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RESUMO 

 
A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) constitui-se em uma das mais 

graves doenças sexualmente transmissíveis da história. Seu agente etiológico é o 

vírus da imunodeficiência humana (HIV), infectando por afinidade, principalmente, 

linfócitos TCD4+, levando a um quadro de imunossupressão crônica e gradativa, 

culminando em diversas alterações negativas no organismo. A terapia antirretroviral 

(TARV) melhora a qualidade de vida e diminui a morbidade desses pacientes. No 

entanto, a TARV tem sido associada a reações adversas sobre o perfil lipídico, 

alterações sobre o acúmulo de glicose e distúrbios lipodistróficos, além de efeitos 

negativos sobre a massa muscular, afetando diretamente a capacidade de gerar 

força de pessoas que vivem com HIV/AIDS (PVHA). Pesquisas que investigaram a 

utilização do treinamento resistido em PVHA não identificaram melhoras na 

imunidade dos pacientes com a prática dos exercícios resistidos. Porém fizeram uso 

do método de carga imposta, baseando a prescrição de intensidade no referencial 

de uma repetição máxima. O presente estudo teve como objetivo investigar o efeito 

do treinamento resistido na manutenção da massa magra, diminuição da gordura, 

ganho de força muscular e estado imunológico, utilizando um método de predição de 

intensidade por percepção subjetiva de esforço (PSE). Os participantes deste estudo 

foram submetidos a 12 semanas de treinamento, com duas sessões semanais. Foi 

possível identificar resultados positivos relacionados a redução de gordura 

(p<0,001), aumento de massa muscular (p<0,001), ganho de força muscular (com 

ganhos de força máxima que chegaram a aumentar 68,11% [p<0,001]) e melhora do 

estado imunológico (aumento da contagem de linfócitos TCD4+ [p<0,001]) após o 

período de treinamento para o grupo intervenção. Conclui-se, portanto, que a 

utilização de um programa de treinamento resistido, baseado na PSE, para pessoas 

vivendo com HIV/AIDS apresentam resultados positivos sobre a composição 

corporal, força e estado imunológico. 

 

PALAVRAS CHAVES: perda de peso, força muscular, HIV, imunidade, treinamento 

de força. 

 



 

ABSTRACT 

 

Acquired immune deficiency sindrome (AIDS) has been one of the most serious 

sexually transmitted diseases in history. Its etiological agent is the human 

immunodeficiency virus (HIV), which will infect by affinity, mainly TCD4+ 

lymphocytes, leading to a chronic and gradual immunosuppression, which will 

culminate in several negative changes in the organism. The antiretroviral therapy 

(ART) improves quality of life and decreases the morbidity of these patients. 

However, ART has been associated with adverse reactions on the lipid profile, 

changes in glucose accumulation and lipodystrophic disorders, besides negative 

effects on muscle mass, directly affecting the capacity to generate force of people 

living with HIV / AIDS (PLWHA). Research that investigated the use of resistance 

training in PLWHA did not identify improvements in the immunity of patients with the 

practice of resistance exercises. Nevertheless, they made use of the imposed 

loading method, basing the prescription of intensity on the reference of a maximum 

repetition. This study aimed to investigate the effect of resistance training on 

maintaining lean mass, decreasing fat, gaining muscle strength and immune status, 

using a method of predicting intensity by subjective perception of exertion (SPE). The 

participants of this study underwent 12 weeks of training, with two weekly sessions. It 

was possible to identify positive results related to fat reduction (p <0.001), increase of 

muscle mass (p <0.001), gain of muscle strength (with maximum strenght gains that 

increased 68.11% [p <0,001]) and improved immune status (increased TCD4 + 

lymphocyte count [p <0.001]) after the training period for the intervention group. It is 

concluded, therefore, that the use of a SPE-based resistance training program for 

people living with HIV/AIDS shows positive results on body composition, strength and 

immune status. 

 

KEY-WORDS: weight loss, muscle strength, HIV, immunity, strong training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) constituiu-se em uma das mais 

graves doenças sexualmente transmissíveis da história. Seu agente etiológico é o 

vírus da imunodeficiência humana (HIV), um retrovirus do gênero lentivirus, que 

apresenta em sua membrana glicoproteínas (GP) 41 e 120 (Figura 1), que ligam-se 

por afinidade, principalmente a linfócitos TCD4+, macrófagos, e demais células que 

apresentem co-receptores de quimiocinas (CCR5 ou CXCR4), assim, infectando 

estas células (Figura 2),  levando-as a um quadro de imunossupressão crônica e 

gradativa, que vai culminar com diversas alterações negativas no organismo 

humano como: hipotrofia muscular, degradação do sistema nervoso central, maior 

propensão a neoplasias e infecções oportunistas (Petersen et al., 2017; Paes et al., 

2015). 

 

 

Figura 1 – Célula do HIV. 

Fonte: Abbas et al, 2015. 
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Figura 2 – Infecção viral pelo HIV. 

Fonte: Abbas et al, 2015. 

 

A Organização Mundial da Saúde apresenta dados de que há um milhão e 

meio de pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA) na América Latina. O HIV alcançou 

a marca de cem mil infecções e cinquenta e oito mil mortes na América Latina 

apenas no ano de 2007, porém a maior prevalência de infecção é registrada na 

África subsaariana, caracterizando-se uma pandemia. Estima-se que no final do ano 

de 2015, o número de pessoas infectadas tenha chegado a casa dos 17 milhões 

(Petersen et al., 2017; UNAIDS, 2016). 

Apenas no Brasil, foram notificados 136.945 novos casos de infecção pelo 

HIV do ano 2007 até junho de 2016. Particionando os dados pelas regiões 

nacionais, as informações no Ministério da Saúde agrupam os novos casos sendo: 

71.396 novos casos respectivos ao Sudeste, correspondendo a mais da metade do 

total de casos diagnosticados nesse período (52,1%), 28.879 novos casos na região 

Sul (21,1%), 18.840 no Nordeste brasileiro (13,8%), 9.152 na região Centro Oeste 

do país (6,7%) e 6.868 na Região Norte (6,3%). Também fora constatado, que 

apenas no ano de 2015, foram diagnosticados cerca de 32.321 novos casos de 

infecção pelo HIV no Brasil (Ministério da Saúde, 2016). 
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No estado do Rio Grande do Norte, entre os anos de 2006 e 2015 houve um 

incremento da taxa de detecção do vírus, passando de 9,1/100.000 para 14/100.000 

habitantes, isto apenas no intervalo de tempo de nove anos. Apenas no ano de 2013 

constatou-se 4.185 novos, sendo esta incidência predominantemente masculina 

(razão de 2,6 caso masculinos para cada 01 caso feminino) (Ministério da Saúde, 

2016; Secretária do Estado de Saúde Pública, 2014). 

 

1.1 TERAPIA ANTIRRETROVIRAL  

 

A terapia antirretroviral (TARV) constitui-se basicamente da utilização de 

medicamentos de forma combinada objetivando impedir a funcionalidade do vírus 

por meio de inibidores de entrada celular, de transcriptase reversa, de integrasse e 

de protease, com a finalidade de impedir a replicação do HIV e restabelecer ou 

manter a função imune (Günthard et al. 2014; Srinivasa & Grinspoon, 2014). 

Sua implementação é o principal fator que tem ocasionado melhora na 

qualidade de vida e aumento na sobrevida das PVHA. O aumento global da 

utilização da TARV tem sido o principal fator para o declínio de 48% das mortes 

ocasionadas pela AIDS, com a redução de 1,9 milhões [1,7 milhão e 2,2 milhões] no 

ano de 2005 para 1 milhão [830 000-1 2 milhões] no ano passado. E embora 51% 

das PVHA em âmbito mundial serem do sexo feminino, a maior procura e aderência 

ao tratamento pelas mulheres tem ocasionado declínios mais rápidos em relação à 

AIDS e menor número de óbitos quando comparados os gêneros feminino e 

masculino, apresentando as mulheres uma taxa 27% menor que os homens 

(UNAIDS, 2016). 

Para ser submetido ao tratamento antirretroviral (TARV), é necessário ser 

diagnosticado com o vírus da imunodeficiência humana, independendo da contagem 

de linfócitos TCD4+, para que assim a TARV possa apresentar maior eficiência, 

minimizando as chances dos níveis de linfócitos TCD4+ atingirem contagem inferior 

a 200 células/mm3 de sangue, o caracteriza a síndrome da imunodeficiência 

adquirida (AIDS) (Santos et al., 2015).  

A detecção da carga viral (através da quantificação do RNA viral) constitui-se 

em um biomarcador importante, identificando a dinâmica do vírus no organismo do 

paciente infectado, e quantificando o grau de reprodução do mesmo. A carga viral se 

torna mais elevada no período primário da infecção, e chega a estabilizar na fase 
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crônica assintomática, existindo uma relação direta entre a quantidade viral 

detectada e a rapidez com que a infecção progride. A velocidade com que o sistema 

imunológico é afetado negativamente, tem relação direta com os níveis de 

replicação do HIV e o aumento da carga viral (Figura 3). Sendo assim, os exames da 

carga viral são extrema importância para avaliar o quadro do paciente e progressão 

da doença, apontando a eficácia da terapia antirretroviral (TARV) (Juchem & 

Lazzarotto, 2010). 

 

 

Figura 3 – Evolução clínica da infecção por HIV. 

Fonte: Abbas et al, 2015. 

 

O tratamento antirretroviral (TARV) para PVHA, apresentou efetividade na 

repressão de replicação do HIV no final da década de 90, efetividade essa, que 

transformou o HIV em uma condição crônica, e não mais uma situação fatal 

(Maartens et al., 2014). 

Na ausência de cura, as PVHA sob a TARV estão aumentado sua expectativa 

de vida, ultrapassando a casa dos 50 anos. A TARV também alterou a trajetória de 

morbidade da doença, para principalmente, infecções oportunistas, disfunções 

imunes e complicações metabólicas. A TARV, combina medicamentos com funções 

distintas a fim de suprimir a replicação viral, sendo eles nas versões anteriores, 

inibidores de protease e inibidores da transcriptase reversa, e nas versões mais 
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recentes, inibidores de entrada selecionada, inibidores de integrasse, combinações 

de drogas de várias classes, e dois novos inibidores de protease (Srinivasa & 

Grinspoon, 2014). 

Devido ao tratamento com a TARV, a incidência de infecção pelo vírus tem 

sido minimizada, ou seja, os números de novos casos vêm diminuindo, entretanto, 

com uma maior expectativa de vida das PVHA proporcionada pelo tratamento 

antirretroviral, a frequência de infectados tem apresentado aumento no âmbito 

global. Além disso, as PVHA tendem a apresentar comportamentos de risco devido 

a eficiência do tratamento, fenômeno esse que tem sido denominado de otimismo 

terapêutico (Maartens et al., 2014; Mayer & Mimiaga, 2011). 

Diante de todos estes benefícios, a TARV vem sendo encarada cada vez 

mais como ferramenta contributiva para melhora da qualidade de vida e 

prolongamento da sobrevida de pessoas que vivem com HIV/AIDS, contribuindo 

também, através da conscientização para a redução da transmissão do HIV 

(Petersen et al., 2017). 

Entretanto, um grande número de pacientes têm desenvolvido resistência aos 

medicamentos antirretrovirais de gerações mais antigas, e agora, essa resistência 

também vem sendo apresentada no tratamento com os medicamentos modernos. 

Dentre os pacientes que vêm apresentando resistência aos medicamentos, cerca de 

80% também se mostram resistentes ao inibidor moderno de nucleosídeos da 

transcriptase reversa (Gregson et al., 2016). 

Além da resistência ao tratamento que vem sendo constatada, existem casos 

de pacientes que apresentam efeitos adversos a TARV, apresentando reações das 

mais variadas, como, alterações negativas sobre os parâmetros lipídicos 

(hipertrigliceridemia) e aumento de colesterol total em alguns pacientes, influência 

negativa sobre a homeostase da glicose, causando aumento no ganho de massa 

corporal, afetando negativamente o índice de massa corporal e o acúmulo de 

gordura na região abdominal, gerando também desajustes nas funções endoteliais, 

causando febre alta, aumento de marcadores inflamatórios, e efeitos negativos na 

composição corporal, causando acúmulo de gordura de forma disforme, gerando 

sérios distúrbios lipodistroficos (Margolis et al, 2013; Srinivasa & Grinspoon, 2014). 
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1.2 TERAPIA ANTIRRETROVIRAL E SÍNDROME LIPODISTRÓFICA  

 

Um dos principais distúrbios lipodistrófico decorrente do tratamento, 

principalmente, com a combinação de inibidores de protease, é o desenvolvimento 

da síndrome lipodistrófica. Esta se caracteriza pela concentração excessiva de 

gordura no abdome, tórax e nuca, concomitante a perda de gordura na face, 

membros superiores e inferiores, tendo como consequência o aumento do risco para 

doenças cardiovasculares e distúrbios metabólicos (Barnes et al, 2017; Juchem & 

Lazzarotto, 2010; Dell'isola et al., 2006; Valente, et al., 2005) 

Evidências sugerem, que mesmo havendo redução da morbidade das 

pessoas que vivem com HIV/AIDS submetidas a terapia antirretroviral, esses 

indivíduos adquirem riscos metabólicos em decorrência dos medicamentos utilizados 

na mesma, incluindo mudanças lipodistróficas, aterosclerose subclínica e resistência 

à insulina, o que ocasiona diretamente diversas complicações metabólicas e a 

potencialização de risco de incidentes cardiovasculares (Barnes et al, 2017).  

Deste modo, faz-se necessário, além da disponibilização do tratamento, que 

haja conscientização dos efeitos deletérios do mesmo sobre a distribuição disforme 

de gordura corporal, e alterações sobre os triglicérides, colesterol e da glicose 

dessas pessoas que vivem cronicamente sob tratamento medicamentoso 

antirretroviral (Srinivasa & Grinspoon, 2014). 

Além das alterações morfológicas e metabólicas, o tratamento provoca 

redução progressiva de massa magra que compromete consequentemente a 

capacidade de gerar força pelo sistema músculo-esquelético, devido aos efeitos 

negativos sobre os marcadores inflamatórios, oriundas das combinações 

medicamentosas presente no tratamento antirretroviral (Macera, 2007; Gentil, 2013, 

Srinivasa & Grinspoon, 2014). 

Neste sentido, é evidente a necessidade de investigações sobre intervenções 

que auxiliem sobre as consequências deletérias do tratamento sobre o organismo 

dos pacientes. 

 

1.3 EXERCÍCIO FÍSICO COMO TERAPIA ALTERNATIVA 

 

A instauração de programas de treinamento físico para pessoas que vivem 

com HIV/AIDS tem mostrado diversos benefícios ao estado geral de saúde e 
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qualidade de vida desta população (Quadro 1). Estes efeitos são potencializados 

quando os programas de treinamento são elaborados e prescritos de forma 

adequada, maximizando, assim, seus efeitos benéficos e minimizando os riscos à 

saúde como pode ser observado (Eguchi et al, 2014; Jia et al, 2014; Apostolopoulos 

et al, 2014). 

Basicamente, exercícios que se enquadram na categoria anaeróbia e aeróbia, 

não estão relacionados ao local ou modalidade que está sendo executada, mas sim, 

a intensidade que é empregada ao exercício. Intensidade está associada 

essencialmente a “dificuldade” do seu exercício e a variáveis que possam ser 

utilizadas para controlar tal dificuldade, tais como: carga (kg), intervalo de descanso, 

método de treinamento, amplitude de movimento, percentual de frequência cardíaca, 

percentual do volume máximo de oxigênio, dentre muitas outras. Essa intensidade 

por sua vez, está inversamente associada ao volume de treino, que basicamente é a 

“quantidade do seu treino”, como por exemplo: número de repetições, número de 

séries, tempo de atividade, frequência diária, semanal, mensal e etc (Gentil, 2013; 

McArdle et al., 2016). 

 Os exercícios de características anaeróbias são aqueles exercícios ou 

programas de treinos que terão alta dificuldade, e consequentemente, alta 

intensidade e produção de energia predominantemente através da via anaeróbia. Já 

exercícios de intensidades entre baixa e moderada podem ser executados por um 

período maior de tempo, o que remete a inversa proporcionalidade entre intensidade 

e volume citada anteriormente. Desta forma, não sendo a modalidade fator 

determinante para caracterizar o treino, mas sim, sua intensidade (McArdle et al., 

2016). Como a exemplo de indivíduo que executa corrida em esteira rolante em alta 

intensidade, com intensidade próxima de 100% do seu volume máximo de oxigênio, 

consequentemente, ele não conseguirá permanece em atividade por um longo 

período de tempo. Da mesma forma, que um indivíduo sendo submetido ao 

treinamento resistido, mas não selecione cargas que gerem alta intensidade ao 

treino, ou seja, que não exijam que ele gere altos níveis de força para movê-las, o 

treinamento resistido que é tomado como anaeróbio, se torna um treino com 

característica predominantemente aeróbia. 
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Quadro 1 – Benefícios do treinamento físico para pessoas que vivem com HIV/AIDS (Continua).  
 

Autores Amostra N. Amostra Intervenção 
Resultados mais 

relevantes 

Perna et al. 1999 
Homens e mulheres 

18-49 anos 

Total: 28 
Grupo experimental (n = 11) 

Grupo experimental 
incompleto (n = 7) 

Grupo controle (n = 10) 

12 semanas – 3x/semana 
Treinamento aeróbio no 

cicloergômetro intervalado, 45 
minutos, 70-80% FCmáx 

Aumentos significativos: 
CD4+ (468,4 ± 133.1mm3 
vs 528,5 ± 161,6mm3, p < 
0,02) no grupo 
experimental 

Roubenoff et al. 
1999 

Homens 
sedentários 

Total: 10 

16 semanas – 3x/semana 
Treinamento aeróbio na 

esteira ou no cicloergômetro, 
20 minutos 

Treinamento resistido, 60 
minutos, 80% 1RM 

Redução significativa 
gordura total (16,0 ±7,2kg 
vs 14,4 ± 8,1kg, p < 0,01) e 
central (8,6 ± 3,8kg vs 7,5 
± 4,1kg, p < 0,03) 

Yarasheski et al. 
2001 

Homens 
sedentários 

Total: 18 

16 semanas – 4x/ semana 
Treinamento resistido 

2-3 séries de 10 repetições, 
50-65% 1RM (início) e 3-4 
séries de 5-8 repetições 
75-85% 1RM (até o final) 

Aumentos significativos: 
massa magra (56,6 ± 1,5kg 
vs 58,0 ± 1,6kg, p<0.005); 
área muscular coxa direita 
(71,3 ± 3,9cm2 vs 76,5 ± 
4,4cm2, p < 0,005) e da 
coxa esquerda (70,5 ± 
4,2cm2, vs 75,4 ± 4,5cm2, p 
< 0,001); força muscular 
(23 a 38%, p < 0,001); 
Redução significativa: 
massa corporal (70,8 ± 
2,5kg vs 72,2 ± 2,6, p = 
0,001); triglicérides (p = 
0,022) 
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(Continuação) Quadro 1 – Benefícios do treinamento físico para pessoas que vivem com HIV/AIDS.  
 

Autores Amostra N. Amostra Intervenção 
Resultados mais 

relevantes 

Roubenoff e 
Wilson et al. 2001 

Homens e mulheres 
sedentários 

Total: 24 
Grupo síndrome perda + 

exercício 
(n = 6) 

Grupo sem síndrome perda 
+ 

exercício (n = 18) 

8 semanas – 3x/semana 
Treinamento Resistido, 3 

séries de 8 repetições, 75-80% 
1RM 

Aumentos significativos: 
massa magra (53,4 ± 
35,4kg, p < 0,05), no grupo 
com síndrome de perda; 
Redução significativa: 
massa gorda 
(-1,5kg, p < 0,002), no 
grupo sem síndrome. 

Baigis et al. 2002 
Homens e mulheres 

sedentários 

Total: 99 
Grupo experimental (n = 52) 

Grupo controle (n = 47) 

15 semanas – 3x/semana 
Treinamento aeróbio, 20 
minutos, 75-85% FCmáx 

estimada 

Não houve diferenças 
significativas nas células 
CD4+ 

Thöni et al. 2002 
Homens e mulheres 

lipodistróficos 
dislipidêmicos 

Total: 19 

16 semanas – 2x/semana 
Treinamento aeróbio 

cicloergômetro, 
45 minutos, intensidade leve 

Diminuição significativa: 
gordura central (100,6 ± 
15,4cm2 vs 88,7cm2 ± 
14,3 p = 0,004) 

Driscoll et al. 
2004 

Homens e mulheres 
que faziam uso de 

metformina 

Total: 25 
Grupo experimental 

Metformina+ 
exercício (n = 11) 

Grupo controle 
metformina (n = 14) 

12 semanas – 3x/semana 
Treinamento aeróbio 

cicloergômetro 
1ª e 2ª semana, 20 minutos, 

60% FCmáx estimada 
3ª a 12ª semana, 30 minutos, 

75% FCmáx estimada 
Treinamento resistido 

3 séries de 10 repetições 
1ª e 2ª semana, 60% 1RM 
3ª e 4ª semana, 70% 1RM 
5ª a 12ª semana, 80% 1RM 

Aumento significativo da 
área do músculo da coxa 
(162cm2 vs +3cm2, p = 
0,015) 
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(Continuação) Quadro 1 – Benefícios do treinamento físico para pessoas que vivem com HIV/AIDS.  
 

Autores Amostra N. Amostra Intervenção 
Resultados mais 

relevantes 

Fitch et al. 2006 Homens e mulheres 
Total: 28 

Grupo experimental (n = 12) 
Grupo controle (n = 16) 

24 semanas – 3x/semana 
Grupo experimental: 

mudanças no estilo de vida 
(dieta+ exercício moderado) 

Redução significativa da 
circunferência da cintura 
(113,7cm vs -2,6cm, p = 
0,022) 

Dolan et al. 2006 Mulheres 
Total: 38 

Grupo Experimental (n = 19) 
Grupo Controle (n = 19) 

16 semanas – 3x/semana 
Treinamento aeróbio 

cicloergômetro 
1º e 2º semana, 20 minutos, 

60% FCmáx estimada 
3º a 16º semana, 30 minutos, 

75% FCmáx estimada 
Treinamento resistido 

1º e 2º semana, 3 séries de 10 
repetições, 60-70% 1RM 

3º a 16º semana, 4 séries de 8 
repetições, 80% 1RM 

Redução significativa na 
circunferência da cintura 
(103,8 ± 3,3cm vs -1,0 ± 
0,6cm, p = 0,03). 

Engelson et al. 
2006 

Mulheres obesas Total: 18 

12 semanas – 3x/semana 
Treinamento aeróbio esteira, 
30 minutos, 70-80% FCmáx 

estimada 
Treinamento resistido, 3 séries 

de 8-10 repetições 

Reduções significativas: 
circunferência da cintura 
(103,0 ± 8,1cm vs 97,0 ± 
8,2cm, p = 0,003); gordura 
central (3,8 ± 1,1 L ± 3,1 ± 
0,9 L, p < 0,0001) e 
subcutânea (42,5 ± 9,9 L 
vs 36,3 ± 9,9 L, p < 
0,0001); 
Correlação entre redução 
da gordura central e total (r 
= 0,63) 
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(Continuação) Quadro 1 – Benefícios do treinamento físico para pessoas que vivem com HIV/AIDS.  
 

Autores Amostra N. Amostra Intervenção 
Resultados mais 

relevantes 

Terry et al. 2006 
Homens e mulheres 

sedentários 

Total: 30 
Grupo Experimental 

Exercício+dieta (n = 15) 
Grupo Controle 

Exercício-dieta (n = 15) 

12 semanas – 3x/semana 
Treinamento aeróbio em 

esteira, 
30 minutos, 70-85% FCmáx 

Redução significativa 
percentual de gordura no 
grupo experimental (27 ± 
11% vs 22 ± 10%, p = 
0,000) e no grupo controle 
(23 ± 9% vs 19 ± 10%, p = 
0,000) 

Robinson et al. 
2007 

Homens e mulheres 
sedentários 

Total: 5 

16 semanas – 3x/semana 
Treinamento aeróbio em 

esteira, 
20 minutos, 70-80% VO2máx 

Treinamento resistido, 
2x/semana, 1série de 8-10 

repetições, 80% 1RM 

Redução significativa da 
gordura abdominal 
(11,446, 0 ± 2,457 g vs 
10,454,2 ± 2,508,2 g, p < 
0,05) 

Gomes et al. 
2010 

Homens e mulheres 
(45±2 anos) 

Total: 29 
Grupo experimental (n=19) 

Grupo controle (n=10) 

12 semanas – 3x/semana 
Treinamento aeróbio (30 min) 

150bpm 
Treinamento de força (50 min) 
3 séries de 12 repetições a 60-

80% de 12RM 
Treino de flexibilidade (10 min) 
2 séries com 30seg de máxima 

flexibilidade em 8 exercícios 

Clara tendência de 
aumento de células CD4+ 
para o grupo experimental, 
apesar de não haver 
diferença significativa 
(503,9±55,0 vs 565,6±72,1, 
p = 0,39) 
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(Continuação) Quadro 1 – Benefícios do treinamento físico para pessoas que vivem com HIV/AIDS.  
 

Autores Amostra N. Amostra Intervenção 
Resultados mais 

relevantes 

Dudgeon et al. 
2012 

Homens com mais 
de 18 anos 

Total: 58 
Grupo exercício 

(n=31) 
Gruo controle (n=27) 

6 semanas – 2x/semana 
Treinamento aeróbico (30 min) 

60-75% FCmáx 
Treinamento resistido 

12 repetições com 1 minuto de 
intervalo entre séries 

Redução significativa no % 
de gordura para os 
indivíduos que inicialmente 
apresentaram percentual 
superior a 20% (28,6 ± 1,5 
vs 27,7 ± 1,6, p < 0,009) 
Aumento significativo da 
massa tecidual magra para 
os indivíduos que 
inicialmente apresentaram 
percentual superior a 20% 
(56,4 ± 1,7 vs 57,1 ± 1,7, p 
< 0,027) 

Brito et al. 2013 Homens e mulheres 

Total: 45 
Grupo intervenção 

(n=23) 
Grupo controle (n=22) 

24 semanas – 3x/semana 
Treinamento resistido 

3 séries de 8-10 repetições a 
80% de 1RM com 1 minuto de 

intervalo entre séries 

Redução significativa no % 
de gordura no grupo 
intervenção (25,2±5,9 vs 
19,8±4,1, p < 0,01) 
enquanto houve aumento 
no grupo controle 
(27,2±6,8 vs 28,5±5,0) 
Aumento significativo na 
área muscular do braço 
isenta de massa óssea, no 
grupo intervenção 
(52,8±14,5 vs 39,5±12,4 
cm2, p < 0,05) 
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(Continuação) Quadro 1 – Benefícios do treinamento físico para pessoas que vivem com HIV/AIDS.  
 

Autores Amostra N. Amostra Intervenção 
Resultados mais 

relevantes 

Mendes et al. 
2013 

Homens (39,7 ± 9,3 
anos) e mulheres 
(38,8 ± 9,3 anos) 

Total: 80 
Grupo exercício e 

lipodistrofia 
(n=24) 

Grupo exercício sem 
lipodistrofia 

(n=21) 
Grupo controle e 

lipodistrofia (n=27) 
Grupo controle sem 

lipodistrofia 
(n=27) 

 

24 semanas – 3x/semana 
Treino aeróbico (15-20 min) 

50-80% da FCres 
Treinamento resistido (40 min) 
3 séries de 8-10 repetições a 

80% de 1RM 

Redução significativa da 
gordura subcutânea total, 
gordura subcutânea central 
e gordura subcutânea 
periférica (P < 0,0001) para 
todos os grupos exercício 

Ezema et al. 2014 
Adultos de 22 a 63 

anos 

Total: 30 
Grupo exercício (n=15) 
Grupo controle (n=15) 

8 semanas – 3x/semana 
Treinamento aeróbico (45-60 

min) 
60-79% FCmáx 

Aumento significativo no 
número de células CD4+ 
para o grupo exercício em 
comparação ao grupo 
controle (516,00±265,49 vs 
492,27±229,86, p < 0.267) 
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(Conclusão) Quadro 1 – Benefícios do treinamento físico para pessoas que vivem com HIV/AIDS.  
 

Autores Amostra N. Amostra Intervenção 
Resultados mais 

relevantes 

Paes et al. 2015 
Homens e mulheres 

(57,5±6,0) 

Total inicial: 67 
Total após 1 ano: 27 
Total após 2 anos: 18 

 

2 anos – 3x/semana 
Treinamento aeróbio (30-40 

min) 
50-80% FCres 

Treinamento resistido 
2-3 séries de 12-15 repetições 

a 80-90% de 12RM 
Exercícios de alongamento 

2 séries com 30seg de máxima 
flexibilidade em 6-8 exercícios 

Não houveram mudanças 
significativas nas células 
CD4+ após 1 ano 
(homens: p = 0,51 e 
mulheres: p = 0,82) e 2 
anos (homens: p = 0,71 e 
mulheres: p = 0,98) 
A gordura de tronco 
permaneceu estável para 
ambos os gêneros após 1 
ano (homens: p = 0,65 e 
mulheres: p = 0,45) e após 
2 anos não houve 
mudança 
A massa muscular sofreu 
um ligeiro aumento, 
embora não tenha sido 
significativo após 1 ano 
(homens: p = 0,21 e 
mulheres: p = 0,06) 
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1.3.1 Treinamento de resistência 

 

Exercícios de resistência, geralmente apresentam intensidade de baixa a 

moderada, em decorrência do alto volume de treino, o que acaba caracterizando a 

predominância aeróbia, devido a atuação do oxigênio como fonte de queima dos 

substratos que produzirão a energia transportada para o músculo em atividade, além 

de proporcionar o tamponamento dos íons de hidrogênio, por meio da cadeia 

transportadora de elétrons que ocorre na mitocôndria, permitindo que a duração da 

atividade física se estenda por um período maior de tempo (Gentil, 2014; Gentil, 

2013; McArdle et al., 2016). 

A prescrição desses programas de treinamento podem alterar de forma 

positiva o perfil lipídico de PVHA, (Terry et al., 2006), bem como da circunferência 

abdominal para ambos os gêneros sexuais (Thöni et al., 2002). Além disso, 

observou-se ainda que os níveis de linfócitos TCD4+ nos pacientes submetidos a 

esta modalidade de treinamento aumentaram significativamente, mostrando, assim, 

uma melhora significativa no “status imunológico” (Ezema et al., 2014; Perna et al., 

1999). E aparentemente o aumento dos níveis de linfócitos TCD4+ estava associado 

aos níveis crescentes de atividade física, de acordo com os autores das pesquisas 

(Ezema et al., 2014; Perna et al., 1999).  

No entanto, a prescrição adequada da intensidade e do volume do 

treinamento favorecem o estado imune por não causarem depleção drástica nos 

estoques de aminoácidos como, glutamina, ornitina e a arginina, sendo esses 

aminoácidos diretamente relacionados ao sistema imunológico (Ghorayeb et al, 

2013; McArdle et al., 2016). Prescrições de programas de treinamento com altas 

intensidades, mesmo que por curto período de tempo (1-3 semanas), podem afetar 

negativamente o sistema imunológico por meio da redução de proliferação de 

linfócitos TCD4+, de imunoglobulinas e células Natural Killer (NK), mesmo em 

indivíduos treinados e que não vivam com HIV/AIDS (Gleeson, 2007; Gomes-Merino 

et al, 2005; Lancaster et al, 2004). Referente ao volume de treino, mesmo que sob 

intensidade moderadas, caso o volume de treino seja alto (acima de um hora) isso 

pode afetar negativamente a circulação de neutrófilos, linfócitos T e B e células NK, 

enquanto que programas de treinamento com duração de até 30 minutos, parecem 

afetar positivamente a expressão de citocinas e os linfócitos T e B (Lancaster & 
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Febbraio, 2016; Apostolopoulos et al, 2014; Radom-Aizik et al, 2013; Walsh et al, 

2011). 

 

1.3.2 Treinamento concorrente 

 

Treinamentos concorrentes são programas de exercícios que consistem na 

combinação de exercícios com características de força (treinamento resistido) e 

características aeróbias na mesma sessão (Gentil, 2013). 

Essa metodologia de treinamento vem se mostrando uma boa opção como 

terapia alternativa pautada no exercício físico, pois apresenta bons resultados 

concernentes ao ganho de massa magra (Dudgeon et al., 2012; Driscoll et al., 2004). 

Além dos ganhos de massa magra, o treinamento concorrente também 

apresenta alterações positivas no perfil lipídico de PVHA, obtendo também a 

redução da massa gorda através da combinação entre métodos resistidos e 

aeróbios (Mendes et al., 2013; Engelson et al., 2006; Dudgeon et al., 2012; 

Robinson et al., 2007; Dolan et al., 2006; Roubenoff et al., 1999). 

Referente ao sistema imunológico, o treinamento concorrente encontrou clara 

tendência do aumento de linfócitos TCD4+, embora os resultados não tenham 

chegado a significativos (Gomes et. al., 2010). Essa tendência provavelmente foi 

obtida devido a presença do fator aeróbio no programa de treinamento, tendo como 

consequência os benefícios do mesmo para o sistema imunológico (Ghorayeb, et al., 

2013; McArdle et al., 2016). 

 

1.3.3 Treinamento resistido 

 

O treinamento resistido (TR) ou treinamento de força, visa basicamente a 

utilização do nosso arcabouço muscular para executar movimentos específicos com 

sobrecargas, tendo a finalidade de gerar adaptações fisiológicas e, 

consequentemente, hipertrofia muscular ou aumento da secção transversa dos 

músculos esqueléticos. Esse tipo de treinamento pode ser utilizado como recurso 

para reduzir a depleção da funcionalidade do músculo, devido aos seus efeitos 

crônicos como o aumento da força ocasionados tanto pelo aumento da área 

transversa do músculo, quanto pela melhora da eficiência do mesmo (Gentil, 2013). 
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Estudos anteriores já confirmaram que programas de exercícios que são 

compostos apenas por treinamento resistido apresentam aumento significativo de 

massa magra e força, e redução de peso corporal, além de alterar positivamente o 

perfil lipídico de indivíduos que vivem com HIV/AIDS, melhorando a funcionalidade e 

proporcionando melhor qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS 

(PVHA) (Brito et al., 2013; Roubenoff & Wilson et al., 2001; Yarasheski et al., 2001). 

No entanto, ainda não foram demonstradas melhoras significativas no tocante ao 

estado imunológico (Brito et al., 2013; Roubenoff & Wilson et al., 2001; Yarasheski et 

al., 2001). 

A prescrição da intensidade das cargas em exercícios resistidos é um dos 

fatores mais impactantes para garantia dos resultados de hipertrofia muscular, 

embora não haja um consenso sobre o melhor método para a determinação da 

intensidade da carga de exercício. Isto merece especial atenção em PVHA sob 

terapia antirretroviral devido ao fato de que muitos componentes do sistema 

imunológico apresentam respostas adversas frente ao exercício extenuante e/ou de 

longa duração (Matthews et al., 2002).  

A intensidade, volume e a frequência do exercício vai influenciar de forma 

significativa no perfil imune dos pacientes, podendo aumentar ou reduzir a contagem 

de linfócitos TCD4+, tornando-se de importantíssima relevância para a população 

que vive com HIV/AIDS (Ghorayeb, et al., 2013; Matthews et al., 2002). Uma má 

prescrição da intensidade, volume e frequência pode dificultar a recuperação 

muscular, e desencadear a queda nos níveis plasmáticos de aminoácidos, e causar 

efeitos negativos sobre a proliferação de neutrófilos, leucócitos e, 

consequentemente de linfócitos TCD4+ e B, produção de imunoglobulinas e 

diminuição de células NK, o que aumenta as chances de contrair infecções 

oportunistas (Lancaster & Febbraio, 2016; Apostolopoulos et al, 2014; Radom-Aizik 

et al, 2013; Ghorayeb, et al., 2013; Walsh et al, 2011; Gleeson, 2002). 

Grande parte dos métodos orientam a intensidade a partir de um referencial 

máximo de força extraído de testes de carga máxima, tal como o teste de uma 

repetição máxima (1RM) (Kraemer & Fry, 1995). Entretanto é necessário atentar 

para a relação entre o percentual de 1RM e o número de repetições a serem 

executadas, pois a relação varia de acordo com a força, e a força é um fator mutável 

durante o período de treinamento (Libardi et al., 2007). Paes et al. (Paes et al., 2015) 

apresentaram resultados que demonstraram que estratégias de treinamento 
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concorrente, mesmo apresentando um longo período de aderência ao programa de 

exercícios (2 anos), não modificaram de forma significativa a composição corporal, 

nem o estado imunológico de PVHA, muito provavelmente, devido a intensidade e 

volume do programa de treinamento utilizado no estudo. 

Faz-se necessária, portanto, a realização de estudos direcionados à 

investigação de prescrições de exercícios resistidos que sejam mais adequadas 

para PVHA em uso de TARV, em virtude dos benefícios causados pela manutenção 

da massa muscular magra, ganho de força e demais benefícios para a saúde do 

paciente (Souza et al., 2008). 

Diante desta realidade, o presente estudo tem por objetivo analisar o efeito do 

treinamento resistido sobre a composição corporal, ganho de força muscular e 

estado imunológico de PVHA, utilizando um método de percepção subjetiva de 

esforço para prescrição da intensidade do treinamento resistido. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

 Analisar os efeitos do treinamento resistido utilizando um método de 

percepção subjetiva do esforço para prescrição da intensidade do treinamento 

resistido em pessoas vivendo com HIV/AIDS. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar a composição corporal das pessoas que vivem com HIV/AIDS antes 

e após o período de treinamento resistido prescrito, utilizando-se o método de 

percepção subjetiva de esforço; 

 Avaliar o nível de força muscular das pessoas que vivem com HIV/AIDS antes 

a após período de treinamento resistido prescrito, utilizando o método de 

percepção subjetiva de esforço; 

 Comparar os níveis de linfócitos TCD4+ das pessoas que vivem com 

HIV/AIDS antes a após período de treinamento resistido prescrito, utilizando-

se o método de percepção subjetiva de esforço. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo caracterizado como quase-experimental. Nesse tipo de 

delineamento, embora não haja distribuição aleatória, existe rigor metodológico no 

experimento em questão. Apesar de não ter o alto rigor de uma pesquisa 

experimental, é possível observar o que e como ocorreram as mudanças após o 

período de intervenção. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

O grupo amostral foi selecionado de forma não probabilística e voluntária. 

Foram selecionados indivíduos participantes da organização “Grupo Aprendendo a 

Viver Positivamente” (Mossoró-RN), que desenvolve ações de apoio a PVHA.   

Foram incluídos no estudo indivíduos de ambos os gêneros sexuais (gênero 

masculino: 11 ; gênero feminino: 08), maiores de 18 anos, vivendo com HIV há pelo 

menos um ano, e que preenchessem os seguintes pré-requisitos: contagem de 

linfócitos TCD4+ igual ou maior que 380 células/mm3 de sangue, estarem sendo 

submetidos a terapia antirretroviral padrão, fornecida pelo Sistema Único de Saúde; 

estarem realizando acompanhamento clínico regular no Hospital Rafael Fernandes, 

situado na cidade de Mossoró/RN; não estar gestante; não usar suplementos 

alimentares sem prescrição nutricional; não apresentar infecções agudas ou 

crônicas que impedissem a realização de exercícios físicos; não apresentar 

antecedentes de doenças cardíacas ou diabetes; tratamento com corticoides, 

esteroides anabolizantes ou hormônio do crescimento.   

Foram excluídos do estudo aqueles que não completaram as etapas 

previstas, ou que manifestaram interesse em sair do estudo. 

 Os pacientes foram divididos em dois grupos: um grupo intervenção (GI), 

composto por 9 participantes (6 homens e 3 mulheres), idades variando de 34 a 41 

anos (média 37,86 ± 2,41), que foram submetidos ao programa de treinamento físico 

resistido por 12 semanas e completaram todas as etapas da pesquisa; um grupo 

controle (GC) composto por 10 indivíduos, (5 homens e 5 mulheres), idades 
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variando de 31 a 48 anos (média 40,40 ± 6,69), que não foram submetidos ao 

programa de treinamento resistido, não tendo sua rotina alterada em nada. 

Nenhum participante de ambos os grupos utilizou suplementação alimentar ou 

foi submetido a qualquer controle dietético. Dessa forma, todos mantiveram seus 

hábitos alimentares como de costume. Vale também ressaltar, que apenas dois 

participantes da amostra tinham experiência com treinamento resistido, sendo 

ambos alocados em grupos distintos. 

 

3.3 VARIÁVEIS AVALIADAS 

 

3.3.1 Avaliação da composição corporal 

 

As variáveis analisadas para avaliar a composição corporal foram as 

seguintes: 

 

o Massa corporal, utilizando uma balança G Tech® com capacidade de 

200kg com variação de 50 gramas, com o indivíduo em posição ortostática, com 

roupas leves e sem portar nenhum objeto;  

o Estatura, utilizando estadiômetro Sanny® com variação de 1cm, com o 

indivíduo em posição ortostática, cabeça alinhada com o plano de Frankfurt e 

calcanhares alinhados; 

o Dobras cutâneas, utilizando adipômetro Sanny® com variação de 1mm, 

sendo as dobras mensuradas em três tomadas e alternadas no hemicorpo direito, 

adotando-se a mediana das três dobras (Petroski, 2009). As dobras avaliadas foram: 

Axilar Média (AM) e Subescapular (SB) para homens e Supra Ilíaca (SI), Abdominal 

(AB) e Perna média (PM) para mulheres. Optou-se por avaliar estas dobras 

cutâneas por apresentarem maior correlação (r=0,92) e coeficiente de determinação 

(R2=0,83 para homens e R2=0,81 para mulheres) e menor erro padrão de estimativa 

(EPE=2,42% para homens e EPE=4,62% para mulheres), em comparação a 

Absortiometria de Raios-X de Dupla Energia (DEXA), considerado padrão ouro para 

avaliação de composição corporal (Florindo et al.,2008). 

o Percentuais de massa muscular e de gordura; utilizando uma 

impedância bioelétrica tetrapolar, da marca OMRON®, modelo HBF 514C, com o 
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paciente em posição ortostática, com roupas leves e sem portar nenhum objeto 

metálico, como jóias. 

Todas as medidas foram efetuadas por um único avaliador, com experiência 

comprovada na área de avaliação de composição corporal. As variáveis 

antropométricas foram mensuradas antes e depois do período de intervenção. 

 

3.3.2 Avaliação da força muscular 

 

A avaliação da variável força, realizada por meio do teste de uma repetição 

máxima (1RM) de Kraemer e Fry (1995) para estipular a força máxima, foi realizada 

na semana que antecedeu os treinamentos e ao final do período de intervenção 

(Figura 1). 

Procedimento 1RM: A) aquecimento de 5 a 10 repetições, peso leve (40% a 

60% da estimativa de 1RM); •B) 1 minuto de intervalo. Leve alongamento 

(alongamento estático com 10 segundos para o grupo muscular solicitado); •C) 

aquecimento de 3 a 5 repetições, peso moderado (60% a 80% da estimativa de 

1RM); •D) 2 minutos de intervalo; E) tentar o 1RM com uma carga próximo do 

máximo, se o praticante completar de 2 a 3 repetições, adiciona: para testes de 

membros superiores de 4kg a 9kg ou 5% a 10% e para testes de membros inferiores 

de 14kg a 18kg ou 10% a 20%; F) repetir item E, nos casos quando: o praticante 

completar de 2 a 3 repetir - após 3 a 5 min. de intervalo, repetir as tentativas até 

realizar apenas 1RM. Só será considerado tentativa válida aquela com a técnica 

perfeita. Se forem necessárias mais de 3 tentativas – dar intervalo de 24h descanso 

(Kraemer & Fry ,1995) (Figura 4). 
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Figura 4 – Teste de uma repetição máxima (1RM). 

 

Para auxiliar na mensuração dos ganhos de força, foi utilizado o método de 

tonelagem (Ton), que consiste no produto do número das repetições executadas, 

número de séries e carga utilizada, as quais serão inseridas no cálculo da tonelagem 

total do treino (Ton = número de repetições x número de séries x carga utilizada em 

quilos), sendo a tonelagem avaliada por meio da coleta do número de repetições, 

número de séries e cargas utilizadas em todos os exercícios durante as semanas 

01, 06 e 12 durante o período de treinamento (Fayh et al, 2007), sempre no último 

treino da respectiva semana. Este método é comumente utilizado para mensuração 

de volume de treino, entretanto, acreditamos que ele refletiu os ganhos de força em 

nosso estudo, já que na intervenção os números de repetições e séries foram fixos, 

sendo a carga utilizada, a única variável que sofreu ajustes durante o período. 

 

3.3.3 Quantificação dos níveis de Linfócitos TCD4+ e da Carga Viral 

 

 A quantificação dos linfócitos TCD4+ foi feita utilizando a técnica da citometria 

de fluxo (FACS-Calibur – Multitest). Já a determinação da carga viral foi realizada 

por meio de PCR em tempo real (Abbot Real Time HIV1). Tais análises foram feitas 

antes de se iniciar o programa de treinamento e ao final da intervenção (de 1 a 2 

semanas após o treinamento). 

Ambos os exames foram realizados periodicamente pelos pacientes nos 

laboratórios conveniados (LACEN/RN - Laboratório Central de Saúde Pública do Rio 

Grande do Norte) pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
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3.4 INTERVENÇÃO 

 

3.4.1 Exercícios prescritos 

 

Para o grupo submetido a intervenção, foram prescritos/utilizados os 

seguintes exercícios, conforme recomendado pelo American College of Sports 

Medicine (2009) e na ordem mencionada no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Exercícios resistidos prescritos para os pacientes inclusos no grupo 

intervenção. 

Ordem Exercício físico prescrito 
Principais grupos musculares 

envolvidos 

1° Agachamento livre Quadríceps femoral, glúteos e isquiostibiais 

2° Supino reto Peitoral, deltoides e tríceps 

3° Leg press 45° Quadríceps femoral, glúteos e isquiostibiais 

4° Puxador frente Grande dorsal e bíceps braquial 

5° Cadeira flexora Isquiostibiais 

6° Rosca bíceps Bíceps braquial 

7° Extensão de tornozelo Gastrocnêmio 

8° Tríceps polia Tríceps braquial 

 

 

3.4.2 Prescrição de intensidade pela percepção subjetiva de esforço 

 

A predição de intensidade pela percepção subjetiva de esforço (PSE) baseia-

se na resposta individual de cada sujeito ao esforço, expressa na forma de escala, e 

apresenta a vantagem de maior adesão ao programa de treino (Williams et al., 

2008). 

Optou-se pela prescrição da intensidade por meio da percepção subjetiva de 

esforço (PSE), utilizando-se a escala OMNI-RES de Robertson (et al., 2003) (Figura 

5), por tratar-se de uma escala especificamente desenvolvida para o treinamento 

resistido, além de ilustração direcionada da mesma, facilitando o entendimento dos 

participantes que não estavam familiarizados com a prática. 
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Durante toda intervenção de treinamento, ao final da execução de cada série 

de exercício, a escala visual era apresentada ao participante, e o mesmo era 

questionado sobre a intensidade que ele percebia do exercício e onde ele se 

encontrava na escala. 

 

 

Figura 5 – Escala OMNI para esforço resistido. 

Fonte: ROBERTSON et al., 2003. 

 

 

Durante a primeira semana, foi realizada a adaptação da percepção subjetiva 

de esforço (PSE). Foram realizadas duas sessões semanais, cada uma com três 

séries de 6 a 8 repetições por exercício, entre os índices 6 e 7 da escala OMNI-RES 

(Robertson et al., 2003), com intervalos de 2 minutos entre as séries (ACSM, 2009). 

No período de treinamento MPSE foram realizadas duas sessões semanais, 

com 3 séries de 8-10 repetições para cada exercício, ajustando a intensidade dos 

treinos entre os índices 7 e 8 da escala de OMNI-RES, com intervalos de 1 minuto 

entre as séries (ACSM, 2009). A carga dos exercícios foi progressivamente alterada 

de acordo com a evolução do participante, identificada quando o participante 

relatava uma PSE inferior a 7 na escala OMNI-RES. 

Os exercícios utilizados seguiram as recomendações do American College of 

Sports and Medicine (2009), sendo utilizado o método de treinamento alternado por 

segmento afim de permitir a estimulação de todo o segmento corporal em uma única 
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sessão de treino sem grande exaustão, além de gerar melhores níveis de retenção 

técnica, propiciando melhor aprendizagem motora (Gentil, 2013). 

A duração total da intervenção foi de treze semanas, distribuídas em uma 

semana de adaptação e doze semanas de treinamento. Após as treze semanas 

foram realizadas as avaliações das mesmas variáveis coletadas no período que 

antecedeu a intervenção para que, por meio de análises estatísticas adequadas. 

Vale ressaltar que todos os participantes treinaram em horários e dias fixos, 

sem alterações durante o período de intervenção, utilizando sempre os mesmos 

equipamentos e espaço físico durante toda a intervenção. 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A averiguação da normalidade da distribuição dos dados obtidos foi realizada 

por meio dos testes Komolgorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. Quase todas as variáveis 

analisadas (percentual de gordura, percentual de massa muscular, força em uma 

repetição máxima, tonelagem e contagem de linfócitos TCD4+) apresentaram 

valores de distribuição normal (P>0,05), com exceção da força em uma repetição 

máxima na cadeira flexora, que não se encontrava com distribuição normal (p= 

0,009 - Komolgorov-Smirnov,  p= 0,026 – Shapiro-Wilk).  

Para averiguar as divergências intragrupo entre os resultado pré intervenção 

e pós intervenção foi utilizado o teste T Pareado e a Análise de Variância (ANOVA), 

com post-hoc de Tukey, quando mais de dois recortes temporais eram avaliados. 

Usou-se ainda o teste T de Student para amostras independentes a fim de comparar 

os resultados intergrupos entre o grupo intervenção e o grupo que não realizou o 

treinamento resistido. As análises de correlações foram realizadas através do teste 

de correlação de Pearson. Foram considerados estatisticamente significativos 

valores de P < 0,05.   

Para a avaliação da força máxima na cadeira flexora, a única variável que não 

apresentou distribuição normal, foi utilizado o teste de Wilcoxon para averiguar a 

diferença intragrupo entre o período pré e pós interveção neste exercício em 

específico. 
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3.6 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

Os aspectos éticos do estudo foram avaliados e aprovados pelo Comitê de 

Ética do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) sob o parecer 1.375.236 e 

C.A.A.E. 46999015.0.0000.5292 (Anexo 1 – Aprovação do CEP). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 HOMOGENEIDADE ENTRE OS GRUPOS 

 

 As características físicas e clínicas dos participantes do estudo que 

realizaram todas as etapas propostas no mesmo podem ser visualizadas na Tabela 

1, contendo os valores do momento que antecedeu a intervenção, tanto do grupo 

intervenção (GI), como do grupo controle (GC), não sendo observadas diferenças 

significativas entre os grupos. 

 

Tabela 1: Características físicas e laboratoriais dos participantes do estudo. 

Variáveis Grupos 

GI (n: 9) GC (n: 10)  

 Média ± DP Média ± DP p 

Idade (anos) 37,86 ± 2,41 40,40 ± 6,69 0,276 

Massa corporal (Kg) 62, 47 ± 9,57 67,71 ± 4,70 0,060 

Estatura (cm) 161,14 ± 8,67 162,30 ± 6,46 0,966 

Gordura (%) 31,01 ± 4,48 35,17 ± 9,47 0,086 

Massa muscular (%) 30,07 ± 3,98 29,16 ± 5,73 0,309 

CD4+ (células/mm3) 474,14 ± 66,66 449,60 ± 39,89 0,168 

GI – Grupo Intervenção  GC – Grupo Controle  n – Número de membros 

Média – Média  DP – Desvio padrão 

p – P valor calculado pelo teste T Student para amostras independentes 

 

4.2 COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

 A avaliação do percentual de gordura antes e após a intervenção no GI 

revelou haver uma diminuição significativa (p<0,001) no percentual de gordura dos 

pacientes após a intervenção, com uma redução média de 1,76 ± 0,34 % de gordura, 

apresentando uma variação percentual (Δ%) de 14,73% (Figura 6). Foi identificada, 

também, melhora significativa referente ao ganho de massa muscular (p<0,001), 

apresentando um aumento médio de 1,18 ± 0,36 % de massa muscular, 

representando uma variação percentual de 9,37% (Figura 7). 
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Figura 6 – Comparação entre o Percentual de Gordura (%G) por impedância 

bioelétrica do grupo intervenção antes e depois do período de treinamento. 

p – P valor calculado pelo teste T Pareado para amostras relacionadas 

 

 

Figura 7 – Comparação entre o Massa Muscular (%MM) por impedância bioelétrica 

do grupo intervenção antes e depois do período de treinamento. 

p – P valor calculado pelo teste T Pareado para amostras relacionadas 
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4.3 CORRELAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE AFERIÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

CORPORAL 

 

 A avaliação do percentual de gordura por impedância bioelétrica apresentou 

forte correlação positiva com o protocolo de dobras (R=0,899; P=0,001) (Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Correlação entre os resultados de aferição do percentual de gordura por 

meio da impedância bioelétrica e do protocolo de dobras cutâneas. 

 

4.4 FORÇA MUSCULAR 

 

 Observou-se um aumento significativo na força no teste para uma repetição 

máxima (1RM) em todos os exercícios avaliados, quando comparados o período pré 

e pós-intervenção, com a maior variação positiva de força sendo notada para a 

extensão do tornozelo (% = 68,11), agachamento (% = 41,76) e puxador frente 

(% =33,81) (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Comparação das cargas utilizadas (em quilos) pelos pacientes do GI no 

teste de 1RM antes e após a realização da intervenção. 

Exercícios Momento 
Δ% P 

Pré Pós 

 Média DP Média DP   

Supino reto 24,86 ± 7,20 29,71 ± 8,75 19,54 <0,001* 

Puxador frente 40,14 ± 9,48 53,71 ± 12,85 33,81 <0,001* 

Tríceps na polia 34,00 ± 7,42 34,89 ± 6,00 2,61 0,010* 

Rosca direta 17,71 ± 2,93 20,14 ± 3,29 13,71 <0,001* 

Agachamento 50,29 ± 22,82 71,29 ± 23,53 41,76 <0,001* 

Leg press 45° 164,29 ± 57,86 198,57 ± 62,83 20,87 <0,001* 

Cadeira flexora 35,71 ± 3,45 37,43 ± 4,54 4,80 0,042# 

Extensão de 

Tornozelo 
36,20 ± 10,20 60,86 ± 9,82 68,11 <0,001* 

Média – Média  DP – Desvio padrão p – P valor 

Δ% = Percentual de variação 

* Diferença significativa calculado pelo teste T Pareado para amostras relacionadas 

# Diferença significativa calculado pelo teste de Wilcoxon 

 

 A avaliação dos movimentos cotidianos de empurrar (supino reto), puxar 

(puxador frente) e sentar-levantar (agachamento livre) através do método de 

tonelagem revelou aumentos significativos e progressivos nos ganhos de forças com 

o decorrer do período de intervenção (p<0,05). 

 As comparações entre os diferentes momentos (Semana 01, 06 e 12) da 

avaliação por meio da tonelagem nos movimentos de empurrar (supino reto), puxar 

(puxador frente) e sentar-levantar (agachamento livre), podem ser observadas nas 

Figuras 9, 10 e11. 
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Figura 9 – Comparação da força de tonelagem dos pacientes do GI em diferentes 

momentos no movimento de empurrar (supino reto). 

* Diferença significativa  p – P valor do post-hoc de Tukey 

 

Figura 10 – Comparação da força de tonelagem dos pacientes do GI em diferentes 

momentos no movimento de puxar (puxador frente). 

* Diferença significativa  p – P valor do post-hoc de Tukey 
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Figura 11 – Comparação da força de tonelagem dos pacientes do GI em diferentes 

momentos no movimento de sentar-levantar (agachamento livre).  

* Diferença significativa  p – P valor do post-hoc de Tukey 

  

 

 

 

 Quando comparados as cargas utilizadas pelos pacientes do GI, com as que 

utilizaríamos caso a carga fosse imposta em 80% de 1RM foram observadas 

diferenças significativamente menores na primeira semana para todos os exercícios 

utilizados. Na 12ª semana não foram encontradas diferenças significativas para o 

Supino reto e puxador frente, embora ainda se encontrassem diferenças para os 

demais exercícios (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Comparação das cargas prescritas pela percepção subjetiva de esforço e 

pela imposição de carga (em quilos) nas semana 01 e 12. 

Exercício 

Semana 01 Semana 12 

PSE 80%1RM 
p 

PSE 80%1RM 
P 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

Supino reto 8,00 ± 2,83 19,73 ± 5,06 <0,001* 20,00 ± 8,49 23,43 ± 6,30 0,205 

Puxador frente 17,86 ± 6,36 32,98 ± 7,07 <0,001* 33,57 ± 8,02 32,98 ± 7,07 0,829 

Tríceps na 

polia 

13,57 ± 2,44 25,51 ± 6,14 <0,001* 23,57 ± 3,78 27,91 ± 4,95 0,020* 

Rosca direta 6,57 ± 2,51 14,22 ± 2,18 <0,001* 10,29 ± 2,14 16,27 ± 2,59 <0,001* 

Agachamento 14,86 ± 7,82 39,82 ± 16,54 0,001* 34,43 ± 14,51 55,38 ± 17,31 0,006* 

Leg press 45° 39,71 ± 11,57 121,78 ± 44,60 <0,001* 90,00 ± 28,28 149,33 ± 47,83 0,003* 

Cadeira 

flexora 

13,57 ± 2,44 29,78 ± 4,52 <0,001* 25,71 ± 1,89 31,38 ± 5,70 0,015* 

Extensão de 

Tornozelo 
19,00 ± 5,35 26,84 ± 8,40 0,014* 32,14 ± 4,88 48,36 ± 7,73 <0,001* 

Média – Média  DP – Desvio padrão 

* Diferença significativa 

p – P valor calculado pelo teste T Student para amostras independentes 

 

4.5 CONTAGEM DE LINFÓCITOS TCD4+ 

 

 Observou-se, ainda, aumento significativo (p<0,001) nos níveis de linfócitos 

TCD4+ após o período de treinamento para o grupo que participou da intervenção 

(Figura 12A), com variação (Δ%) de 14,4%. Entretanto, não foram notadas 

alterações significativas no grupo controle (p=0,954), após o mesmo período de 

tempo (Δ% -0,07%) (Figura 12B). Os resultados de carga viral de todos os 

participantes do presente estudo, apresentaram resultado “indetectável”, tanto no 

período pré, como no pós intervenção. 
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Figura 12 – Comparação entre a contagem de linfócitos TCD4+ (células/mm3 de 

sangue) dos grupos intervenção (Figura 12A) e controle (Figura 12B) antes e depois 

do período de treinamento. 

p – P valor calculado pelo teste T Pareado para amostras relacionadas 
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5 DISCUSSÃO 

 

A Terapia Antirretroviral (TARV), sem dúvida, ainda é a forma mais eficiente 

de controlar o estado imunológico das PVHA, e consequentemente, lhes 

proporcionam melhor qualidade de vida, além de prolongar a sobrevida pós infecção 

(Maartens et al., 2014; Mayer & Mimiaga, 2011; Gregson et al., 2016; Margolis et al., 

2013). No entanto está associada a uma série de reações adversas, que podem 

comprometer a homeostase lipídica e de acúmulo de glicose, gerando aumento 

significativo de gordura e distúrbios lipodistroficos, potencializando chances de 

incidentes cardiovasculares (Srinivasa & Grinspoon, 2014). 

A prática de exercícios físicos e seus benefícios para a qualidade de vida, 

composição corporal, força muscular e estado imunológico, dentre outros, 

influenciam diretamente no bem estar do indivíduo, não apenas para população que 

vive com HIV/AIDS, mas também para outros grupos, tais como idosos, sedentários, 

obesos, hipertensos e outros grupos (Brito et al., 2013; Robinson et al., 2007; 

Roubenoff & Wilson et al., 2001; Yarasheski et al., 2001; Elsangedy, 2012; Focht, 

2007; Ratamess et al., 2008; Portugal et al., 2015; Elsangedy et al., 2013; Hugo et 

al., 2016; Alves et al., 2014; Mitchell et al., 2012; Van Roie et al., 2013). 

 No presente estudo foi observada uma redução significativa no percentual de 

gordura, aumento significativo de massa muscular, aumento de força muscular e nos 

níveis de linfócitos TCD4+ nos pacientes vivendo com HIV/AIDS após a 

implementação do programa de exercício físico resistido 

 Outros estudos que utilizaram o treinamento resistido como forma de 

intervenção alternativa para a população que vive com HIV/AIDS já demonstraram 

claramente sua eficiência na redução da massa gorda, mesmo que utilizando 

apenas a metodologia do treinamento resistido de forma isolada, sem a associação 

do treinamento aeróbio (Brito et al., 2013; Roubenoff & Wilson et al., 2001; 

Yarasheski et al., 2001). Esses resultados puderam ser obtidos, por meio dos 

mecanismos de adaptação, a fim de restabelecer os estoques de glicogênio, tanto 

muscular, como hepático durante os períodos de repouso, entre as sessões de 

treinamento, por meio da metabolização de reservas de gordura (McArdle, 2016; 

Gentil, 2014). 

 Observou-se ainda alterações significativas no percentual de massa muscular 

com a implantação do programa de exercício por PSE. Esse achado corrobora com 
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estudos anteriores que utilizaram o treinamento resistido em suas intervenções 

usando a carga imposta baseada no referencial de 1RM (Brito et al., 2013; 

Roubenoff & Wilson et al., 2001; Yarasheski et al., 2001). No entanto as cargas 

utilizadas neste trabalho foram significativamente menores, o que indica que mesmo 

exercícios de menores intensidades são capazes de gerar ganhos significativos de 

massa muscular nesta população. Acredita-se que estes ganhos ocorreram por meia 

da hipertrofia sarcoplasmática, resultante da adaptação celular para potencializar a 

quantidade de organelas e nutrientes necessários para contração muscular sob 

estresse metabólico com menor índice de microlesões celular (Gentil et al., 2017; 

Assunção et al., 2016; Counts et al., 2016; Meister et al. 2016; Burd et al., 2010). 

 Além da baixa carga relativa, os participantes também não foram levados a 

falha concêntrica e mesmo assim obtiveram melhoras no perfil lipídico, massa 

muscular e ganhos de força. Estes achados corroboram com outros estudos que 

demonstraram que alguns grupos especiais, como gestantes e hipertensos, podem 

obter benefícios de força e composição corporal com o treinamento resistido, mesmo 

que não sejam submetidos a falha muscular ou a intensidades de treinamento muito 

elevadas (Correia et al., 2015; ACSM, 2014). 

 Os resultados apresentam nítida progressão de uso de cargas pelos 

pacientes durante as semanas de treinamento em exercícios que remetem aos 

movimentos cotidianos de empurrar, puxar e sentar-levantar. Resultados 

semelhantes foram observados em outros estudos, embora tenham utilizados 

referenciais fixos de carga a serem trabalhadas (Brito et al., 2013; Roubenoff & 

Wilson et al., 2001; Yarasheski et al., 2001). 

 Outros estudos realizados com diferentes populações e que utilizaram a 

predição de intensidade por carga auto selecionada também observaram ganhos 

substanciais de força, mesmo que as cargas utilizadas de acordo com a seleção dos 

participantes apresentassem valores inferiores as recomendações de treinamento 

para suas respectivas especificidades (Elsangedy, 2012; Focht, 2007; Ratamess et 

al., 2008; Portugal et al., 2015; Elsangedy et al., 2013; Hugo et al., 2016; Alves et al., 

2014; Mitchell et al., 2012; Van Roie et al., 2013). 

 Há décadas já se sabe que o aumento de força tem dois principais fatores, 

sendo a hipertrofia muscular (Gentil, 2013; Ahtiainen et al., 2010; Davies, 1983; 

Enoka, 1988; McDonagh, 1984; Nogueira et al., 2009) e a otimização da 

coordenação muscular, o que gera uma maior ativação de unidades motoras para 
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realizar determinado movimento (Cannon & Marino, 2010; Ferrari et al., 2013; Pinto 

et al., 2014; Radaelli et al., 2013). Dessa forma, acreditamos que além do aumento 

de massa muscular, os ganhos de força comprovadamente adquiridos pelos 

pacientes vivendo com HIV/AIDS podem ter sofrido influência das adaptações 

coordenativas ocasionadas durante o período de treinamento sobre as unidades 

motoras. 

 Podemos ressaltar que os ganhos de força de 1RM foram 

predominantemente de exercícios multiarticulares, ganhos estes que podemos 

claramente atribuir a melhora da coordenação motora (Cannon & Marino, 2010; 

Ferrari et al., 2013; Pinto et al., 2014; Radaelli et al., 2013). Entretanto, também é 

possível observar grandes aumentos de força ainda referentes ao teste de 1RM nos 

membros inferiores. 

 Quando comparadas as cargas utilizadas pelos pacientes com a sugerida 

pelo referencial de 80% de 1RM, observou-se que embora os pacientes 

subestimassem a carga durante a 1ª semana para os exercícios multiarticulares do 

segmento superior, não se observou diferença significativa na 12ª semana. O 

mesmo não aconteceu com nenhum exercício do seguimento inferior, algo bastante 

comum em estudos que o participante tem liberdade para selecionar a carga 

utilizada, por mais que haja uma escala subjetiva como referência (Alves et al., 

2014; Elsangedy et al., 2013; Focht, 2007; Glass & Stanton, 2004; Glass, 2008; 

Hugo et al., 2016). Corroborando com estudos que apresentam clara tendência de 

subestimação de cargas e intensidades em exercícios de membros inferiores, 

apontando que praticantes de treinamento resistido tendem a chegar menos vezes a 

falha muscular concêntrica nos membros inferiores (MMII), quando comparados aos 

membros superiores (MMSS), respectivamente, 17% das vezes para MMII e 74% 

para MMSS (Bottaro et al., 2011; Gentil & Bottaro, 2010). 

 Quando considerados em conjuntos, os resultados mostram que, embora faça 

com que os pacientes utilizem cargas inferiores ao que normalmente são utilizadas, 

a prescrição de intensidade por percepção subjetiva de esforço proporcionou um 

aumento significativo de força, massa muscular e redução de gordura, com a 

vantagem de o praticante tender a apresentar uma maior adesão a programas de 

treinamento (Williams et al., 2008), visto que intensidades de exercícios não 

prazerosas podem impactar de forma negativa a permanência do praticante na 

atividade (Bibeau et al., 2010). 
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 Os resultados mostram ainda aumento nos níveis de linfócitos TCD4+ no 

grupo intervenção do presente estudo. Acredita-se ter sido influenciado pela prática 

do treinamento resistido com intensidade prescrita pela PSE, visto que o grupo 

controle, que permaneceu em inatividade física, não apresentou variações 

significativas nos valores de TCD4+. 

 Esses achados não corroboram com resultados de outros estudos que 

utilizaram programa de treinamento concorrente, provavelmente por utilizarem 

intensidades mais elevadas.  Paes et al. (2015), ao impor carga de 80%-90% de 12 

repetições máximas em múltiplas séries, não encontrou aumento significativo nos 

níveis de linfócitos TCD4+ em PVHA. Gomes et al. (2010), ao imporem uma 

intensidade entre 60%-80% de 12 repetições máximas, também não identificou 

melhoras significativas nestes índices, embora tenha observado uma tendência de 

aumento. 

 O aumento dos níveis de TCD4+ observado pode ser atribuído ao método de 

percepção subjetiva de esforço utilizado, que promove estimulação fisiológica nos 

níveis de leucócitos embora não extenuante e, portanto, não chegando a depletar os 

níveis de aminoácidos plasmáticos a ponto de afetar negativamente o sistema 

imunológico (Ghorayeb et al., 2013; McArdle et al., 2016). 

 Diversos estudos avaliaram as respostas celulares relacionadas ao pré e pós 

exercício, mas poucos avaliaram de forma crônica e com o enfoque sobre o 

treinamento resistido como o presente estudo (Pedersen & Hoffman-Goetz, 2000; 

Kelleher et al., 1996), que devido a intensidade relativamente moderada e volume 

adequado de treinamento, acredita-se ter ocasionado aumento na expressão de 

citocinas e na produção de interleucina (IL) 2, maior atividade citotóxicas das células 

NK, aumentando a proliferação de células T (Lancaster & Febbraio, 2016; Simpson 

et al., 2015; Apostolopoulos et al, 2014; Radom-Aizik et al, 2013; Walsh et al, 2011). 

 A redução do percentual de gordura ocasionada pelo exercício também 

apresenta relação direta com o sistema imunológico, pois melhora a sinalização dos 

linfócitos T por meio da redução de colesterol na membrana celular, além de 

também por influência do exercício haver a promoção de mudanças de macrófagos 

M1 para M2, resultando na diminuição de citocinas inflamatórias e aumentando a 

liberação de IL-6 através da contração muscular, o que ocasiona o aumento na 

liberação de IL-10 e antagonistas do receptor IL-1, consideradas estas, anti-

inflamatórias  (Simpson et al., 2015; Gleeson et al., 2011). 
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 Diante dos achados, conclui-se que doze semanas de intervenção por 

treinamento resistido e prescrito pela percepção subjetiva de esforço foram capazes 

de melhorar a composição corporal, a força muscular e o estado imune dos 

indivíduos que participaram do presente estudo. Entretanto, sugerimos que sejam 

realizados um maior número de estudos com essa temática, com uma investigação 

laboratorial mais abrangente e com maior tamanho amostral para que sejam obtidos 

resultados mais fidedignos, consensuais e para que os resultados possam ser 

extrapolados para toda a população que vive com HIV/AIDS. 
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6 CONCLUSÕES 

  

 O treinamento resistido prescrito pela percepção subjetiva de esforço por 

meio da escala para exercícios resistido OMNI apresentou eficiência na redução 

do percentual de gordura para a amostra estudada. 

 A metodologia de percepção subjetiva de esforço, mesmo que apresentando 

cargas utilizadas inferiores as sugeridas atualmente na literatura, foi capaz de 

gerar ganho de massa muscular significativamente. 

  Os ganhos de força foram claramente identificados, atribuídos ao aumento de 

massa muscular e a melhora coordenativa da musculatura, ocasionando maior 

recrutamento de unidade motoras, causado pelas adaptações oriundas do 

período de treinamento.  

 O programa de treinamento proposto proporcionou um aumento significativo 

na contagem de linfócitos TCD4+ após o período de intervenção, o que reflete 

melhora geral no estado imune para a amostra estudada, dado o presente 

resultado indetectável para a carga viral. 
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APÊNDICE I 

 

  

GORVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PRÓGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE  
 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO RESPONSÁVEL LEGAL 

  

Esclarecimentos  
  

 Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada: “Métodos de predição de intensidade para 

treinamento resistido em sorospositivo” que é coordenada por José Garcia de Brito Neto, que segue as 
recomendações da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. Sua participação é 
voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que 
isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Essa pesquisa procura analisar o efeito do treinamento resistido na 
manutenção da massa magra, ganho de força muscular e estado imunológico, comparando dois métodos distintos 
de prescrição de intensidade, o que poderá proporcionar melhor direcionamento na prescrição de treinamentos 
resistidos para pacientes que vivem com o vírus do HIV, podendo selecionar a estratégia que demonstre maior 
significância na obtenção e manutenção da hipertrofia muscular e do estado imunológico, fatores esses, de 
grande relevância para uma boa qualidade de vida do indivíduo soropositivo. Caso decida aceitar o convite, você 
será submetido (a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: avaliações de composição corporal por métodos 
antropométricos (massa, estatura, dobras cutâneas e etc.) e laboratoriais (DEXA - Dual Energy X-ray 
Absorptiometry ou absorciometria de raios X de dupla energia), avaliação de força por meio de dinamômentros 
(manual, escapular e dorsal), apresentação de resultados laboratoriais referentes a linfócitos TCD4+ e carga viral, 
além do período de três meses de treinamento resistido. Os riscos envolvidos com a sua participação estão 
relacionados a acidentes de queda de materiais (anilhas, barras e etc.) durante a sessão de treinamento, influência 
negativa do treino sobre a imunidade e constrangimento e/ou desconforto durante a avaliação, e serão 
respectivamente minimizados com acompanhamento constante durante as sessões, não exigência de altas 
intensidades durante a intervenção e avaliações realizadas de forma individual e privativa. Os benefícios 
advindos da pesquisa consistem na possibilidade de se identificar melhorias na predição de intensidade do 
treinamento resistido para indivíduos que vivem com HIV, possibilitando um tratamento mais otimizado. Além 
do que, conhecendo estes fatores que influenciam na manutenção de massa muscular, poderemos proporcionar 
uma melhor qualidade de vida à esses indivíduos. Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não 
será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 
será feita de forma a não identificar os voluntários. Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação 
na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano 
comprovadamente decorrente desta pesquisa, você poderá procurar o pesquisador.  
 Você ficará com uma via deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 
diretamente para José Garcia de Brito Neto, no endereço Rua Campos Sales, 02, apto 04, Abolição, 
Mossoró/RN/BRA, ou pelo telefone (84) 98872-8752, 99696-0714. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido  
 Eu, ___________________________________________________estou de acordo em participar do estudo 

descrito acima. Fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei 

submetido e dos possíveis riscos que possam advir de tal participação. Foram-me garantidos esclarecimentos que 

possa vir a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem 

que minha desistência implique em qualquer prejuízo a mim. A minha participação na pesquisa não implicará em 

custos ou prejuízos adicionais, sejam esses custos ou prejuízos de caráter econômico, social, psicológico ou 

moral. Autorizo assim a publicação dos dados da pesquisa a qual nos garante o anonimato e o sigilo dos dados 

referentes a minha identificação.  
Mossoró, ____ de __________de 2016. 

______________________________ 
        Participante da pesquisa 

ou responsável legal 

_______________________________ 
Pesquisador responsável: 
José Garcia de Brito Neto
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