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CATEGORIA CONCLUÍDO                                                  

Análise  comparativa  das  variáveis  antropométricas  e  hemodinâmicas  do

treinamento aeróbio e anaeróbio em adultos

1. RESUMO

O  objetivo  deste  trabalho  foi  investigar  a  análise  comparativa  das  variáveis

antropométricas  e  hemodinâmicas  do  treinamento  aeróbio  e  anaeróbio  em

adultos. Foram estudados 115 indivíduos do gênero masculino com idade média

de 38±0,7, divididos em dois grupos. Grupo 1: Treinamento aeróbio (n:  70) e

Grupo 2: Treinamento resistido(n: 45). Para as análises antropométricas o Grupo

1 apresentava valores de Peso, IMC e %G menores quando comparados com o

Grupo  2.  Para  as  variáveis  hemodinâmicas  os  indivíduos  do  Grupo  1

apresentavam PAD e FC menores quando comparado com o grupo 2. Com isso

o nosso trabalho demonstrou que o treinamento físico aeróbio induz aumento na

capacidade oxidativa muscular, sendo um meio efetivo para manter e melhorar

as funções metabólicas desses indivíduos.

2. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas tem ocorrido evolução importante nos conhecimentos sobre as

ciências  básicas do exercício  físico,  e  também sobre  a importância  da  atividade

física  em  promoção  de  saúde,  intervenção  terapêutica  e  reabilitação.  Uma

necessidade  atual  é  a  integração  dessas  áreas  do  conhecimento,  para  que

possamos utilizar os exercícios físicos da forma mais eficiente e segura, em cada

situação.  O  treinamento  aeróbio  é  considerado  um  meio  efetivo  para  manter  e

melhorar as funções cardiovasculares, o treinamento resistido a eficiência do das

funções do aparelho locomotor.  De fato, as adaptações bioquímicas induzidas pelo

exercício contínuo e resistido são estudadas desde o final da década de 1960, e,

efetivamente,  provou-se  que  esse  tipo  de  atividade  física  induz  a  melhora  do

organismo. Diante disto,  é fundamental  a realização de pesquisas analisando os

efeitos  do  treinamento  resistido  e  corrida  sobre  as  variáveis  antropométricas  e

hemodinâmicas de indivíduos adultos.
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3. OBJETIVOS

Comparar  as  variáveis  antropométricas  (Peso  (P),  IMC  e  percentual  de

gordura(%G))  e  hemodinâmicas  (Frequência  Cardíaca  (FC)  e  Pressão  arterial

diastólica (PAD)) do treinamento aeróbio e anaeróbio em indivíduos adultos.

4. METODOLOGIA

Foram avaliados 115 homens adultos, com idade média= 38±0,7, divididos em 2

grupos. Grupo 1: Treinamento aeróbio (n:70) e Grupo 2: Treinamento resistido(n:45).

Para a identificação do percentual de gordura foi utilizado o protocolo de Faulkner

(TR,  SE,  SI  e  ABD).  O  peso  foi  mensurado  em  balança  Filizola  e  a  estatura

verificada em estadiômetro da marca Sanny. Quanto as variáveis hemodinâmicas,

utilizou-se frequencímetro (Polar) e esfignomanômetro analógico (Cardiomed) para a

verificação da pressão arterial.

5. DESENVOLVIMENTO

Os sujeitos foram convidados a participar da pesquisa a partir de materiais de

divulgação,  posteriormente  respeitaram-se  os  critérios  de  inclusão  e  exclusão.

Desde então os mesmos foram divididos aleatoriamente (sorteio) em grupos 1 e 2.

Para  a  identificação  do  perfil  dos  sujeitos  foram  verificados:  Peso,  Estatura  e

Percentual de gordura. Assim sendo o Grupo 1 realizou treinamento aeróbio e o

Grupo 2 treinamento resistido, sendo verificado logo após ao final das sessões de

cada grupo a frequência cardíaca e a pressão arterial diastólica.
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6. RESULTADOS

Para as análises antropométricas o Grupo 1 apresentou valores médios de Peso,

IMC  e  %G  menores  quando  comparados  com  o  Grupo2.  Para  as  análises

hemodinâmicas  (FC  e  PAD),  os  valores  médios  do  Grupo  1  também  foram

menores quando comparados com o Grupo 2.

Variáveis antropométricas

Grupo 1 :Peso (kg)=74±0,3; IMC (kg/m²)=25,6; %G=26 

Grupo 2 :Peso (kg)=78±0,3;  IMC (kg/m²)=26,9; %G=31 

Variáveis hemodinâmicas

Grupo 1: FC(Bpm)=86±0,3; PAD(mmHg)= 85±0,4

Grupo 2: FC(Bpm)=92±0,5; PAD(mmHg)= 90±0,3

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho  demonstrou  que  o  treinamento  físico  aeróbio  respondeu  com menor
expressão hemodinâmica nas variáveis de frequência cardíaca e da pressão arterial
diastólica,  assim  sendo  podendo  induzir  o  aumento  da  capacidade  oxidativa
muscular,  tornando-se  um  meio  efetivo  para  manter  e  melhorar  as  funções
metabólicas dos indivíduos que praticaram esta metodologia.
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