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RESUMO  

 

 
 
O avanço tecnológico e a crescente exposição da sociedade atual a fatores de 
riscos relacionados às doenças cardiovasculares, fez com que a comunidade 
cientifica desenvolvesse novas estratégias, como a tecnologia móvel voltada à 
saúde, para a prescrição e controle de intervenções para combater estes fatores 
de riscos cardiovasculares. O estudo do tipo experimental, teve por objetivo 
analisar os fatores de riscos cardiovasculares, composição corporal e aptidão física 
em adultos jovens submetidos a um programa de treinamento supervisionado e 
treinamento orientado através de um aplicativo móvel. A amostra foi constituída por 
37 adultas jovens selecionadas por conveniência, e randomizadas em três grupos: 
grupo treino (GT), grupo treino por aplicativo móvel (GTAM) e grupo controle (GC). 
Inicialmente para caracterizar amostra foi aplicado o Questionário Internacional de 
Atividade Física (IPAQ), em seguida as mulheres foram submetidas a avaliações 
da composição corporal (peso, altura, IMC, dobras cutâneas e percentual de 
gordura), dos Fatores de riscos cardiovasculares (pressão arterial). Para avaliar a 
força, flexibilidade, resistência abdominal e capacidade aeróbica, foram utilizados 
o teste de 1RM, banco de Wells e Dillon, teste de 1 minuto e teste de Cooper, 
respectivamente. Posteriormente os grupos experimentais (GT e GTAM) foram 
submetidos a um programa de treinamento concorrente de 12 semanas. O treino 
de força dos grupos foi baseado em 60% de 1RM e o treino aeróbico variou entre 
50-80% da capacidade aeróbica das participantes.  Foram observadas melhorias 
significativas em ambos os grupos na pressão arterial sistólica e diastólica (p < 
0,001), na massa gorda (p < 0,001), no percentual de gordura GT (p< 0,001) e GT 
(p <0,032), na resistência abdominal apenas o GT demonstrou melhorias (p< 
0,015), no VO2 max ambos os grupos GT (p < 0,009) e GTAM (p <0,001). Nos 
testes de força apenas o GT demonstrou aumentos significativos nos seguintes 
exercícios: cadeira extensora (p < 0,027), supino vertical (p < 0,001), 
desenvolvimento na máquina (p < 0,018) e leg press (p < 0, 003). Conclui-se que 
ambos os métodos de orientação promovem melhorias significativas, sendo mais 
expressivos no grupo GT.  
  
PALAVRAS-CHAVE: Treinamento concorrente; Fatores de risco; Aplicativo móvel; Adultos 
jovens. 
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ABSTRACT 
 
 
The technological advance and the increasing exposure of the current society to risk 
factors related to cardiovascular diseases, has led the scientific community to develop 
new strategies, such as mobile technology for health, for the prescription and control 
of interventions to combat these risk factors. The experimental study aimed to analyze 
cardiovascular risk factors, body composition and physical fitness in young adults 
submitted to a supervised training program and training guided through a mobile 
application The sample consisted of 37 sedentary young adults selected for 
convenience, and randomized into three groups: training group (TG), training group by 
mobile application (TGMA) and control group (CG). Initially, to characterize the sample, 
the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was applied, then the women 
were submitted to assessments of body composition (weight, height, BMI, skinfolds 
and percentage of fat), and cardiovascular risk factors (blood pressure). In order to 
evaluate strength, flexibility, abdominal resistance and aerobic capacity, the 1RM test, 
TSA (“sit-and-reach test”), 1 minute test and Cooper test, were used respectively. 
Subsequently the experimental groups (TG and TGMA) underwent a concurrent 
training program of 12 weeks. The strength training of the groups was based on 60% 
of 1RM and aerobic training varied between 50-80% of the aerobic capacity of the 
participants. There were significant improvements to both groups in systolic and 
diastolic blood pressure (p <0.001), fat mass (p <0.001), fat percentage TG (p <0.001) 
and TG (p <0.032), only TG showed improvement in abdominal resistance (p <0.015), 
in VO2 max both TG (p <0.009) and GTAM (p <0.001) groups. In the strength tests, 
only TG showed significant increases in the following exercises: leg extension (p 
<0.027), chest press machine (p <0.001), shoulder press machine (p <0.018) and leg 
press (p <0.003). It is concluded that both orientation methods promote significant 
improvements, being more expressive in the GT group. 
  
KEYWORDS: Concurrent training; Risk factors; m-Health; Young adults. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
As consequências humanas, sociais e econômicas de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) são sentidas por todos os países de forma preocupante, em 

especial em países mais pobres e vulneráveis (WHO, 2014).  

Além disso, o aumento da idade causa um conjunto de modificações estruturais 

e funcionais, o qual pode ser influenciado tanto por fatores intrínsecos, como a 

hereditariedade e doenças crônicas não-transmissíveis, como também por fatores 

extrínsecos, incluindo o estilo de vida, aspectos nutricionais e o exercício físico 

(ACSM, 2011). 

Na atualidade, a exposição a fatores de risco cardiovasculares (FRCV) tornou-

se rotineiro. Sendo assim a sociedade atual marcada pelo consumismo e por 

influências negativas em seu estilo de vida é convidada para uma relação 

problemática entre os jovens e o uso de álcool, inatividade física, hábitos alimentares 

ruins, dentre outras, tornando assim muito recorrente a vulnerabilidade à DCV (WHO, 

2010). 

Em virtude da tendência associativa entre os FRCV, há de se considerar o 

importante valor clínico do conceito de risco cardiovascular global, embora algumas 

vezes, mesmo em sua ausência, adoecimento e morte precoce sejam possibilidades; 

o que faz dos ensaios clínicos randomizados possibilidades na construção de 

conhecimentos para redução destes eventos (Cezário, Malta, Moura, Morais, Silva, 

2006).  

A Organização Mundial da Saúde (2010) estimou em seu relatório que a 

exposição a fatores de risco cardiovascular levará a 36 milhões de mortes prematuras 

até o ano de 2015, com especial atenção aos jovens que são acometidos cada vez 

mais cedo por DCV, frequentemente com complicações e mortes precoces. 

As doenças cardiovasculares (DCV) e enfermidades respiratórias crônicas 

integram o grupo das principais DCNT, estas são responsáveis por grande parte das 

mortes antes dos 70 anos de idade e perda de qualidade de vida, gerando 

incapacidades e alto grau de limitação das pessoas doentes em suas atividades 

diárias, além de provocar grande pressão sobre os serviços de saúde (Barreto, 

Duncan, Menezes, Monteiro, Silva, Schmidt, et al., 2011; WHO, 2014; VIGITEL, 

2014). 
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Em outro estudo realizado com jovens por Eyken, Moraes, (2009) ficou 

evidenciado que mais de 80% dos entrevistados possuíam, pelo menos, um fator de 

risco cardiovascular e 45,2% apresentando dois ou mais deles, sugerindo ações 

direcionadas à população jovem.  

A quantificação dos fatores de risco na população adulta jovem permite 

identificar o nível de susceptibilidade destes e contribuir com estratégias focadas na 

prevenção e promoção da saúde cardiovascular, influenciando para condutas de vida 

saudáveis e minimização da incidência das DCV (WHO, 2010). 

Estudos vêm demostrando a forte correlação das DCV com fatores de risco 

altamente prevalentes, tais como, alto índice de colesterol, excesso de peso e o 

sedentarismo (Galea, Gaziano, Reddy, 2007). 

Dentre as doenças mais prevalentes na atualidade estão as DCV, acidentes 

vasculares cerebrais, hipertensão arterial e a obesidade. De uma forma geral 

causada por hábitos irregulares como a má alimentação e baixo nível de atividade 

física (PNS, 2013; VIGITEL, 2014). 

Estudos demonstram que as DCV são, atualmente, as causas mais frequentes 

de morbidade e de mortalidade em todo mundo. Anualmente a cardiopatia isquêmica, 

acidentes vasculares cerebrais, hipertensão arterial e outras cardiopatias são 

responsáveis por 15,9 milhões de óbitos (OPAS,2003; Cotta, Ribeiro, Ribeiro, 2012). 

A hipertensão arterial e a obesidade estão avançando rapidamente nas últimas 

décadas, e com isso aumentando os gastos financeiros de maneira mais significativa 

do que em outros setores da economia mundial (WHO,2000; Brandão, Brandão, 

Freitas, Magalhães, Pozzan, Pozzan, 2004; Fernandes, Malta, Moura, Rocha, Souza  

,2008; VI DBH, 2010). Tal incidência crescente do sobrepeso e da obesidade 

representa um sério problema de saúde pública com implicações para a sociedade e 

para os sistemas de saúde (Bahia, Araújo, 2014). 

Essas modificações orgânicas resultam em uma diminuição da aptidão física e 

no desempenho dos vários componentes da aptidão funcional (força e resistência 

muscular de membros inferiores e superiores, flexibilidade, agilidade, equilíbrio e 

aptidão cardiorrespiratória (Ayceman, Toraman, 2005). 

No Brasil, em um estudo que avaliou o comportamento saudável em adultos 

jovens, verificou-se que apenas 8% eram considerados saudáveis. Foram avaliados 

quesitos como a prática de atividade física e a abstinência de álcool, entre outros 

(Barreto, Giatti, Passos, 2009).  
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A atividade física prescrita de forma adequada parece ser capaz de assegurar 

a manutenção destas qualidades, prolongando a independência funcional e 

melhorando a saúde física e mental denotando uma melhor qualidade de vida 

(ACSM, 2011). Dessa maneira, a necessidade de efetivos programas de 

prevenção primária e secundária ligados à saúde de adultos jovens torna-se cada 

vez mais proeminente e indispensável na sociedade moderna. 

No entanto, apesar dos diversos efeitos benéficos à saúde associados com a 

prática regular de exercício físico, uma considerável parcela da população de 

inúmeros países desenvolvidos e/ou em desenvolvimento ainda continua a ser 

fisicamente inativa (Addy, Ainsworth, Dowda, Riner, Saunders, 2003; Hallal, Lima, 

Victora, Wells,  2003;  Ardern, Bryan, Katzmarzyk, Perez, Tremblay, 2006; Basdevant, 

Benetos, Charles, Oppert, Simon, Thomas, 2006; Balluz, Chowdhury, Okoro, Murphy, 

Wen, Zhong et al., 2007;  Gordon-Larsen, Monda, Popkin, Stevens, 2007; Antunes, 

Fernandes, Freitas, Monteiro, Silveira, 2013;). 

A importância da prática regular da AF tem sido evidenciada como ferramenta 

na promoção da saúde e prevenção das DCNT, contribuindo para redução dessas 

enfermidades, mais especificamente doenças circulatórias: hipertensão e infarto do 

miocárdio, dentre outras (WHO, 2010; Blair, Lee, Lobelo, Katzmarzyk, Shiroma, 

Puska, 2012; Andrade, Malta, Mielke, Rodrigues, Santos, 2015). 

Atualmente, em estudos de intervenção que analisaram o efeito de programas 

de treinamento focados na aptidão física, na composição corporal e nos fatores de 

risco para DCV demonstraram efeitos significativos sobre essas variáveis em adultos 

(Cássia, Monteiro, Sacardo, Trapé, Zago, 2014; Paulino, Aguiar, Teixeira, Santos, 

Ferreira, Pauli et al., 2015; Junior, Neves, Martins, Souza, 2015). 

Segundo as recomendações oficiais do American College of Sports Medicine 

(ACSM, 2009), para promover e manter saúde e a independência física, os adultos 

devem realizar de 8-10 exercícios de força em dois ou mais dias não consecutivos 

por semana, usando os principais grupos musculares. Para maximizar o 

desenvolvimento da força, deve ser utilizada uma resistência (peso) que permita a 

realização de 10-15 repetições para cada exercício. 

Blair, Lamonte, Nichaman, (2004) orientam que adultos realizem exercícios 

cardiovasculares por 30 minutos ou mais com intensidade moderada em pelo menos 

5 dias por semana, ou 20 minutos de AF de intensidade vigorosa pelo menos 3 dias 
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por semana, além das atividades da vida diária, para a perda ou manutenção do peso 

corporal visando manter a saúde e reduzir os riscos de DCNT. 

Em contrapartida, tem se observado nos dias atuais que o uso de tecnologias 

móveis voltadas à saúde, tais como os smartphones, tem crescido de forma acelerada, 

bem como a utilização desse meio no tratamento e na prevenção de doenças crônicas 

(Kleinstiver, Munoz, Read, Russell-Minda, Shoemaker,  Stuckey,  et al.,  2011; 

Jenkins, Sieverdes, Treiber, 2013; Agboola, Jethwani, Lopez, Searl, O'keefe, Kvedar, 

2016;). No que diz respeito a prevenção e a gestão de comportamentos que envolvam 

atividade física, tem se tornando cada vez mais evidente a utilização desse meio de 

informação (Bravata, Gienger, Lin, Lewis, Smith-Spangler, Sundaram, et al., 2007; 

Kleinstiver, Munoz, Read,  Russell-Minda, Shoemaker,  Stuckey,  et al.,  2011). Em 

detrimento de uma prática livre de atividade física supervisionada de forma presencial 

por profissionais da educação física. 

Desta forma, a comunidade cientifica tem desenvolvido estratégias como a e-

Health, dispositivos eletrônicos que auxiliam na melhoria do fluxo de informação 

relacionado a saúde, e a m-Health, dispositivos móveis relacionados a mobilidade de 

interligação de sistemas de comunicação sem fio (Mitchell, 1999; Istepanian, 

Laxminarayan, Pattichis, 2006). 

Nesse sentido, têm sido desenvolvidas novas estratégias apoiadas na 

tecnologia móvel voltada à saúde para estimular a AF e consequentemente, funcionar 

como uma ferramenta de redução de fatores de riscos à saúde. Dentre essas 

estratégias, destaca-se a utilização de tecnologias móveis voltadas para prescrição 

e orientação de exercícios que visam a melhoria desses fatores de riscos em 

diferentes populações (Maddison, Rawstorn, Rolleston, Whittaker, Stewart, Benatar., 

et al. 2014; Anthony, Kerry, Philip, Ronald, Smith, Tara et al.,  2014; Kraal, Kemps, 

Peek ,Van Da, Marle,  2014; Borras, Muntaner-Mas, Ortega, Palou, Vidal-Conti, 2015; 

Agboola, Jethwani, Lopez, Searl, O'keefe, Kvedar, 2016).  

No entanto, a eficácia da supervisão dos professores/treinadores em 

programas de treinamento é bastante relatada pela comunidade científica (Duncan, 

Gómez, Kraemer, Mazzetti, Ratamess, Volek. et al., 2000; Faigenbaum, Hoffman, 

Kang, Ratamess, 2008; De Paula Rodrigues, Brandão, 2017).  

Recentemente, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício 

(2015), divulgou seu posicionamento acerca do treinamento através de vídeos da 

internet, no qual aponta um sério risco de lesões crônicas que podem vir a ser 

http://journals.sagepub.com/author/Kleinstiver%2C+Peter
http://journals.sagepub.com/author/Munoz%2C+Claudio
http://journals.sagepub.com/author/Shoemaker%2C+Kevin
http://journals.sagepub.com/author/Stuckey%2C+Melanie
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jethwani%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27864165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lopez%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27864165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Searl%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27864165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Keefe%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27864165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kvedar%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27864165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kvedar%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27864165
http://journals.sagepub.com/author/Kleinstiver%2C+Peter
http://journals.sagepub.com/author/Munoz%2C+Claudio
http://journals.sagepub.com/author/Shoemaker%2C+Kevin
http://journals.sagepub.com/author/Stuckey%2C+Melanie
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jethwani%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27864165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lopez%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27864165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Searl%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27864165
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causadas através de treinamentos baseados em vídeos ou apostilas feitas por atletas 

amadores e ou disponibilizados na internet com o foco de ampliar a performance 

esportiva. 

Considerando os aspectos supracitados, a compreensão dos efeitos de um 

programa de treinamento sobre a saúde dos sujeitos torna-se crucial investigar novos 

métodos de orientação para a AF, que auxiliem em hábitos saudáveis e na autonomia 

dos indivíduos em praticar AF, buscando um método que garanta uma maior 

autonomia. Para os indivíduos uma estratégia promissora no momento da prescrição 

do exercício, pode promover uma maior aderência aos programas de AF. 

Desta maneira, o presente estudo visa fornecer subsídios para o seguinte 

questionamento: Quais são as modificações promovidas nos fatores de riscos 

cardiovasculares, composição corporal e aptidão física em adultos jovens submetidos 

a um programa de treinamento supervisionado e treinamento orientado através de 

um aplicativo móvel? 

 

 
1.1 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

 

1.1.1 Treinamento concorrente aplicado à saúde 
 

 

 Nos últimos anos tornou-se natural vermos em um programa de treinamento a 

utilização de exercícios de características aeróbicas e de força dentro da mesma 

sessão (denominando-se treinamento concorrente ou combinado).  

 O Treinamento Concorrente (TC) produz adaptações diferentes aos indivíduos 

que utilizam esse método. O treinamento de força geralmente incide no aumento da 

massa muscular e consequentemente da força muscular. Em contrapartida, no 

treinamento de resistência ou aeróbico ocorre aumento em adaptações metabólicas e 

em especial ao nível da capacidade cardiovascular (Bagley, Murach, 2016). 

 Diante disso, a produção científica acerca do TC tem crescido muito em todo o 

mundo. O efeito desse método de treinamento tem sido bastante estudado em 

diferentes populações: adolescentes obesos (Antunes, Fernandes, Freitas, Monteiro, 

Silveira, 2013; Albuquerque Filho, Bellaguarda, Rebouças, Felipe, Dantas, 

Knackfuss., et al., 2015; Agostinete, Antunes, Monteiro, Saraiva, Freitas Júnior, 

Fernandes., 2015; Albuquerque Filho, Felipe, Matos, Pinto, Rebouça, Segundo., et al., 
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2016); adultos sedentários não obesos (Couto, Ferreira, Gonçalves, Lima, Santos, 

Soares, 2015); em adultos jovens sobrepesados (Cruz, Dantas, Fortes, Mello, Rosa, 

Valle, 2013); sobre as componentes da síndrome metabólica (Chacon-Mikahil, Libardi, 

Madruga, Rocha, Souza, 2012); hipertensos (Campos, Da Rosa Afonso, Da Silva 

Nunes,  Del Ponte, 2013; Brand, Gaya, Griebeler, Mello, Roth, 2014), diabéticos do 

tipo 2 (Paulino, Aguiar, Teixeira, Santos, Ferreira, Pauli et al., 2015); e em idosos 

(Afonso, Campos, Cavalli, Del Ponte, Reichert, Schild, 2013; Cadore, Bottaro, 

Izquierdo, Pinto, 2014; Barbosa, Bressan, Jacobino, Reis Filho, Rocha, Stabenow et 

al, 2016).  

 Em consequência desse crescimento na produção de evidências científicas, 

acerca desse método de treinamento, tem surgido também uma série de controvérsias 

sobre alguns aspectos importantes, sobretudo no que diz respeito a eficácia da 

combinação do treinamento de força e aeróbico em relação ao ganho de força e sobre 

a hipertrofia muscular dos indivíduos que são submetidos a um programa de 

treinamento com essas características (Deschenes, Gordon, Harman, Kraemer, 

Patton, Reynolds et al., 1995; Bell, Burnham, Martin, Quinney, Syrotuik, 2000; Nader, 

2006; Bishop, Fyfe, Stepto, 2014).  

 Neste sentido, diversos estudos científicos buscam avaliar esse método de 

treinamento (Alen, Gorostiaga, Hakkinen, Izquierdo, Kraemer, Rusko et al. 2003; Amri, 

Chamari, Chaouachi, Chaouachi, Chtara, Levin., et al.2008; Paulino, Aguiar, Teixeira, 

Santos, Ferreira, Pauli et al., 2015; Albuquerque Filho, Felipe, Matos, Pinto, Rebouças, 

Segundo., et al., 2016; Apró, Calbet, Holmberg, Kazior, Moberg, Willis, et al., 2016) e 

um dos primeiros estudos descritos na literatura que investigou esse tipo de 

treinamento foi o de Hickson (1980), no qual ficou evidenciado que o grupo que 

realizou treino de força aplicado de forma simultânea ao treinamento aeróbico não 

demonstrou a mesma capacidade de desenvolver força quando comparado ao grupo 

que fez apenas força. Os resultados desse estudo também demonstraram que afeta 

o treinamento combinado, não afeta negativamente o desenvolvimento do consumo 

máximo de oxigênio.   

 Alguns estudos reforçam que o TC pode causar interferência no aumento da 

força muscular (Lepers, Maffiuletti, Millet, 2001; De Souza, Franchini, Paulo, 

Regazzini, Tricoli, Ugrinowitsch, 2007). No estudo de Alen, Gorostiaga, Hakkinen, 

Izquierdo, Kraemer, Rusko et al. (2003), que analisou o movimento de extensão dos 

joelhos, utilizando o teste de 1RM, os pesquisadores identificaram que a taxa máxima 
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de produção de força após a intervenção aumentou no grupo que realizou apenas 

treinamento de força e reduziu no grupo que utilizou o treinamento combinado, 

apontando para uma interferência neural na musculatura envolvida no exercício.  

 No mesmo sentido, em outro estudo realizado por Amri, Chamari, Chaouachi, 

Chaouachi, Chtara, Levin, et al. (2008), no qual os pesquisadores avaliaram a ordem 

de realização do TC, dessa forma, um grupo realizava exercícios de força e em 

seguida treinamento aeróbico e ou outro fazia o inverso. Nesse aspecto os 

pesquisadores não encontraram interferência no desenvolvimento da força. No 

entanto, quando foram comparados com o grupo que apenas realizou treinamento de 

força, os pesquisadores identificaram que ocorreu influência nos testes de força e 

potência.  

 Em contrapartida, no estudo experimental de 16 semanas realizado por 

Gorostiaga, Häkkinen, Ibáñez, Izquierdo, Kraemer, (2005) os pesquisadores avaliaram 

os efeitos do treinamento combinado sobre a força, aumento da área de secção 

transversal muscular e sobre o condicionamento cardiorrespiratório. Nesse estudo, os 

autores não encontraram interferências entre o treinamento combinado e o 

treinamento de força, ao longo de 16 semanas. No entanto, os pesquisadores 

utilizaram uma frequência semanal de treinamento concorrente baixa, sendo realizada 

a intervenção em apenas 1 dia por semana. 

 No estudo de revisão realizado por Cadore, Izquierdo, (2013), foi avaliada uma 

série de estudos que utilizaram o TC em idosos. Os autores identificaram, com base 

nas evidências pesquisas, que o TC é uma estratégia eficaz para melhorar aspectos 

neuromusculares, funções cardiorrespiratórias, bem como a capacidade funcional 

desta população. 

 Fernandez-Gonzalo, Gustafsson, Lundberg, Tesch, (2013) realizaram um 

estudo com adultos jovens, do sexo masculino, de característica aguda. Nessa 

intervenção os pesquisadores compararam um grupo de TC, que realizava pedalas 

unilaterais em um cicloergômetro durante 45 min e após algumas horas realizavam 4 

x 7 séries máximas de extensão de joelho. Enquanto isso, o outro grupo (treinamento 

de força) realizou apenas as séries máximas de extensão do joelho. Dessa maneira 

os autores identificaram através de ressonância magnética e biopsia do quadríceps 

que o grupo do TC não teve interferência em sua hipertrofia quando comparado com 

o grupo que realizou apenas treinamento de força.   
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 Recentemente, em um estudo de 7 semanas realizado com jovens 

destreinados por Apró, Calbet, Holmberg, Kazior, Moberg, Willis, et al. (2016), os 

pesquisadores identificaram que o grupo que realizou treinamento cardiovascular de 

forma combinada com o treinamento de força em comparação ao grupo que realizou 

apenas treinamento de força obtiveram maiores respostas hipertróficas nas fibras do 

tipo 1, aumentaram a área média da fibra muscular. Quanto a força máxima foi 

observada aumentos similares em ambos os grupos, e quanto ao VO2 máximo apenas 

o grupo do TC obteve melhorias.  

 Em um estudo realizado com mulheres fisicamente ativas, Da Silva (2010) 

constatou através da aplicação de diferentes protocolos de TC, que o treinamento 

aeróbio realizado duas vezes por semana, independentemente da intensidade, parece 

não comprometer as adaptações neuromusculares. O pesquisador identificou que as 

participantes do estudo obtiveram ganhos tanto a nível neuromuscular como a nível 

cardiorrespiratórios. 

 Com base no que foi mencionado, é notável que muito se discute sobre a 

eficácia do método no que diz respeito a força muscular e a respostas hipertróficas 

dos indivíduos que são submetidos a esse tipo de treinamento. Todavia, no que diz 

respeito a utilização do referido método de treinamento para aspectos relacionados à 

saúde como: redução de FRCV e melhoria de variáveis relacionadas a aptidão física 

dos indivíduos submetidos ao TC, parece existir um consenso por parte de muitos 

pesquisadores da necessidade de mais estudos com esses objetivos (De Souza, 

Leite, Hannibal, Prestes, Speretta, Zolet, 2010; Dos Santos, 2011; Cunha, Barbosa, 

Martins, 2016).  

 No que se refere as adaptações que o treinamento concorrente pode causar 

nos componentes do sistema cardiorrespiratório dos indivíduos, que praticam esse 

método, parece não haver distinções na literatura (Demment, Hunter, Miller, 1987; 

Ferketich, Kirby, Alway, 1998; Dawson, Hurley, Marcinik, Potts, Schlabach, Will, 1995; 

Agre, Graf, McCarthy, Pozniak, Vailas, 1995; Casa, Klau, Kraemer, Lopez, Maresh, 

Yamamoto, 2008). 

 Em 2001, o ACSM recomendou o TC como estratégia de prescrição de 

exercício por desenvolver, em especial, dois aspectos importantes como o 

fortalecimento músculo esquelético e a resistência aeróbica. 

 No que diz respeito a aspectos relacionados a hipertensão arterial, Dutra, 

(2009), destaca o exercício combinado como estratégico para o hipertenso por 
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promover uma acumulação diversificada de adaptações fisiológicas, advindas da 

combinação do treinamento aeróbico e de força.  

 Um programa de treinamento, incluindo exercícios aeróbicos e de força, em 

mulheres mais velhas, mostrou-se efetivo por reduzir fatores de risco e melhorar a 

qualidade de vida de pessoas hipertensas (Campos, Da Rosa Afonso, Da Silva Nunes, 

Del Ponte, 2013). 

 Albuquerque Filho, Matos, Felipe, Pinto, Rebouças, Segundo. et al., (2016), 

identificaram melhorias significativas de um programa de treinamento combinado mais 

intervenção dietética, sobre a composição corporal, o perfil lipídico e sobre a aptidão 

cardiorrespiratória de adolescentes obesos.  

 No estudo realizado por Souza et al. (2012), os pesquisadores identificaram em 

uma intervenção com diferentes tipos de treinamento, que o TC promoveu uma 

redução em valores considerados de risco para a síndrome metabólica. Nesse estudo 

o TC promoveu redução nos valores de circunferência da cintura, LDL, pressão arterial 

sistólica e aumentou o VO2pico.  

 Por outro lado, em outro estudo de intervenção realizado por Couto, Ferreira, 

Gonçalves, Lima, Santos, Soares, (2015), os pesquisadores que avaliaram efeitos dos 

treinamentos aeróbico, de força muscular e combinado, sobre variáveis 

antropométricas em homens não obesos. Nesse estudo apenas o grupo que realizou 

exercício aeróbico teve reduções significativas nas variáveis IMC, somatório de dobras 

cutâneas e sobre o percentual de gordura.  

 Em contrapartida, em outro estudo realizado por Paulino, Aguiar, Teixeira, 

Santos, Ferreira, Pauli et al. (2015), o TC se mostrou eficiente em promover alterações 

importantes em parâmetros relacionados à saúde de mulheres. Os pesquisadores 

identificaram alterações significativas na e força, coordenação, no índice de aptidão 

física geral, glicemia de jejum e pressão arterial sistólica e diastólica de repouso. 

 

 

1.1.2 Tecnologias móveis voltadas à saúde  
 

Nas últimas décadas, diversos avanços tecnológicos vêm ocorrendo em todo o 

mundo, com isso os padrões de comportamentos associados a saúde também têm 

sido alterados e com isso os sistemas de saúde têm sido cada vez mais desafiados 

diante do crescimento de várias doenças. Em consequência disso, a comunidade 
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científica tem ficado bastante preocupada acerca da proliferação das DCNT, tais 

como, cardiovasculares, e diabetes (Loncar, Mathers, 2006; WHO, 2003). 

Em função disso, diferentes estratégias vêm sendo criadas para auxiliarem os 

sistemas de saúde no combate de tais doenças. Contudo, tem crescido de forma 

acelerada a utilização da tecnologia de informação relacionada a saúde em auxílio 

dos sistemas de saúde.  

De acordo com a WHO (1998), as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) são consideradas como uma excelente ferramenta para melhoria do acesso à 

saúde. Dentre os conceitos de TIC, destacam-se, a partir dos anos 2000, os termos 

e-Health e m-Health (Mitchell, 1999).  

O conceito de e-Health está relacionado aos dispositivos eletrônicos que 

auxiliam na melhoria do fluxo de informação relacionado a saúde. Já o conceito de m-

Health, abrange as aplicações disponíveis nos dispositivos móveis e está relacionado 

com a mobilidade de interligação de sistemas de comunicação sem fio (Istepanian, 

Laxminarayan, Pattichis, 2006).  

   Diferentes investigações, que envolveram intervenções com atividade física, 

em diferentes faixas etárias (Anthony, Kerry, Philip, Ronald, Smith, Tara et al., 2014; 

Borras, Muntaner-Mas, Ortega, Palou, Vidal-Conti, 2015), utilizaram aplicativos 

móveis e têm encontrado resultados satisfatórios para a utilização desse meio na 

orientação de treinamentos voltados para a melhoria da condição física.  

Atualmente, observa-se, que os aplicativos móveis voltados para o tratamento 

e prevenção de doenças crônicas tem-se desenvolvido muito rápido. Em 

consequência disso, não está claro se esses aplicativos são baseados em evidências. 

Levando em consideração esses aspectos, a comunidade científica vem 

preocupando-se bastante com a qualidade desses aplicativos que têm sido 

desenvolvidos, e por isso tem realizado estudos para averiguar a qualidade desses 

recursos de tecnologia móvel (Knight, Prapavessis, Petrella, Stuckey, 2015; Bian, 

Bromwell, Harris, Leavitt, Modave, Vincent, 2015).  

Por outro lado, com todo esse avanço tecnológico, vários indivíduos têm 

utilizado desse tipo ferramenta para cuidar de sua saúde por meio de métodos de 

treinamentos alternativos, como vídeos e fotos de atletas amadores disponibilizados 

em redes sociais, bem como aplicativos relacionados à saúde. Esses aplicativos vêm 

ganhando popularidade por prometer sucesso imediato, o que atrai em especial a 

população mais jovem por viver de forma mais aflorada o ideal de ‘’corpo perfeito’’. 
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Recentemente em uma revisão sistemática, excelência na pirâmide das 

evidências científicas, publicada por Bian, Bromwell, Harris, Leavitt, Modave, Vincent, 

(2015), os pesquisadores avaliaram a qualidade de aplicativos gratuitos e populares 

relacionados à atividade física em IOS (iPHONE). Observou-se, nesse estudo, que 

poucos deles são baseados em evidências que sigam as orientações para a atividade 

aeróbica, treinamento resistido e flexibilidade, estabelecidas pelo Colégio Americano 

de Medicina do Esporte (2013).   

Os resultados desse estudo apontaram que os usuários desse tipo de 

tecnologia devem ter cautela ao adotar um que prometa resultados rápidos e 

milagrosos. Tal estudo identificou claramente que, dentre os aplicativos estudados, a 

ampla maioria não cumpria, de fato, as recomendações do ACSM, o que não garante 

uma utilização segura e eficaz na iniciação de programas de treinamento. 

 Em outra revisão sistemática realizada por Knight, Prapavessis, Petrella, 

Stuckey, (2015) que buscou avaliar o nível de evidências científicas de aplicativos 

existentes no iTunes e no Google Play, para a realização de atividade física, de 

característica aeróbica, os resultados desse estudo demonstraram que dos 379 

aplicativos estudados, nenhum apoiou-se em diretrizes científicas para realização da 

atividade física proposta. 

Por outro lado, em estudo experimental realizado com indivíduos em 

reabilitação cardíaca, ficou evidente que o exercício orientado através da tecnologia 

móvel foi benéfico para melhoria da capacidade desses indivíduos em realizar 

atividades físicas, assim como em causar alterações agudas na qualidade de vida 

desses sujeitos (Kraal, Kemps, Peek , Van Da, Marle, 2014). 

Em uma intervenção realizada por Agboola, 

Jethwani, Lopez, Searl, O'keefe, Kvedar, (2016) com adultos, diabéticos do tipo 2, 

buscou investigar se é possível modificar comportamentos relacionados a prática de 

atividade física desse grupo de indivíduos através da orientação de exercícios por 

meio da m-Health. Os resultados evidenciaram que esse tipo de recurso pode trazer 

uma maior participação dos pacientes, assim como melhorias clínicas significativas e 

que esse tipo de recurso tecnológico pode ser útil, por ter um custo relativamente 

baixo.    

No entanto, mesmo existindo uma quantidade relevante de estudos que 

demonstraram a eficácia da tecnologia voltada para a saúde, existem evidências que 

apresentam-se controversas. Gill, Petrella, Stuckey, Shapiro, (2014) em uma 
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intervenção de 12 semanas, identificaram que não houve uma diferenciação clara 

entre a intervenção de exercício apoiada por m-Health em pacientes com risco 

cardiovascular aumentado em relação ao grupo controle ativo. 

No que concerne o treinamento físico individualizado e prescritivo para 

indivíduos em reabilitação cardíaca tem sido tradicionalmente orientado e dinamizado 

por especialistas exercícios em ambientes controlados e bem estruturados. No 

entanto, a utilização do exercício orientado através de tecnologia móvel parece que 

vem revertendo esse paradigma, distribuindo a capacidade desses especialistas a 

qualquer local que onde exista comunicações móveis (Beckmann, Direito, Gant,  

Rawstorn, Maddison, 2016).  

Nesse mesmo estudo, uma revisão sistemática e meta-análise, ficou 

evidenciado que o exercício orientado por tecnologia móvel pode ser tão eficaz como 

o treinamento tradicional e assim contribuir para a melhoria na redução dos riscos 

cardiovasculares, na capacidade funcional, bem como superar barreiras comuns que 

limitam a participação a programas tradicionais de atividade física, tais como: a 

aderência e acessibilidade de zonas rurais e remotas.  

Dessa maneira, este estudo reafirma o potencial desse meio para promover 

mudanças positivas no estilo de vida dos indivíduos acometidos com esse tipo de 

patologia. 

 No estudo de Borras, Muntaner-Mas, Ortega, Palou, Vidal-Conti, (2015), os 

autores utilizaram um aplicativo móvel de baixo custo (Whatsapp®) para identificar o 

efeito de um programa de treinamento em adultos mais velhos, que possuíam risco 

de doenças cardiovasculares, entregue de diferentes formas, de característica 

concorrente (treinamento resistido mais treinamento aeróbico na mesma sessão). 

Esse estudo experimental, de 12 semanas, indicou que as comparações entre o Grupo 

Treinamento e o Grupo Móvel mostraram melhores mudanças na maioria das 

variáveis analisadas para o Grupo Móvel.  

A utilização da auto-monitorização da saúde baseada em tecnologia móvel vem 

mostrando melhorias no que diz respeito a incentivar comportamentos mais saudáveis 

e na gestão de condições crônicas. Por outro lado, há desafios preocupantes quanto 

a sustentabilidade desse serviço ao longo de períodos mais duradouros (Akinbosoye, 

Jiang, Kim, Radin, Taitel, Wineinger, et al., 2016). 

Em outro estudo realizado por Joo, Kim (2007) os pesquisadores estudaram os 

efeitos de um programa de treinamento de 12 semanas anti-obesidade utilizando o 
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serviço de mensagens curtas (SMS). Nesse estudo, os participantes tiveram reduções 

significativas, ao longo das 12 semanas, nos valores da massa corporal, perímetro da 

cintura, IMC e PAD. 

 Em virtude dos fatos mencionados, a tecnologia móvel voltada à saúde parece 

ser uma ferramenta útil no combate e na prevenção de DCNT (Borras, Muntaner-Mas, 

Ortega, Palou, Vidal-Conti, 2015; Agboola, Jethwani, Lopez, Searl, O'keefe, Kvedar, 

2016; Beckmann, Direito, Gant,  Rawstorn, Maddison, 2016). No entanto, uma 

preocupação permanece no meio científico, devido à recente divulgação de pesquisas 

relacionadas a essa área tecnológica nas quais questionam o baixo nível de 

evidências científicas de aplicativos que visam auxiliar na realização de exercícios 

físicos. Dessa maneira, alguns estudos vêm demonstrando que se faz necessário a 

realização de mais pesquisas nesta área para que as evidências sejam mais seguras 

para os indivíduos que farão uso dessa tecnologia (Bian, Bromwell, Harris, Leavitt, 

Modave, Vincent, 2015). 

 
 

1.1 OBJETIVOS  
 
 
1.2.1 Geral: 
 

O presente estudo objetivou analisar os fatores de riscos cardiovasculares, 

composição corporal e aptidão física em adultos jovens submetidos a um programa 

de treinamento supervisionado e treinamento orientado através de um aplicativo 

móvel. 

1.2.2 Específicos: 
 

 

- Avaliar os fatores de riscos cardiovasculares em adultos jovens submetidos a um 

programa de treinamento supervisionado e treinamento orientado através de um 

aplicativo móvel. 

 

- Avaliar a composição corporal em adultos jovens submetidos a um programa de 

treinamento supervisionado e treinamento orientado através de um aplicativo móvel. 

 

- Avaliar a aptidão física em adultos jovens submetidos a um programa de 

treinamento supervisionado e treinamento orientado através de um aplicativo móvel. 
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26 
 

 

- Comparar os fatores de riscos cardiovasculares, composição corporal e aptidão 

física em adultos jovens submetidos a um programa de treinamento supervisionado 

e treinamento orientado através de um aplicativo móvel. 

 

 

  1.2.3 Hipótese 
 

H1 = um programa de treinamento supervisionado e treinamento orientado através 

de um aplicativo móvel, promove melhorias nos fatores de riscos cardiovasculares, 

composição corporal e aptidão física em adultos jovens. 

. 

 

H0 = um programa de treinamento supervisionado e treinamento orientado através 

de um aplicativo móvel, não promove melhorias nos fatores de riscos 

cardiovasculares, composição corporal e aptidão física em adultos jovens.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

O presente estudo é caraterizado como experimental do tipo ensaio clínico 

randomizado, no qual contou com uma amostra não probabilística e intencional 

composta por mulheres adultas jovens do Município de Arapiraca-AL. Adotou-se o 

ensaio clínico randomizado por ser uma das técnicas mais importantes para evidenciar 

a eficácia de uma intervenção em investigações na área da saúde (Ferreira, Hochman, 

Nahas, Oliveira Filho, 2005). 

 

 

2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 
2.2.1 População 

 

A população do estudo foi composta por mulheres adultas jovens em estado de 

sobrepeso/obesidade grau I, destreinadas e residentes na cidade de Arapiraca-AL.  

 

2.2.2 Amostra 
 

O método de recrutamento utilizado foi por conveniência das participantes e 

foi realizado através de anúncios em forma de panfletos e cartazes que convidou 

mulheres adultas jovens, dos bairros próximos a comunidade da Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL) - Campus de Arapiraca, visto que a coleta de dados 

aconteceu no próprio Campus da UFAL, no Laboratório de Cineantropometria, 

Atividade Física e Promoção da Saúde (LACAPS), que devido a sua estrutura física 

possibilitou a realização da pesquisa. 

Todas as participantes da pesquisa foram informadas detalhadamente sobre 

o tipo de estudo que iriam participar informando os benefícios e possíveis riscos que 

as participantes poderiam vir a ter. Em seguida, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) concordando em participar do presente 

estudo. Estando assim de acordo com as normas de Pesquisas com Seres Humanos 

(resolução nº 466/12). Essa pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal de Alagoas sob o parecer 1.455.574.  
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Após o recrutamento da amostra, as participantes que atenderam os critérios 

de inclusão foram randomizadas e alocadas em três grupos diferentes: Grupo Treino 

(GT= 14), Grupo Treino Por Aplicativo Móvel (GTAM=13) e Grupo Controle (GC=10).  

 

Figura 2. Demonstração gráfica dos participantes selecionados. 

Fonte: O autor (2016). 

 

Para participarem da pesquisa foi determinado que as mulheres deveriam ter 

entre 18 e 27 anos, sedentárias, e estar em sobrepeso ou obesidade grau I. Para 

além do nível de atividade física as participantes não poderiam possuir qualquer 

contraindicação à prática regular de exercício, comprovado através de atestado 

médico, baseado em exames clínicos (eletrocardiograma, perfil lipídico e glicemia em 

jejum), realizado dentro dos 3 meses antecedentes. 

 Foi determinado então que as participantes que apresentassem alguma 

limitação osteomioarticular no período da intervenção seriam retiradas do programa 

de atividade física e também em caso de falta de três sessões seguidas ou o não 

comparecimento a mais de 30% das sessões experimentais.  
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2.3 INSTRUMENTOS  
 
 
 

2.3.1. Questionário internacional de atividade física 
  

Incialmente para selecionar a amostra foi mensurado o nível de AF através do 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), validado por Andrade, Araújo, 

Braggion, Matsudo, Matsudo, Pardini, et al. (2001). O questionário traz perguntas 

referentes à frequência semanal e duração em minutos por dia da prática de atividades 

físicas vigorosas, moderadas e para caminhada (ANEXO 1). Para determinar se os 

participantes eram sedentários, foram utilizados os valores recomendados pelo 

American College of Sports Medicine (Blair, Franklin Haskell, Lee, Pate, Powell, et al. 

2007)  nos quais determinam como sedentário o indivíduo que relata realizar menos 

de 150 minutos de atividade física por semana em intensidade moderada a alta. 

 

 
2.3.2 Fatores de risco para doenças cardiovasculares 

 
Para a predição de fatores de riscos cardiovasculares dos sujeitos, foi 

mensurada a Pressão Arterial (PA) em três encontros, na pré-invertenção, na pós- 

intervenção 1 (6 semanas) e pós-intervenção 2 (12 semanas). A PA foi mensurada 

através do monitor de pressão arterial automático Omron Elite 7300w (Omron 

Healthcare Inc, Bannockburn, IL, EUA) sendo utilizado a padronização recomendada 

pela VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2010). Obtendo assim os 

valores da Pressão Arterial Sistólica (PAS), da Pressão Arterial Diastólica (PAD) em 

mmHg. Para aferir os FRCV também foi utilizados o valores do perímetro da cintura. 

 
2.3.3 Composição corporal 

 
A mensuração da composição corporal das participantes do estudo foi 

realizada no laboratório do LACAPS, com roupas apropriadas para que fosse 

possível coletar todas as variáveis relacionadas à composição corporal previstas no 

estudo.  

As variáveis antropométricas coletadas foram a Massa Corporal (MC), a 

Estatura (EST) e Perímetro da Cintura (PC) e dobras cutâneas axilar média, supra-

ilíaca, coxa e perna medial (mm). Essas medidas foram mensuradas de acordo com 
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o protocolo da Sociedade para o Avanço da Cineantropometria (ISAK) descrita por 

Sterwart et al. (2011). 

A EST foi mensurada por meio do estadiômetro portátil Personal Caprice 

Sanny, com comprimento de 260 milímetros e medição de 115 a 210 centímetros. 

Para mensurar a MC foi utilizada uma balança digital Techline, modelo BAL-150PA, 

com capacidade de até 150 quilogramas). 

 Para mensurar o PC, utilizando-se uma trena antropométrica em aço da marca 

Sanny Medical Starrett, com comprimento de 2 metros. O Índice de Massa Corporal 

(IMC) foi calculado através da equação (MC/EST²) e as mulheres foram classificadas 

conforme os padrões da WHO, (2000) 

A densidade corporal (DC) foi estimada através do protocolo de dobras 

cutâneas proposto por Petrosky (1995), validado para brasileiras de 18 - 51 anos. 

Foram mensuradas por meio de um adipômetro da marca Lange (Beta Technology, 

Santa Cruz, California, USA), as dobras mensuradas:  

Axilar média: é aferida no ponto de intersecção entre a linha axilar média e uma 

linha imaginária transversal na altura do apêndice xifoide do esterno. A medida é 

realizada de forma oblíqua ao eixo longitudinal, com o braço do voluntário deslocado 

para trás; 

Suprailíaca: foi obtida obliquamente em relação ao eixo longitudinal, na metade 

da distância entre o último arco costal e a crista ilíaca, sobre a linha axilar média; 

 Coxa: a dobra cutânea foi mensurada paralelamente ao eixo longitudinal, sobre 

o músculo reto femoral, na metade da distância do ligamento inguinal e da borda 

superior da patela; 

 Perna medial: essa medida é retirada do ponto de maior perímetro da perna, 

com o polegar da mão apoiado na borda medial da tíbia, estando o joelho em 90°, 

tornozelo em posição anatômica e o pé apoiado. A densidade corporal é mensurada 

conforme fórmula proposta abaixo:  

 

D = 1,19547130 – 0,07513507 * Log10 (axilar média + suprailíaca + coxa + 

panturrilha medial) – 0,00041072 (idade em anos) 

 

O percentual de gordura corporal (%G), foi obtido através das duas equações, 

foi de Siri (1961):  
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2.3.4 Aptidão física relacionada à saúde 

 

Para estimar a aptidão física das participantes do estudo foram realizados 

testes de resistência abdominal, flexibilidade, testes repetições máximas (1RM) para 

avaliar o nível de força nos exercícios de membros inferiores e superiores, bem como 

um teste para aferir a capacidade aeróbica. 

 

2.3.4.1 Resistência abdominal 
 

Para aferir a resistência abdominal das participantes foi realizado o máximo 

de abdominais em 60 segundos, com o executante deitado em decúbito dorsal, pés 

ligeiramente afastados em contato com o chão, joelhos flexionados a 90º, com as 

mãos atrás da nuca, dedos entrelaçados. O avaliador sustentou os tornozelos para 

fixar os pés do avaliado no solo. Foi computado o número total de ciclos completos 

(flexão de tronco sobre o quadril) realizados em 60 segundos. Realizou-se apenas 

uma tentativa (Pollock, Wilmore, 1993). 

 

 

2.3.4.2 Flexibilidade 

 

A flexibilidade foi mensurada através do teste conhecido como sentar e alcançar, 

proposto por Wells e Dillon em 1952. Neste teste o avaliado assumiu a posição 

sentada, com os pés apoiados na plataforma do banco de Wells. O avaliador então 

apoiou os joelhos do avaliado, evitando que estes se flexionem; a seguir o avaliado 

flexionou o tronco vagarosamente à frente o máximo que puder. As participantes 

realizaram os testes conforme o protocolo da Canadian Standardized Test Of Fitness 

- CSTF (1986).  



 
 
 
 

32 
 

 

 

      

 

        

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3: Teste de Flexibilidade 

Fonte: O autor (2016) 

 
 
2.3.4.3  Força máxima (1RM)  
 

A força muscular (FM) foi determinada por meio do teste de uma repetição 

máxima (1RM) nos exercícios:  Supino vertical, Cadeira Extensora, Puxador Frontal, 

Mesa flexora, Desenvolvimento na Máquina, Leg Press, Rosca Bíceps, Tríceps Pulley 

e Elevação Lateral. Os exercícios foram selecionados de acordo com a estrutura da 

sala e materiais disponíveis para a pesquisa. Os procedimentos seguiram os critérios 

estabelecidos pelo ACSM, (2013). Desse modo, as participantes realizaram um 

período de familiarização anterior aos testes. Para dar início ao teste, foi realizado um 

aquecimento específico, realizando uma série de 12 repetições com carga 

moderadamente leve de acordo com a experiência individual das semanas que 

antecederam ao teste. Ao finalizar o aquecimento foi iniciado o teste para descobrir a 

carga de 1RM nos exercícios pré-estabelecidos. As participantes tiveram até três 

tentativas para descobrir a carga máxima, sendo estabelecido um intervalo de cinco 

minutos entre cada uma delas. Após a realização dos testes de 1RM foram adotadas 

como parâmetro de intensidade para o programa de treinamento dos grupos 

experimentais cargas com uma intensidade de 60% de 1RM.  
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Figura 4. Teste de repetição máxima de membros inferiores 

Fonte: O Autor (2016). 

 

Todas as participantes tiveram até três tentativas para descobrir a carga 

máxima, sendo estabelecido um intervalo de cinco minutos entre as repetições 

quando necessário. Os testes de carga serviram apenas para avaliação da força 

máxima das participantes ao longo das 36 sessões de treinamento. Foram adotados 

os mesmos procedimentos em todos os exercícios que constituíram o programa de 

treinamento dos grupos experimentais. 
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Figura 5. Teste de 1RM de membros superior 
Fonte: O Autor (2016). 

 

 
2.3.4.4 Capacidade aeróbica  

 

Para mensurar a capacidade aeróbica (CA) foi utilizado o teste de 12 minutos 

proposto por Cooper (1968), os testes foram realizados em uma pista ao ar livre à 

frente do Ginásio de Esportes da Universidade Federal de Alagoas. Nessa pista foram 

colocados cones de sinalização a cada 100 metros para facilitar a medida da distância 

máxima alcançada ao final do teste pelas participantes. As participantes foram 

orientadas a correr ou andar de forma contínua durante 12 minutos, sendo registrada 

a distância total percorrida durante este tempo. O valor percorrido da cada participante 

da pesquisa foi calculado individualmente, obtendo-se assim o VO2máx predito para 

cada participante a partir da fórmula seguinte: 

 

VO²max (kg.min)-1= (22.351 x distância em km) – 11.288 
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2.5 INTERVENÇÃO 
 
 

Após a randomização em três grupos: Grupo Controle (apenas realizou 

avaliações); Grupo Treinamento - supervisionado por um professor de educação 

física (Personal/Treinador) e Grupo Treinamento por Aplicativo Móvel - também 

orientado por professores de educação física. As participantes dos três grupos 

realizaram as duas semanas de adaptação, sendo submetidas a uma bateria de 

avaliações físicas, logo em seguida, para verificar características referentes aos 

componentes dos fatores de riscos cardiovasculares, da aptidão física relacionada à 

saúde e da composição corporal.  

 Ambos os grupos GT e GTAM foram submetidos a três sessões de 

treinamento, por semana, separadas por um mínimo de 48h. Todavia, no que se 

refere ao GC, este apenas realizou a adaptação e as avaliações nos três momentos. 

A única diferença entre o GT e o GTAM foi o método de orientação dado a cada 

grupo e a forma como foi feita a entrega do treino. O GT recebeu o treino 

pessoalmente, da mão do coordenador da pesquisa, que supervisionou todas as 

sessões de treinamento ao lado do GT na sala de musculação. O GTAM, recebeu 

um programa de treinamento idêntico ao do GT, no entanto, o método de entrega e 

orientação para a realização dos exercícios do GTAM não foi igual. O GTAM recebeu 

toda a programação de treinamento por meio de um aplicativo móvel de baixo custo 

WHATSAPP®. As informações foram disponibilizadas através de um grupo, formado 

neste aplicativo, organizado pelo coordenador da pesquisa. O GTAM contou com o 

apoio de uma equipe de suporte online, durante todas as sessões de treinamento, 

constituída por professores de educação física devidamente treinados para orientar 

a realização dos exercícios, com base nos parâmetros estabelecidos pelo 

coordenador da pesquisa, estes professores se encontravam no grupo criado pelo 

coordenador da pesquisa. Essa equipe revezou durante as sessões de treinamento 

do GTAM e buscou sempre solucionar as dúvidas existentes quanto a intensidade e 

o volume dos exercícios que foram realizados. 

Essa equipe de suporte online ficou responsável em enviar informações 

pertinentes, através do WHATSAPP®, as participantes da pesquisa tais como: vídeos 

e fotos explicativas de todos os exercícios que o GTAM realizou, bem como 

responsáveis também pelo controle da intensidade e do volume de treinamento 

predito. O suporte online funcionou em uma sala reservada ao lado do laboratório 



 
 
 
 

36 
 

que a pesquisa aconteceu, ficando assim, primordialmente responsável pelo controle 

da frequência de treinamento das integrantes do GTAM (critério de exclusão da 

amostra). Coube também a essa equipe de suporte online garantir a segurança das 

participantes, visto que, a equipe ficou próxima ao ambiente em que ocorria a 

intervenção do GTAM, sempre em alerta para possíveis acontecimentos que 

colocassem em risco as participantes da pesquisa. 

 

Figura 5. Equipe de suporte online. 

Fonte: O autor (2016). 

 

Os dois grupos realizaram sessões de treinamento baseadas nas 

recomendações do ACSM (2013) para indivíduos sedentários. As participantes 

integradas ao estudo de ambos os grupos foram submetidas a seis sessões de 

familiarização com os exercícios: Supino vertical (Peitoral maior), Cadeira Extensora 

(Quadríceps), Puxador Frontal (Latíssimo do dorso), Mesa flexora (Isquiotibiais), 

Desenvolvimento na Máquina (Deltoide acromial), Leg Press (Músculos extensores 

do joelho quadríceps e extensores do quadril Glúteo máximo, Isquiotibiais ), Rosca 

Bíceps (Bíceps Braquial), Extensão Lombar (Eretores da Espinha), Tríceps Pulley 

(Tríceps Braquial) e Flexão Abdominal (Reto Abdominal), Elevação Lateral (Deltoides 

e supra-espinhal). 

Os grupos GT e GTAM realizaram sempre sessões de treinamento combinado 

sendo elas constituídas em: (I) um período de aquecimento de 5 min, (II) 25-30 



 
 
 
 

37 
 

minutos do treinamento musculação, (III) a 25- 30 minutos do treinamento aeróbio 

(IV) e a 10 minutos de flexibilidade / alongamento. 

O período de treinamento foi dividido em dois ciclos de 6 semanas. O foco do 

primeiro ciclo (1-6 semanas) foi familiarização dos participantes com a intensidade 

de treinamento e a melhoria da força muscular (adaptação). O segundo ciclo (6- 12 

semanas) foi direcionado para a produzir hipertrofia muscular. 

Ambos os grupos realizaram 11 exercícios de força, para membros superiores 

e inferiores, sendo que em cada exercício as participantes realizaram 3 séries de 10 

a 15 repetições, com 1 minuto de intervalo entre as séries e 1 minutos de intervalo 

entre os exercícios. 

Todavia, a progressão do treinamento, e consequentemente o reajuste da carga 

de treinamento foi realizado para que as participantes do estudo não ultrapassassem 

as 15 repetições dos exercícios. Buscou-se ajustar sempre a carga para garantir o 

estímulo definido pelo coordenador da pesquisa e assim manter as participantes 

dentro da margem de repetições estabelecidas.  Para garantir a intensidade imposta 

ao treinamento foi utilizado os parâmetros de intensidade propostos pela escala 

subjetiva de esforço (PSE) de OMMI, para o treinamento resistido validada por 

Brooke, Curt, Fredric, Jason, Jeffrey, Robertson, et al. (2003). 

Para assegurar a intensidade do treinamento aeróbico também foram utilizados 

os parâmetros de intensidade proposto pela PSE de OMMI, para o treinamento 

aeróbico, validada por Green, McAnulty, Nieman, Robertson, Suminski, Utter, (2003) 

exclusivas para o treinamento aeróbico. As escalas subjetivas de esforço variam 

entre 0 e 10, (0-2: Extremamente Fácil; 2-4: Fácil; 4-6: Um Pouco Fácil; 6-8: Um 

Pouco Difícil e de 8-10: Extremamente Difícil). Durante o estudo as participantes 

foram orientadas a manterem a intensidade do treino na margem entre 6 e 9.  

O treinamento de característica aeróbia foi composto de exercícios físicos de 

(caminhada / trote / corrida) e durou entre 25 a 30 minutos variando de acordo com 

a semana de treinamento. A intensidade do exercício aeróbio também foi controlada 

por um cardio frequencímetro da Polar Electro Inc. Finlândia (Polar FT1). A frequência 

cardíaca máxima foi calculada através da equação de Monahan, Seals, Tanaka, 

(2001), onde a FC máxima = 208 – (0,7x idade em anos). Todos os medidores do 

pulso foram configurados para a frequência cardíaca máxima de cada participante. 

A atividade aeróbia foi realizada em ambiente aberto no ginásio de esportes 

da universidade. Durante as três primeiras semanas as participantes realizarão 25 
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min de exercício a 60% da frequência cardíaca máxima. Durante as semanas 4-6 os 

participantes realizaram 30 min de exercício, a 70% da frequência cardíaca máxima, 

e durante as semanas 7-12 os participantes realizaram 30 minutos de exercício a 

80% da frequência cardíaca máxima.  

As avaliações foram realizadas em três momentos, a primeira ocorreu após as 

duas semanas de familiarização das mulheres aos exercícios, sendo no início (Pré), 

a segunda avaliação aconteceu ao final da décima oitava sessão de treinamento (Pós 

1 - 6 semanas) e a última avaliação foi realizada ao final da trigésima sexta sessão 

(Pós 2 -   12 semanas). (FIGURA 6) 

 

Figura 6. Desenho do estudo 

Fonte: O autor 2016. 
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3.5.1 TRATAMENTO DOS DADOS 

 
Para análise da normalidade e distribuição dos dados foi realizado o teste de 

Shapiro-Wilk. Adicionalmente, a homocedasticidade dos dados foi verificada pelo teste 

de Levene. Os dados foram apresentados através de medidas de tendência central e 

de dispersão (média e desvio-padrão). 

Nas comparações intragrupos das variáveis dependentes do estudo entre as 

testagens (pré-intervenção, pós 6 semanas e pós 12 semanas), foi realizada uma 

ANOVA de um fator de medidas repetidas. Nos casos onde foram verificadas 

diferenças pela ANOVA, um teste de comparação múltipla de Tukey foi utilizado.  

A porcentagem do delta de variação (%Δ) das variáveis dependentes foi 

calculada utilizando a seguinte equação padrão: % Delta (%Δ) = [(valores pós-

intervenção – valores pré-intervenção) / valores pré-intervenção] x 100. 

Os dados foram tabulados e armazenados em um banco de dados 

desenvolvido no programa Microsoft Office Excel 2013. Todas as comparações foram 

realizadas através software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social 

Science, 20.0 ink Chicago, IL, EUA), com um nível de significância estipulado em p < 

0,05 para todas as análises. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

As características físicas das participantes dos três grupos que concluíram as 

36 sessões de intervenção podem ser verificadas na Tabela 01. A ANOVA de um fator 

demonstrou não haver diferença significativa para as variáveis analisadas. 

 
 

Tabela 01: Média e Desvio Padrão da composição corporal, fatores de risco 
cardiovasculares e aptidão física das participantes. 

Variáveis 
Grupos 

p 
    GT (n=14)      GTAM (n=13)     GC (n=10) 

Idade (anos) 24,1 ± 2,3 23,8 ± 2,7 21,5 ± 3,0 0,052 

Peso (kg) 82,3 ± 9,7 80,9 ± 8,9 82,8 ± 5,3 0,845 

Altura (cm) 163,6 ± 6,8 163,2 ± 6,4 147,8 ± 46,4 0,243 

IMC (kg/m2) 30,7 ± 2,5 30,3 ± 1,9 31,5 ± 2,0 0,443 

PC (cm) 86,2 ± 6,3 86,4 ± 6,6 89,6 ± 1,8 0,289 

PAS (mmHg) 139,7 ± 6,6 138,4 ± 2,4 138,7 ± 1,1 0,714 

PAD (mmHg) 93,8 ± 6,1 93,6 ± 3,7 97,4 ± 3,7 0,127 

% de Gordura  28,6 ± 2,1 27,5 ± 1,7 28,8 ± 2,0 0,195 

Massa Gorda (kg) 23,6 ± 3,7 22,3 ± 3,5 23,9 ± 2,8 0,464 

Massa Magra (kg) 58,7 ± 6,7 58,6 ± 5,8 58,9 ± 3,2 0,990 

Teste de Abd (rep) 20,6 ± 6,9 23,2 ± 6,7 19,3 ± 4,1 0,324 

Teste de Flex (rep) 23,9 ± 8,1 23,0 ± 7,2 20,1 ± 4,4 0,418 

VO2Máx (ml/kg/min) 19,0 ± 3,0 18,1 ± 1,8 17,9 ± 1,7 0,475 

  PC = Perímetro da cintura; PAS = Pressão Arterial Sistólica; PAD = Pressão Arterial       
Diastólica. 
 
 

Na tabela 2 estão dispostos os resultados das comparações intragrupos 

referentemente aos fatores de risco cardiovasculares dos GT e GTAM ao final das 

sessões de treinamento. Para comparar os fatores de risco ao longo da intervenção 

foi utilizada a ANOVA de um fator de medidas repetidas, seguida de um post-hoc de 

Turkey para identificar em quais momentos ocorreram essas diferenças. 

  A ANOVA de medidas repetidas encontrou diferenças significativas nas 

testagens intragrupos após o programa de treinamento nas variáveis pressão arterial 

sistólica e pressão arterial diastólica tanto no GT como no GTAM.   

 As testagens feitas pelo post-hoc de Turkey identificaram uma redução 

significativa nas adultas jovens referentemente aos valores de PAS e PAD, em ambos 

os grupos, de (p < 0,001) após 12 semanas de intervenção. 

 Os testes estatísticos não encontraram diferenciação significativa em nenhum 

dos momentos de intervenção nos valores referente a circunferência da cintura. 
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Tabela 02: Comparações intragrupos das intervenções nos fatores de riscos 

cardiovasculares. 

Variáveis 
  Momento 

p ∆% 
  Pré Pós 6 sem Pós 12 sem 

PC (cm) GT 86,16 ± 6,34 83,14 ± 5,75 80,93 ± 5,09 
0,066 

-
6,1 

GTAM 86,40 
± 

6,58 83,00 
± 

6,27 82,31 
± 

6,12 
0,224 

-
4,7 

GC 89,60 ± 1,78 89,00 ± 2,05 89,00 ± 2,05 
0,736 

-
0,7 

PAS 
(mmHg) 

GT 139,71 ± 6,60 131,64 ± 4,63* 126,07 ± 3,54*# 
<0,001 

-
9,8 

GTAM 138,38 
± 

2,40 129,23 
± 

5,02* 128,69 
± 

3,66* 
<0,001 

-
7,0 

GC 138,70 ± 1,06 137,40 ± 3,06 137,40 ± 3,06 
0,438 

-
0,9 

PAD 
(mmHg) 

GT 93,79 ± 6,08 88,50 ± 5,77¥ 85,50 ± 4,82* 
0,001 

-
8,8 

GTAM 93,62 
± 

3,73 85,62 
± 

5,39* 87,92 
± 

5,16# 
<0,001 

-
6,1 

GC 97,40 ± 3,75 95,00 ± 6,18 95,00 ± 6,18 
0,537 

-
2,5 

∆% Percentual de variação 
* = Diferença significativa do momento da Pré-Intervenção (p<0,001);# = Diferença significativa 
(p<0,05) Pós 6 semanas. ¥ = Diferença significativa (p<0,05) Pós 12 semanas.  

 

A literatura cientifica tem demonstrado por meio de diversos estudos a 

efetividade de programas de treinamento na redução de fatores de risco 

cardiovasculares em adultos (Cruz, Dantas, Fortes, Mello, Rosa, Valle, 2013; Campos, 

Da Rosa Afonso, Da Silva Nunes, Del Ponte, 2013; Brand, Gaya, Griebeler, Mello, 

Roth, 2014).  

Nesse sentido, nossos achados fornecem mais evidências para a literatura 

científica acerca da eficácia dos programas de treinamento sobre a redução dos 

valores pressóricos dos indivíduos submetidos a um programa regular de atividade 

física. 

Diante disso, tais evidências encontradas no presente estudo demonstram que 

tanto o treinamento supervisionado por profissionais de educação física, na sala de 

musculação, como o treinamento orientado por profissionais de educação física 

através de um aplicativo móvel WHATSAPP®, foram eficazes para a melhoria dos 

valores sistólicos e diastólicos das participantes no estudo. 

Dessa maneira, os resultados do presente estudo se apresentam como 

satisfatórios quanto a pressão arterial, pois após submeter as participantes a 
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intervenção os grupos experimentais demonstraram melhorias significativas em 

relação aos valores de PAS e PAD corroborando com as evidências que indicam que 

programas de atividade física são importantes na redução de FRCV.  

O presente estudo corrobora no que diz respeito a eficácia do treinamento 

combinado sobre os FRCV com os achados de Oliveira (2016) no qual o pesquisador 

visou identificar o efeito crônico de diferentes métodos treinamento sobre a pressão 

arterial e perfil lipídico de mulheres sedentárias e hipertensas, nesse estudo ficou 

evidenciado que o TC pode ser uma ferramenta importante na redução de fatores de 

risco associados a problemas cardiovasculares. 

Nossos achados também corroboram com os achados de Campos, Da Rosa 

Afonso, Da Silva Nunes,  Del Ponte, (2013) no qual os resultados evidenciaram que 

um programa de exercícios de duas sessões de treinamento de resistência muscular 

com duas sessões de 20 repetições e com carga equivalente a 50% de 1RM, 

associado a uma sessão de treinamento aeróbio com intensidade de 50% do consumo 

máximo de oxigênio foi suficiente para causar maior consumo de oxigênio e assim 

reforçar a importância da realização de programas de exercícios físicos como meio de 

reduzir fatores de risco e melhorar a qualidade de vida de pessoas hipertensas mais 

velhas. 

Em contrapartida, no estudo realizado por Chacon-Mikahil, Libardi, Madruga, 

Rocha, Souza, (2012), no qual os pesquisadores avaliaram a aplicação do TC por um 

período de 4 meses, sendo realizado com 3 sessões semanais, em homens 

sedentários, com idade compreendidas entre 40 a 60 anos. Verificaram que o TC foi 

capaz de reduzir os valores da PAS, no entanto, o treinamento combinado não causou 

alterações positivas e significativas na PAD, o que diverge dos nossos achados nessa 

variável. 

Contrariando as nossas evidências, um estudo realizado com 53 idosos 

sedentários, de ambos os sexos, os quais realizaram 6 meses de TC com uma 

frequência de 3 vezes por semana, os pesquisadores utilizaram 60 minutos de 

atividade por sessão, sendo 20 minutos de esteira, utilizando 60 a 70% da frequência 

cardíaca máxima e com o auxílio de uma PSE, em seguida realizaram treinamento de 

força com exercícios para membros superiores e inferiores, com séries de 10 

repetições com uma intensidade de 60% de um 1RM. No entanto, não foram 

encontradas melhorias significativas quanto aos valores pressóricos de PAS e PAD 
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(Krinski, Elsangedy, Junior, Soares, 2006) Vale ressaltar que os indivíduos desse 

estudo eram portadores de hipertensão arterial sistêmica. 

Por outro lado, no estudo realizado por Almeida, Nascimento, Silva, Sousa, 

Tibana, Vieira, et al. (2014), que corroboram com os nossos achados no que diz 

respeito aos valores de PAS. Os pesquisadores analisaram a eficácia do treinamento 

de força e do TC na redução dos valores referentes a pressão arterial. 

 Esse estudo demonstrou que nos dois modelos de exercício, combinado e de 

força, ocorrem hipotensão na PAS quando comparado ao grupo controle. No entanto, 

os exercícios se mostraram efetivos na diminuição aguda da PAS, em mulheres com 

síndrome metabólica, os quais podem prevenir e tratar possíveis FRCV nesta 

população.  

Em outro estudo, que também avaliou o efeito de um programa de treinamento 

orientado por aplicativo móvel, na população adulta mais velha, os pesquisadores 

identificaram dados que corroboram com o presente estudo referentemente a 

hipotensão pós 12 semanas de intervenção nos valores de PA dos grupos 

experimentais (Borras, Muntaner-Mas, Ortega, Palou, Vidal-Conti., 2015).  

No entanto, esses achados divergem dos nossos no que diz respeito aos 

valores de PAD, pois apenas o grupo que treinou orientado com a presença física do 

professor apresentou alterações significativas nos valores de PAD dos participantes. 

Já nos nossos achados, tanto o GT como o GTAM apresentaram reduções 

significativas nos valores de PAS e PAD, dos participantes, pós 12 semanas de 

intervenção. 

Em outro estudo, realizado por Joo, Kim, (2007), os autores fizeram uma 

intervenção através da tecnologia móvel para a modificação de comportamentos 

relacionados a obesidade via SMS. O programa foi composto por mensagens que 

buscavam a modificação desses comportamentos por meio de informações sobre 

exercício e dieta. Nesse estudo, 47% dos 927 participantes demonstraram reduções 

significativas na MC, PC, IMC e na PAD.  

No que diz respeito a PA, do ponto de vista clínico, uma pequena redução de 

5mmhg na PAS pode ocasionar uma redução global nos fatores de riscos relacionados 

a saúde, chegando a reduzir em até 9% a mortalidade por insuficiência cardíaca e 7% 

em todas as causas de morte (Bakris, Black, Chobanian, Cushman, Green, Izzo, et 

al.). 
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Por outro lado, os dados do presente estudo não demonstraram diferenças 

significativas dos grupos experimentais quando comparados ao grupo controle no 

perímetro da cintura. O que vem sendo relatado na literatura cientifica por alguns 

estudos e assim corroborando com os dados dessa pesquisa (Anthony, 

Kerry, Philip, Ronald, Smith, Tara et al., 2014; Borras, Muntaner-Mas, Ortega, Palou, 

Vidal-Conti, 2015). 

Na tabela 3 são apresentados os dados das comparações intragrupos sobre as 

variáveis da composição corporal.  

Nossos achados demonstraram reduções significativas em ambos os grupos 

experimentais GT e GTAM na variável %G, após 12 semanas de intervenção: GT 

(23,21 ± 1,12); GTAM (24,31 ± 2,52) e na variável massa gorda apenas no GT (17,94 

± 2,52); GTAM (19,12 ± 2,51) foram encontrados valores estaticamente 

representativos. 

Os testes estatísticos encontraram diferenças significativas nas variáveis 

gordura corporal relativa (%G) de GT (p< 0,001) e GTAM (P<0, 001) e referente a 

massa gorda, o GT apresentou uma significância de (p< 0,001) e o GTAM (p < 0,032) 

quando comparados ao GC ao longo das 12 semanas de intervenção. 

No que diz respeito as variáveis relacionadas a composição corporal já é bem 

relatado na literatura cientifica a eficácia de programas de intervenção que contenham 

atividade física em diversas populações: adolescentes obesos (Antunes, Fernandes, 

Freitas, Monteiro, Silveira, 2013; Albuquerque Filho, Bellaguarda, Rebouças, Felipe, 

Dantas, Knackfuss., et al., 2015); em adultos jovens sobrepesados (Cruz, Dantas, 

Fortes, Mello, Rosa, Valle, 2013); em adultos Joo, Kim, (2007); hipertensos (Campos, 

Da Rosa Afonso, Da Silva Nunes,  Del Ponte, 2013; Brand, Gaya, Griebeler, Mello, 

Roth, 2014), em adultos mais velhos (Borras, Muntaner-Mas, Ortega, Palou, Vidal-

Conti, 2015) e em idosos (Afonso, Campos, Cavalli, Del Ponte, Reichert, Schild, 2013; 

Cadore, Bottaro, Izquierdo, Pinto, 2014; Barbosa, Bressan, Jacobino, Reis Filho, 

Rocha, Stabenow et al., 2016).  

No entanto, os resultados desse estudo demonstram que independentemente 

do método de orientação do treinamento utilizado, seja ele orientado de forma 

supervisionada por professores de educação física na própria sala de musculação, ou 

orientado por profissionais de educação física por meio de um aplicativo móvel durante 

toda a sessão de treinamento das participantes, podem causar alterações positivas 

nas variáveis %G e massa gorda. 
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Ainda nesse sentido, nossos dados dos grupos experimentais não 

demonstraram diferenças significativas nas variáveis peso, IMC e massa magra 

quando comparados ao grupo inativo.  

Por outro lado, mesmo havendo várias evidências no que se refere a eficácia 

dos programas de treinamento sobre as variáveis da composição corporal, os hábitos 

e a exposição a fatores de riscos da sociedade atual parecem ser cada vez mais 

prevalentes (WHO, 2010; Barreto, Duncan, Menezes, Monteiro, Silva, Schmidt, et al., 

2011; WHO,2014; VIGITEL, 2014) o que vêm evidenciando a necessidade de novas 

estratégias para combater esses fatores de risco.  

 

  Tabela 03: Comparações intragrupos das intervenções na composição corporal. 

Variáveis 
  Momento 

P ∆% 
  Pré Pós 6 sem Pós 12 sem 

Peso GT 82,29 ± 9,74 79,43 ± 8,79 77,14 ± 9,16 0,347 -6,3 

GTAM 80,85 ± 8,92 78,62 ± 8,51 78,62 ± 8,51 0,750 -2,8 

GC 82,80 ± 5,31 82,70 ± 4,88 82,70 ± 4,88 0,999 -0,1 

IMC GT 30,68 ± 2,54 29,61 ± 2,15 28,75 ± 2,30 0,106 -6,3 

GTAM 30,31 ± 1,90 29,47 ± 1,79 29,47 ± 1,79 0,411 -2,8 

GC 31,48 ± 1,96 31,45 ± 1,95 31,45 ± 1,95 0,999 -0,1 

%Gord GT 28,63 ± 2,12 25,84 ± 1,44* 23,21 ± 1,12* 
<0,001 

-
18,9 

GTAM 27,46 
± 

1,71 25,62 
± 

2,02¥ 24,31 
± 

1,65* 
<0,001 

-
11,5 

GC 28,80 ± 1,99 28,60 ± 2,17 28,70 ± 2,11 0,977 -0,3 

Massa 
Gorda 

GT 23,60 ± 3,65 20,54 ± 2,74¥ 17,94 ± 2,52* 
<0,001 

-
24,0 

GTAM 22,29 
± 

3,47 20,48 
± 

2,74 19,12 
± 

2,51¥ 
0,032 

-
14,2 

GC 23,90 ± 2,82 23,70 ± 2,78 23,78 ± 2,66 0,987 -0,5 

Massa 
Magra 

GT 58,68 ± 6,67 58,89 ± 6,40 59,21 ± 6,81 0,978 0,9 

GTAM 58,57 ± 5,75 58,14 ± 5,95 59,49 ± 6,47 0,844 1,6 

GC 58,90 ± 3,17 59,00 ± 2,99 58,92 ± 3,13 0,997 0,0 

* = Diferença significativa do momento de Pré-intervenção (p<0,001); ¥ = Diferença significativa 
do momento de Pré-intervenção (p<0,05).  
 

   

 Corroborando com os nossos achados, no estudo realizado por Albuquerque 

Filho, Bellaguarda, Rebouças, Felipe, Dantas, Knackfuss, et al. (2015) os 

pesquisadores identificaram a eficácia do TC na melhoria das variáveis da composição 

corporal e no perfil lipídico de adolescentes obesos.  

 Ainda corroborando com os nossos achados, Anthony, Kerry, Philip, Ronald, 

Smith, Tara et al. (2014) utilizaram aplicativos móveis como estratégia de intervenção 
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com 361 adolescentes obesos. Os pesquisadores utilizaram TC durante as sessões 

de treinamento e identificaram melhorias na composição corporal e no perfil lipídico 

desses adolescentes. No entanto, os pesquisadores ressaltam que apesar de 

encontrarem melhorias nas variáveis da composição corporal tais melhorias não 

demonstraram representatividade estatística o que os autores remetem a insuficiência 

de AF. 

 Ao estudar mulheres adultas Joo, Kim, (2007) identificaram que um programa 

de atividade física orientado através de um aplicativo móvel pode promover reduções 

importantes nas variáveis relacionadas a composição corporal. Nessa intervenção de 

12 semanas, os pesquisadores utilizaram mensagens de texto de celulares para 

orientar exercícios e dieta de mulheres de diferentes idades. Os resultados desse 

estudo demonstraram que (47%) da amostra reduziu ao longo das intervenções 

variáveis relacionadas a composição corporal.  

 Contrariando os nossos achados, Borras, Muntaner-Mas, Ortega, Palou, Vidal-

Conti, (2015) ao estudar adultos mais velhos, também testando a utilização de um 

programa de AF orientado por aplicativo móvel para reduzir FRCV, identificaram que 

em ambos os grupos experimentais os adultos mais velhos aumentaram de forma 

modesta a massa livre de gordura e também aumentaram o peso corporal e a massa 

gorda.  

Nos nossos achados, demonstraram que nos dois grupos GT e GTAM 

houveram reduções estatisticamente significativas nas variáveis %G e 

consequentemente a massa gorda. Em contrapartida, em nossa pesquisa os 

resultados não apresentaram diferenças estatisticamente significativas na variável 

massa magra em nenhum dos grupos. 

 O que alguns autores remetem a uma possível interferência causada pelo 

método de treinamento utilizado no presente estudo, treinamento concorrente, durante 

a intervenção, sobretudo no que se refere a eficácia desse método em relação a 

hipertrofia muscular dos indivíduos que são submetidos a um programa de 

treinamento com essas características (Deschenes, Gordon, Harman, Kraemer, 

Patton, Reynolds et al., 1995; Bell, Burnham, Martin, Quinney, Syrotuik, 2000;; Nader, 

2006; Bishop, Fyfe, Stepto, 2014).  

No que diz respeito a composição corporal de mulheres adultas ativas, Dos 

Santos (2011) identificou um resultado semelhante ao nosso nos valores de massa 

gorda. Nesse estudo, foram encontradas várias alterações significativas ao fim de um 
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programa de treinamento personalizado de três meses. O pesquisador constatou que 

após os três meses de intervenção as mulheres apresentaram melhorias significativas 

nas variáveis peso, IMC, massa magra e massa gorda. 

Entretanto, divergindo dos nossos achados, Dantas, Fernandes Filho, Perez, 

Viana, (2007) após realizar um programa de treinamento combinado em homens 

adultos, não encontrou diferenças significativas nas variáveis relacionadas sobre as 

variáveis % de gordura e massa muscular. Todavia, um dado importante foi 

mencionado pelos autores, uma vez que um dos grupos amostrais possuía um ´´n´´ 

muito pequeno o que pode ter prejudicado o achado desse estudo. 

Nos achados de Albuquerque Filho, Matos, Felipe, Pinto, Rebouças, Segundo. 

et al. (2016), os pesquisadores encontraram resultados semelhantes aos nossos 

achados, no que diz respeito as variáveis relacionadas a composição corporal. Esse 

estudo também avaliou o efeito do TC sobre a composição corporal e aptidão física 

mas em adolescentes obesos. Os resultados desse estudo demonstraram que um 

programa de TC é capaz de causar alterações significativas sobre a composição 

corporal e aptidão física dessa população. 

Já é bem relatado na literatura científica, que programas de treinamento são 

eficazes em causar alterações significativas sobre a composição corporal de mulheres 

sedentárias (Dos Reis Filho, Fett, Lima, Silva, 2008; Moura, 2014; De Albuquerque 

Santos, De Fraga, Ramis, Ribeiro, Souza., 2014; Araújo Júnior, 2015; Oliveira, 2016). 

Tais evidências corroboram diretamente com os nossos achados e 

demonstram o impacto positivo de programas de treinamento com exercício físico 

sobre as variáveis da composição corporal de mulheres sobrepeso e obesas. 

Na tabela 4 e 5 são apresentadas as comparações dos três momentos de 

avaliação das intervenções nas variáveis relacionadas a aptidão física relacionadas à 

saúde. Dessa maneira, no que se refere ao teste resistência abdominal os testes 

estatísticos encontraram diferenças significativas apenas no GT (p< 0,015) quando 

comparado aos grupos GTAM e GC. No teste de flexibilidade nenhum dos grupos 

experimentais apresentou diferenças significativas quando comparado ao grupo 

inativo. Já em relação ao consumo máximo de oxigênio (VO2máx) os testes 

estatísticos encontraram diferenças significativas tanto para o grupo supervisionado 

de forma presencial GT (p < 0,009) como para o grupo orientado por professores 

através de um aplicativo móvel GTAM (p< 0,001), quando comparados ao GC.  
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Tabela 04: Comparações intragrupos das intervenções na aptidão física relacionada à saúde. 

Variáveis 
  Momento 

P ∆% 
  Pré Pós 6 sem Pós 12 sem 

Teste de 
Abdominais 

GT 20,64 ± 6,92 24,50 ± 6,38 27,93 ± 5,48¥ <0,015 35,3 

GTAM 23,15 ± 6,69 25,77 ± 7,25 26,38 ± 6,70 0,454 14,0 

GC 19,30 ± 4,14 20,00 ± 3,86 19,90 ± 3,87 0,913 3,1 

Teste de 
Flex. 

GT 23,87 ± 8,13 25,00 ± 7,71 25,50 ± 7,37 0,850 6,8 

GTAM 22,98 ± 7,21 24,00 ± 6,98 24,23 ± 6,94 0,892 5,4 

GC 20,10 ± 4,36 20,60 ± 4,67 20,80 ± 4,87 0,941 3,5 

VO2máx 
(ml/kg/min) 

GT 18,98 ± 3,04 21,15 ± 2,88 22,32 ± 2,33¥ <0,009 17,6 

GTAM 18,09 ± 1,82 20,87 ± 1,61* 21,62 ± 1,60* <0,001 19,5 

GC 17,90 ± 1,74 18,26 ± 1,78 18,41 ± 1,85 0,810 2,8 

* = Diferença significativa do momento de Pré-intervenção (p<0,001); ¥ = Diferença significativa 
do momento de Pré-intervenção (p<0,05).  
 

 

 

Nesse sentido, os achados do presente estudo demonstram que ambos os 

métodos de orientação promovem melhorias significativas sobre as variáveis da 

aptidão física. No entanto, o GT apresentou diferenças significativas nos testes de 

resistência abdominal e de capacidade aeróbica, o que não foi observado no GTAM, 

pois o GTAM apenas obteve melhorias significativas no teste de capacidade aeróbica. 

Dessa forma a seleção do treinamento de força associado com o treinamento 

de resistência na mesma sessão de treinamento, que geralmente auxilia no aumento 

da força muscular e no aumento da capacidade cardiovascular (Murach, Bagley, 2016 

2016). Pode ter influenciado para as melhorias do GT e do GTAM nos dados do 

presente estudo.  

 Tal diferenciação pode estar relacionada a aspectos motivacionais que a 

presença do profissional (personal/treinador) pode trazer para os indivíduos 

submetidos a programas de treinamentos, que recentemente tem sido relatado na 

literatura científica e que o treinamento orientado através de um aplicativo móvel, 

mesmo que por profissionais, pode não estimular nos indivíduos (De Paula Rodrigues, 

Brandão, 2017). Visto que ambos os grupos realizaram o mesmo tipo de 

treinamento e ambos foram assessorados por professores de educação física. Dessa 

forma, o presente estudo. 

Faigenbaum, Hoffman, Kang, Ratamess, (2008), evidenciaram que, em 

academias, o treinamento supervisionado de um personal trainer pode auxiliar os 

praticantes de exercício resistido, na melhoria da aptidão física. 
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Em contrapartida, divergindo dos nossos dados o estudo realizado por Borras, 

Muntaner-Mas, Ortega, Palou, Vidal-Conti, (2015) que também objetivou verificar o 

treinamento supervisionado por um professor e orientado por um aplicativo móvel, não 

foram identificadas modificações na capacidade aeróbica dos sujeitos analisados 

(adultos mais velhos). 

No entanto, existem evidências científicas que corroboram com os nossos 

achados no que diz respeito a aptidão física. No estudo de Albuquerque Filho, 

Bellaguarda, Rebouças, Felipe, Dantas, Knackfuss, et al. (2015) e Albuquerque Filho, 

Matos, Felipe, Pinto, Rebouças, Segundo. et al. (2016), ficou evidenciado que um 

programa de atividade física com um treinamento combinado (força/aeróbico) foi 

capaz de promover melhorias significativas na força e nos marcadores da aptidão 

cardiorrespiratória de jovens obesos. 

 Todavia, no que se refere a flexibilidade os dados do presente estudo não 

apresentaram diferenças significativas em relação aos grupos experimentais. O que 

recentemente vem sendo discutido por a literatura cientifica em diferentes populações 

adultas jovens sedentárias (Santos, Rhea, Simão, Dias, De Salles, Novaes, et al., 

2010) adultas sedentárias (Monteiro, Simão, Polito, Santana, Chaves, Bezerra., et al.), 

homens destreinados (Zavanela, Crewther, Lodo, Florindo, Miyabara, Aoki.,2014) e 

idosos (Adams, Swank, Berning, Sevene-Adams, Barnard, Shimp-Bowerman., 2001; 

Kim, Dear, Ferguson, Seo, Bemben., 2011) 

 Em uma revisão sistemática realizada por Correia, Menezes, Lima, Cavalcante, 

Ritti-Dias, ( 2014)  que objetivou avaliar o efeito do treinamento de força e flexibilidade 

em adultos jovens e idosos, evidenciou que a faixa etária é um fator interveniente ao 

efeito do treinamento de força sobre a flexibilidade, pois independentemente do 

protocolo utilizado para avaliar a flexibilidade os idosos apresentaram melhorias, já 

em adultos jovens os dados não são conclusivos mas a flexibilidade parece melhorar 

em protocolos que avaliaram articulações específicas. 

Dessa forma, nossas evidencias quanto a flexibilidade parecem corroborar com 

a literatura científica no que diz respeito a população estudada e o tipo de protocolo 

utilizado para avaliar a flexibilidade das participantes. 

Na tabela 5, estão dispostas as cargas relativas (%1RM) dos três momentos 

ao longo do programa de treinamento dos grupos. A ANOVA de um fator de medidas 

repetidas demonstrou efeito estatisticamente significativo nas testagens intragrupos 

apenas no GT, nos seguintes exercícios: cadeira extensora (43,28 ± 4,87); supino 
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vertical (43,52 ± 3,52); desenvolvimento na máquina (24,86 ± 1,51) e leg press (205,36 

± 10,28).  

O presente estudo demonstrou que as participantes, adultas jovens 

sedentárias, evoluíram progressivamente com os diferentes métodos de orientação de 

treinamento ao longo de um programa de exercícios concorrente. No entanto, quando 

foram comparados os dados relacionadas as cargas no teste de 1RM o post-hoc de 

Tukey indicou que a carga absoluta (kg) utilizada pelas adultas jovens aumentou 

significativamente na cadeira extensora (p < 0,027); no supino vertical (p < 0,001); 

desenvolvimento na máquina (p < 0,018) e no leg press (p < 0,003) após as 12 

semanas apenas no grupo que treinou com o professor em sala de musculação. 

Como já é bem relatado na literatura científica que o treinamento concorrente 

pode causar melhorias significativas nos ganhos de força de diversas populações 

Jovens obesos (Albuquerque Filho, Bellaguarda, Rebouças, Felipe, Dantas, 

Knackfuss., et al. 2015; Albuquerque Filho, Matos, Felipe, Pinto, Rebouças, Segundo. 

et al. (2016), adultos jovens do sexo masculino (Fernandez-Gonzalo, Gustafsson, 

Lundberg, Tesch, 2013; Apró, Calbet, Holmberg, Kazior, Moberg, Willis, et al., 2016) 

em mulheres (Da Silva 2010; Paulino, Aguiar, Teixeira, Santos, Ferreira, Pauli et al., 

2015) 

No entanto, o grupo que treinou orientado por professores de educação física 

através de um aplicativo móvel que demonstrou bons resultados em outras variáveis 

analisados no estudo, não apresentaram resultados positivos quando foram feitas as 

comparações dos três momentos avaliativos.  

Todavia, os resultados não positivos para o aumento da força do GTAM 

também são muito discutidos por estudiosos, sobretudo no que diz respeito a 

interferência causada pela utilização do treinamento concorrente acerca do aumento 

da força dos indivíduos submetidos a esse método (Deschenes, Gordon, Harman, 

Kraemer, Patton, Reynolds et al., 1995; Bell, Burnham, Martin, Quinney, Syrotuik, 

2000; Nader, 2006; Bishop, Fyfe, Stepto, 2014). 

 Naturalmente, que os programas de treinamento têm sido baseados em 

protocolos estabelecidos pelas principais diretrizes internacionais, com controle de 

diversas variáveis (Blair, Franklin Haskell, Lee, Pate, Powell, et al., 2007; ACSM, 

2013). 
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Tabela 05: Comparações intragrupos das cargas obtidas nos testes de repetição máxima (kg) 
no período de intervenções. 

Exercícios Grupos 
Momentos 

p ∆% 
Pré Pós 6 sem Pós 12 sem 

Cadeira  
Extensora 

GT 37,71 ± 5,33 40,93 ± 5,51 43,28 ± 4,87¥ 0,027 14,77 

GTAM 35,31 ± 5,96 37,69 ± 6,21 38,54 ± 5,61 0,365 9,15 

GC 34,70 ± 4,19 35,50 ± 3,84 35,80 ± 3,65 0,810 3,17 

Supino 
Vertical 

GT 37,14 ± 3,03 40,50 ± 3,11¥ 43,29 ± 3,52* <0,001 16,54 

GTAM 36,15 ± 6,49 36,15 ± 6,49 38,08 ± 6,55 0,688 5,32 

GC 37,60 ± 5,08 38,00 ± 5,25 37,90 ± 5,36 0,984 0,80 

Mesa 
Flexora 

GT 59,14 ± 7,04 60,86 ± 7,20 63,64 ± 5,56 0,207 7,61 

GTAM 57,46 ± 6,49 57,46 ± 6,49 59,92 ± 8,39 0,605 4,28 

GC 56,70 ± 6,41 57,00 ± 6,86 58,40 ± 8,30 0,855 3,00 

Puxador 
Frontal 

GT 41,64 ± 7,99 43,21 ± 8,01 44,50 ± 8,03 0,643 6,86 

GTAM 40,00 ± 5,99 40,00 ± 5,99 40,23 ± 5,92 0,994 0,58 

GC 41,60 ± 6,64 42,10 ± 6,33 41,10 ± 5,70 0,938 -1,20 

Des. Na 
Máquina 

GT 21,57 ± 3,59 22,86 ± 3,25 24,86 ± 1,51¥ 0,018 15,23 

GTAM 22,69 ± 4,52 22,69 ± 4,52 23,31 ± 3,82 0,915 2,71 

GC 20,10 ± 2,47 20,60 ± 2,27 20,40 ± 2,22 0,890 1,49 

Elevação 
Lateral 

GT 6,86 ± 1,03 7,36 ± 0,84 7,50 ± 0,65 0,126 9,37 

GTAM 6,85 ± 1,28 6,85 ± 1,28 7,00 ± 1,29 0,940 2,25 

GC 6,90 ± 0,74 7,10 ± 0,74 7,30 ± 0,67 0,470 5,80 

Tríceps 
no Pulley 

GT 34,71 ± 4,81 35,86 ± 4,40 36,71 ± 3,97 0,490 5,76 

GTAM 34,00 ± 5,74 34,00 ± 5,74 34,69 ± 5,25 0,936 2,04 

GC 35,00 ± 4,08 35,50 ± 4,35 35,80 ± 4,42 0,915 2,29 

Leg 
Press 

GT 192,14 ± 9,35 201,07 ± 9,24¥ 205,36 ± 10,28* 0,003 6,88 

GTAM 177,31 ± 16,28 181,15 ± 16,48 184,23 ± 19,46 6,03 3,90 

GC 182,00 ± 18,29 183,50 ± 18,72 182,50 ± 20,72 0,984 0,27 

Rosca 
Direta 

GT 20,50 ± 2,82 21,07 ± 2,53 22,57 ± 1,50 0,067 10,10 

GTAM 19,62 ± 3,48 19,62 ± 3,48 20,69 ± 2,90 0,633 5,49 

  GC 18,60 ± 1,51 19,00 ± 1,33 19,40 ± 1,71 0,511 4,30 

* = Diferença significativa do momento de Pré-intervenção (p<0,001); ¥ = Diferença significativa 
do momento de Pré-intervenção (p<0,05).  
 

 
 Diante disso, alguns estudos realizados estudos vêm demonstrando a eficácia 

do treinamento concorrente no que diz respeito a aptidão física relacionada à saúde, 

sobretudo sobre as variáveis relacionadas a força em indivíduos obesos.  

(Albuquerque Filho, Bellaguarda, Rebouças, Felipe, Dantas, Knackfuss., et al. 2015; 

Albuquerque Filho, Felipe,  Matos, Pinto, Rebouças, Segundo. et al. 2016).  

No mesmo sentido, diversos estudos encontraram resultados semelhantes aos 

demonstrados pelo grupo treino no presente estudo, no que diz respeito a variável 

força em diferentes populações (Da Silva 2010; Fernandez-Gonzalo, Gustafsson, 
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Lundberg, Tesch, 2013; Apró, Calbet, Holmberg, Kazior, Moberg, Willis, et al., 2016; 

Paulino, Aguiar, Teixeira, Santos, Ferreira, Pauli et al.  (2015). O que demonstra um 

maior impacto da evidência encontrada no presente estudo acerca das variáveis da 

aptidão física relacionada à saúde. 

Com base nessas evidências positivas acerca do método de treinamento 

utilizado na pesquisa, igual para os grupos experimentais, e de acordo com os 

resultados dos grupos experimentais, no qual o grupo que treinou com o professor/ 

treinador em sala obteve melhores resultados que o grupo que treinou orientando or 

professores de educação física através do WHATSAPP Dessa maneira nossos 

achados corroboram com a comunidade cientifica sobretudo no que diz respeito ao 

papel do professor supervisionando de perto as sessões de treinamento influenciar 

diretamente nas melhorias associadas aos ganhos de força dos indivíduos submetidos 

a programas de treinamento.( Duncan, Gómez, Kraemer, Mazzetti, Ratamess, Volek. 

et al., 2000; Faigenbaum, Hoffman, Kang, Ratamess, 2008) 

Em contrapartida, apenas um estudo que utilizou a m-Health para testar as 

variáveis relacionadas a aptidão física e que visaram também fazer essa relação entre 

os diferentes métodos de orientação de treinamento, mais precisamente o estudo 

Borras, Muntaner-Mas, Ortega, Palou, Vidal-Conti, (2015), no qual não foram 

encontradas diferenças significativas quanto aos ganhos de força dos indivíduos 

submetidos a intervenção.  

Os dados apresentados na última tabela após 12 semanas de intervenção do 

presente estudo, parecem apontar para uma vantagem considerável para o grupo que 

realizou treinamento supervisionado por um professor/treinador, em relação ao grupo 

que foi assessorado por professores por meio de um aplicativo móvel. 

Recentemente, De Paula Rodrigues, Brandão, 2017 estudaram quais os fatores 

motivacionais que levam adultas jovens a realizar treinamento com personais trainers. 

Os autores concluíram que essa população busca treinar com personais devido a 

aspectos relacionados à segurança e a precisão na conclusão dos seus objetivos. 

Nesse sentido, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício 

(2015), se pronunciou veementemente contrária ao treinamento baseado em vídeos 

ou apostilas feitas por atletas amadores e ou disponibilizados na internet, apontando 

que esse método de orientação pode causar sérios riscos de lesões crônicas nos 

praticantes de exercícios baseados nesse método de orientação.  
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Contudo, cabe ressaltar que o presente estudo buscou comparar os dois 

métodos de orientação para a realização dos exercícios. Todavia, em ambos os 

métodos de orientação o controle das variáveis do treinamento foi realizado por 

profissionais da educação física devidamente treinados para a realização do estudo.  

Sendo assim todas as orientações independentemente do método de 

orientação, foram baseados em diretrizes fundamentadas pela comunidade cientifica 

o que garantiu a segurança das participantes do estudo. 

 No entanto, com o avanço tecnológico a prescrição e orientação de exercícios 

por meio da tecnologia móvel parece ser uma tendência que vem ganhando muito 

força, o que vem desfazendo paradigmas como treinamento físico individualizado e 

prescritivo orientado e dinamizado por especialistas exercícios em ambientes 

controlados e bem estruturados. Levando assim a capacidade desses especialistas a 

qualquer local onde exista comunicações móveis (Beckmann, Direito, Gant,  

Rawstorn, Maddison, 2016).  

Agboola, Jethwani, Lopez, Searl, O'keefe, Kvedar, (2016) ao investigar se é 

possível modificar comportamentos de diabéticos tipo II a prática de atividade física 

por meio da orientação de exercícios através da m-Health. Constataram que esse tipo 

de recurso parece influenciar em uma positivamente na aderência desse público em 

programas de atividade física, demonstrando assim melhorias clínicas e evidenciando 

que esse tipo de recurso tecnológico pode ser uma alternativa para profissionais na 

orientação de exercícios.    

Por fim, com base nos achados desse estudo e levando em consideração a 

escassez de estudos que fizeram esse tipo de relação, de diferentes métodos de 

orientação, certamente as evidencias aqui encontradas enriquecerão a discussão 

acerca das formas de supervisão do treinamento fazendo com que essa relação seja 

mais debatida no meio cientifico. No entanto, os resultados apresentados pelo 

presente estudo reafirmam e ressaltam a importância do professor/treinador na 

supervisão do treinamento em sala de musculação.  
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES  

 
No que diz respeito aos fatores de riscos cardiovasculares, o programa de 

treinamento supervisionado e treinamento orientado através de um aplicativo móvel 

causaram reduções significativas nos valores pressóricos sistólicos e diastólicos dos 

grupos experimentais. 

 No que se refere as variáveis relacionadas a composição corporal, foram 

observadas melhorias significativas no percentual de gordura e na massa gorda das 

participantes, ao final das sessões de treinamento supervisionado e treinamento 

orientado através de um aplicativo móvel. 

 Nas variáveis relacionadas a aptidão física o programa de treinamento 

supervisionado e treinamento orientado através de um aplicativo móvel promoveu 

melhorias significativas em ambos os grupos. No entanto, apenas o grupo que treinou 

de forma supervisionada apresentou melhorias significativas no teste de resistência 

abdominal e nos testes de força. 

 Diante dos resultados encontrados, conclui-se que tanto o programa de 

treinamento supervisionado quanto o treinamento orientado através de um aplicativo 

móvel por professores de educação física promoveram melhorias nos fatores de 

riscos cardiovasculares, composição corporal e aptidão física em adultos jovens. 

 Diante disso, sugere-se que mais pesquisas promovam essa relação entre as 

diferentes formas de supervisão do treinamento, bem como estudos que estabeleçam 

essa relação levando em consideração outras variáveis como aspectos relacionados 

a nutrição e a psicologia. Por fim, os dados da presente pesquisa fornecem uma nova 

forma de orientação de exercícios para profissionais de educação física, pois com o 

avanço tecnológico a modernização das formas de orientar e dinamizar programas 

de atividade física para diferentes populações vem se tornando algo inerente ao 

processo de desenvolvimento das sociedades. . 
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ANEXO 1 

 
QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA (IPAQ) 

 
 

 

 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA 
– VERSÃO CURTA - 

 

Nome:   
Data:  / / Idade : Sexo: F (  ) M (  ) 

 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física  as  pessoas  
fazem como parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo     
que está sendo feito em diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas 
nos ajudarão a entender que tão ativos nós somos em relação à pessoas de 
outros países. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta  
fazendo  atividade física na ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades 
que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por 
exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas 
respostas são MUITO importantes. Por favor responda cada questão mesmo que 
considere que não seja ativo. Obrigado pela sua participação ! 

 

 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por 

pelo menos 10 minutos  contínuos de cada  vez. 

 
1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos  10  
minutos contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de 
um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de  exercício? 

 
dias            por SEMANA         (  )  Nenhum 

 
1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto 
tempo no total você gastou caminhando por  dia? 

 
horas: Minutos:            

 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS 
por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na 
bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, 
carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim 

Para responder as questões lembre que: 

➢ atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de  um  grande  
esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o  normal 

➢ atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço 
físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o  normal 
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como varrer, aspirar,    cuidar    do    jardim,    ou    qualquer    atividade    que    
fez        aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do coração 
(POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA) 

 
dias            por SEMANA         (  )  Nenhum 

 
2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 
minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades   
por dia? 

 
horas: Minutos:            

 

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por 
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica 
aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços 
domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos 
elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou 
batimentos do coração. 

 
dias            por SEMANA         (  )  Nenhum 

 
3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos  10  minutos 
contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades    por dia? 

 

horas: Minutos:    
 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia,  
no trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui    
o tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa 
visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo 
gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou  carro. 

 
4a.     Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de  semana? 

  horas  minutos 
4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de  final 
de semana? 

  horas  minutos 
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ANEXO 2 

 
IMAGENS RETIRADAS DOS LIVROS CINESIOLOGIA E MUSCULAÇÃO E GUIA 

DE MOVIMENTOS DE MUSCULAÇÃO  
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Apêndice 1 – Artigo submetido a Revista Brasileira de Medicina do Esporte 

 

 


