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RESUMO 

Dois parâmetros definem as características hiperbólicas da relação torque-duração, o 

torque crítico (TC) e o W prime (Wʹ). A assíntota dessa relação hiperbólica representa o 

limiar biológico (isto é, TC), o qual separa o estado de exercício tolerável do não tolerável. A 

área sob a curva acima do torque crítico denomina-se W’, definido como toda capacidade de 

realizar trabalho acima do TC. Ambos, W’ e TC diminuem com o envelhecimento. Nesse 

sentido, tem-se sugerido que o W’ e TC podem ser importantes determinantes da capacidade 

de caminhada em idosos. Assim, torna-se necessário estudar formas de intervenções eficientes 

para aumentar W' e TC. Embora o treinamento resistido (TR) com alta intensidade pode 

aumentar W’, o protocolo de TR mais apropriado para aumentar W' ou (e) TC permanece 

indefinido, especialmente em idosos. Além disso, não se sabe se as alterações em W’ e TC 

com o TR pode levar a melhorias no desempenho físico em idosos. Para preencher essa 

lacuna, realizamos dois estudos. No primeiro mostramos que TR aumenta o (P <0,05) W', TC 

e teste de caminhada de 400 metros (TC400). Enquanto o grupo que treinou com baixa 

intensidade (TRBI) aumentou a TC, o grupo que treinou com alta intensidade (TRAI) 

aumentou o desempenho de W' e 400MT. Além disso, o aumento em W’ após o TRAI foi 

associado à melhoria no desempenho de 400MT. Esses resultados sugerem que o TRAI 

aumenta o W' e o desempenho físico, enquanto o TRBI aumenta o TC. No segundo estudo 

testamos o efeito da transição de cargas (crossover) sobre as adaptações em W’ e TC. 

Observamos que apenas o grupo TRAI aumentou W' após 12 semanas. Após a transição da 

carga, no entanto, TRBI para TRAI aumentou W', enquanto TRAI para TRBI perdeu o 

aumento de W' obtido nas primeiras 12 semanas. Além disso, o aumento na TC foi 

semelhante, independentemente da carga após 12 semanas de TR. Após a transição da carga, 

no entanto, a transição de TRAI para TRBI continuou aumentando o TC, enquanto TRBI para 

TRAI manteve o aumento da CT obtido nas primeiras 12 semanas. Assim, a adaptação em W' 

e TC após o TR são dependentes da carga de TR em MPM. Enquanto o TRAI aumenta W', o 

TRBI maximiza o CT. Além disso, o TRAI mantém a adaptação em TC obtida com TRBI, 

mas TRBI não mantém as adaptações em W' obtidas por TRAI. 

Palavras-chave: Treinamento resistido. Fatigabilidade. Idosos. Função física. Torque crítico.  
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ABSTRACT 

Two parameters define the hyperbolic characteristics of the torque-duration relationship, 

critical torque (TC) and W prime (Wʹ). The asymptote of this hyperbolic relationship 

represents the biological threshold (i.e. CT), which separates the tolerable from the non-

tolerable exercise state. The area under the curve above the critical torque is called W', 

defined as any ability to perform work above CT. Both W' and TC decrease with aging. In 

this sense, it has been suggested that W' and CT may be important determinants of walking 

ability in the elderly. Thus, it becomes necessary to study forms of efficient interventions to 

increase W' and TC. Although high intensity resistance training (RT) may increase W', the 

most appropriate RT protocol for increasing W' or (e) CT remains undefined, especially in the 

elderly. Furthermore, it is not known whether changes in W' and CT with TR can lead to 

improvements in physical performance in the elderly. To fill this gap, we conducted two 

studies. In the first we show that TR increases the (P <0.05) W', TC and 400 meter walking 

test (400WT). While the low intensity resistance training group (LIRT) increased CT, the high 

intensity resistance training group (HIRT) increased W' and 400WT performance. In addition, 

the increase in W' after HIRT was associated with 400MT performance improvement. These 

results suggest that HIRT increases W' and physical performance, while LIRT increases TC. 

In the second study we tested the effect of crossover on W' and TC adaptations. We observed 

that only the HIRT group increased W' after 12 weeks. After the load transition, however, 

LIRT to HIRT increased W', while HIRT to LIRT lost the W' increase obtained in the first 12 

weeks. In addition, the increase in CT was similar regardless of the load after 12 weeks of RT. 

After the load transition, however, the transition from HIRT to LIRT continued to increase 

CT, while LIRT to HIRT maintained the increase in CT obtained in the first 12 weeks. Thus, 

the adaptation in W' and TC after RT is dependent on the RT load in postmenopausal women. 

As HIRT increases W', LIRT maximizes CT. In addition, HIRT maintains the CT adaptation 

obtained with LIRT, but LIRT does not maintain the W' adaptations obtained by HIRT. 

Keywords: Resistance training. Fatigability. Elderly. Physical function. Critical torque.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. ENVELHECIMENTO E CAPACIDADE FUNCIONAL 

Devido ao avanço nas ciências da saúde, a expectativa de vida da população aumentos. 

Consequentemente, a população idosa (>65 anos) mundial tem aumentado de forma 

considerável em relação à população jovem (2017;  WORLD HEALTH ORGANIZATION.). 

Além disso, no Brasil, estima-se que até 2060, o percentual de pessoas com mais de 65 anos 

passará de 9,2% para 25,5%da população (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA., 2011).Embora a expectativa de vida (lifespam) vem aumentado, o tempo de 

vida saudável (healthspam) dependerá da manutenção da capacidade funcional(2017;  

WORLD HEALTH ORGANIZATION.).Em 2015, a organização mundial da saúde (OMS) 

propôs que o objetivo do envelhecimento saudável é ajudar as pessoas a “desenvolver e 

manter a capacidade funcional que possibilita o bem-estar”.Neste sentido, a capacidade 

intrínseca individual é um importante determinante da capacidade funcional (2017;  WORLD 

HEALTH ORGANIZATION.). Assim, a OMS recomenda como prioridade imediata 

“abordagens que possam prevenir, retardar ou reverter o declínio da capacidade intrínseca”. 

O desempenho físico-funcional (DFF), avaliado por testes que determinam a 

capacidade de locomoção (i.e. testes de caminhada), é considerado um importante 

biomarcador da capacidade intrínseca durante o envelhecimento (2017;  WORLD HEALTH 

ORGANIZATION.). Além disso, o declínio do DFF durante o envelhecimento está 

fortemente associado à incapacidade, dependência, quedas, hospitalização, gastos em saúde e 

mortalidade em idosos (MCGINN et al., 2008). Nesse sentido, torna-se importante investigar 

os determinantes do DFF, a fim de criar intervenções mais eficientes. 

 

1.2 FATIGABILIDADE  E DESEMPENHO FÍSICO-FUNCIONAL 

O torque muscular máximo (TMM) é considerado um dos principais determinantes do 

DFF em idosos (BEAUDART et al., 2019). Visto que o TMM diminui com o 

envelhecimento, o torque necessário para a realização das atividades da vida diária (AVDs) é 

próximo ao TMM (HORTOBAGYI et al., 2003). Entretanto, o TMM pode não refletir a 

demanda de torque necessário para realização das AVDs porque representa o valor de uma 

contração somente e não a produção de torque durante uma atividade cíclica. Neste sentido, 

quando a produção de torque é realizada próximo ao máximo, isso pode promover fadiga 
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muscular, limitando assim a capacidade de manter a produção de torque por um longo período 

de tempo (por exemplo, durante uma caminhada). Assim, a capacidade de manter o torque 

muscular durante a atividade contrátil (fatigabilidade) é um importante determinante do DFF 

de indivíduos idosos (JUSTICE et al., 2014;  KENT-BRAUN et al., 2014;  SENEFELD; 

YOON; HUNTER, 2017).  

1.3 FATIGABILIDADE E A RELAÇÃO TORQUE-TEMPO 

Uma forma prática de se avaliar a fatigabilidade é pela relação da força muscular 

(torque muscular) pelo tempo. Esta relação é descrita como hiperbólica (POOLE et al., 2016). 

Dois parâmetros são obtidos dessa relação. A assíntota representa o limiar biológico que 

separa o estado de exercício fatigável do não fatigável, chamado de limiar crítico (POOLE et 

al., 2016). A área sob a curva (impulso) acima do limiar crítico é denominado de W prime 

(W’) (POOLE et al., 2016). Dado que o limiar crítico é o que separa o estado de exercício 

fatigável do não fatigável, W’ pode, portanto, ser considerado uma constante de fatigabilidade 

(POOLE et al., 2016).  

Do ponto de vista histórico, a relação força-tempo foi evidenciada pela primeira vez a 

partir de resultados coletados por Hill, em 1925 (JOKL; JOKL; INTERNATIONAL 

COUNCIL OF SPORT AND PHYSICAL EDUCATION. RESEARCH COMMITTEE., 

1968). Onde, a partir de recordes olímpicos em diversas distâncias, Hill evidenciou que a 

relação força-tempo ocorre de forma hiperbólica. Mais a frente, evidenciou-se que essa 

relação ocorre, não somente no ser humano, mas também em diversas espécies (POOLE et al., 

2016). Embora essa relação seja bem demonstrada em testes com exercícios dinâmicos, 

Burleyet al (2009) mostraram recentemente que a relação hiperbólica entre a produção de 

torque o tempo ocorre também em teste com exercício isométrico (i.e. 60 contrações 

isométricas voluntárias máximas) (BURNLEY, 2009). Onde a assíntota dessa relação é 

calculada pela media das cinco ultimas contrações e representa o limiar que separa o estado de 

exercício fatigável do não fatigável [denominado de Torque Crítico (TC)]. A área sob a curva 

dessa relação reflete a quantidade constante de impulso que o músculo pode acumular acima 

de TC (expresso como o parâmetro W’) (BURNLEY, 2009). 

Como W’ e TC diminuem com o envelhecimento (NEDER et al., 2000), tem sido 

sugerido que ambos possam ser determinantes da capacidade funcional de adultos idosos 
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(DENADAI; GRECO, 2018;  POOLE et al., 2016). No entanto,essa hipótese ainda não foi 

testada.  

1.4 TREINAMENTO RESISTIDO, W’, TC E DFF 

O treinamento resistido de alta intensidade [TRAI; intensidades >80% de 1 repetição 

máxima (1RM)] e o treinamento resistido de baixa intensidade (TRBI; intensidades <30% de 

1RM) são considerados formas efetivas para melhorar o DFF de idosos (NUNES et al., 2017;  

NUVAGAH FORTI et al., 2017). Além disso, em jovens, o TRAI é uma forma efetiva para 

aumentar o W’, mas não para aumentar o TC (BISHOP; JENKINS, 1996). Embora os efeitos 

do TRAI não tenham sido investigados em idosos, o TRAI melhora o fluxo anaeróbio da 

síntese de ATP (glicólise anaeróbia e reação da creatina quinase), melhora a capacidade do 

tampão musculares, redução no acúmulo de H
+
 e aumento na ressíntese da PCr (BISHOP et 

al., 2008). Como a extensão de W' pode ser controlada pelos aferentes musculares do grupo 

III / IV desencadeados por alterações metabólicas periféricas (i.e. declínio do pH muscular, 

fosfocreatina e glicogênio e aumento do fosfato inorgânico muscular) (POOLE et al., 2016), 

parece razoável supor que o TRAI possa aumentar W’ em adultos mais velhos. Porém, isso 

ainda não foi investigado. 

TC é determinada principalmente pela quantidade e área transversal das fibras 

musculares do tipo 1 e densidade capilar muscular (MITCHELL et al., 2018). Além disso, a 

produção de ATP via oxidativa é responsável por 80% da produção de energia do TC 

(BROXTERMAN et al., 2017). Assim, intervenções que melhorem os processos fisiológicos 

que suportam o metabolismo oxidativo podem aumentar o TC. A este respeito, o TRBI é 

considerada uma forma eficaz para promover hipertrofia principalmente nas fibras musculares 

do tipo 1 (GRGIC; SCHOENFELD, 2018), de aumentar a resistência muscular em adultos 

jovens (CAMPOS et al., 2002)e de gerar adaptações mitocondriais musculares 

(GROENNEBAEK; VISSING, 2017). Assim, parece razoável supor que o TRBI poderia 

aumentar o TC. Porém, isso ainda não foi investigado. 

Embora pareça razoável supor que o TRAI aumente o W’ e o TRBI aumente o TC, 

não se tem evidências se a transição de TRAI para TRBI e de TRBI para TRAI mantém, 

reduzir ou maximizar as adaptações em W’ ou TC provocado pelo treinamento anterior. Até 

onde sabemos, nenhum estudo foi conduzido para investigar se a manipulação na intensidade 

de TR pode ser crítica para manter a adaptação em W' ou TC.  
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Com base nessas informações, se faz necessário uma melhor compreensão sobre a 

manipulação da intensidade do treinamento resistido em relação às adaptações do W’ e TC e 

sua relação com o DFF de idosos. Assim, foram elaborados dois estudos: o primeiro com o 

objetivo de (a) investigar o impacto de diferentes intensidades de TR (HI-TR vs. LI-TR) em 

TC e W' e (b) se as mudanças em TC e W' explicam as mudanças no DFF em mulheres na 

pós-menopausa adotando um modelo intra-sujeito. O segundo estudo teve como objetivo 

investigar o impacto da transição do TRAI para TRBI (TRAI→TRBI) e TRBI para TRAI 

(TRBI→TRAI) em W' e TC em mulheres na pós-menopausada. 
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2. ARTIGOS PRODUZIDOS 

2.1 ARTIGO 1 

W', TORQUE CRÍTICO E DESEMPENHO DE CAMINHADA EM MULHERES NA PÓS-

MENOPAUSA: O PAPEL DAS DIFERENTES INTENSIDADES DO TREINAMENTO DE 

FORÇA 

RESUMO 

Dois parâmetros definem as características hiperbólicas da relação torque-duração, o 

torque crítico (TC) e o W prime (Wʹ). Os efeitos do treinamento resistido (TR) sobre W’ e TC 

em idosos ainda não são claros, mas são interessantes porque recentemente foi sugerido que 

W' e TC são importantes preditores de desempenho físico em adultos mais velhos. Este estudo 

teve como objetivo investigar o impacto de diferentes intensidades de TR [TR de alta 

intensidade (TRAI) vs. TR de baixa intensidade (TRBI)] em TC e Wʹ em mulheres na pós-

menopausa (MPM) e também se as alterações em TC e (ou) Wʹ explicam as alterações no 

desempenho físico. As MPM foram randomizados em três grupos: Controle (CTL; n = 14), 

TRBI [intensidades necessárias para realizar 27 - 31 repetições; n = 17] e TRAI [intensidades 

necessárias para realizar 8 - 12 repetições, n = 14].O desempenho físico foi avaliado pelo teste 

de caminhada de 400 metros (TC400). O TR foi realizado durante 12 semanas. TR aumentou 

(P <0,05) W', TC e TC400. Enquanto o grupo LI-TR aumentou a TC, o grupo TRAI 

aumentou o desempenho de W' e TC400. A mudança no W' foi associada às mudanças no 

desempenho de TC400 no grupo TRAI. A RT melhora a TC e a W' e o desempenho físico na 

PF. No entanto, o TRAI aumenta o W' e o desempenho físico, enquanto o TRBI aumenta o 

TC. Além disso, parece haver uma relação entre melhorar o W' e melhorar o desempenho 

físico em MPM. 

PALAVRAS-CHAVE: Treinamento resistido, Fatigabilidade, Idosos, Desempenho físico, 

Torque crítico 
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2.1.1 INTRODUÇÃO 

A relação hiperbólica da produção de torque muscular ao longo do tempo forma uma 

estrutura prática que separa o estado de exercício tolerável do não tolerável, onde são 

investigados os domínios (pesado e severo) do desempenho físico (DENADAI; GRECO, 

2018;  POOLE et al., 2016). Essa relação é descrita como uma função hiperbólica e define o 

limite de tolerância ao exercício (POOLE et al., 2016). A assíntota dessa relação representa 

um limiar crítico [ou seja, Torque Crítico (TC)] que separa o estado entre os domínios de 

intensidades pesado e severo, onde o TC representa a maior taxa sustentável de metabolismo 

aeróbico (POOLE et al., 2016). A constante de curvatura dessa hipérbole, o W prime (Wʹ), 

representa a quantidade total (tolerável) de impulso (ou trabalho) que pode ser feita acima da 

TC (POOLE et al., 2016). Parece bastante evidente que W' e TC diminuem com o 

envelhecimento (NEDER et al., 2000;  POOLE et al., 2016). Portanto, vem sendo sugerido 

que TC e W' são alvo de intervenções terapêuticas em idosos (DENADAI; GRECO, 2018;  

POOLE et al., 2016). 

Em adultos jovens, a TR de alta intensidade (intensidade> 70% de uma repetição no 

máximo) aumenta W', mas não o TC (BISHOP; JENKINS, 1996;  SAWYER et al., 2014). 

Curiosamente, em adultos mais velhos, a RT de alta intensidade (TRAI) induz um aumento no 

fluxo de síntese de ATP anaeróbico (glicólise anaeróbica e reação da creatina quinase), mas 

não no ATP da fosforilação oxidativa, permitindo maior produção de torque dos músculos 

extensores do joelho durante contração máxima sustentada em idosos (BERG et al., 2018). 

Por outro lado, adaptações tais como aumento da capilaridade do músculo esquelético e da 

área de secção transversa das fibras musculares tipo I (proporção e área da seção transversal) 

podem ser favoráveis ao aumento da TC (MITCHELL et al., 2018;  VANHATALO et al., 

2016) com o TC, essas adaptações induzidas pelo treinamento no músculo esquelético podem 
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ser favoráveis ao aumento da TC. De fato, o treinamento de resistência aumenta a TC sem 

alterar o W' em adultos jovens (POOLE et al., 2016). Em relação ao TR e adaptações 

relacionadas ao metabolismo aeróbico, foi demonstrado que o TR de baixa intensidade (TR-

LI; intensidade <50% de uma repetição no máximo) com séries realizadas até ou próximo à 

fadiga voluntária enfatiza a hipertrofia de fibras musculares do tipo I (oxidativas) (GRGIC et 

al., 2018;  GRGIC; SCHOENFELD, 2018;  OGBORN; SCHOENFELD, 2014), estimula 

adaptações mitocondriais musculares(GROENNEBAEK; VISSING, 2017;  LIM et al., 2019) 

e capilarização (MOORE et al., 2018) e aumenta a capacidade de resistência muscular 

(CAMPOS et al., 2002) 

Portanto, parece razoável supor que o TRAI aumenta W' enquanto o TRBI (realizado 

até ou próximo à fadiga voluntária) aumenta a TC. No entanto, até onde sabemos, se a 

manipulação da intensidade da TR pode provocar adaptações favoráveis na TC, 

principalmente em adultos mais velhos, permanece desconhecido. Além disso, faltam 

informações sobre se o aumento da W' e / ou da TC relacionado à TR influencia o 

desempenho físico em idosos. Assim, os objetivos do presente estudo foram: (a) investigar o 

impacto de diferentes intensidades da TR (TRAI vs. TRBI) na TC e W' e (b) se as alterações 

na TC e W' explicam as alterações no desempenho físico em mulheres mais velhas (mulheres 

na pós-menopausa, MPM), adotando um modelo dentro do sujeito . 

2.1.2 METODOLOGIA 

2.1.2.1 DESENHO DO ESTUDO 

Este estudo controlado e randomizado (desenho paralelo entre grupos) foi realizado 

durante um período de 15 semanas, com 12 semanas de intervenção (semanas 3 a 14), 2 

semanas para coleta de dados (semanas 2 e 15) e 1 semana para familiarização com a técnica 

de exercícios dinâmicos (semana 1). (Identificador Clinical Trials.gov: NCT03619070) 
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Inicialmente, foi realizada uma anamnese para delimitar a amostra dos critérios de 

inclusão. Após a anamnese, todos os voluntários selecionados realizaram as avaliações 

iniciais (medidas antropométricas e de composição corporal e teste de caminhada). Em 

seguida, foi realizado um período de familiarização da TR (3 sessões) e o teste de uma 

repetição máxima (1RM) foi determinado. Após todas as avaliações do momento inicial (pré-

estudo), as voluntárias (59 mulheres) foram randomizados em três grupos: CTL controle (n = 

19), TRBI (n = 20) e TRAI (n = 20). Utilizamos a ferramenta Medcalc® (Criar grupo 

aleatório) para atribuir casos aleatórios aos grupos. Na semana 3 a 14, os grupos TRBI e 

TRAI realizaram um período de intervenção de 12 semanas, três vezes por semana (sem dias 

consecutivos). Nas 15 semanas, todas as variáveis de interesse foram coletadas novamente. 

Durante a intervenção, 13 mulheres interromperam o estudo (CTL = 5, TRBI = 3, TRAI = 5) 

e não realizaram as avaliações no momento fina (pós-estudo). Um diagrama CONSORT é 

mostrado na Fig. 1. Teste e reteste foram realizados para todas as medições e o melhor 

resultado foi registrado para análise. Todas as medições e o TR foram realizados na mesma 

hora do dia para minimizar os efeitos da variação biológica diurna. 

2.1.2.2 SUJEITOS 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética local (nº 451.081 / 2015) e foi redigido 

de acordo com as normas estabelecidas na Declaração de Helsinque. Todos os voluntários 

foram esclarecidos quanto aos objetivos e procedimentos do estudo e nos deram o 

consentimento informado por escrito. 

Todos os voluntários selecionados atenderam aos critérios de inclusão, que foram: 

disponibilidade para realizar todas as medidas (por exemplo, testes antropométricos, força 

muscular máxima e capacidade funcional), com boa saúde geral aparente, sem ter realizado 
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TR ou outro tipo de exercício há pelo menos 6 meses antes do estudo, com 50 anos ou mais e 

mulheres cuja amenorréia ocorreu pelo menos 12 meses (todas as mulheres relataram estar no 

período após a menopausa por mais de um ano). Os critérios de exclusão consistem em: uso 

de terapia hormonal, alcoólatras, fumantes, pressão arterial não controlada e glicemia, 

miopatias, artropatias, neuropatias, distúrbios músculo-tendão-esqueléticos, doenças 

cardiovasculares e infecciosas e câncer. 

2.1.2.3 AVALIAÇÃO DA CONTRAÇÃO ISOMÉTRICA VOLUNTÁRIA MÁXIMA  

As voluntárias foram colocadas na posição sentada e “amarradas” com um sinto de 

segurança na cadeira de teste, com as articulações do quadril e joelho em ângulos de 100 ° e 

70 °, respectivamente. A perna direita dos voluntários foi presa ao braço da alavanca do 

dinamômetro logo acima do maléolo medial sem fixação estática da articulação do tornozelo. 

Inicialmente, foi realizado um aquecimento com 24 contrações (3 segundos de contração e 2 

segundos de pausa). O nível de esforço do exercício de aquecimento foi selecionado 

automaticamente como confortável. Após o exercício de aquecimento, foi permitida uma 

pausa de 3 minutos e, em seguida, foram realizadas três contrações voluntárias isométricas 

máximas (CIVM e duração = 3 s). Foi permitida uma pausa de 1 minuto entre o CIVM. As 

contrações e o tempo de descanso foram controlados por um metrônomo e precedidos por 

comandos verbais "ir e parar", respectivamente. O sinal de força (kg) foi registrado (2000 Hz) 

utilizando uma célula de intensidade e o software MioGraph (Miotec®, Brasil). O torque foi 

calculado multiplicando-se o MICV pelo comprimento da perna (distância entre o maléolo 

medial e o espaço intra-articular do joelho). As contrações voluntárias isométricas máximas 

(CIVM) foram realizadas em um laboratório climatizado (21–25 ° C).O torque utilizado como 

CIVM foi o valor máximo de pico registrado pelo equipamento, descrito na tabela como 

torque muscular máximo (TMM) (MAFFIULETTI et al., 2016). 
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2.1.2.4 AVALIAÇÃO DE TC E Wʹ 

Os procedimentos de TC e Wʹ foram realizados após 5 minutos de descanso da última 

CIVM. A TC e a W foram avaliadas no mesmo aparelho usado para o CMIV. Os sujeitos 

foram obrigados a realizar 60 CIVMs (3 s de contração, 2 s de repouso) durante um período 

de 5 min. Os participantes não foram informados da hora ou número de contrações durante o 

teste. A força muscular de cada contração foi registrada com a média dos valores obtidos no 

platô de contração (2 - 2,5 s). A TC foi definida como a média das últimas seis contrações dos 

60 CIVMs (BURNLEY, 2009). Wʹ foi definido como todo o trabalho realizado acima da TC. 

O software Graph Pad Prism (versão 5.0, Graph Pad Software Inc., San Diego, CA) foi 

utilizado para calcular a área sob a curva (força versus tempo), utilizando o TC como limiar 

(BURNLEY, 2009). Selecionamos uma parte da amostra (n = 33) para avaliar a 

confiabilidade teste-reteste de W' e TC. Tanto o W' (coeficiente de correlação intraclasse = 

0,98 e IC95% = 0,95 - 0,99) quanto o TC (coeficiente de correlação intraclasse = 0,98 e 

IC95% = 0,94 - 0,99) apresentaram excelente confiabilidade teste-reteste. O intervalo de 

tempo para o reteste foi de 48h-72h. 

2.1.2.5 TESTE DE DESEMPENHO FÍSICO-FUNCIONAL 

O desempenho da caminhada foi avaliado pelo teste de caminhada de 400 metros 

(400MT). Todos os testes de caminhada foram realizados em ambientes fechados, em piso 

plano, em uma quadra de esportes (32 m + 19,5 m + 32 m + 19,5 m de comprimento). Uma 

linha, que indicava o início e o fim de cada volta (103 m), foi marcada no chão usando fita 

colorida. Dois avaliadores experientes registraram o tempo e a distância (m) para concluir o 

400MT. Todos os voluntários foram estimulados (por exemplo, estímulo verbal, "você está 

indo muito bem", "ande o mais rápido possível") para caminhar o mais rápido possível, sem 

interrupções durante todos os testes. 400MT (n = 46, coeficiente de correlação intraclasse = 
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0,89 e IC95% = 0,81 –0,94) mostraram excelente confiabilidade teste-reteste. O intervalo de 

tempo para reteste foi de 48h-72h. 

2.1.2.6 AVALIAÇÃO DA FORÇA MÁXIMA (1RM) 

Todos os voluntários participaram de um período de familiarização de 1 semana (3 

sessões) com intensidades baixas (sem dias consecutivos) para familiarizar-se com a técnica 

do exercício (extensão de joelhos, flexão de joelhos, 45
o
legpress e elevação da panturrilha; 

Mold Mac®). Inicialmente, foi realizado um aquecimento utilizando uma intensidade 

subjetiva, determinada durante a familiarização, com aproximadamente 15 repetições de 30 a 

40% de 1RM. Após 1,5 min de descanso, a intensidade foi aumentada e oito a doze repetições 

foram realizadas com uma intensidade subjetiva de 50 a 60% de 1RM. Após 1,5 min de 

descanso, a intensidade foi aumentada e três a cinco repetições foram realizadas com uma 

intensidade subjetiva de 80-90% de 1RM. Após 3 a 5 minutos de descanso, a intensidade foi 

consideravelmente aumentada e os sujeitos foram incentivados a superar a resistência usando 

o movimento total. Quando a intensidade foi superestimada ou subestimada, os sujeitos 

descansaram de 3 a 5 minutos antes de uma nova tentativa ser executada com uma intensidade 

menor ou maior, respectivamente. Este procedimento foi realizado para encontrar a 

intensidade equivalente a 1RM, que variou entre 2 e 5 tentativas. A intensidade adotada como 

intensidade máxima foi a intensidade utilizada para a última execução dos exercícios que 

foram realizados com não mais de uma repetição pelo sujeito. Os exercícios de extensão da 

perna (amplitude de movimento: 90º - 180º), flexão da perna (amplitude de movimento: 180º - 

90º) e prensa de 45º (amplitude de movimento: 0º - 90º) foram utilizados para determinar os 

ganhos de força muscular. Os exercícios foram realizados em dias separados para evitar efeito 

residual (fadiga) do teste anterior. 

2.1.2.7 PROGRAMAS DE TREINAMENTO RESISTIDO 
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Os protocolos de treinamento resistido (TRBI e TRAI) foram realizados por 12 

semanas. No TRBI, as intensidades (carga) utilizadas no treinamento resistido foram as 

necessárias para realizar entre 27 e 31 repetições (ou seja, ~ 30% de 1RM) no primeiro 

conjunto de cada exercício, enquanto no TRAI as intensidades (carga) utilizadas foram as 

necessárias para realizar entre 8 e 12 repetições (ou seja, ~ 80% de 1RM) no primeiro 

conjunto de cada exercício. Todos os voluntários foram instruídos a realizar o máximo de 

repetições até a falha concêntrica em cada série. Ambos os grupos realizaram três séries em 

quatro exercícios dinâmicos (Moldmac®, Franca, SP, Brasil): leg press 45 °, extensão de 

joelho, flexão de joelho e elevação da panturrilha com 90 segundos de recuperação em 

repouso entre séries e exercícios e um a dois segundos para cada ação muscular. Todos os 

voluntários realizaram o treinamento de resistência três dias por semana (sem dias 

consecutivos) e dois profissionais de Educação Física supervisionaram todas as sessões de 

TR. Em cada semana durante a TR, a intensidade foi ajustada para garantir as repetições de 

zona em cada grupo (TRBI = 27-31 repetições e TRAI = 8-12 repetições). O grupo controle 

realizou alongamentos duas vezes por semana. 

2.1.2.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para avaliar a confiabilidade teste-reteste do desempenho de W', TC e caminhada, 

usamos o coeficiente de correlação intraclasse. A distribuição dos dados foi determinada pelo 

teste de Shapiro-Wilk. Utilizou-se o teste de Levene para verificar a homogeneidade das 

variâncias e ANOVA misto para observar a interação entre os grupos e o momento (pré e 

pós). Em seguida, ANCOVA, corrigindo os ganhos (delta) pelo valor no momento anterior, e 

Bonferroni (teste post hoc) foram utilizados para comparar os grupos. O poder eta parcial e 

observado foi calculado para ANCOVA. Para determinar se as alterações em W' e TC na 

intervenção dentro do indivíduo foram associadas às alterações no teste de caminhada (400 m) 
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na intervenção, usamos regressão múltipla, conforme recomendado por Bland e Altman 

(BLAND; ALTMAN, 1995). A ingestão de medicamentos é apresentada como o número 

absoluto de mulheres na amostra. Os dados contínuos são apresentados como média e desvio 

padrão. Os valores delta são apresentados como a média e o intervalo de confiança de 95% 

(IC95%). A regressão múltipla é apresentada como a inclinação (B), IC95% do coeficiente de 

determinação da banda (R
2
). O nível de significância foi estabelecido em 5%. 

2.1.3 RESULTADOS 

No início do estudo, os grupos foram semelhantes em idade, tempo de menopausa, 

indicador antropométrico e tratamento médico (Tabela 1). 

O grupo TRBI apresentou maior repetição e volume (exceto para EJ) do que o grupo 

TRAI em todos os exercícios (EJ, FJ e LP) (Tabela 2). 

Uma ANOVA mista revelou uma integração grupo x tempo após 12 semanas de 

intervenção. Tanto o TRAI como o TRBI exibiram aumento no desempenho em TMM, TC e 

400MT, mas não no grupo TCL. Além disso, apenas o grupo TRAI aumentou Wʹ (Tabela 3 e 

Fig2). No entanto, após o ajuste para pré-valores (Tabela 4), ANCOVA (e Bonferroni post 

hoc) revelou que o ganho de TC no grupo TRBI foi superior à alteração TC no grupo CTL, 

mas não para comparação entre o TRAI e CTL grupos. Além disso, os ganhos de Wʹ e 400MT 

no grupo TRAI foram superiores às alterações de Wʹ e 400MT no grupo CTL, mas não para 

comparação entre os grupos TRAI e CTL. Os ganhos de TMM nos grupos TRAI e TRBI 

foram similarmente superiores às alterações de TMM no grupo CTL. 

As alterações de Wʹ foram associadas às alterações no desempenho de 400MT apenas 

no grupo TRAI (CTL: B = -0,004, IC95% = -0,011 - 0,002, R
2
 = 0,13, P = 0,193; TRBI: B = 
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0,000, IC95% = -0,003 - 0,003, R
2
 = 0,00, P = 0,979; TRAI: B = -0,004, IC95% = -0,007 - -

0,001, R
2
 = 0,38, P = 0,010). Todas as figuras e tabelas estão descritas em apêndice.  

2.1.4 DISCUSSÃO 

Este estudo procurou investigar se a TR com diferentes intensidades (TRAI vs. TRBI) 

promove respostas diferentes em Wʹ, TC e desempenho de caminhada e se as alterações em 

W'e TC com TR explicam as alterações no desempenho de caminhada em MPM. Este estudo 

identificou que o TRBI aumentou o desempenho de TC e TRAI aumentou o desempenho de 

Wʹ e 400MT. Além disso, uma parte do aumento no desempenho de 400MT foi resultado do 

aumento de Wʹ apenas no TRAI. Após vasta revisão da literatura, nosso estudo parece ser o 

primeiro a mostrar que diferentes intensidades de TR promovem diferentes respostas no 

desempenho de caminhada, TC e Wʹ e que as mudanças em Wʹ explicam, pelo menos em 

parte, mudanças no desempenho fisico-funcional após o TR em MPM.. 

W’ é reduzido com a idade (POOLE et al., 2016). Neder et al. mostrou uma redução 

de 37,7% em W' quando comparado com adultos mais velhos (65,6 ± 4,2 anos) e jovens (22,0 

± 1,9 anos) (NEDER et al., 2000). Descobrimos que o TRAI aumenta W 'em adultos mais 

velhos. Esses resultados estão de acordo com os de estudos anteriores que mostram que o 

TRAI melhora o W' em adultos jovens (BISHOP; JENKINS, 1996;  SAWYER et al., 2014). 

Embora o tempo de intervenção e a metodologia usada para determinar W' sejam diferentes 

entre os estudos, o aumento de 37% em W' no grupo TRAI é consistente com o aumento de 

35% em W' relatado por Bishop e Jenkins, mas um pouco menor do que o relatado por 

Sawyer et al (~48%). Além disso, nossos resultados estão de acordo com os obtidos 

recentemente por Englundet al (ENGLUND et al., 2018). Esses autores mostraram que o pico 

de torque somado (medido a 60 ° / s no dinamômetro isocinético) de 120 esforços máximos 

nas extensões do joelho (240 s) aumentou após 12 semanas de TR em adultos mais velhos. 
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Embora esses autores não tenham determinado W', o torque somado em um curto espaço de 

tempo (240s) pode representar uma grande proporção de W' (BURNLEY, 2009). Assim, essas 

descobertas em conjunto com os resultados do presente estudo sugerem que 12 semanas de 

TRAI são suficientes para recuperar o declínio relacionado à idade em W'. 

O declínio relacionado à idade no desempenho contrátil após contrações concêntricas 

consecutivas dos extensores do joelho tem sido intimamente associado a prejuízos na 

bioenergética do músculo esquelético que resultam em um maior acúmulo de metabólitos 

(BROXTERMAN et al., 2017;  LAYEC et al., 2018;  SUNDBERG et al., 2019;  ZANE et al., 

2017). Além disso, tem sido evidenciada que a maior participação de distúrbios metabólicos 

periféricos (em vez de fadiga central) está intimamente associada à extensão de Wʹ 

(BROXTERMAN et al., 2015;  BROXTERMAN et al., 2017;  BURNLEY; VANHATALO; 

JONES, 2012). Contudo, a inibição espinhal do fluxo motor cortical via estimulação dos 

aferentes do Grupo III / IV limita o nível de desenvolvimento de fadiga periférica, 

perturbação metabólica intramuscular e, consequentemente, a extensão de W' 

(BROXTERMAN et al., 2017;  DENADAI; GRECO, 2018;  HUNTER, 2018;  HUREAU; 

BROXTERMAN; WEAVIL, 2016;  POOLE et al., 2016). Portanto, tem sido sugerido que 

distúrbios metabólicos mais altos e (ou) acúmulo de metabólitos e, consequentemente, 

aumento da atividade dos aferentes do grupo III / IV, reduz a tolerância ao exercício em alta 

intensidade (acima do TC) (BROXTERMAN et al., 2015;  BROXTERMAN et al., 2017;  

BURNLEY et al., 2012;  DENADAI; GRECO, 2018;  HUNTER, 2018;  HUREAU et al., 

2016;  POOLE et al., 2016). No presente estudo, descobrimos que o TRAI, mas não o TRBI, 

aumenta Wʹ em adultos mais velhos. A esse respeito, Edge et al. não encontraram melhora na 

capacidade tampão muscular após 5 semanas do TRBI (três a cinco séries de 15-20 repetições 

com <60% de 1 RM), embora uma reduções no acúmulo de H
+
 no músculo foi observada 
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(EDGE et al., 2006). Por outro lado, um treinamento físico muito intenso pode levar a uma 

melhora na capacidade de tamponamento muscular, redução no acúmulo de H
+
 e aumento na 

ressíntese de PCr (BISHOP et al., 2008). Recentemente, Berg et al. (2018) mostraram que o 

TRAI induz um aumento no fluxo de síntese de ATP anaeróbico (glicólise anaeróbica e 

ressíntese da creatina quinase), permitindo uma maior produção de torque muscular extensor 

do joelho durante a contração máxima sustentada em adultos mais velhos (BERG et al., 

2018). Assim, o aumento de Wʹ no TRAI, mas não no TRBI, parece estar associado a 

adaptações musculares que levam a melhora no fluxo de síntese anaeróbica de ATP, menor 

distúrbio metabólico e (ou) acúmulo de metabólitos e, consequentemente, atenuação da 

frequência de disparo dos aferentes do grupo III / IV, aumentando a tolerância ao exercício 

durante exercícios de alta intensidade (BROXTERMAN et al., 2017;  DENADAI; GRECO, 

2018) em adultos mais velhos 

TC também é reduzida no envelhecimento (POOLE et al., 2016). Neder et al. 

mostraram redução na TC quando comparados idosos (65,6 ± 4,2 anos) e jovens (22,0 ± 1,9 

anos) (NEDER et al., 2000). Verificamos que o TRBI com séries realizadas até ou próximo à 

fadiga volitiva, mas não TRAI, aumenta a TC em idosos. Até onde sabemos, nosso estudo é o 

primeiro a mostrar que o TRBI (com séries realizadas até ou perto da fadiga voluntária) 

aumenta a TC; portanto, não conseguimos comparar nossos resultados com outros. 

Interessante, a TC tem sido fortemente associada à capilaridade do músculo esquelético, 

fibras musculares tipo I (proporção e área da seção transversal) e capacidade oxidativa 

(BROXTERMAN et al., 2017;  MITCHELL et al., 2018;  VANHATALO et al., 2016). Nesse 

sentido, intervenções que melhoram os processos fisiológicos que suportam o metabolismo 

oxidativo podem aumentar a TC (POOLE et al., 2016). Particularmente, o TRBI com séries 

realizadas até ou próximo à fadiga voluntária (mas não o TRBI sem fadiga voluntária) 
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demonstrou enfatizar a hipertrofia das fibras musculares tipo I (GRGIC et al., 2018;  GRGIC; 

SCHOENFELD, 2018;  OGBORN; SCHOENFELD, 2014), estimula adaptações 

mitocondriais musculares (GROENNEBAEK; VISSING, 2017) e aumenta a resistência em 

adultos jovens (CAMPOS et al., 2002). Hipotetizou-se que o efeito do TRBI com séries 

realizadas até a falha voluntária, nas fibras musculares tipo I, esteja relacionado ao maior 

estresse metabólico (GROENNEBAEK; VISSING, 2017). Esses achados podem ajudar a 

explicar a diferença entre o TRAI e o TRBI na resposta da TC. No presente estudo, a 

repetição por série e volume foram maiores no TRBI. No TRAI, a alta intensidade estimula 

unidades motoras de limiares mais altos associadas a fibras fatigáveis de forma rápida (fibras 

tipo IIx); portanto, é realizado um número menor de repetições por série e menor estresse 

metabólico pode ser provocado nas fibras musculares do tipo I. Na TRBI, a baixa intensidade 

estimula preferencialmente as fibras musculares do tipo I (GRGIC et al., 2018;  GRGIC; 

SCHOENFELD, 2018;  GROENNEBAEK; VISSING, 2017;  LIM et al., 2019;  OGBORN; 

SCHOENFELD, 2014). As fibras musculares tipo I têm maior capacidade oxidativa e limiar 

de fadiga mais alto; portanto, um número maior de repetições por série é realizado no TRBI e 

maior estresse metabólico pode ser provocado nas fibras musculares tipo I. Além disso, 

adultos idosos possuem maior proporção de fibra tipo I (oxidativa) do que adultos jovens, o 

que poderia ter favorecido os efeitos do TRBI na TC (POOLE et al., 2016). Assim, nossos 

achados em conjunto com os resultados dos estudos mencionados acima sugerem que 12 

semanas de TRBI aumentam a TC em adultos mais velhos. 

No presente estudo, apenas o grupo TRAI melhorou o desempenho de 400MT. De 

fato, foi relatado o papel da TRAI em aumentar o desempenho dos testes de caminhada 

(LATHAM et al., 2004). No entanto, o mecanismo subjacente ao aumento de 400MT após a 

RT não é totalmente compreendido. O desempenho de 400MT está associado à captação 
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máxima de oxigênio (ZANE et al., 2017); no entanto, como a captação de oxigênio aumenta 

gradualmente até o nível de estado estacionário durante um teste de caminhada, foi 

demonstrado que o 400MT (aqui, o 400MT era realizado em ~226s) é realizado com déficit 

de oxigênio (KERN et al., 2014). Embora a TR aumente a captação máxima de oxigênio; o 

aumento da captação máxima de oxigênio pode não ser devido a uma maior capacidade de 

consumir oxigênio (VINCENT et al., 2002;  ZANE et al., 2017). Zaneet al (ZANE et al., 

2017) forneceu evidências de que a força muscular medeia a relação entre a função aeróbica e 

a velocidade de caminhada (400MT). Assim, sugere-se que o aumento da força muscular 

induzida por TR em idosos possa se aproximar ou atingir os limites cardiovasculares centrais 

(VINCENT et al., 2002;  ZANE et al., 2017). De fato, no presente estudo, a TC aumentada de 

TRBI (a TC está fortemente associada à função aeróbica (BROXTERMAN et al., 2017) mas 

não aumentou 400MT quando comparado ao grupo controle. Além disso, embora TRAI e 

TRBI tenham aumentado de maneira semelhante a força muscular (isto é, TMM), apenas o 

TRAI aumentou Wʹ o desempenho de 400MT quando comparado ao grupo controle. Além 

disso, houve uma forte associação entre a alteração no Wʹ e a alteração no desempenho de 

400MT no TRAI. Assim, parece haver uma relação entre melhorar a tolerância ao exercício 

de intensidade severa (Wʹ) e melhorar o desempenho do 400MT. 

Os pontos fortes deste estudo estão relacionados ao seguinte: este foi um estudo 

controlado e randomizado, e os critérios de inclusão forneceram uma amostra homogênea de 

MPM, reduzindo o viés. Todas as medidas variáveis de treinamento (por exemplo, 

intensidade, volume e frequência) foram registradas para reduzir o viés. Todas as variáveis de 

desfecho apresentaram alta reprodutibilidade, reduzindo o viés. Todas as mulheres do 

presente estudo foram acompanhadas de perto por profissionais de Educação Física 

qualificados e concluíram as intervenções com alta adesão. Uma limitação do estudo está 
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relacionada a um pequeno número de participantes devido à natureza da intervenção. No 

entanto, realizamos análises de potência e tamanho de efeito (que demonstraram alta potência 

e grandes tamanhos de efeito). 

Nossos resultados apóiam o uso de TR para aumentar a tolerância ao exercício (W' e 

TC) e o desempenho físico (teste de caminhada) na MPM. Entretanto, diferentes intensidades 

de TR promovem diferentes adaptações nos parâmetros (TC e W') da relação hiperbólica 

torque-duração e desempenho físico em PC. Além disso, parece haver uma relação entre 

melhorar a tolerância ao exercício e melhorar o desempenho físico em MPM, sugerindo que a 

tolerância ao exercício (TC e/ou W') é alvo de intervenções terapêuticas para melhorar o 

desempenho físico em MPM. 

2.1.5 APLICAÇÕES PRÁTICAS 

Assim, em pacientes que precisam melhorar a função física (ou seja, desempenho de 

400MT) e W' (tolerância ao exercício de várias intensidades), o TRAI deve ser priorizado. A 

TRBI (com séries realizadas até ou próximo à fadiga volitiva), no entanto, pode ser priorizada 

quando o aumento da TC for o objetivo do treinamento. 
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Tabela 1. Características basais das mulheres na pós-menopausa. 

 CTL (n = 14) TRBI (n = 17) TRAI (n = 15) P  

Idades (anos) 58.7 ± 8.7 8.6 ± 8.3 58.5 ± 8.0 0.998 

Tempo de menopausa (anos) 8.6 ± 6.7 10.6 ± 7.7 12.7 ± 9.4 0.408 

Altura (m) 1.6 ± 0.05 1.6 ± 0.06 1.6 ± 0.06 0.742 

Peso corporal (kg) 68.4 ± 18.4 72.3 ± 12.9 67.7 ± 13.8 0.646 

IMC(kg/m
2
) 26.8 ±6.7 28.2 ± 4.9 26.8 ± 4.8 0.706 

Número de participantes com ingestão de medicamentos 

Medicamentosanticolinérgicos 0   1 1  

Medicamentos anti-inflamatórios 0 0 0  

Medicamentos anti-hipertensivos 3 3 2  

Medicamentos anti-glicêmicos 1 1 0  

Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão; IMC = índice de massa corporal; CTL 

= grupo controle; TRBI = grupo treinamento resistido de alta intensidade; TRAI = grupo 

treinamento resistido de alta intensidade. P = ANOVA one-wey. 
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Tabela 2. Variáveis de treinamento para extensão de joelho (EJ), flexão de joelho (FJ) e 

legpress 45º (LP). 

 TRBI (n = 17)  TRAI (n = 15) P 

EJ    

Repetições (n) 1335 ± 350 495 ± 130 0.001 

Volume (kg) 17871± 6026 17399± 4364 0.803 

FJ    

Repetições (n) 1486 ± 423 499 ± 136 < 0.001 

Volume (kg) 15039 ± 4869 11950 ± 2527 0.030 

LP    

Repetições (n) 1794 ± 452 631 ± 141 < 0.001 

Volume (kg) 201803 ± 61494 131646 ± 41566 <0.001 

Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão; TRBI = grupo treinamento resistido 

de alta intensidade; TRAI = grupo treinamento resistido de alta intensidade; LE = extensão de 

joelho; LC = enrolamento de joelho; LP = Leg Press. 



34 

 

     

 

 

 

 

  

Tabela 3. Testes de força muscular (1RM), W', TC e velocidade de caminhada (400MT) antes (pré) e após (pós) 12 semanas de intervenção nos CTL, TRBI e 

TRAI. 

 CTL TRBI TRAI ANOVA 

 Pré Pós Pré Pós Pré Pós P 

momento 

P  

grupo 

P 

interação 

TMM(N.m) 114.3 ± 40.3 115.8 ± 36.5 125.7 ± 29.2 139.5 ± 31.4* 115.65 ± 37.9 135.32 ± 40.2* <0.001 0.394 0.001 

W’ (N.m.s) 3912.2 ± 1841.2 3940.5 ± 1803.6 4671.5 ± 1840.3 4702.1 ± 1904.4 4195.8 ± 1194.1 5731.9 ± 1844.2* 0.010 0.220 0.003 

TC(N.m) 47.5± 12.9 48.6± 14.8 55.9± 13.4 64.1 ± 17.7* 52.6 ± 20.1 59.1 ± 20.1* <0.001 0.152 0.024 

400MT (s) 233.8 ±19.6 234.9 ± 20.2 223.1 ±17.4 218.0 ± 20.7* 223.8 ±16.3 215.06 ±15.6* 0.010 0.049 0.050 

Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão; TMM = torque muscular máximo; CT = torque crítico; 400MT = teste de 400 metros; CTL = grupo controle; 

TRBI = grupo treinamento resistido de baixa intensidade; TRAI = grupo treinamento resistido de alta intensidade. P = ANOVA mista (grupo vs. momento). * = pré-valor 

(P <0,05. post hoc). 
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Tabela 4. Comparação dos valores delta (pós menos pré) ajustados pelos valores pré-intervenção entre CTL, TRBI e TRAI. 

 CTL TRBI TRAI P ANCOVA ETA
2
 Poder 

TMM (N.m) 1.3 (-5.4; 8.0) 15.0 (8.7; 21.3)* 19.5 (13.0; 21.9)* 0.001 0.29 0.95 

W’ (N.m.s) -44.9 (-754.7; 664.8) 106.3 (-539.3; 752.0) 1518.6 (838.1; 2199.0)*† 0.003 0.24 0.88 

TC (N.m) 1.2 (-2.8; 5.2) 8.1 (4.6; 11.5)* 6.5 (2.8; 10.1) 0.038 0.15 0.63 

400MT (s) 1.9 (-3.9; 7.8) -5.5 (-10.4; -0.2) -9.0 (-14.6; -3.5)* 0.029 0.15 0.67 

Os resultados são apresentados em média ± IC95% (intervalo de confiança de 95%); TMM = torque muscular máximo; CT = torque 

crítico; 400MT = teste de 400 metros; CTL = grupo controle; TRBI = grupo treinamento resistido de baixa intensidade; TRAI = grupo 

treinamento resistido de alta intensidade. P = ANCOVA ajustado pelos valores pré. * de CTL (P <0,05, post hoc); † de TRBI (P <0,05, 

post hoc). 
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Figura 1. Fluxograma 

CTL = grupo controle; TRBI = grupo treinamento resistido de baixa intensidade; TRAI = grupo treinamento resistido de alta intensidade. 
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Figura 2. Relação de torque e tempo na pré e pós-intervenção nos CTL (A), TRBI (B) e TRAI (C). 
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ARTIGO 2 

EFEITO DE DIFERENTES INTENSIDADES DO TREINAMENTO RESISTIDO NA 

FATIGABILIDADE EM MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA 

RESUMO 

Nos idosos, o baixo desempenho físico está associado à fatigabilidade muscular. 

Uma maneira de explorar a fadigabilidade é a relação entre o torque muscular e o tempo 

em que ele pode ser sustentado. Essa relação torque-tempo é descrita como hiperbólica. 

A assíntota desta relação hiperbólica representa o limiar biológico (isto é, torque crítico) 

e a área sob a curva (impulso) acima do torque crítico é chamada W prime (W'), que 

representa a capacidade de trabalho que pode ser realizada acima da TC. Embora pareça 

razoável supor que o treinamento resistido de alta intensidade (TRAI) aumenta W' e o 

treinamento resistido de baixa intensidade (TRBI) aumenta a TC, não está claro se a 

transição de TRAI para TRBI e de TRAI para TRBI mantém as adaptações em W' ou 

TC causadas pela intensidade de treinamento anterior. Até onde sabemos, nenhum 

estudo foi realizado para investigar se a manipulação na carga de RT pode ser crítica 

para manter (ou maximizar) a adaptação em W' ou TC. Portanto, o objetivo do presente 

estudo foi investigar o impacto da transição de TRAI para TRBI (TRAI→TRBI) e a 

transição do TRBI para TRAI (TRBI→TRAI) sobre W' e TC em mulheres na pós-

menopausa (MPM). Observamos que apenas o grupo TRAI aumentou W' após 12 

semanas. Após a transição da carga, no entanto, TRBI→TRAI aumentou W' enquanto 

TRBI→TRAI perdeu o aumento de W' obtido nas primeiras 12 semanas. Além disso, o 

aumento na TC foi semelhante, independentemente da carga após 12 semanas de TR. 

Após a transição da carga, no entanto, TRAI→TRBI aumentou a TC, enquanto 

TRBI→TRAI manteve o aumento da TC obtido nas primeiras 12 semanas. Assim, a 

adaptação em W’ e TC após RT são dependentes da carga de TR em MPM. Enquanto o 



39 

 

     

TRAI aumenta W', o TRBI maximiza o TC. Além disso, o TRAI mantém a adaptação 

em TC obtida com TRBI, mas TRBI não mantém as adaptações em W' obtidas por 

TRAI. 

Palavras-chave: Treinamento resistido. Fatigabilidade. Idosos. Função física. Torque 

crítico. 
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2.2.1 INTRODUÇÃO 

Em idosos, o baixo desempenho físico está associado à fatigabilidade (uma 

redução aguda no torque muscular que ocorre em resposta à atividade contrátil) 

(HUNTER, 2018;  POOLE et al., 2016). Uma maneira de explorar a fadiga é a relação 

entre a força muscular (torque ou potência) e o tempo em que ela pode ser sustentada 

(BURNLEY, 2009;  POOLE et al., 2016). Essa relação torque-tempo é descrita como 

hiperbólica (BURNLEY, 2009;  POOLE et al., 2016). A assíntota dessa relação 

hiperbólica representa o limiar biológico [denominado como torque crítico (TC)] que 

separa o estado de exercício tolerável do não tolerável. A área sob a curva (impulso) 

entre o torque muscular máximo durante as contrações sustentadas e a TC é denominada 

como W prime (W') e representa a quantidade total de trabalho que pode ser realizado 

acima da TC(BURNLEY, 2009;  POOLE et al., 2016). Dado que W' e TC diminuem 

com o envelhecimento (NEDER et al., 2000;  POOLE et al., 2016), é necessário 

investigar diferentes estratégias de intervenção para aumentar W' e TC no 

envelhecimento(DENADAI; GRECO, 2018). Embora o treinamento resistido seja uma 

maneira eficaz de aumentar a W',mas não a TC em jovens ciclistas (BISHOP; 

JENKINS, 1996;  DE MENEZES BASSAN et al., 2019;  SAWYER et al., 2014), 

permanece desconhecido se o uso de diferentes cargas de TR pode causar diferentes 

adaptações de W' e TC em adultos mais velhos 

A esse respeito, o TRAI melhora o fluxo anaeróbico da síntese de ATP (glicólise 

anaeróbica e reação da creatina quinase), permitindo maior produção de torque 

muscular durante contrações máximas sustentadas (BERG et al., 2018). Como a 

extensão W' pode ser controlada pela força muscular (ABDALLA et al., 2018) e pelos 

aferentes musculares do grupo III/IV desencadeados por alterações metabólicas 

periféricas (ou seja, declínio no pH muscular, fosfocreatina e glicogênio e aumento no 



41 

 

     

fosfato inorgânico muscular) (BURNLEY et al., 2012;  HUNTER, 2018;  HUREAU et 

al., 2016;  POOLE et al., 2016), parece razoável supor que o TRAI pode aumentar o W' 

em adultos mais velhos. 

TC é determinada principalmente pela quantidade e área transversal das fibras 

musculares do tipo 1 e também pela densidade capilar muscular (MITCHELL et al., 

2018). Além disso, a produção de ATP oxidativo é responsável por 80% do minuto final 

durante um teste máximo de cinco minutos, o qual (minuto final) indica a TC 

(BROXTERMAN et al., 2017). Assim, intervenções que melhoram os processos 

fisiológicos que suportam o metabolismo oxidativo podem aumentar o limiar 

crítico.Nesse sentido, a TR de baixa carga (TRBI<50% de 1RM) é considerada uma 

maneira eficaz de promover a hipertrofia principalmente nas fibras musculares do tipo 

1(GRGIC et al., 2018;  GRGIC; SCHOENFELD, 2018;  OGBORN; SCHOENFELD, 

2014), aumentar a resistência muscular em adultos jovens (CAMPOS et al., 2002) e 

gerar adaptações mitocondriais nos músculos (GROENNEBAEK; VISSING, 2017). 

Assim, parece razoável supor que o TRBI é uma maneira eficaz de aumentar a TC. 

Embora pareça razoável supor que o TRAI aumenta W' e o TRBI aumenta a CT, 

a transição de TRAI para TRBI e TRAI para TRBI pode mudar as adaptações porque há 

um efeito de destreino das adaptações geradas por diferentes protocolos de TR nas 

primeiras 12 semanas. Assim, temos a hipótese de que a transição de TRAI para TRBI 

perde as adaptações de W 'geradas nas primeiras 12 semanas e aumenta a TC, enquanto 

a transição de TRBI para TRAI aumenta as adaptações de W' e perde ou mantém as 

adaptações de CT causadas por TRBI. Até onde sabemos, nenhum estudo foi realizado 

para investigar se a manipulação da carga de TR pode ser crítica para manter (ou 

maximizar) a adaptação de W 'ou TC. Portanto, o objetivo do presente estudo foi 
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investigar o impacto da transição de TRAI para TRBI (TRAI→TRBI) e formar TRBI 

para TRAI (TRBI→TRAI) sobre W 'e TC em mulheres na pós-menopausa (MPM). 

 

2.2.2 METODOLOGIA 

2.2.2.1 DESENHO DO ESTUDO 

Este estudo cruzado foi realizado durante um período de 24 semanas. Os 

resultados foram avaliados na linha de base, na intromissão (semana 12) e no final 

(semana 24) das intervenções de treinamento. Primeiro, os voluntários foram 

randomizados em dois grupos (TRAI ou TRBI). Utilizamos uma ferramenta Medcalc® 

(Criar grupo aleatório) para atribuir casos a grupos aleatórios. Em seguida, os 

voluntários treinaram por 12 semanas. Após as primeiras 12 semanas de treinamento, 

foi realizado o cruzamento dos grupos e os voluntários realizaram mais 12 semanas de 

intervenção. 

Uma anamnese foi realizada para delimitar a amostra dos critérios de inclusão. 

Após todas as avaliações iniciais, todos os voluntários (40 mulheres) foram 

randomizados em dois grupos: TRBI (20) e TRAI (20). Durante a intervenção, 18 

mulheres interromperam o estudo (LL → HI = 9, HI → LL = 9) e não realizaram as 

avaliações pós-intervenção. 

O teste e o reteste foram realizados para todos os resultados e o melhor resultado 

foi registrado para análise. Todas as medidas e treinamento de resistência foram 

realizados na mesma hora do dia para minimizar os efeitos da variação biológica diurna. 

2.2.2.2 SUJEITOS 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética local (nº 451.081 / 2015) e foi 

redigido de acordo com os padrões estabelecidos pela Declaração de Helsinque. Todos 
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os voluntários foram informados sobre os objetivos e procedimentos do estudo e deram 

seu consentimento informado por escrito. 

Os voluntários selecionados atenderam aos critérios de inclusão: disponibilidade 

para todas as medidas, com boa saúde geral, não ser praticante regular de TR ou outro 

tipo de exercício por pelo menos 6 meses antes do estudo, com 50 anos ou mais e 

mulheres cuja amenorréia ocorreu por pelo menos 12 meses (todas as mulheres 

relataram estar no período pós-menopausa por mais de um ano). Os critérios de 

exclusão consistem em: uso de terapia hormonal, alcoolismo, tabagismo, pressão 

arterial não controlada e glicemia, miopatias, artropatias, neuropatias, distúrbios 

osteomusculares, doenças cardiovasculares e infecciosas e câncer. 

2.2.2.3 AVALIAÇÕES DE TORQUE MUSCULAR MÁXIMO, TC E Wʹ 

As avaliações foram realizadas em um laboratório climatizado (21–25° C). Os 

voluntários foram colocados na posição sentada e amarrados com segurança na cadeira 

de teste, com as articulações do quadril e joelho em ângulos de 100° e 70°, 

respectivamente. A perna direita dos voluntários foi presa ao braço da alavanca do 

dinamômetro logo acima do maléolo medial sem fixação estática da articulação do 

tornozelo. O sinal de força (kg) foi registrado (2000 Hz) utilizando uma célula de carga 

e o software MioGraph (Miotec®, Brasil). O torque foi calculado multiplicando-se as 

contrações voluntárias isométricas máximas (MICV) pelo comprimento da perna 

(distância entre o maléolo medial e o espaço intra-articular do joelho). 

Primeiro, os voluntários realizaram um aquecimento com 24 contrações (3 

segundos de contração e 2 segundos de pausa). O nível de esforço do aquecimento foi 

selecionado automaticamente pelos voluntários como confortável. Após uma pausa de 3 

minutos, três CIVM (duração = 3 s) foram realizadas. Foi permitida uma pausa de 1 
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minuto entre os CIVMs. O valor de pico da CIVM utilizado para calcular o torque 

muscular máximo. 

Os procedimentos de TC e Wʹ foram realizados após 5 minutos de descanso da 

última CIVM. Os sujeitos foram obrigados a realizar 60 CIVMs (3 s de contração e 2 s 

de repouso) durante um período de 5 min (um teste isométrico total de 5 min) 

(BURNLEY, 2009). Os voluntários não foram informados da hora ou número de 

contrações durante o teste. A TC foi definida como a média das últimas seis contrações 

dos 60 CIVMs (torque do teste final) (BURNLEY, 2009). Wʹ foi definido como o 

impulso (força x tempo) realizado acima da TC (BURNLEY, 2009). O software 

GraphPadPrism (versão 5.0, GraphPad Software Inc., San Diego, CA) foi utilizado para 

calcular a área sob a curva (impulso), utilizando o TC como limite. A força muscular de 

cada contração foi registrada com a média dos valores obtidos no platô de contração (2 - 

2,5 s). As contrações e o tempo de repouso foram controlados por um metrônomo e 

precedidos por comandos verbais “vá e pare”, respectivamente. 

Na linha de base, selecionamos uma parte da amostra (n = 33) para avaliar a 

confiabilidade teste-reteste de W 'e TC. Tanto o W'(coeficiente de correlação intraclasse 

= 0,98 e IC95% = 0,95 - 0,99) quanto o TC (coeficiente de correlação intraclasse = 0,98 

e IC95% = 0,94 - 0,99) apresentaram excelente confiabilidade teste-reteste. O intervalo 

de tempo para o reteste foi de 48h-72h. 

2.2.2.4 PROTOCOLOS DE TREINAMENTO RESISTIDO 

No TRBI, as intensidades utilizadas no treinamento resistido foram as cargas 

necessárias para realizar entre 27 e 31 repetições (ou seja, ~ 30% de 1RM) no primeiro 

conjunto de cada exercício, enquanto no TRAI as intensidades utilizadas foram as 

intensidades necessárias para realizar entre 8 e 12 repetições (ou seja, ~ 80% de 1RM) 

no primeiro conjunto de cada exercício. Todos os voluntários foram instruídos a realizar 
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o máximo de repetições até a falha concêntrica em cada série. Ambos os grupos 

realizaram três séries em quatro exercícios dinâmicos (Moldmac®, Franca, SP, Brasil): 

legpress 45 °, extensão da perna, flexão da perna e elevação da panturrilha com 90 

segundos de recuperação em repouso entre séries e exercícios e um a dois segundos para 

cada ação muscular. Todos os voluntários realizaram o treinamento de resistência três 

dias por semana (sem dias consecutivos) e dois profissionais de Educação Física 

supervisionaram todas as sessões de TR. Em cada semana durante o TR, a intensidade 

foi ajustada para garantir as repetições de zona em cada grupo (TRBI = 27-31 repetições 

e TRAI = 8-12 repetições). 

Para a avaliação de 1RM, primeiro, foi realizado um aquecimento usando uma 

carga subjetiva, determinada durante a familiarização, com aproximadamente 15 

repetições de 30 a 40% de 1RM. Após 1,5 min de descanso, a carga foi aumentada e 

oito a doze repetições foram realizadas com uma carga subjetiva de 50 a 60% de 1RM. 

Após 1,5 min de descanso, a carga foi aumentada e três a cinco repetições foram 

realizadas com uma carga subjetiva de 80-90% de 1RM. Após 3 a 5min. em repouso, a 

carga foi consideravelmente aumentada e os sujeitos foram incentivados a superar a 

resistência usando o movimento total. Quando a carga foi superestimada ou 

subestimada, os sujeitos descansaram de 3 a 5 minutos antes de uma nova tentativa ser 

executada com uma carga menor ou maior, respectivamente. Este procedimento foi 

realizado para encontrar a carga equivalente a 1RM, que variou entre 2 e 5 tentativas. A 

carga adotada como carga máxima foi a carga utilizada para a última execução dos 

exercícios que foram realizados com não mais de uma repetição pelo sujeito. 

2.2.2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para avaliar a confiabilidade teste-reteste de W ', TC, usamos o coeficiente de 

correlação intraclasse. A distribuição dos dados foi determinada pelo teste de Shapiro-
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Wilk. As alterações no W ', TC, torque e volume de treinamento e repetições ao longo 

do estudo foram analisadas usando Equações de Estimativas Generalizadas (GEE) 

usando correlação não estruturada, modelo gama e LDS post-hoc. Todos os valores são 

apresentados como média e desvio padrão. O nível de significância foi estabelecido em 

5%. 

2.2.3 RESULTADOS 

No início do estudo, não houve diferença significativa entre os grupos em idade, 

tempo de menopausa e indicador antropométrico (Tabela 1). 

Como mostrado na figura 1A, ambos os grupos aumentaram o W' (tempo P = 

0,002). No entanto, houve uma interação entre o grupo e o tempo para W'(P <0,001). A 

análise post hoc mostrou que o aumento de W' para o grupo TRBI→TRAI ocorreu na 

semana 24 quando comparado à semana 12, enquanto que para o TRAI→TRBI ocorreu 

na semana 12 quando comparado ao valor basal (P <0,05).  

Ambos os grupos aumentaram a TC (tempo P = 0,002). No entanto, houve uma 

tendência de significância (grupo P vs. tempo = 0,072), sugerindo uma interação entre 

grupo e tempo (Fig.1B). A análise post hoc mostrou que o aumento da TC para o grupo 

TRBI→TRAI foi na semana 12 e na semana 24 quando comparado ao valor basal (P 

<0,05); no entanto, não houve diferença significativa da semana 12 para a semana 24. 

Para o TRAI→TRBI, houve um aumento progressivo da TC da linha de base para a 

semana 12 e da semana 12 para a semana 24. 

Ambos os grupos aumentaram o torque muscular (tempo P <0,001) sem 

diferença entre eles (grupo P vs. tempo = 0,268) (Fig. 1C). 

As figuras 2A e 2B mostram o volume por semana e a repetição por semana do 

leg press nas semanas 1, 12 e 24 nos dois grupos. Da semana 1 à semana 12, houve um 

aumento no volume nos dois grupos. Da semana 12 à semana 24, o TRBI→TRAI 
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diminuiu o volume enquanto o TRAI→TRBI aumentou o volume. Houve um aumento 

na repetição no TRBI→TRAI da semana 1 à semana 12 e uma diminuição na repetição 

da semana 12 à semana 24. Houve um aumento na repetição no TRBI→TRAI apenas da 

semana 12 à semana 24. Todas figuras e tabelas estão contidas em apêndices.  

2.2.4 DISCUSSÃO 

O presente estudo fornece achados importantes que aprofundam nosso 

conhecimento sobre a manipulação da carga de RT na fatigabilidade em MPM. 

Observamos que apenas o grupo TRAI aumentou W 'após 12 semanas. Após a transição 

da carga, no entanto, TRBI→TRAI aumentou W' enquanto TRBI→TRAI perdeu o 

aumento de W' obtido nas primeiras 12 semanas. Além disso, o aumento na TC foi 

semelhante, independentemente da carga após 12 semanas de TR. Após a transição da 

carga, no entanto, TRAI→TRBI aumentou a TC, enquanto TRBI→TRAI manteve o 

aumento da TC obtido nas primeiras 12 semanas. 

Como o torque muscular máximo pode influenciar W' estimado durante o teste 

isométrico total (ABDALLA et al., 2018), intervenções que aumentam a força muscular 

(ou seja, treinamento de resistência), o aumento de W' após a RT pode estar relacionado 

ao aumento induzido pela RT na força muscular máxima. No presente estudo, no 

entanto, houve um aumento significativo no W' sem um aumento significativo no torque 

muscular máximo na semana 24 para TRBI→TRAI. Além disso, houve um aumento 

significativo no torque muscular máximo sem um aumento significativo no W' no grupo 

TRAI→TRBI. Além disso, houve uma diminuição significativa de W' sem alteração no 

torque muscular na semana 24 no grupo TRAI→TRBI. Assim, nosso estudo sugere que 

outros fatores além da força muscular aumentam W' após a TR. 

Sugere-se que deficiências relacionadas à idade nos bioenergéticos do músculo 

esquelético que resultam em um maior acúmulo de metabólitos (ou seja, H
+
, Pi e 
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H2PO4
-
) sejam a causa do aumento da fatigabilidade durante o exercício em adultos 

idosos. A extensão de W’ está intimamente associada à maior participação de fadiga 

periférica (maior acúmulo) do que à fadiga central (BROXTERMAN et al., 2015;  

BROXTERMAN et al., 2017;  BURNLEY et al., 2012). No estudo atual, o TRAI, mas 

não o TRBI, aumentou após as primeiras 12 semanas. Após a transição da carga de 

TRBI para TRAI, houve um aumento em W', mas não na transição da carga de TRAI 

para TRBI. De fato, a transição do TRAI para o TRBI não manteve o aumento de W' 

obtido com o TRAI nas primeiras 12 semanas. O exercício de maior intensidade pode 

levar a uma melhora na capacidade do buffer muscular, redução no acúmulo de H + e 

aumento na ressíntese de PCr (BISHOP et al., 2008). Além disso, o TRAI induz um 

aumento no fluxo de síntese anaeróbica de ATP (glicólise anaeróbica e reação da 

creatina quinase), mas nenhum ATP da fosforilação oxidativa, permitindo uma maior 

produção de torque muscular extensor do joelho durante a contração máxima sustentada 

em adultos mais velhos (BERG et al., 2018). No entanto, nenhuma melhora foi 

observada na capacidade do buffer muscular após 5 semanas do TRBI (três a cinco 

séries de 15-20 repetições com <60% de 1 RM), embora tenha havido reduções 

significativas no acúmulo de H
+
 no músculo (EDGE et al., 2006). Parece que o TRAI, 

mas não no TRBI, está associado a adaptações musculares que levam a uma melhora no 

fluxo de síntese anaeróbica de ATP, menor distúrbio metabólico e (ou) acúmulo de 

metabólitos (BROXTERMAN et al., 2017;  DENADAI; GRECO, 2018)em adultos 

mais velhos. Assim, nossa descoberta confirma que W' depende da intensidade de 

treinamento (ou seja, maior intensidade) em adultos mais velhos. Embora esses achados 

estejam de acordo com estudos anteriores, mostrando que o TRAI aumenta 

W'(BISHOP; JENKINS, 1996;  DE MENEZES BASSAN et al., 2019;  SAWYER et al., 
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2014), nosso estudo é o primeiro a mostrar que o aumento de W' depende da intensidade 

RT (ou seja, intensidade mais alta). 

TC tem sido fortemente associado à capilaridade do músculo esquelético, 

proporção e área de seção transversal das fibras musculares tipo I e capacidade 

oxidativa (BROXTERMAN et al., 2017;  MITCHELL et al., 2018;  VANHATALO et 

al., 2016). Tanto o TRAI quanto o TRBI promovem hipertrofia nas fibras musculares 

tipo I (CAMPOS et al., 2002;  GRGIC et al., 2018;  GRGIC; SCHOENFELD, 2018;  

OGBORN; SCHOENFELD, 2014). De fato, descobrimos que tanto o TRAI quanto o 

TRBI aumentaram a TC após as primeiras 12 semanas. Adultos mais velhos têm uma 

proporção maior de fibra tipo I (oxidativa) do que adultos jovens, o que poderia ter 

favorecido os efeitos da RT na TC, independentemente da intensidade (POOLE et al., 

2016).  Entretanto, após a transição da intensidade do TRAI para o TRBI, houve um 

aumento na TC (na semana 24), mas não na transição da intensidade do TRBI para o 

TRAI. De fato, demonstrou-se que o TRBI com séries realizadas até ou próximo à 

fadiga volitiva enfatiza a hipertrofia das fibras musculares tipo I (GRGIC et al., 2018;  

GRGIC; SCHOENFELD, 2018;  OGBORN; SCHOENFELD, 2014), estimula 

adaptações mitocondriais musculares (GROENNEBAEK; VISSING, 2017)e aumenta a 

resistência em adultos jovens (CAMPOS et al., 2002). Assim, nosso novo achado 

confirma que, embora ambos os esquemas de treinamento aumentem a TC, o TRBI 

maximiza a TC na MPM. 

Uma limitação do estudo está relacionada a um pequeno número de voluntários 

devido à natureza da intervenção, o que pode ter enfraquecido as análises estatísticas. 

No entanto, o presente estudo é um estudo controlado randomizado, a seleção da 

amostra foi baseada em critérios de inclusão, todas as variáveis de treinamento foram 
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registradas (volume, intensidade e frequência) e todas as variáveis de resultado (TC e 

W') apresentaram alta reprodutibilidade, reduzindo o viés. 

2.2.5 CONCLUSÃO 

A adaptação em W' e TC após TR são dependentes da intensidade TR em MPM. 

Enquanto o TRAI aumenta W', o TRBI maximiza o TC. Além disso, o TRAI mantém a 

adaptação em TC obtida com TRBI, mas TRBI não mantém as adaptações em W' 

obtidas por TRAI. 
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APENDICE – FIGURAS E TABELAS 

Tabela 2. Características das mulheres na pós-menopausa no início do estudo. 
 TRBI→TRAI TRAI→TRBI P 

Idade (anos) 58.8 (53.2 –

 64.4) 

59.6 (54.1 –

 65.0) 

0.835 

Tempo de menopausa 

(anos) 

10.6 (5.8 – 15.5) 13.3 (6.8 – 19.9) 0.479 

Altura (m) 1.6 (1.6 – 1.6) 1.6 (1.5 – 1.6) 0.180 

Peso corporal 70.5 (64,5 - 76,5) 67.1 (58,9 - 75,5) 0.480 

IMC(kg/m
2
) 27.3 (24,9 - 29,7) 26.9 (23,8 - 30,1) 0.850 

Número de consumo de medicamentos 

Medicamentos anti-
inflamatórios 

0 0  

Medicamentos anti-
hipertensivos 

1 1  

Medicamentos anti-
glicêmicos 

1 0  

Os resultados são apresentados como média e IC95% (intervalo de confiança de 95%); IMC = 

índice de massa corporal; TRBI→TRAI = treinamento resistido de baixa intensidade para o 

treinamento de resistido de alta intensidade; TRAI→TRBI = treinamento resistido de alta 

intensidade para o treinamento resistido de baixa intensidade. P = ANOVAone-wey 
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Figura 1. Alterações no pré, após 12 e 24 semanas em W' (A), TC (B) e Torque Muscular (C) 
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Figura 2. Volume (A) por semana e a repetição (B) por semana do legpress nas 

semanas 1, 12 e 24 nos dois grupos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No primeiro mostramos que TR aumenta o (P <0,05) W', TC e teste de 

caminhada de 400 metros (TC400). Enquanto o grupo que treinou com baixa 

intensidade (TRBI) aumentou a TC, o grupo que treinou com alta intensidade (TRAI) 

aumentou o desempenho de W'e 400MT. Além disso, o aumento em W’ após o TRAI 

foi associado à melhoria no desempenho de 400MT. Esses resultados sugerem que o 

TRAI aumenta o W'e o desempenho físico, enquanto o TRBI aumenta o TC. No 

segundo estudo testamos o efeito da transição de cargas (crossover) sobre as adaptações 

em W’ e TC. Observamos que apenas o grupo TRAI aumentou W' após 12 semanas. 

Após a transição da carga, no entanto, TRBI para TRAI aumentou W', enquanto TRAI 

para TRBI perdeu o aumento de W' obtido nas primeiras 12 semanas. Além disso, o 

aumento na TC foi semelhante, independentemente da carga após 12 semanas de TR. 

Após a transição da carga, no entanto, a transição de TRAI para TRBI continuou 

aumentando o TC, enquanto TRBI para TRAI manteve o aumento da CT obtido nas 

primeiras 12 semanas. Assim, a adaptação em W'e TC após o TR são dependentes da 

carga de TR em MPM. Enquanto o TRAI aumenta W', o TRBI maximiza o CT. Além 

disso, o TRAI mantém a adaptação em TC obtida com TRBI, mas TRBI não mantém as 

adaptações em W' obtidas por TRAI. Portanto, o aumento de W’ parece depender da 

aplicação de altas cargas de TR, enquanto o aumento de TC parece ser mais efetivo com 

a aplicação de baixas cargas de TR.  
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