1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1.1 OBESIDADE: ASPECTOS ETIOLÓGICOS  

 

 

De etiologia notadamente multifatorial, a obesidade é o resultado do 

desequilíbrio entre a quantidade de energia ingerida e os gastos energéticos, visto que existem 

contribuições socioambientais, biológicas, genéticas, nutricionais e culturais (DÂMASO, 

2001). Dessa forma, pode ser classificada em dois contextos: por determinação genética ou 

fatores endócrinos e metabólicos ou, então, influenciada por fatores externos, sejam eles de 

origem dietética, comportamental ou ambiental. Este último aparece em destaque no 

desenvolvimento da obesidade (ROMERO; ZANESCO, 2006). 

De acordo com Soares e Petroski (2003), a etiologia da obesidade pode ser 

classificada em: 

 Neuroendócrina: relacionada a disfunções da glândula tireoide;  

 latrogênica: determinada pelo uso de  drogas como corticosteroides e 

psicotrópicos ou lesões hipotalâmicas; 

 nutricional: ocasionada por dieta hiperlipídica;  

 sendentária: relacionada ao baixo gasto calórico diário; 

 genética: causada por doenças genéticas raras, alterações cromossômicas.  

 

Quanto à contribuição genética no desenvolvimento da obesidade, apesar de 

seus mecanismos ainda não estarem totalmente esclarecidos, fatores hormonais e neurais 

geneticamente determinados influenciam os sinais de curto e longo prazo relacionados à 

saciedade e à regulação do peso corporal normal. Assim sendo, alterações na expressão e na 

interação desses fatores podem contribuir para o aumento do peso corporal. Os genes 

obesígenos podem também influenciar a taxa metabólica basal e o consumo energético diário 

(FERREIRA, et al., 2006b).  

Entre os diversos fatores etiológicos, a inatividade física, presente 

principalmente nas sociedades modernas, é o grande responsável pelo desenvolvimento da 
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obesidade, suplantando até mesmo a ingestão excessiva de alimentos calóricos (CIOLAC; 

GUIMARÃES, 2004). Estudos epidemiológicos e de coorte têm demonstrado forte associação 

entre obesidade e inatividade física. Esses estudos revelam que os benefícios da atividade 

física sobre a obesidade podem ser alcançados com intensidade baixa, moderada ou alta, 

indicando que a manutenção de estilo de vida ativa, independentemente de qual a atividade 

praticada, pode evitar o desenvolvimento dessa doença (LAKKA et al., 2003; RENNIE et al., 

2003). Assim também Janssen, Katzmarzyk e Rossam (2004) mostraram que indivíduos 

treinados com exercícios aeróbicos e dieta ou exercícios de resistência e dieta tiveram 

modificações positivas em variáveis antropométricas e metabólicas.  

O desenvolvimento e a mecanização da sociedade moderna são aspectos 

sociais importantes a serem considerados, sobretudo por serem um potente estímulo ao 

sedentarismo e por propiciarem, dessa maneira, diminuição do gasto energético diário 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE - OPAS, 2000). 

Ao se focalizar a obesidade pelos aspectos vinculados a alterações na dieta, 

pode-se dizer que os hábitos e práticas alimentares são construídos baseados em 

determinações socioculturais (TARDIDO; FALCÃO, 2006). A dieta ocidental, ocorrida em 

diferentes populações do mundo, resultou no consumo de alimentação mais rica em lipídios e 

reduzida em carboidratos complexos e fibras (WANDERLEY; FERREIRA, 2010). Essa 

transição nutricional, associada a outras alterações no estilo de vida, especialmente aquelas 

relacionadas ao declínio progressivo da atividade física, contribuiu para o aumento das taxas 

de prevalência do excesso de peso na sociedade moderna (TARDIDO; FALCÃO, 2006). 

Pesquisas recentes com mulheres obesas brasileiras têm ressaltado 

amiudadamente a alta ingestão de lipídeos nessa população. Dessa maneira, fica evidente a 

contribuição do estilo de vida moderno para o desenvolvimento das desordens nutricionais e 

consequente balanço calórico positivo (FRANCISCH et al., 2000). Assim, alterações no estilo 

de vida incluindo exercícios físicos e reeducação alimentar fazem parte das condutas 

recomendadas para a atenção primária às doenças crônicas não transmissíveis (COELHO et 

al., 2010).      
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1.2 CLASSIFICAÇÃO DA OBESIDADE 

 

 

A Organização Mundial de Saúde classifica a obesidade em adultos de acordo 

com o índice de massa corporal (IMC). Considera-se com sobrepeso indivíduos com valores 

de IMC entre 25 e 29,9 kg/m². Admitem-se como obesos indivíduos que apresentam IMC 

com valor igual ou superior a 30 kg/m², com as seguintes subclassificações: IMC entre 30 e 

34,9 kg/m², obesidade grau I; IMC entre 35 e 39,9 kg/m², obesidade grau II; e IMC igual ou 

acima de 40 kg/cm², obesidade grau III (WHO, 2000). 

O percentual de gordura corporal, estimado em sua maioria pela espessura das 

dobras cutâneas, também tem sido muito utilizado para a classificação de indivíduos quanto à 

adequação do peso corporal, visto que o excesso de gordura no corpo está relacionado ao 

aumento dos problemas de saúde. Os valores para a classificação do sobrepeso e obesidade 

pela porcentagem de gordura encontram-se no QUADRO 1. 

 

Quadro 1 - Classificação do sobrepeso e obesidade de acordo com a porcentagem de 

gordura 

OBESIDADE HOMENS MULHERES 

Leve 15,0 – 19,9% 25,0 – 29,9% 

Moderada 20,0 – 24,9% 30,0 – 34,9% 

Elevada 25,0 – 29,9% 35,0 – 39,9% 

Mórbida >29,9% >39,9% 

       Fonte: WHO (2000). 

 

Segundo Mcardle, Katch e Katch (2003), a obesidade pode ser classificada 

como:  

 Tipo 1: excesso de gordura localizada proporcionalmente em todo o corpo 

(mais comum); 

 tipo 2: excesso de gordura localizada essencialmente na região subcutânea 

do tronco (androide); 
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 tipo 3: excesso de gordura localizada essencialmente na região subcutânea 

da parte inferior do corpo (ginoide);  

 tipo 4: excesso de gordura localizada essencialmente na região intra-

abdominal (gordura visceral).  

 

A obesidade androide, central ou abdominal é frequentemente observada em 

homens, contrapondo-se à obesidade ginecoide ou femoral, que é comumente descrita em 

mulheres (KIRSCHNER et al., 1990).  

Salienta-se que o excessivo acúmulo de gordura na região subcutânea do 

tronco e abdome (tipo 2 ou androide) e, principalmente, aquele localizado na região intra-

abdominal ou visceral (tipo 4) constituem a chamada “obesidade centrípeta”. Esse tipo de 

obesidade proporciona significativas associações com os distúrbios metabólicos e contribui 

nitidamente para a exaltação de um estado mórbido caracterizado por um conjunto de sinais e 

sintomas acompanhados por inúmeras disfunções endócrino-metabólicas que conduzem seu 

portador à expressiva diminuição de qualidade de vida, além da possível mortalidade 

decorrente: síndrome metabólica (DEFRONZO; FERRANNINI, 1991; KISSEBAH, 1997; 

BJÖRNTORP, 1997).  

A obesidade pode também ser classificada como exógena - causada na maioria 

das vezes por elevado consumo de calorias frente aos gastos de energia, sendo responsável 

por mais de 95% dos casos - ou endógena, sendo decorrente de doenças genéticas ou 

endócrino-metabólicas (ALMEIDA et al., 2004; ALVES et al., 2005; WHO, 2006). Pode, 

ainda, receber outra classificação: hiperplásica, quando se relaciona ao aumento do número de 

células adiposas ou hipertróficas, caracterizada pelo aumento no tamanho dos adipócitos 

(DÂMASO, 2001).  

 

 

1.3 EXERCÍCIOS RESISTIDOS E OBESIDADE 

 

 

Até há pouco tempo a prescrição da atividade física para o emagrecimento 

limitava-se aos exercícios aeróbios, não levando em consideração a massa corporal magra e o 

metabolismo de repouso (BALLOR et al., 1996). Em meados da década de 80, a comunidade 

científica reconheceu o potencial valor do treinamento com pesos sobre a capacidade 

funcional e outros fatores relacionados à saúde, como alterações no metabolismo basal, 
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controle de peso, saúde óssea e hereditariedade danosa, além da sua contribuição para a 

prevenção e reabilitação de lesões ortopédicas (FEIGENBAUM; POLLOCK, 1999). Em 

1978, o American College of Sports Medicine (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS 

MEDICINE - ACSM, 2002) reconheceu a importância de um amplo programa de exercício 

físico e incluiu o treinamento com pesos em suas recomendações para o desenvolvimento e 

melhora da massa muscular, endurance e quantidade de força (FEIGENBAUM; POLLOCK, 

1999). Comprovando esses achados, Fett, Fett e Marchini (2009) demonstraram que os 

exercícios com pesos proporcionam melhores resultados relativos às variáveis da composição 

corporal, metabolismo e desempenho físico em mulheres com sobrepeso e obesas, quando 

comparados a exercícios aeróbios, resultando, assim, na diminuição dos fatores de risco para a 

saúde. 

Assim, o exercício resistido pode ser considerado um dos tratamentos mais 

eficazes na prevenção e controle da obesidade, pois estimula a síntese proteica, altera os 

níveis das catecolaminas e eleva a taxa metabólica de repouso (TMR) (HILL et al., 1995). As 

alterações provocadas na TMR são dependentes da duração, intensidade e modalidade do 

exercício, podendo durar três a 72 horas após o esforço (McARDLE; KATCH; KATCH, 

2003). 

O aumento do efeito térmico proporcionado pela atividade física permite gerar 

taxas metabólicas que são dez vezes mais altas que os seus valores em repouso, necessitando, 

para tal, de exercícios com participação de grandes grupos musculares, como caminhadas 

rápidas, corridas e natação. Atletas que treinam três a quatro horas diárias podem aumentar o 

gasto energético diário em quase 100%. Em circunstâncias normais, a atividade física é 

responsável por 15 a 30% do gasto energético diário dos indivíduos (McARDLE; KATCH; 

KATC, 2003). Os três principais componentes do gasto energético diário (FIG. 1) são: a taxa 

metabólica basal (TMB), o efeito térmico dos alimentos (ETA) e a prática de atividade física 

(BLAIR et al., 1996; SCHUTZ, 1995). 
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Figura 1 - Distribuição aproximada dos principais 

contribuintes do gasto energético diário relativo a um 

adulto sedentário. ETA: efeito térmico dos alimentos.  

Fonte: Ravussin e Swinburn (1992 apud PEREIRA; 

FRANCISCHI; LANCHA, 2003).  

 

 

Adicionalmente, os exercícios resistidos elevam o volume máximo de oxigênio 

(VO2) residual após o esforço e proporciona, dessa forma, expressiva desordem homeostática, 

incluindo elevações no lactato sanguíneo, catecolaminas e hormônios anabólicos. Essa 

disfunção da situação homeostática mantém a razão da troca respiratória e a TMR elevadas 

por algumas horas após o exercício e utiliza a gordura como substrato energético durante esse 

período (McLNNIS, 2000).  

Campbell et al. (1994) registraram em seu estudo que o treinamento com pesos 

parece ser eficaz para que adultos idosos saudáveis aumentem o seu gasto energético. Isso 

ocorre devido ao aumento da TMR e ao custo estimado de energia do treinamento resistido. 

Observou-se também que o consumo energético elevou-se 15%, pela necessidade de manter o 

peso corporal desses indivíduos. Além do aumento do consumo energético, constatou-se 

também que o peso corporal manteve-se estável e a massa gorda diminuiu. Dessa forma, o 

treinamento com pesos parece ser uma estratégia efetiva e segura para os programas de 

controle e perda de pesos em adultos idosos. 

De acordo com o estudo de Hunter et al. (2000) realizado com mulheres idosas 

de 60 a 77 anos durante 16 semanas, houve aumento de quase 100% na oxidação de lipídios 

após o programa de treinamento com pesos. Os dados foram analisados a partir da avaliação 

da taxa metabólica realizada pós-treino, entre 22 e 44 horas após o término do exercício. 

Apreende-se, então, que o treinamento com pesos tem importante papel no aumento do gasto 

de energia em repouso, permitindo, dessa maneira, melhorar o perfil metabólico desses 

indivíduos. 
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Além da contribuição na taxa metabólica de repouso, outro motivo que 

incentiva a inclusão dos exercícios resistidos em programas de redução de peso está em que 

os exercícios com pesos representam potente estímulo para manutenção da massa magra e 

força muscular (MATSUDO; MATSUDO, 2006). E seu potencial em melhorar a força e a 

resistência muscular pode ser especialmente benéfico para as tarefas do cotidiano, podendo 

facilitar a adoção de um estilo de vida mais ativo em indivíduos obesos sedentários 

(McARDLE; KATCH; KATCH, 2003). 

Segundo Melby et al. (1993), o exercício de resistência de curta duração e alta 

intensidade proporciona considerável aumento no gasto calórico após o treinamento definido 

como excesso de oxigênio consumido pós-exercício (EPOC), uma vez que o gasto de energia 

não retorna imediatamente aos níveis de pré-exercício depois de uma sessão de treinamento. 

A magnitude e duração do excesso de consumo de oxigênio parecem ser influenciadas mais 

pela intensidade do que pela duração do exercício. O aumento da intensidade do exercício 

além de 50 e 60% do VO2 pode preponderar exponencialmente o EPOC, enquanto que a 

duração do exercício parece influenciar o EPOC de forma linear. Dessa forma, exercício de 

baixa a moderada intensidade, capaz de ser realizado pelo público em geral, produz reduzido 

excesso de gasto calórico durante a recuperação e demonstra pouca expressividade no 

controle de peso. 

Treuth et al. (1995) referiram que não é somente o exercício aeróbio que pode 

exercer influência positiva nos níveis de adiposidade centrípeta e em suas consequências 

comprometedoras à saúde. Detectou-se redução na gordura corporal da região intra-abdominal 

em mulheres na pós-menopausa após programa de exercícios físicos envolvendo resistência 

de força. Nesse estudo, diminuição na relação entre o tecido adiposo intra-abdominal e o 

tecido adiposo abdominal subcutâneo proporcionou evidências de que o programa de 

exercícios de resistidos permitiu utilização preferencial do tecido adiposo visceral como fonte 

energética. Em consonância, Hunter et al. (2008) destacaram que o treinamento com pesos 

diminuiu significativamente a gordura subcutânea abdominal e a intra-abdominal de mulheres 

obesas. 

Em sua pesquisa, Miller et al. (1994) descreveram que o treinamento de força 

realizado em homens idosos e de meia-idade proporcionou elevação na sensibilidade à 

insulina, diminuindo os níveis desse hormônio, independentemente do consumo máximo de 

oxigênio, composição corporal e distribuição da gordura.  

Embora exercícios moderados já contribuam para o aprimoramento da saúde, 

há comprovações consistentes e recentes de que exercícios de alta intensidade ou vigorosos 
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produzem efeitos positivos ainda mais importantes sobre o perfil lipídico, com reduções de 

até duas vezes nas taxas de mortalidade em período superior a uma década 

(PAFFENBARGER; LEE, 1996; TANASESCU et al., 2002). Além disso, Cavalcanti et al. 

(2011) observaram que a incorporação da atividade física na rotina da vida de mulheres 

obesas idosas promoveu benefícios psicológicos, como melhora da afetividade, da 

socialização e da autoestima desses sujeitos. Dessa forma, é notória a importância da 

atividade física como um componente promotor de saúde da população e, se estimulada desde 

a infância, contribuirá para a redução de riscos à saúde ao longo da vida (GUEDES et al., 

2009).  

Outrossim, pesquisas recentes comprovam os benefícios do exercício físico na 

promoção da saúde, tendo seus efeitos observados nos parâmetros músculo-esqueléticos, 

cardiorrespiratórios, composição corporal, entre outros (VULCZAK; MONTEIRO, 2008). 

 

1.4 ALTERAÇÕES HORMONAIS, EXERCÍCIOS E OBESIDADE 

 

 

1.4.1 Hormônio do crescimento humano (GH), treinamento resistido e obesidade 

 

 

O hormônio do crescimento humano (GH, de human growth hormone), ou 

somatotropina, denomina-se “humano” por possuir características singulares em sua estrutura 

molecular comparadas às dos sintetizados por outros animais. Sua liberação é controlada por 

um hormônio hipotalâmico, o growth hormone release hormone (GHRH) (CANALI; 

KRUEL, 2001).  

O exercício físico promove diversas alterações no organismo, entre elas 

destacam-se a redução no catabolismo proteico, a oxidação de glicose e o aumento da 

mobilização de ácidos graxos livres (AGL) do tecido adiposo, para o fornecimento de energia. 

Tais modificações são influenciadas pela liberação do GH (RIBEIRO; TIRAPEGUI, 1995). 

Dessa forma, estudos demonstram que o GH também possui efeitos considerados 

“anabólicos” e estabelece, assim, relação direta no desenvolvimento do processo hipertrófico 

muscular (CHEN; ZAJAC; MACLEAN, 2005; MACHIDA; BOOTH, 2004) a partir da 

promoção do balanço proteico positivo (FRYBURG; GELFAND; BARRETT, 1991), do 

aumento na quantidade de massa muscular (MACHIDA; BOOTH, 2004) e da liberação de 

insulin-like growth factor 1 (IGF-1) (ADAMS, 2000). 
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Além disso, o GH estimula o fígado a secretar pequenas proteínas chamadas de 

somatomedinas que, em conjunto com o GH, acentuam reciprocamente seus efeitos 

(GUYTON; HALL, 1997).  

Durante o exercício, as concentrações do GH encontram-se elevadas. Ademais, 

a quantidade desse hormônio liberada é tanto maior quanto mais intenso for o esforço físico. 

O exercício estimula a produção de opiáceos endógenos que, por sua vez, inibem a produção 

de somatostatina pelo fígado, hormônio responsável pela inibição na liberação do GH 

(McARDLE; KATCH; KATCH, 2003).  

A secreção do GH é normalmente sensível ao exercício físico.  A intensidade e 

duração do esforço, o condicionamento físico e a idade podem influenciar a resposta do GH 

ocorrida após o exercício. Em indivíduos obesos, as concentrações desse hormônio 

encontram-se reduzidas tanto em condições basais quanto relacionadas às respostas 

proporcionadas pelos exercicios (SALVADORI et al., 2010). Esses autores observaram em 

seu estudo que a dinâmica de secreção do GH ocorreu mais rapidamente em indivíduos não 

obesos quando comparados a um grupo de sujeitos obesos submetidos ao mesmo programa de 

exercícios anaeróbios. Assim também, Cruzat et al. (2008) demonstram que determinadas 

variáveis podem influenciar a liberação aguda do GH em exercícios resistidos, conforme 

exposto no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Variáveis que podem influenciar a liberação aguda do GH em exercícios 

resistidos 

Variável Efeitos 

Estado de treinamento Indivíduos não treinados em geral apresentam mais concentração 

do GH que indivíduos treinados ou atletas diante de um mesmo 

esforço.  

Gênero Homens apresentam mais amplitude e frequência na liberação do 

GH do que mulheres. 

Idade 

 

Indivíduos mais velhos (± 70 anos) ou de meia-idade (± 40 anos) 

apresentam menos liberação do GH do que indivíduos jovens (± 

20 anos). 

Intensidade 

 

Mais liberação do GH em intensidades moderadas (± 60% de 1-

RM) se comparada a sessões de baixa (≤ 40%) ou elevada 

 80%). 

Volume de trabalho   15 repetições por série) 

resultam em mais liberação do GH. 
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 Fonte: Cruzat et al. (2008). 

 

Copeland, Consitt e Tremblay (2002) descrevem que os exercícios resistidos 

realizados por mulheres com idades entre 19 e 69 anos proporcionaram aumento na liberação 

de GH após a atividade, principalmente se comparado a um protocolo de exercícios aeróbios. 

Em sessão de treinamento de um corredor velocista (predominantemente 

anaeróbia), os níveis de GH normalmente atingem valores mais elevados comparados aos de 

uma sessão de um fundista (principalmente aeróbia). Acredita-se que as adaptações 

necessárias ao primeiro envolvam mais síntese tecidual do que as necessárias para o segundo. 

Além disso, indivíduos destreinados liberam mais somatotropina do que os treinados e essa 

liberação aumentada ocorre antes mesmo do início da sessão de treinamento. Quanto aos 

sujeitos treinados, o aumento inicia-se somente cinco a dez minutos após o começo do 

exercício. Essa diferença ocorre provavelmente devido à reduzida necessidade de síntese 

tecidual dos indivíduos treinados (FERNÁNDEZ-PASTOR et al., 1992; TSUJI; CURI; 

BURINI, 1993).  

O treinamento com pesos proporciona mais liberação de GH, favorece a síntese 

proteica muscular e eleva exponencialmente a concentração de GH em homens e mulheres 

(KRAEMER; RATAMESS, 2005). Todavia, esse comportamento parece não ocorrer em 

indivíduos idosos (CRUZAT et al., 2008). Esses mesmos autores observaram, ainda, que o 

aumento do comportamento agudo do GH após uma sessão de exercícios resistidos foi notado 

apenas entre os indivíduos jovens.  

Assim também, Hakkinen e Pakarinen (1995) salientaram, em seu estudo, que 

o treinamento com pesos promoveu elevação transitória do GH sérico em mulheres jovens, 

entretanto, tal alteração não foi detectada em mulheres idosas. 

Apesar de as catecolaminas e a insulina serem os principais reguladores 

hormonais do metabolismo lipídico, estudos enfatizam que o GH promove a elevação na 

concentração sérica de glicerol e AGL, sugerindo aumento da lipólise no tecido adiposo 

(LANGE et al., 2002; PRITZLAFF et al., 2000). Entretanto, a diminuição da concentração de 

GH ou sua ausência total favorece o acúmulo de gordura no tecido adiposo, característica 

registrada em indivíduos com deficiência na produção desse hormônio (RUDMAN et al., 

Período de intervalo 

 

Intervalos mais curtos (± 1 min) entre as séries parecem 

aumentar a liberação do GH comparado a protocolos com 

intervalos mais longos (± 3 min). 

Concentração de ácido 

lático 

Resultados controversos; contudo, mais concentração de ácido 

lático pode estimular a liberação do GH. 
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1990). A reposição do GH nos sujeitos que apresentam tal alteração pode favorecer a lipólise, 

diminuindo a quantidade de gordura abdominal como também do volume dos adipócitos 

(CUNEO et al., 1991; LANGE, 2004). 

Em consonância, Gravholt et al. (1999) verificaram que a utilização do GH 

promoveu aumento na lipólise do tecido adiposo subcutâneo das regiões abdominal e glútea. 

Lange et al. (2002) também reportaram que a mobilização de AGL, glicerol e lactato em 

indivíduos saudáveis submetidos a exercícios físicos aeróbios foi otimizada com a 

administração aguda de 7,5 UI de GH.  

Além disso, o GH tem demonstrado efeitos lipolíticos diretos e indiretos, tais 

como o aumento da taxa de oxidação de AGL no tecido adiposo para geração de energia, a 

estimulação na liberação de outros hormônios, como os da tireoide e, ainda, a antagonização 

do efeito antilipolítico da insulina. Essas ações proporcionam o aumento na capacidade de 

oxidação de gordura, como também do gasto energético (GE) (CRUZAT et al., 2008).  

Moller et al. (1993) apuraram que a administração de GH em doses 

suprafisiológicas (12 UI/dia) durante duas semanas em mulheres saudáveis proporcionou 

aumento de aproximadamente 15% no GE de repouso e na taxa de oxidação de gorduras. 

Hansen et al. (2005) informaram que o tratamento com GH em quantidades suprafisiológicas 

(6 UI/dia) durante duas semanas em indivíduos saudáveis e treinados aumentou o GE e a 

oxidação de AGL. Tais alterações podem ser resultantes de mais quantidade de tecidos 

metabolicamente ativos. Adicionalmente, também tem sido sugerido que determinadas 

modificações promovidas pelo GH na concentração de hormônios da tireoide e na 

estimulação mitocondrial de proteínas desacopladoras (UCP) podem contribuir para o 

aumento no GE e favorecer a oxidação de AGL (HANSEN et al., 2005; LANGE, 2004). 

Em concordância, Gibney, Healy e Sonksen (2007) aventam que a 

administração de doses suprafisológicas do GH em atletas aumenta a disponibilidade de 

ácidos graxos livres, reduz a perda de proteína oxidativa e eleva a concentração de massa 

corporal, refletindo, assim, melhor desempenho e força desses sujeitos durante os exercícios. 

Ademais, os autores supracitados sugerem que a resposta aguda do GH 

ocorrida após o exercício é fator importante na regulação do metabolismo de indivíduos não 

altetas. 

Dessa maneira, evidências revelam que o GH assume importante papel no 

processo de redução da quantidade de gordura corporal, por possibilitar principalmente a 

estimulação na mobilização de AGL do tecido adiposo, no GE e na sensibilidade às 

catecolaminas. Logo, o GH pode aumentar o GE de repouso entre 10 e 25%, sendo 
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considerado um importante agente modulador do metabolismo no exercício (CRUZAT et al., 

2008). 

 

 

1.4.2 Tri-iodotironina (T3), treinamento resistido e obesidade 

 

 

Localizada na face anterior do terço médio da região cervical, próximo da 

traqueia, a tireoide é dividida em dois lobos. Essa glândula pesa cerca de 20 g e sua atuação é 

controlada pela ação do hormônio tireoestimulante (TSH). Apresenta grande dependência de 

iodo para a produção hormonal, elemento químico este essencial na síntese de seus dois 

principais hormônios: a tiroxina (também chamado de T4) e a tri-iodotironina (T3). Esses dois 

hormônios são responsáveis, respectivamente, por 90 e 10% do débito total da tireoide. Além 

deles, a tireoide produz a chamada T3 reversa, ou tiroxina reversa (rT3). Esses três atuam de 

forma conjugada. A T4 funciona, sobretudo, como um pré-hormônio, sendo que a 

monodeiodinação do anel externo de sua estrutura molecular fornece 75% da produção diária 

de T3, que é o principal hormônio ativo. Alternativamente, a monodeiodinação do anel 

interno fornece rT3, que é biologicamente considerada inativa (CANALI; KRUEL, 2001). 

Os hormônios tireoidianos provocam efeitos biológicos importantes sobre a 

maioria dos tecidos e possuem importante função permissiva no controle metabólico 

(MARIN; FIGUEIRA, 2007). Esses hormônios têm ação sobre a síntese proteica e 

enzimática, aumentando o tamanho e o número de mitocôndrias na maioria das células, 

elevando a atividade contrátil do coração, promovendo absorção rápida da glicose e 

incrementando a glicólise, a glicogenólise, a gliconeogênese e a mobilização de lipídeos, 

podendo aumentar a taxa metabólica basal em até 100% (CANALI; KRUEL, 2001). O 

aumento no metabolismo celular e as alterações endócrino-metabólicas proporcionadas no 

organismo pelo exercício de alta intensidade provocam alterações nos níveis de secreção dos 

hormônios tireoidianos (CILOGLU et al., 2005). Além disso, durante a maturação, o 

hormônio tireóideo assume importante papel, estimulando a ossificação endocondral, o 

crescimento linear do osso e a maturação dos centros ósseos epifisários. E, também, o T3 

pode acelerar o crescimento e facilitar a secreção e a síntese do GH (BERNE; LEVY, 1996; 

GUYTON; HALL, 1997). 
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Em exercício, a liberação de TSH, que estimula a secreção de hormônio 

tireóideo, aumenta. Porém, esse aumento na liberação de hormônio tireóideo não ocorre 

imediatamente após o aumento da liberação de TSH. Durante sessões de exercício 

submáximas prolongadas, os níveis de T4 permanecem relativamente constantes em 

aproximadamente 35% a mais do que os níveis de repouso, depois de um pico inicial no 

começo do exercício, e os níveis de T3 tendem a aumentar (FOX; MATTHEWS, 1983; 

McARDLE; KATCH; KATCH, 2003). 

De acordo com Canali e Kruel (2001), Fisher (1996) e Pardini (2001), a 

secreção de TSH é possivelmente aumentada durante o exercício. Tal estimulação pode ser 

explicada pela necessidade do corpo em aumentar seu metabolismo para praticar o exercício. 

Os níveis de TSH permanecem elevados por alguns dias após uma competição e 

proporcionam elevação tardia da liberação de T3 e T4. Além disso, seções de exercício 

submáximas prolongadas fazem com que o T4 permaneça 35% mais elevado do que os níveis 

de repouso, depois de um pico inicial no início do exercício, e os níveis de T3 também tendem 

a aumentar. Dessa forma, o exercício físico pode refletir em alterações na função tireoidiana 

devido à intensidade, duração e regime de treinamento, como também pelo nível de atividade 

física dos indivíduos (MARIN; FIGUEIRA, 2007).  

 

 

1.4.3 Insulina, treinamento resistido e obesidade 

 

 

Normalmente liberada em situações de elevados índices de glicose plasmática, 

a insulina apresenta como principal função o controle do metabolismo da glicose. Seus efeitos 

decorrem do aumento da velocidade de transporte da glicose para dentro das células 

musculares e do tecido adiposo. Primeiramente, ela atua reabastecendo as reservas de 

glicogênio nos músculos e no fígado. Posteriormente, se os níveis de glicose sanguínea 

mantiverem-se elevados, ela estimula sua captação pelas células adiposas, transformando-as 

em triglicerídios como forma de armazenar a energia (CANALI; KRUEL, 2001). 

O exercício proporciona a liberação de glucagon, hormônio que possui ação 

antagônica relacionada à insulina. Esta, por sua vez, tem sua liberação diminuída durante a 

atividade física. A supressão de insulina é proporcional à intensidade do exercício. Durante os 

exercícios prolongados ocorre progressivo aumento na obtenção de energia a partir da 

mobilização de triglicerídios. Isso acontece devido à diminuição nos níveis de glicose como 
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também da ação do glucagon, que aumenta tornando a glicose mais disponível para o 

exercício. O exercício agudo promove expressiva redução nos níveis de glicose, pois estimula 

a sua utilização pelas células musculares. Já o exercício crônico (treinamento) diminui os 

fatores de risco para doenças cardiovasculares, reduz o peso corporal e previne o início da 

resistência à insulina, fator causador do diabetes mellitus. O diabetes mellitus do tipo I, 

também conhecido como insulino-dependente, é associado à deficiência na produção de 

insulina e acomete, normalmente, jovens, sendo responsável por 10 a 20% dos casos. O do 

tipo II, ou não insulino-dependente (DMNID), surge em idades mais avançadas e representa 

os 80 a 90% dos demais casos (FERNÁNDEZ-PASTOR et al., 1992; McARDLE; KATCH; 

KATCH, 2003). Corresponde predominantemente à resistência à ação da insulina, ou seja, 

resultante da diminuição na capacidade da insulina em estimular a utilização de glicose, 

proporcionada pela deficiência no receptor de insulina ou pela falha em algum mecanismo 

pós-receptor durante sua utilização. 

Nos indivíduos obesos, nos estágios iniciais da resistência à insulina, as células 

ß pancreáticas elevam a produção e a secreção de insulina como mecanismo compensatório, 

enquanto a tolerância à glicose mantêm-se normal. Esse estado permanece durante algum 

tempo, até que se observa declínio na secreção de insulina e, consequentemente, diminuição 

da tolerância à glicose (OLIVEIRA et al., 2004). 

Sabe-se que a insulina tem papel lipogênico sobre o tecido adiposo, ao 

contrário das catecolaminas, que são potentes ativadoras da lipólise (HERMSDORFF; 

MONTEIRO, 2004). Também já foram observados efeitos anti-inflamatórios, 

antiaterogênicos e cardioprotetores da insulina e efeitos pró-inflamatórios da glicose 

(DANDONA et al., 2009). A hiperinsulinemia associa-se também a um perfil trombogênico e 

inflamatório. Concentrações aumentadas de fibrinogênio e do inibidor do ativador do 

plasminogênio 1 (PAI-1), bem como de certos marcadores inflamatórios como interleucina 6 

(IL-6), fator de necrose tumoral α (TNF-α) e proteína C reativa (PCR), vêm sendo relatadas 

(OLIVEIRA et al., 2004). 

Percebe-se, portanto, que quanto mais resistente à insulina é um indivíduo, 

mais predisposto ele é para desenvolver algum grau de intolerância à glicose, dislipidemia 

aterogênica, hipertensão, alterações trombogênicas, pró-inflamatórias, arteriolares, entre 

outras, e esse conjunto de alterações aumenta o risco de doenças cardiovasculares (REAVEN, 

2006). 

O aumento de obesidade na sociedade moderna e sua forte associação com a 

resistência à insulina e o diabetes tipo II têm suscitado interesse nos mecanismos subjacentes 
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a essas doenças (GREGOR; HOSTAMISLIGIL, 2011). Dessa maneira, a prática de atividade 

física tem sido considerada importante ferramenta no tratamento de indivíduos com diabetes 

do tipo II. Programas de exercício físico têm demonstrado serem eficientes no controle 

glicêmico de diabéticos, melhorando a sensibilidade à insulina e tolerância à glicose e 

diminuindo a glicemia sanguínea desses indivíduos (ADA, 2003). O exercício resistido é 

também benéfico no controle glicêmico de diabéticos do tipo 2, especialmente para diabéticos 

idosos, pois durante o envelhecimento há diminuição da força e massa muscular, que resulta 

em alteração do metabolismo energético de maneira indesejável. O aumento de força e massa 

muscular a partir da prática de exercício resistido pode reverter esse quadro, melhorando o 

controle glicêmico desses indivíduos (CIOLAC; GUIMARÃES, 2002). Assim, um programa 

de exercícios resistidos realizados três vezes por semana poderá favorecer o controle 

metabólico de diabéticos tipo 2 (CAMBRI et al., 2007). 

 

1.5 ALTERAÇÕES ANTROPOMÉTRICAS E OBESIDADE 

 

 

A distribuição da gordura corporal exerce forte influência nas anormalidades 

associadas à obesidade. O excesso de tecido adiposo localizado principalmente na região 

abdominal está diretamente relacionado ao risco de desenvolvimento de doença arterial 

coronária, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemias. E essa associação 

eleva-se na medida em que o IMC aumenta. Essas doenças, a maioria, estão relacionadas à 

ação do tecido adiposo como órgão endócrino, uma vez que os adipócitos sintetizam diversas 

substâncias como adiponectina, glicocorticoides, TNF-α, hormônios sexuais, IL-6 e leptina, 

que influenciam no metabolismo e controle de diversos sistemas (ROMERO; ZANESCO, 

2006). 

Nota-se, por conseguinte, a importância que a obesidade assume tanto 

relacionada à prevalência quanto a disfunções subsequentes. Contudo, o que se constata 

atualmente é que não apenas a composição total de gordura no corpo exerce importante 

influência nos níveis de risco proporcionados pela obesidade, mas também a distribuição da 

gordura. 

Evidencia-se, portanto, a existência de tipos e valimentos distintos em relação à 

obesidade pertencentes à sua localização anatômica (SILVA et al., 2002). A quantidade de 

gordura corporal, particularmente a localizada na região abdominal, exerce forte impacto 
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sobre as alterações no perfil lipídico independentemente do sobrepeso (FERREIRA, 2006a; 

RIBEIRO FILHO et al., 2006). 

De acordo com Björntorp (2000), mudanças hormonais aliadas à predisposição 

genética poderiam refletir mais na concentração de gordura abdominal. Tais alterações 

hormonais são ocasionadas pela estimulação do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal (eixo 

HPA) e resultarão em anormalidades endócrinas, como distúrbios na secreção de cortisol, GH 

e esteroides sexuais. Essas disfunções hormonais poderão aumentar o acúmulo de gordura 

visceral que, juntamente com distúrbios neuroendócrinos, excesso de ingestão calórica e 

inatividade física, possibilitarão o desenvolvimento de resistência à insulina, doenças 

cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2. 

A obesidade pode antecipar o início do diabetes ou agravar doenças já 

existentes, entretanto, a perda de peso corporal melhora ou até mesmo reverte as alterações 

associadas à glicose e à homeostase da insulina. A prevalência de diabetes em mulheres com 

predominância de gordura nas regiões superiores do corpo (padrão androide) é três vezes mais 

alta que em mulheres com padrão de gordura nas regiões inferiores do corpo (padrão ginoide): 

as primeiras possuem risco relativo de apresentar diabetes 10,3 vezes mais alto que as 

segundas. Dessa forma, na prevalência do diabetes as consequências da obesidade e 

distribuição de gordura corporal são independentes entre si, contudo, aditivas (KISSEBAH, 

1997). 

Skidmore e Yarnell (2004) reportaram que há correlação entre IMC e 

expectativa de vida. Indivíduos com IMC entre 30 e 34,9 kg/m
2
 já apresentam média de nove 

anos a menos na expectativa de vida, ao passo que indivíduos com IMC acima de 40 kg/m
2
 

têm redução muito significativa da expectativa de vida, ambos relacionados à prevalência 

aumentada do desenvolvimento de doenças metabólicas e cardiovasculares.  

Em estudo realizado em população de idosos de um município da Zona da 

Mata Mineira, Tinoco et al. (2006) constataram que o aumento do IMC estava fortemente 

associado à relação cintura-quadril (RCQ), uma vez que nos idosos com IMC > 27 kg/m² a 

frequência de RCQ inadequada foi mais elevada. Obteve-se, ainda, que o IMC e a RCQ 

inapropriados relacionam-se à alta frequência de morbidade e o risco de obesidade central 

apresenta-se mais alto entre as mulheres e progride com o avanço da idade.  

 

 

1.6 ALTERAÇÕES BIOQUÍMICAS, EXERCÍCIOS E OBESIDADE 
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1.6.1 Triglicérides (TG), treinamento resistido e obesidade 

 

 

A obesidade agrava-se na medida em que o excesso de peso e a gordura 

abdominal se associam às alterações metabólicas. Ao excesso de peso corporal, normalmente, 

acompanha-se a dislipidemia, hipertensão arterial, resistência à insulina, hiperinsulinemia e 

intolerância à glicose ou diabetes do tipo 2 (CARNEIRO et al., 2003).  

As dislipidemias são caracterizadas por alterações nos níveis de lipídios séricos 

e podem refletir negativamente sobre o sistema vascular. Além das causas genéticas, sua 

ocorrência pode ser influenciada por variáveis ambientais, tais como sedentarismo, tabagismo 

e dieta (COELHO et al., 2005).  

Yuan et al. (2007) relatam que o excesso de tecido adiposo visceral geralmente 

reflete-se em elevados níveis de triglicérides e baixos índices de lipoproteína de alta 

densidade (HDL) colesterol. Além disso, a pesquisa destaca que 80% dos homens que 

apresentam 90 cm ou mais de circunferência da cintura e níveis de triglicérides plasmáticos ≥ 

2 mmol/L serão 20 vezes mais susceptíveis ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

E, ainda, Scarsella e Després (2003), revisando estudos sobre obesidade e adiposidade central, 

encontraram que os indivíduos obesos com excessivo acúmulo de gordura na região 

abdominal tendem a apresentar hipertrigliceridemia acompanhada de baixas taxas de HDL. 

De acordo com isso, Silva et al. (2008), pesquisando distúrbios metabólicos e 

adiposidade em população rural do Vale do Jequitinhonha-MG, salientaram que os indivíduos 

com excesso de peso (IMC > 25 kg/m
2
) tinham 1,46 mais chances de apresentarem alterações 

do perfil lipídico. 

Atualmente, os efeitos da atividade física sobre o perfil de lipídios e 

lipoproteínas são bem elucidados. Indivíduos ativos fisicamente normalmente apresentam 

altos níveis de HDL colesterol e baixos índices de triglicérides, lipoproteína de baixa 

densidade (LDL) e lipoproteína de muito baixa densidade (VDLL) colesterol, quando 

comparados a indivíduos sedentários (CIOLAC; GUIMARAES, 2004). Comprovando esses 

achados, Vasconcelos et al. (2008) demonstraram que rapazes mais ativos fisicamente 

apresentaram reduzidos valores de colesterol total e de triglicérides, quando comparados aos 

menos ativos.  

O desenvolvimento longitudinal da atividade física e do condicionamento 

físico relaciona-se a perfil cardiovascular saudável. O aumento na atividade da lipase 
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lipoproteica no músculo-esquelético e no tecido adiposo, durante o exercício e várias horas 

após sua realização, associado à possível redução na síntese de triglicérides no fígado, pode 

estabelecer ajuste metabólico favorável à diminuição das concentrações de lipídeos e 

lipoproteínas (TWISK; KEMPER; VAN MECHELEN, 2000). 

A diminuição das taxas de triglicérides no sangue ocorrida posteriormente ao 

treinamento com pesos pode estar relacionada aos benefícios proporcionados pela prática 

desses exercícios, tais como aumento de massa muscular e diminuição do percentual de 

gordura corporal (YARASHESKI et al., 2001). 

De forma coincidente em estudo investigando a contribuição do exercício 

resistido nas variáveis da composição corporal, Tsuzuku et al. (2007) identificaram melhoras 

significativas nas taxas de triglicérides em idosos submetidos a um programa de treinamento 

com pesos após 12 semanas de intervenção.  

Dessa maneira, Ormsbee et al. (2007) concluíram que o exercício com pesos 

favorece a oxidação lipídica, diminui a gordura abdominal e melhora a composição corporal.  

 

 

1.7 O TREINAMENTO FÍSICO NO CONTEXTO DA PROMOÇÃO DE SAÚDE EM 

OBESOS 

 

 

O treinamento físico caracteriza-se fortemente como agente terapêutico e 

profilático na diminuição de fatores de risco tais como nas doenças cardiovasculares, 

metabólicas, respiratórias, entre outros. Assim, emerge sistematicamente também no controle 

e manutenção do peso, além de prevenir o início do desenvolvimento da resistência à insulina, 

fator causador do diabetes mellitus, intimamente associada à obesidade (IBANEZ et al., 

2005). Como pode ser comprovado na literatura, pessoas fisicamente ativas em geral 

apresentam elevados níveis de HDL e baixos de trigliceróis, de lipoproteína de LDL e de 

VLDL, comparadas às sedentárias. Portanto, o exercício físico tem sido amplamente 

empregado como uma ferramenta não farmacológica no combate à dislipidemia e outras 

doenças de ordem metabólica, há mais de uma década (DURSTINE; HASKELL, 1994). Para 

esses autores, exercícios de força apresentam-se como uma estratégia eficiente nessa direção. 

Atualmente, no tratamento e controle da obesidade é fundamental a criação de 

políticas públicas que priorizem a corresponsabilização e o compromisso político, a fim de 

viabilizar a promoção de exercícios físicos e a educação em saúde para a população 
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(ZEFERINO et al., 2003). A inclusão de um acordo vitalício, como a prática regular de 

exercícios físicos desde a infância, permitirá a redução de custos de assistência à saúde e a 

otimização da qualidade de vida nos anos subsequentes (ACSM, 2003). 

Nesse contexto, a prática de exercícios resistidos realizada em diferentes meios 

sociais pode ser uma alternativa fácil, plenamente exequível, eficiente e de baixo custo, com 

consequências satisfatórias e significativas para a promoção da saúde da sociedade.   
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Estudar os efeitos de um protocolo de musculação sobre variáveis hormonais, 

bioquímicas e antropométricas de mulheres obesas adultas como fator de promoção de saúde 

desses sujeitos.  

 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

Analisar alterações promovidas pela aplicação do protocolo de treinamento 

sobre: o perfil antropométrico e as concentrações plasmáticas dos hormônios insulina, T3 e 

GH.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES E ASPECTOS ÉTICOS  

 

 

O estudo de natureza experimental foi realizado na cidade de Divinópolis, 110 

km de Belo Horizonte-MG, situada no centro-oeste do estado, com população estimada de 

220.000 habitantes. Para a pesquisa, foi eleita amostra populacional feminina entre 24 e 56 

anos de idade, com classificação de obesidade ou sobrepeso (IMC ≥ 27 kg/m
2
) no momento 

do início da pesquisa, residentes na cidade. 

 A amostra de conveniência foi constituída de 20 sujeitos e selecionada a partir 

da publicação de editais de chamada na cidade. O convite, estendido a essa população 

descrita, foi feito por edital público de convocação, o qual foi veiculado em rede de televisão 

local pelos pesquisadores 45 dias antes do início do estudo. Após o término das inscrições do 

edital o número mínimo de participantes foi determinado por teste de potência.  

Os sujeitos interessados em participar da pesquisa foram devidamente 

esclarecidos sobre as condições da pesquisa por meio do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), o qual continha explicações detalhadas e claras sobre o objetivo e 

procedimentos do estudo (APÊNDICE A). Aos interessados foram ainda garantidos total 

sigilo e o anonimato de suas informações pessoais e resultados conseguidos com o estudo. 

Foi-lhes garantida, ainda, a liberdade de recusa em participar ou retirar o consentimento 

fornecido em qualquer fase do processo, sem qualquer constrangimento para tal.  

Os procedimentos do estudo seguiram rigorosamente as precípuas éticas e 

técnicas da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 1996), parte 

integrante do Regulamento do Serviço Único de Saúde (REG SUS) 2008, certificando que a 

pesquisa em questão não oferece riscos físicos nem morais a seus participantes.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local, sob protocolo 

00005522//1111(ANEXO A). 

A amostra selecionada para o início do estudo foi composta de mulheres com 

idades entre 24 e 56 anos (média = 40,25 anos), com média de IMC = 33,54. 
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Desses 20 indivíduos, 16 concluíram todas as etapas da pesquisa, havendo 

perda amostral de 19,1%.   

 

 

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

 

 

 IMC igual ou superior a 30 kg/m²; 

 apresentação de atestado médico para liberação ao esforço;  

 fisicamente independente; 

 disponibilidade para o treinamento; 

 não apresentar diagnóstico de doença metabólica. 

 

 

3.2.2 Critérios de exclusão 

 

 

 Infringir algum critério de inclusão; 

 restrições físicas funcionais que impediam a prática;  

 comorbidades graves clinicamente diagnosticadas; 

 impedimento social ou religioso para obtenção de amostras biológicas com ou 

sem captação invasiva. 

 

 

3.3 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

 

 

As medidas antropométricas foram aferidas três vezes por antropometristas 

treinados de acordo com recomendações padronizadas (LOHMAN; ROCHE; MARTORELL, 

1988), sendo considerada a média a medida definitiva.  



 39 

3.3.1 Massa corporal 

 

 

Para mensuração da massa corporal foi utilizada a balança da marca WELMY
®
 

com precisão de 100 gramas. As medidas de massa corporal foram realizadas com o 

participante descalço e trajando mínimas vestimentas. Para medida de massa corporal, o 

indivíduo foi posicionado de frente sobre a plataforma da balança previamente travada, 

quando, então, o cilindro de quilogramas foi posicionado pela avaliadora na dezena ou 

centena de quilograma presumível relatada pelo avaliado. Posteriormente, a balança foi 

destravada e o cilindro de gramas posicionado até que o prumo da balança encontrasse 

equilíbrio, sendo registrado na ficha de avaliação antropométrica o valor obtido. 

 

 

3.3.2 Estatura 

 

 

O instrumento para a medida de estatura foi o estadiômetro, com precisão de 

0,1 centímetro, acoplado a uma balança da marca WELMY®. 

O participante era posicionado sobre a plataforma da balança descalço e de 

costas para o estadiômetro, quando lhe era solicitada a manutenção da cabeça paralela ao solo 

(plano de Frankfurt) e apneia respiratória. O estadiômetro era posicionado pela avaliadora no 

vértex da cabeça do avaliado, sendo travado, registrando-se a medida da estatura em metros 

em ficha de avaliação antropométrica. 

 

 

3.3.3 Circunferência da cintura (CC) e razão entre circunferência da cintura e quadril (RCQ) 

 

 

A CC é uma forma indireta de medida da adiposidade visceral, cujo valor 

aumentado é preditivo do aumento de doenças cardiovasculares (CARNEIRO et al., 2003; 

MARTINS; MARINHO, 2003). 

Para a aferição da CC, o participante permaneceu em pé com o abdome 

relaxado e desnudo, braços soltos e os pés juntos. A fita métrica inelástica foi posicionada no 

ponto médio entre a última costela e a parte superior da crista ilíaca. Aferiu-se a medida no 



 40 

final de uma expiração normal até o milímetro mais próximo (LOHMAN; ROCHE; 

MARTORELL, 1988). Para a circunferência do quadril, a fita métrica inelástica foi colocada 

em um plano horizontal no local de maior proeminência da região glútea, sem comprimir as 

partes moles, com aproximação em milímetro. 

A CC (QUADRO 3) e a RCQ (QUADRO 4) foram classificadas seguindo 

recomendações da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2004). Para a RCQ, valores abaixo 

dos demonstrados no QUADRO 3 foram considerados normais e acima dos mesmos foram 

considerados elevados. 

 

Quadro 3 - Critérios de classificação da circunferência da cintura em homens e 

mulheres 

Circunferência da cintura (cm) Risco de complicações metabólicas 

Homem                         Mulher  

> 94                                > 80 Nível 1 – Aumentado 

>  102                              >  88 Nível 2 – Substancialmente aumentado 

      Fonte: WHO (2004).  

 

Quadro 4 - Critérios de classificação da razão cintura-quadril em homens e 

mulheres 

Razão cintura/quadril (cm) Risco de doenças cardiovasculares 

RCQ > 1 Homem 

RCQ>0,85 Mulher 

      Fonte: WHO (1998).   RCQ - Razão circunferência da cintura-circunferência do quadril.  

 

 

3.3.4 Índice de massa corporal (IMC) 

 

 

Esse índice é calculado dividindo-se a massa corporal em quilograma dividida 

pelo quadrado da medida da altura. Segundo Castro, Mato e Gomes (2006), IMC > 25/m
2
, em 

ambos os gêneros, é preditor de risco de doenças cardiovasculares, principalmente quando 

associado à circunferência abdominal de risco, sendo sugeridas pelos mesmos autores 

alterações nos pontos de corte adotados como indicativos de problemas cardiovasculares e 

metabólicos. Dessa forma, considerando-se a relevância de problemas associados ao 
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sobrepeso e obesidade, participaram da amostra indivíduos que apresentaram IMC ≥ 27 

kg/m
2
. 

 

Quadro 5 - Critérios de classificação do índice de massa corporal 

IMC (kg/m
2
) Classificação 

<18,5 Baixo peso 

18,5-24,9 Eutrófico 

25,0-29,9 Sobrepeso 

                      30,0-34,9 Obesidade Grau I 

35-39,9 Obesidade Grau II (Severa) 

≥40,0 Obesidade Grau III (Mórbida) 

Fonte: WHO (2006).  IMC - Índice de massa corporal. 

 

 

3.4 ANÁLISES BIOQUÍMICAS PLASMÁTICAS 

 

 

As análises laboratoriais foram realizadas pré e pós-treinamento. As amostras 

de aproximadamente 5 mL foram obtidas de coleta de sangue em tubos vacutainer, sem 

anticoagulante, por meio de punção venosa com o participante em jejum de 12 horas. Após a 

coleta, o sangue foi centrifugado por 10 minutos a 3.000 rotações por minuto (rpm) para 

separar o soro dos componentes remanescentes e as análises foram realizadas no soro. A 

coleta e centrifugação da amostra sanguínea ocorreram no Laboratório Vida Ltda. e os 

processos foram executados pelos técnicos do laboratório. 

O material foi conservado entre 2 e 8°C, para posterior análise dos hormônios 

(insulina, T3 e GH), sendo esta determinada com base em um método de alta sensibilidade 

imunoensaio quimiluminescente. Para tal, foi utilizado o analisador automatizado Immulite 

2000TM (Diagnostics Products Corporation, Los Angeles, Estados Unidos - EUA), bem 

como seus respectivos kits. Os triglicerídeos foram dosados por método enzimático 

colorimétrico e analisados por meio dos kits Analisa Gold  Bcoplus 200. As mensurações 

foram determinadas a partir de uma quinineimina formada pela ação de enzimas como a 

lipase lipoproteica. 
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3.5 PROTOCOLO DE TREINAMENTO: TREINAMENTO RESISTIDO 

 

 

O programa de treinamento baseou-se no protocolo proposto por Neiva et al. 

(2010), adaptado do modelo de treinamento de percentuais de cargas de 15 repetições 

máximas (15 RM). O protocolo foi executado em forma de circuito durante oito semanas, 

com frequência de três sessões semanais e duração de 50 minutos cada sessão.  

Por ser um programa de condicionamento físico generalizado, o treinamento 

em circuito torna-se ideal para os indivíduos com sobrepeso e obesidade, que geralmente são 

pessoas sedentárias e apresentam pouca experiência em exercícios (ACSM, 2000). Como 

indivíduos sedentários normalmente não estão habituados à prática regular de atividade física, 

o circuito provoca forte motivação nos seus praticantes, melhorando a assiduidade ao 

treinamento. Tal motivação é proporcionada pela grande variedade na elaboração dos 

programas e pelo ambiente social em que é praticado (DANTAS, 2003; GUEDES JR., 2003; 

TUBINO; MOREIRA, 2003). 

O treinamento foi constituído dos seguintes exercícios:  

 Sitting bench press (supine sentado);  

 leg press (pressão-extensão de pernas);  

 lat pull down (puxador de grande dorsal);  

 shoulder press (levantamento-pressão de ombros);  

 hamstring curl (flexão para posteriores de coxa tríceps);  

 biceps curl (rosca bíceps);  

 triceps cable push dow (polia de cabo para tríceps);   

 abdominal sit up (abdominal sentado). 

 

Cada sessão de treinamento completa consistiu em três voltas (na mesma 

intensidade), com 10 segundos de descanso  entre cada exercício para a troca de aparelhos e 

cinco minutos de intervalo entre as voltas de cada circuito. Dessa forma, as sessões de 

treinamento tiveram tempo médio de duração de 50 minutos.  

A cadência de execução das repetições foi fixada em 1:2 (fase concêntrica-

excêntrica), ou seja, cadência de tempo dobrado para a fase excêntrica, sendo que os tempos 

médios de cada fase foram de um e dois segundos, respectivamente, sendo, portanto, de três 

segundos totais para cada repetição completa.  
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O protocolo de treinamento que teve caráter de progressão de cargas seguiu a 

seguinte evolução:  

 Semanas 1 e 2 - adaptação ao treinamento e aprendizagem ao movimento, 

sendo cinco minutos de caminhada na esteira para aquecimento, seguido de três passagens 

completas do circuito, realizando-se 15 repetições a 65% da carga de 15 RMs em cada 

exercício. 

 Semanas 3, 4 e 5 - cinco minutos de caminhada na esteira para 

aquecimento, seguido de três passagens completas do circuito, realizando 12 repetições em 

cada exercício a 75% da carga de 15 RMs em cada exercício. 

 Semanas 6, 7 e 8 - cinco minutos de caminhada na esteira para 

aquecimento, seguido de três passagens completas do circuito, realizando-se oito repetições 

em cada exercício a 85% da carga de 15 RMs em cada exercício. 

 

 

3.6 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

 

Após o término da coleta de dados, foi empregado o tratamento estatístico 

descritivo para subsequente análise de normalidade da amostra pela aplicação do teste de 

Shapiro-Wilkins. Posteriormente a esse estágio e verificada a ausência de normalidade na 

distribuição de acordo com estado de não parametria amostral, foi empregado teste de 

Wilcoxon para comparação pareada entre os momentos pré e pós-intervenção. Em todos os 

casos foi adotado um coeficiente de significância de 5% erro.  Todos os procedimentos foram 

realizados pelo emprego do pacote estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS), 

V15.0. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A TAB. 1 apresenta as características antropométricas dos sujeitos nos 

instantes prévio e posterior à aplicação do protocolo de treinamento. Ressalta-se que tal 

protocolo não foi suficiente para promover alterações significativas nas variáveis IMC e RCQ. 

Estes resultados não corroboram as conclusões apresentadas por Ciolac e Guimarães (2004), 

que reportaram diminuição do percentual de gordura corporal e, por conseguinte, redução de 

medidas de circunferência corporal com o treinamento com pesos por 16 semanas. Entretanto, 

os dados apresentados parecem estar de acordo com os achados de Fett, Fett e Marchine 

(2009) sobre os efeitos do treinamento com pesos, prescrito em circuito para mulheres com 

IMC acima de 25 kg/m
2
, durante oito semanas. Esses autores constataram não haver 

diferenças significativas nas variáveis antropométricas de IMC e RCQ após o treinamento. 

 

Tabela 1 - Media ± desvio-padrão e mediana das características antropométricas da amostra 

pré e pós-treinamento 

 Variáveis 

 IMC (kg/m
2
) RCQ 

 pré pós pré pós 

Média 33,54 33,28 0,82 0,82 

DP 4,69 5,07 0,09 0,09 

Mediana 32,62 31,50 0,81 0,80 

IMC = Índice de massa corporal, RCQ = Relação cintura-quadril. Valores de normalidade para IMC e 

RCQ, respectivamente: 18,5 a 24,9 kg/m
2
 e < 0,82. 

 

Há relatos de mulheres com obesidade abdominal que oxidavam mais gordura 

durante o exercício físico do que aquelas com obesidade glútea, favorecendo redução na RCQ 

(VAN AGGEL-LEIJSSEN et al., 2001). Assim, é possível que as diferenças na distribuição e 

localização da gordura corporal nos sujeitos desta investigação possam explicar os resultados 

aqui obtidos. Cabe ressaltar que o período de intervenção pode ter sido outro fator que 

contribuiu para a ausência de diferenças entre os instantes de avaliação. No entanto, Louzada 

(2007) analisou os efeitos do treinamento físico em mulheres obesas durante quatro meses e 
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não informou alterações consideráveis nos parâmetros antropométricos e da composição 

corporal, com sessões de treinamento diário de 30 minutos. Analogamente, Silva et al. (2011) 

aplicaram um protocolo de exercícios físicos em indivíduos obesos durante 12 semanas, com 

três sessões semanais de 60 minutos, e não detectaram diferenças significativas nos 

indicadores antropométricos corporais desses indivíduos. 

Igualmente, Sar san et al. (2006) avaliaram 76 mulheres obesas na faixa etária 

de 20 a 60 anos, durante o período de três meses. Após o término do programa, houve 

diminuição no peso corporal do grupo exercitado, porém a diferença não era significativa 

comparada com o grupo-controle. Os autores sugerem que o exercício físico tenha tido mais 

participação em limitar o aumento de peso do que propriamente reduzi-lo. Isso provavelmente 

poderia ter ocorrido em nosso estudo, visto que a diminuição da massa corporal total também 

não foi estatisticamente significativa. 

Marx et al. (2000) relataram que durante 24 semanas de treinamento em 

circuito de pesos, três vezes na semana com séries de oito a 12 repetições, com intervalos de 1 

a 2 minutos por estação, seus praticantes diminuíram cerca de 3% de gordura corporal e 

aumentaram a sua massa muscular em cerca de 1 kg. Esses achados sugerem que o 

treinamento resistido proporciona alterações na massa corporal magra dos indivíduos, porém 

os valores de massa corporal total e IMC mantêm-se inalterados. 

A TAB. 2 mostra os dados relativos às variáveis hormonais: insulina e GH, 

também nas duas fases do estudo. É possível verificar que as mesmas oito semanas do 

treinamento resistido não promoveram alterações sensíveis nos níveis de insulina e GH das 

voluntárias.  

Uma possibilidade indicada por Ciloac e Guimarães (2004) é que na maioria 

dos casos o efeito do exercício físico sobre a sensibilidade à insulina tem sido demonstrado 12 

a 48 horas após a sessão de exercício (efeito agudo), porém retorna aos níveis pré-atividade 

em três a cinco dias após a última sessão de exercício físico. No presente estudo, as 

voluntárias realizaram as coletas de sangue 48 horas após o término da última sessão de 

treinamento, o que poderia enquadrar-se nas afirmações dos autores supracitados e explicar a 

ausência de alterações significativas nas concentrações de insulina, pois essas são mais bem 

observadas sob efeito agudo do exercício. 

O fato de que apenas uma sessão de exercício físico melhora a sensibilidade à 

insulina e que o efeito proporcionado pelo treinamento regride em poucos dias de inatividade 

levanta a hipótese de que o efeito do exercício físico sobre a sensibilidade à insulina é 

meramente agudo (CILOAC; GUIMARÃES, 2004). 
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Em contrapartida, Neiva et al. (2010) enfatizam que treinamento físico de 

intensidade elevada promove alterações crônicas nas concentrações de insulina já após oito 

semanas de treinamento, mas Khan e Pedersen (2000) afirmam que tal resposta somente 

ocorre quando os indivíduos apresentam, previamente ao treinamento, quadros de 

hiperinsulinemia ou intolerância à glicose.   

Na mesma linha desses autores, Persghin et al. (1996)  demonstraram que 

indivíduos com resistência à insulina melhoram a sensibilidade à insulina em 22% após a 

primeira sessão de exercício e em 42% após seis semanas de treinamento, o que demonstra 

que o exercício físico apresenta tanto efeito agudo como efeito crônico sobre a sensibilidade à 

insulina. Nossos resultados contrapõem-se aos desses autores, já que não foram inferidas tais 

alterações, que podem, no entanto, ser explicadas pelas considerações de Khan e Pedersen 

(2000), uma vez que as participantes desta pesquisa, embora obesas, não apresentaram 

anormalidades em suas concentrações sanguíneas de insulina. 

Considerações semelhantes podem ser feitas em relação às concentrações de GH. Nos 

exercícios resistidos, a magnitude da concentração desse hormônio ocorre imediatamente após 

o término da sessão. Gradualmente, essa concentração de pico pós-exercício diminui até 

retornar aos valores pré-exercício. Esse processo normalmente dura entre 60 e 90 minutos 

após o fim da atividade física, eliminando, assim, a possibilidade de se demonstrar alterações 

significativas após esse período (HAKKINEN et al., 2000), fato ocorrido com o presente 

estudo.  

Em contrapartida, Copeland, Consitt e Tremblay (2002) acentuaram que 

exercícios resistidos realizados por mulheres com idades de 19 a 69 anos foram eficazes em 

aumentar a liberação de GH após a atividade física, principalmente se comparada a um 

protocolo de exercícios aeróbios.  

 Nossos achados equiparam-se aos de Hakkinen et al. (2000), em que nenhuma 

alteração na concentração de GH foi observada após período de 24 semanas de treinamento 

realizado com exercícios resistidos. Apesar de concordarem com as opiniões dos autores, 

nossos resultados foram obtidos com modelo de treinamento resistido em período de tempo 

significativamente mais curto (oito semanas). 
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Tabela 2 - Media ± desvio-padrão e mediana das variáveis hormonais GH e insulina da 

amostra pré e pós-treinamento 

 Variáveis 

 GH (ng/mL)               Insulina(mcUI/mL)  

 pré pós pré pós 

Média 1,05 0,83 11,35 12,89 

DP 1,42        0,69                5,68       8,54                

Mediana 0,55                   0,63   10,04                 9,2 

GH = Hormônio do crescimento.Valores de normalidade para GH e insulina,respectivamente: > 7,0 

ng/mL; 3,0 a 25,0 mcUI/mL. 

 

 

Além disso, assim como nos exercícios aeróbios, as hipóteses relacionadas aos 

efeitos do exercício resistido na liberação do GH em indivíduos com idades acima de 40 anos 

podem estar associadas à intensidade, à carga de trabalho e, consequentemente, à 

concentração de lactato liberado durante o esforço (COPELAND; CONSITT; TREMBLAY, 

2002; HAKKINEN et al., 2000; WIDEMAN et al., 2002). 

Os valores de TG e T3 apresentaram diferenças significativas antes e após a 

aplicação do protocolo de treinamento, como demonstra a TAB. 3. 

Kelley e Kelley (2009), em revisão de metanálise envolvendo 29 ensaios 

clínicos aleatórios, sugeriram que o treinamento com pesos não só reduz o colesterol total, 

como também as taxas de triglicérides em adultos. Tal evidência foi corroborada nesse estudo, 

demonstrando eficiência do protocolo aplicado na redução e regulação das concentrações do 

TG. 

Resultados semelhantes aos nossos foram também mencionados por Tsuzuku et al. (2007) em 

pesquisa acerca do efeito do treinamento com pesos sobre o perfil lipídico e a distribuição da 

gordura corporal em idosos. Foram identificadas, após 12 semanas de intervenção, 

significativas reduções nas taxas de triglicérides.  

Além disso, em estudo de intervenção, foi demonstrado que o exercício físico é 

um dos principais responsáveis por favorecer o estado desejável do perfil de lipídios, 

lipoproteínas e doenças coronarianas. As características fisiológicas do exercício físico 

melhoram a capacidade do tecido muscular em realizar a oxidação dos ácidos graxos, 

estimulam a atividade da enzima lípase no músculo e contribuem para a diminuição das 

lipoproteínas e lipídeos plasmáticos (VASCONCELOS et al., 2008). Condizentes com esses 

dados, Yarasheski et al. (2001) sugerem que a redução das taxas de triglicérides após período 
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de treinamento com pesos pode estar relacionada ao aumento de massa muscular 

proporcionado por esse tipo de esforço. 

Tendo em vista os variados mecanismos a partir dos quais o aumento do tecido 

adiposo visceral associa-se ao aparecimento de doenças cardiovasculares, a redução nas 

concentrações do TG, bem como sua regulação dentro dos parâmetros de normalidade 

proporcionadas após as oito semanas de treinamento da presente investigação, refletem a 

eficiência do protocolo aqui testado para tal condição.  

 

Tabela 3 - Media ± desvio-padrão e mediana das variáveis hormonal T3 e bioquímica TG da 

amostra pré e pós-treinamento              

 Variáveis 

 *T3 (pg/mL)               *TGL(mg/dL)         

 pré pós pré Pós 

Média 2,99  2,71 161,06 134,81 

DP 0,37     0,23              60,36      47,22          

Mediana 3,10                  2,7  156,36               123,0 

*Diferenças estatísticas entre as fases. Teste de Wilcoxon para T3 (P<0,05), e TG (P<0,01). , T3 = 

Hormônio Tireoidiano –Tri-iodotironina, TGL= Triglicérides. Valores de normalidade para T3 e TGL, 

respectivamente: 2,30 a 4,20 pg/mL; < 150 mg/dL. 

 

 

Na tabela acima, podemos também observar diferenças significativas nas 

concentrações sanguíneas do hormônio (T3). Esse resultado é um indicador importante 

relacionado aos nossos objetivos, uma vez que variações na concentração desse hormônio 

refletem diretamente nas alterações do estado metabólico e são expressadas especialmente nas 

fases imediatas e até 2 a 3 dias após sessões de treinamento intenso (CANALI; KRUEL, 

2001). 

Por outro lado,  a diminuição crônica verificada nas concentrações  sanguíneas 

de T3 livre, podem ocorrer pois, o treinamento físico periódico, representa um estresse físico 

modificador da homeostasia (MASTORAKOS; PAVLATOU, 2005). Esse efeito é ainda mais 

observado em mulheres (PARDINI, 2001). Como resposta, o sistema autônomo altera seus 

processos regulatórios sobre o eixo hipotálamo-hipófise, no sentido de  manter o estado de 

homeostático em repouso. Nesse mecanismo o condicionamento físico é associado com uma 

diminuição da resposta hipofisiária ao exercício, como já demonstrado por outros autores 

anteriormente (MILLER et al., 1988). 
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Ainda nesse sentido, Pakarinen (1991), relatou os efeitos de uma semana de 

treinamento de força intenso sobre os hormônios da tireóide em levantadores de peso, onde 

foi demonstrada uma diminuição do TSH, T3 e T4,e T3 livre.  

Essa condição, que pode ser entendida com uma resposta de regulação negativa 

às concentrações  sanguíneas do hormônio, também é acompanhada e provavelmente causada 

por uma melhora da atividade do T3 livre em seus receptores o que induz aumento de sua 

ação-respota nas células alvos (CILOGLU et al., 2005). 

Dessa forma, dois fatores  podem ser responsáveis pelas reduções das 

concentrações de T3 livre, tais como foram observadas em nosso estudo. Um deles é  a 

diminuição na liberação do hormônio para a corrente sanguínea, gerada pelo efeito adaptatvo 

do eixo hipotalâmico promovido pelo condiocionamento físico, conforme já explicado acima; 

e o outro é o aumento da ligação do hormônio com seu respectivo receptor nas células alvo, 

além de uma elevação na deiodinação do T3 livre, fatores que em conjunto demonstram uma 

melhora da atividade metabólica e poderiam explicar a diminuição do hormônio no sangue 

após algumas horas de uma sessão de treinamento em pessoas já condicionadas que 

naturalmente sequestra maior número de moléculas da corrente sanguínea (DELIGIANNIS, 

1993). 

Cabe ressaltar que variações como as observadas em nosso estudo  

normalmente ocorrem quando as concentrações do hormônio estão dentro de valores normais 

ou, principalmente, acima destes, demonstrando assim uma melhora no mecanismo de 

regulação da atividade endócrino-metabólica. (PARDINI, 2001).  Por outro lado, em casos de 

valores de concentrações sanguímeas de hormônios tireoideanos abaixo da normalidade, 

como ocorre em casos de hipotireodismo agudo ou distúrbios no eixo hipotálamo-hipofisário-

tireoidemano, as resposta esperadas são opostas as aqui encontradas (FISHER, 1996).  

As aletrações encontradas em nosso estudo, coincidem com os  achados de 

Pakarinen (1991) e provavelmente devem-se aos mecanismos  discutidos por por Miller et al 

(1988) e Ciloglu et al. (2005) respondem de forma análoga aos mecanismo de regulção da 

intolerância a glicemia  pelo treinamento físico em condições de normo ou hiperinsulinemia.  
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CONCLUSÃO 

 

 

A partir dos resultados encontrados no presente estudo, pode-se concluir que o 

protocolo de musculação proporcionou alterações bioquímicas desejáveis, diminuindo alguns 

indicadores de risco à saúde. 

Tendo em vista os variados mecanismos a partir dos quais a 

hipertrigliceridemia se associa às doenças cardiovasculares e metabólicas, a redução dos 

níveis de TG com concomitante regulação de seus valores nos padrões de normalidade 

(TG<160 mg/dL) refletem a eficiência do protocolo de musculação no controle das 

comorbidades da obesidade. 

Contudo, as variáveis IMC, RCQ, GH e insulina não se mostraram sensíveis ao 

protocolo, o que pode ter ocorrido devido ao curto período de intervenção. Além disso, os 

indivíduos no início do programa não apresentaram quadros de hiperinsulinemia ou 

intolerância à glicose, o que minimizou a capacidade do esforço físico em alterar os valores 

de insulina.  

Foi possível observar alterações nas concentrações de T3 livre 48 horas após o 

término do protocolo de treinamento, evidenciando uma melhora da atividade metabólica e da 

regulação das concentrações do hormônio na corrente sanguínea, decorrentes do estado de 

condicionamento alcançado pelas mulheres com o protocolo de musculação. 

Os dados exibidos evidenciam a importância de se investir em medidas que 

promovam a prática regular de exercícios resistidos, por serem esses, ferramentas adequadas, 

baratas e de fácil implantação para a promoção de saúde da população. Dessa maneira, 

políticas públicas se fazem necessárias, requerendo corresponsabilização, compromisso 

político, colaboração de vários apoios: públicos, privados, comunitários, escolares, 

profissionais e familiares, de forma a viabilizar a promoção de exercícios físicos e a educação 

em saúde. É fundamental que o esforço seja conjunto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Acreditamos que a eficácia do protocolo de musculação se deu: a) pela 

motivação proporcionada por meio do treinamento realizado em forma de circuito; b) pelo 

aumento progressivo da intensidade das cargas; c) pela possibilidade de os sujeitos realizarem 

o treinamento em grupo, o que refletiu uma estratégia de interação social. Finalmente, 

podemos apontar como fatores limitadores, a) o pouco tempo de desenvolvimento do 

protocolo (apenas 8 semanas); b) a ausência de análise hormonais e bioquímicas em 

momentos imediatamente pré e pós a execução da sessões de treinanento (fase aguda). 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Conselho Nacional de Saúde, Resolução 196/96) 

 

Nome do participante:_______________________________________________ 

Documento de identidade:________________Data de nascimento      /      / 

CPF nº: _____________________________________      

Enderço:____________________________________________N
o
____Apto:___ 

Bairro:__________________CEP:___________CIDADE:___________________ 

Telefone(s):_______________________________________________________ 

 

EU, acima qualificado, CONCORDO em participar da pesquisa “Alterações hormonais, 

metabólicas e antropométricas em obesas submetidas ao protocolo de musculação: proposta 

profilática para promoção de saúde”, coordenada pelo pesquisador responsável Cassiano 

Merussi Neiva e conduzida pela aluna Luciana Duarte Pimenta do Curso de Mestrado em 

Promoção de Saúde da Universidade de Franca. Explicaram-me que esta pesquisa se justifica 

pela necessidade de se estudar e desenvolver novos métodos e técnicas complementares à 

perda de peso, ou seja, métodos que não utilizem medicamentos nem dietas especiais e que 

sejam de fácil utilização, além de trazerem ainda outros benefícios à saúde das pessoas 

obesas. Para isso, os responsáveis me orientaram a respeito da importância da prática regular 

e orientada de exercícios físicos de força os quais serão utilizados nesse estudo.  

  

Ao ser convidado a participar, explicaram-me que os objetivos da pesquisa são: 

 

 Identificar prováveis alterações decorrentes do protocolo de exercícios de musculação 

propostos para perda peso e aumento da qualidade de vida de indivíduos obesos; 

 Descrever a evolução dos resultados após 8 (oito) semanas de tratamento, comparando os 

dados da avaliações inicial e final. 

 Discutir a importância do treinamento na reabilitação e condicionamento como recurso 

terapêutico em indivíduos obesos. 

 

1. E que tais procedimentos não trarão quaisquer danos à minha saúde, entretanto, estou ciente 

de que posso deixar de participar desta pesquisa a qualquer momento sem sofrer prejuízos ou 

retaliações ao meu processo de reabilitação. 

 

2. O procedimento de coleta de material consta de avaliação da minha capacidade de força 

frente aos exercícios realizados, medidas da minha antropometria (peso e altura), bem como 

da coleta de pequena amostra de sangue por veio do braço (5 mL) com uso de material 

totalmente descartável, procedimento habitual e sem riscos à minha saúde. 
 

3. Estou ciente de que os benefícios esperados por participar deste estudo são: melhor 

orientação e esclarecimento sobre a relação entre a obesidade e a prática de atividade física. 

Poderei me beneficiar deste a partir da oportunidade de ter um espaço onde possa pensar 

sobre a minha experiência. 

 

4. Explicaram-me que o(s) pesquisador(es) garantirá(ao) o sigilo absoluto quanto à minha 

identidade, ninguém terá como identificar qualquer um dos participantes desta pesquisa, caso 

haja necessidade de identificação esta será feito com o uso de pseudônimos que o grupo irá 
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criar. O anonimato estará sob responsabilidade do pesquisador e sob as penas previstas na lei 

brasileira. 

5. Sei que minha participação é livre, não importando quaisquer prejuízos pessoais e que não 

implica quaisquer tipos de recebimento de remuneração, auxilio ou subsídio; também sei que 

não tenho o dever de pagar por minha livre participação.; 

 

6. Estou ciente de que poderei, a qualquer momento, desistir da participação, sem que isso 

implique responsabilização ou o cancelamento dos serviços oferecidos por esta instituição; 

 

7. Terei o direito de me dirigir, a qualquer momento, ao(s) pesquisador(es) e ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade de Franca, para os esclarecimentos sobre dúvidas que 

surgirem durante a pesquisa, tendo, portanto, o direito à informação. 

 

8. Por fim, receberei uma cópia deste documento com os nomes e telefones de contato do 

pesquisador e do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Franca.  

 

Declaro que concordo LIVREMENTE em participar desta pesquisa, pois fui totalmente 

esclarecido pelo pesquisador e entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação 

neste estudo.  

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do participante (sujeito da pesquisa) 

 

 

Divinópolis,        de                               de 2011 

 

Nome do pesquisador responsável: Luciana Duarte Pimenta 

Tel. para contato: (37) 3213-8363   

E-mail:_luc.dpimenta@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Franca: (16) 3711-8904.  

E-mail: cepe@unifran.br.  

Endereço: Av. Dr. Armando Salles Oliveira, 201, CEP: 14404-600, Pq. Universitário, Franca, 

São Paulo. 

 

DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

DECLARO, para fins de realização de pesquisa, ter elaborado este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cumprindo todas as exigências contidas no 

capítulo IV da Resolução 196/96 e que obtive, de forma apropriada e voluntária, o 

consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa acima qualificado para a realização 

desta pesquisa. 

 

Divinópolis,        de                               de 2011 

 

 

 

                       Assinatura do pesquisador responsável  

mailto:cepe@unifran.br
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ANEXO A – Parecer ético 
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ANEXO B – Declaração de aprovação do relatório final de aprovação do CEPE 

 

 


