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Resumo 

O número de sessões semanais em exercícios resistidos (ER) tem sido motivo de estudo 

por parte de alguns pesquisadores. Entretanto, pouco se sabe a respeito da sua influência 

em relação à aderência dos praticantes de ER em centros de bem estar corporativo. Para 

tal, foram desenvolvidos quatro artigos científicos. O primeiro artigo teve como 

objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica buscando diferentes fontes para análise, 

sobre os benefícios dos ER e da frequência semanal na aderência de programas de bem 

estar e saúde no local de trabalho. Pode-se inferir que a frequencia semanal de 

2x/semana permitiu o desenvolvimento do bem estar e saúde sendo mais a observada 

nos usuários de programas de ER no local de trabalho. O segundo artigo teve como 

objetivo comparar os efeitos de diferentes frequências de treinamento sobre os ganhos 

de força em homens destreinados, após 4 e 8 meses de treinamento de ER em um 

Centro de Promoção de Saúde. Quarenta e cinco homens foram divididos em 3 grupos: 

de 2x (G2), 3x (G3) e 4x/semana (G4). Cada grupo realizou o mesmo programa de 

treinamento com diferentes frequências semanais. Foram realizados testes de 10RM no 

início e após 4 e 8 meses de treinamento. Todos os grupos aumentaram as cargas de 

10RM para todos os exercícios (p < 0,05) sem diferenças significativas entre os grupos 

(p = 0,497). O terceiro artigo comparou o efeito de 3 meses de ER com diferentes 

números de sessões semanais (2, 3 e 4x) sobre os ganhos de força, massa magra, 

redução do percentual de gordura e teste de sentar e alcançar em indivíduos 

destreinados de um programa de bem estar corporativo. Foram selecionados 84 

indivíduos, divididos GC, G2, G3 e G4. A metodologia de treinamento foi à mesma do 

estudo anterior e todos os grupos apresentaram aumentos significativos nas cargas de 

10RM para todos os exercícios (p <0,05) após três meses de treinamento. Foram 

observados maiores aumentos percentuais e tamanhos de efeito para G3 e G4. Houve 

uma redução do percentual de gordura no G4. O teste de sentar e alcançar revelou um 

aumento significativo no G2, G3 e G4. O quarto artigo avaliou o impacto de um 

programa de ER com duração de 12 semanas na saúde psicológica de trabalhadores. 

Foram selecionados 77 indivíduos divididos em GC, G2, G3 e G4 foram submetidos à 

mesma metodologia de treinamento de ER dos demais estudos e teve duração de 12 

semanas. O Questionário de Saúde Geral com 12 itens foi aplicado nos participantes da 

pesquisa antes e depois do período de intervenção. Foram observadas diferenças 

significativas (p<0,05) para todos os grupos, indicando uma melhoria da saúde geral. 

Conclui-se que o ER como componente de um programa de bem estar corporativo é 

capaz de melhorar as variáveis de força, composição corporal, flexibilidade e estado 

psicológico de seus adeptos e que o número de sessões semanais de ER, não teve 

impacto significativo na maioria das variáveis investigadas. 

 

Palavras Chave: sessões semanais, exercícios resistidos, saúde geral e bem estar 

corporativo. 
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Abstract 

The number of resistance training (RT) sessions that should be performed per week has 

been a study topic for a few researchers. Nonetheless, little is known regarding its 

influence in relation to those who practice RT and their adherence in corporate wellness 

centers.  As such, 4 scientific articles were developed.  The objective of the first article 

was to use bibliographical research on the benefits of weekly RT session frequency in 

health and wellness programs adherence in the workplace, through different sources for 

analysis. It can be inferred that twice per week RT sessions can improve health and 

wellness in workplace RT program participants. The objective of the second article was 

to compare the effects of different training frequencies on strength in untrained men, 

after 4 and 8 months of RT in a Health Promotion Center. Forty-five men were divided 

into three groups of: 2x (G2), 3x (G3) and 4x (G4) weekly sessions. All groups 

presented significant increase in 10RM loads in all exercises (p <0,05). Moreover, no 

significant differences were noted between groups (p = 0,497). The third article 

compared the effect of RT on strength grains, body composition and the sit-and-reach 

test in untrained individuals participating in a corporate wellness program following 

different weekly training frequencies (2,3 and 4 times) in a three-month period. 48 men 

and 36 women were selected. The groups were divided in the following manner: GC, 

G2, G3 and G4. The training methodology used was the same as the previous study and 

all groups presented significant increases in 10RM in all exercises (p < 0,05). G3 and 

G4 presented higher percentages and effect size when all groups were compared. In 

terms of reduction of body fat percentage, an increase in the former was noted in G4. In 

regard to flexibility, the sit-and-reach test revealed a significant increase in G2, G3 e 

G4. The objective of the fourth article was to evaluate the impact of a RT program on 

the mental health of employees participating in a corporative wellness program over a 

period of 12 weeks. 77 subjects were selected and divided into a GC and three other 

groups, according to weekly training frequency. The same RT methodology as the 

previous. A General Health Questionnaire with 12 items was applied before and after 

the intervention period. Statistical differences were observed (p<0,05) in all groups, 

demonstrating mental health improvements. It was concluded that RT, as a component 

of a corporate wellness program, is capable of improving strength, body composition, 

flexibility, and general health variables in its participants and that the number of weekly 

RT sessions did not have a significant impact in the majority of the variables 

investigated. 

 

Key Words: weekly sessions, resistance training, general health and wellness corporate 
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Saúde, bem estar e exercício físico (EF) são fatores que se relacionam e 

costumam ser almejados pela maioria dos indivíduos. Atualmente, existe uma grande 

preocupação com estas questões, levando-se em consideração que a população de um 

modo geral, necessita estar  atenta para os índices negativos que a ausência de um destes 

três objetivos pode acarretar (Ministério do Esporte, 2015). 

A inatividade física, por exemplo, é a quarta principal causa de morte em todo o 

mundo (Craig et al., 2012). Evidências demostram que a mesma aumenta o risco de 

condições adversas de saúde e que grande parte da população do mundo está inativa. 

Assim, praticar EF seria uma forma de evitar danos causados por esta inatividade (Lee, 

et al, 2012) que pode acarretar risco de doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão 

arterial, diabetes e depressão (Malta, et al, 2013). Desta forma, não existe dúvida de que 

a atividade e ou o exercício físico regular podem desempenhar um papel de destaque no 

bem estar geral. Dentre as atividades mais procuradas têm-se as caminhadas, corridas, 

os exercícios resistidos e os alongamentos (Neto, Valadares & Paiva, 2012). 

O sedentarismo, que no Brasil já atingiu 29,2% da população adulta, vem 

indicando que o perfil de atividade física é insatisfatório em todas as cidades, 

sinalizando a necessidade de estimular a sua prática (Malta, et al, 2009). Ainda sobre a 

inatividade do brasileiro a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD) feita 

em 2008 publicada em 2010, concluiu que um em cada cinco brasileiros é pouco ativo 

(IBGE, 2010). Em outro levantamento realizado pelo Proteste foi verificado que 39% 

dos brasileiros não se exercitam, embora a maioria saiba que deveria fazê-lo e entre 

aqueles que praticam algum exercício físico, 67% se exercitam de 30 minutos à uma 

hora, de três a quatro vezes por semana e os exercícios resistidos (ER) são a segunda 

modalidade preferida dos praticantes (Pro Teste Saúde, 2012). 
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Apesar destes dados, a proporção de brasileiros que relataram nenhum 

envolvimento com exercício físico ainda é grande, o que pode ser observado em 

pesquisa recente encomendada no Brasil pelo Ministério do Esporte evidenciando que 

em 2013, 45,9% dos brasileiros declararam ser sedentários e apenas 28,5% dos mesmos 

praticava algum tipo de atividade física e ou EF (Ministério do Esporte, 2015), 

indicando que o percentual de pessoas inativas ainda pode melhorar consideravelmente, 

quando comparado, por exemplo, a países como Espanha (35%), Uruguai (34,1%), 

Canadá (33,9%), França (22%) e Inglaterra (17%) onde os sedentários são bem menos 

numerosos (Ministério do Esporte, 2015). Dados como os acima mencionados, nos 

levam a crer que manter-se ativo deve ser uma preocupação constante, por parte 

daqueles que desejam melhorar a saúde e o bem estar. 

O exercício, além dos benefícios físicos, tem um papel importante na qualidade 

de vida, que engloba domínios, como capacidade funcional, estado emocional, interação 

social, atividade intelectual, autocuidado, suporte familiar, estado de saúde, valores 

culturais, éticos, religiosos, estilo de vida, satisfação com o emprego e/ou com 

atividades diárias no ambiente em que se vive (Neto, Valadares & Paiva, 2012). Assim, 

sua prática pode e deve ser incentivada até mesmo no ambiente do trabalho, onde 

programas que possibilitem a prática do EF devam ser incluídos na rotina dos 

funcionários. 

Atualmente, empresas e indústrias implementaram programas de bem estar para 

seus empregados como “ferramenta” para contribuir para a vida social e a saúde mental 

e física dos mesmos. Além destes benefícios, as empresas também lucram ao minimizar 

os custos com a saúde dos trabalhadores, como indica a Johnson & Johnson quando 

estimaram que obtiveram uma economia de 250 milhões de dólares entre 2002 e 2008, 

com custos de saúde (Berry, Mirabito & Baun, 2010). 
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Existe ainda, uma variedade de estudos confirmando que condições de saúde 

precária pode contribuir para a perda da produtividade por fatores como depressão, 

ansiedade, artrite, diabetes, lombalgias, dores no pescoço e muitos outros (Goetzel et al, 

2002; Proper et al, 2003  Fernandes, Dantas & Lopes, 2009 & Berry, et al, 2010). Desta 

forma, os programas de exercícios físicos são ótimos investimentos feitos por parte das 

empresas, no sentido de reduzir custos relacionados ao bem estar de seus funcionários e 

consequentemente diminuir o índice de absenteísmo.  

A aderência dos funcionários aos programas é um fator fundamental para o seu 

sucesso. O usuário deve estar conscientizado da importância destes programas para sua 

saúde geral, mantendo uma rotina de frequência semanal para obter resultados positivos. 

Assim, uma atenção especial deve ser dada a esta questão que pode ser influenciada por 

fatores como a proximidade ou não dos serviços que serão oferecidos, instalações 

agradáveis, comportamento dos professores, oferta de horários adequados, confiança 

nos serviços oferecidos e até mesmo a aparência dos funcionários que trabalham nas 

academias (Gonçalves, Correia & Diniz, 2012 & Gonçalves, Buchmann & Carvalho, 

2013). Manter uma rotina regular nos programas de exercícios físicos é fundamental 

para a obtenção de resultados (Araújo, et all, 2007, Ferrand, Robinson & Florence, 

2010; & Ferreira, 2012) e sua relação com a frequência semanal tem sido estudada 

(Taveira, Palha e Ramalho, 2006; Vigário, 2007 & Gonçalves et al, 2012).  

As opções na escolha do EF podem variar sendo os exercícios resistidos (ER), 

geralmente, os mais procurados por serem, dentre outros aspectos, os que propiciam aos 

alunos otimizarem seu tempo disponível em função da prescrição individualizada dos 

treinos. Outro fator que faz desta atividade ser uma das que possuem maior aderência, 

está relacionado ao ganho da saúde, que atualmente é um dos principais objetivos 

daqueles que procuram os ER como uma atividade capaz de favorecer uma melhora do 
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bem estar (Bossi, Stoeberl & Liberali, 2008; Liz, 2011 & Andrade, Brasilino & 

Morales, 2014). Alguns autores ao longo das décadas têm investigado a influência do 

número de sessões semanais dos ER em objetivos variados (Brait, 1989; Hoffman, 

1990; De Renne,1996; Mac Lester, Bishop & Guilliams, 2000; Burt & Willardson, 

2007; Candow & Burke, 2007; Candow, & Burke, 2007).   Di Francisco, Werner & 

Douris, 2007; Ratamés, 2009; Benton, 2011; Cunha & Gress, 2012; Murlasitis, Reed,  

& Wells, 2012; Farinati, 2013 & Fischer, 2013). Sabe-se que o número ideal de 

frequência semanal, ou seja, a quantidade de vezes por semana que se deve treinar, um 

determinado grupo muscular de ER, pode depender de fatores que vão desde as metas 

propostas até o nível de condicionamento dos praticantes (Kraemer & Ratamess, 2004 

& ACSM, 2009). Assim, entender e interpretar até que ponto a combinação entre a 

frequência semanal e os diversos objetivos almejados, pelos que procuram os ER como 

uma atividade fim, parece relevante no sentido de contribuir na orientação e praticidade 

dos programas de treinamento de bem estar no local do trabalho. 

Deste modo, a presente tese tem como objetivo geral averiguar a influência do 

número de sessões semanais dos ER na composição corporal (percentual de gordura, 

massa magra e perímetro abdominal), na força, na flexibilidade e na saúde psicológica 

de adultos jovens praticantes de programas de bem estar coorporativo. 

Para cumprir este objetivo geral foram realizados quatro estudos em forma de 

artigos, com quatro objetivos específicos, sendo um de revisão de literatura, um quase 

experimental e dois experimentais, a saber: O primeiro artigo teve como objetivo 

realizar uma pesquisa bibliográfica, buscando diferentes fontes (livros, dissertações, site 

e artigos) para análise, sobre os benefícios dos ERs e da frequência semanal na 

aderência de programas de bem estar e saúde no local de trabalho. O segundo artigo 

procurou comparar os efeitos de diferentes frequências semanais (2, 3 ou 4 vezes) sobre 
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os ganhos de força em homens destreinados após quatro e oito meses de treinamento de 

exercícios resistidos. O terceiro artigo teve como objetivo comparar o efeito de 

diferentes frequências semanais (2, 3 ou 4 vezes) sobre massa magra, redução do 

percentual de gordura, ganhos de força e flexibilidade em homens e mulheres 

destreinados, após três meses de treino de ER, que participaram de um programa de bem 

estar corporativo. O quarto artigo avaliou o impacto da prática dos ER com diferentes 

números de sessões semanais (2, 3 e 4 vezes), com duração de 12 semanas, na saúde 

psicológica de trabalhadores participantes de um programa de bem estar corporativo. 

Finalmente, para melhor organização estrutural a tese será apresentada da 

seguinte forma: Pré Textuais; Introdução geral Capítulo I Estudos 1, 2, 3 e 4 Capítulo II  

Discussão geral 2, Revisão de Literatura (artigo 1); Capítulo 3, Estudos Quase 

Experimental e Experimentais (artigos 2, 3 e 4); Capítulo 4, Discussão Geral; Capítulo 

III 5, Conclusão Geral ; Capítulo 6, Sugestões para estudos futuros e Capítulo 7, 

referências e Pós Textuais. 

Como ponto de situação a respeito das publicações dos quatro artigos 

decorrentes desta tese, pode-se informar que o: 

 

Artigo 1  

“Exercícios resistidos para o bem estar e saúde: benefícios, frequência semanal e 

aderência aos programas” 

 

Artigo 2 

“Efeito da frequência de treinamento sobre o ganho de força” 

 

 



Introdução Geral 

7 

Artigo 3 

“Influência da frequência semanal do treinamento resistido sobre a força, flexibilidade e 

composição corporal de participantes de um programa de bem estar corporativo” 

 

Artigo 4 

“O impacto da prática dos exercícios resistidos na saúde psicológica dos participantes 

de programas de bem estar corporativo” 
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Capítulo 1 - Estudos 
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Estudo 1 - Exercícios resistidos para o bem estar e saúde: benefícios, 

frequência semanal e aderência aos programas 

 

Resumo 

 

Diversos estudos vêm demonstrando que as pessoas que se exercitam desfrutam de melhor 

qualidade de vida e que existem vários programas de exercício voltados à promoção de saúde e 

do bem-estar em diferentes ambientes. Alguns programas fomentam a prática do exercício físico 

no local de trabalho e utilizam os exercícios resistidos (ER) como uma “ferramenta” importante 

para melhoria da aptidão física e saúde. Porém, para que um programa ER possa ser bem 

sucedido, variáveis como a frequência semanal devem ser manipuladas e são consideradas de 

grande importância, estando associadas à aderência de seus praticantes. O objetivo deste 

trabalho foi realizar uma pesquisa bibliográfica, buscando diferentes fontes (livros, dissertações, 

sites e artigos) para análise, sobre os benefícios dos ER e da frequência semanal na aderência de 

programas de bem estar e saúde no local de trabalho. Na seleção dos artigos científicos foram 

identificados 267 estudos de 2004 a 2015 e para triagem inicial, foi realizada a leitura do título e 

resumo destes artigos. Destes, os estudos em que o título e o resumo apresentaram informações 

suficientes foram obtidos e lidos na íntegra, sendo selecionados 82 estudos.  Após a leitura 

completa e a aplicação do critério de elegibilidade de análise da qualidade metodológica, 

restaram 44 artigos e mais outras 13 fontes de estudo que foram utilizados para fazer esta 

pesquisa bibliográfica. Pode-se inferir que a frequencia semanal de duas vezes por semana 

permite o desenvolvimento do bem estar e saúde e ao mesmo tempo é mais a observada nos 

usuários de programas de ER no local de trabalho.  

 

Palavras chave: exercícios resistidos, saúde, frequência semanal, aderência e local de trabalho 
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Study 1. Benefits of resistance exercises and weekly frequency in 

wellness programs and health in the workplace: a literature search 

Abstract 

Several studies have shown that physically active people enjoy better quality of life. As such, 

there are several exercise programs aimed towards health promotion and wellness in different 

kinds of industries around the world. Some of these programs promote the practice of physical 

exercise in the workplace and use resistance exercise (RE) as an important "tool" to contribute 

to overall improvement of physical fitness and health. However, the success of RE programs 

depends on some important variables such as the weekly training frequency and is associated to 

adherence of participants to the program. Therefore, the objective of this study was to assess the 

current available literature analyzing studies found through various different sources (books, 

theses, websites and articles) that address the influence of the number of weekly sessions of RE 

on the development of physical conditioning and health of participants in workplace wellness 

programs. Initially, 267 studies between 2004 and 2015 were found and the titles and summaries 

were read. From these, 82 articles that demonstrated sufficient information were read in entirety. 

After a complete reading and applying the analysis of eligibility criteria of methodological 

quality, remaining 44 articles and 13 other study sources that were used to make this literature. 

It can be concluded that a training frequency of twice per week promotes the development of 

health and wellness and is also more commonly practiced in workplace RE programs. 

 

Key words: resistance exercise, health, weekly frequency, adherence and workplace 
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Introdução 

A atividade e o exercício físico são reconhecidos como fatores de proteção a 

saúde e consequentemente seus benefícios estão associados à redução de doenças e a 

diminuição do risco de morte (Polisseni & Ribeiro, 2014). Desde a década de 50, a 

prática de exercício físico tem sido valorizada no sentido de melhorar o nível de saúde e 

bem estar (Shiroma & Lee, 2010) e dentre estas práticas, os exercícios resistidos vem 

sendo parte integrante dos programas de exercícios contribuindo de forma profilática e 

terapêutica para seus aderentes (Simão et al., 2012; Sales et al., 2009).
 
Constatações 

como essas têm levado ao reconhecimento da prática do exercício físico, em suas mais 

diversificadas manifestações, como importante recurso para políticas de promoção de 

saúde no Brasil (Ministério da Saúde, 2006).  

Fatores tais como crescimento econômico, envelhecimento da população e 

mudanças no estilo de vida tem contribuído para o aumento de doenças 

cardiovasculares. Por este motivo, o governo brasileiro tem criado estratégias para 

prevenir doenças cardiovasculares e controlar fatores de risco da população. 

Cipriano et al., (2014) investigaram as ações propostas pelo governo brasileiro, no 

sentido de criar estratégias para promoção da saúde. Os autores concluíram que as 

iniciativas adotadas têm sido positivas e que em relação ao bem estar e a saúde do 

trabalhador, programas de intervenção são bem vindos principalmente quando os 

mesmos são realizados no local de trabalho. Neste mesmo caminho, percebe-se que em 

outros países já existe uma preocupação em criar programas de bem estar nas empresas 

visando melhorar a saúde dos funcionários. 

Estes programas vêm sendo valorizados em diversos setores, com intervenções 

para atender trabalhadores da rede hoteleira, profissionais liberais e funcionários 

públicos com objetivo de reduzir sobrepeso, obesidade, pressão arterial e dores, de um 



Estudo 1 

12 

modo geral, através da prática do exercício físico (Willians et al., 2007; Zavanela et al., 

2012; Andersen et al., 2012). No entanto, o sucesso destes programas depende do tipo 

de exercício e da qualidade da prescrição dos programas que serão aplicados.   

Neste sentido, os exercícios resistidos (ER) tem sido uma “ferramenta” 

importante para melhoria da aptidão física e saúde. Porém, para que um programa ER 

possa ser bem sucedido, variáveis como a frequência semanal devem ser consideradas 

de grande importância, estando associadas à aderência de seus praticantes. Alguns 

estudos reportam que as maioria destes praticantes tendem a frequentar duas vezes por 

semana. (Vigário, 2007; Taveira, Palha e Ramalho, 2006). Por outro lado as 

recomendações gerais do American College of Sports Medicine preconizam a pratica de 

exercícios cardiorrespiratórios (EC) cinco vezes por semana e de ER três vezes por 

semana (ACSM, 2011). Estes últimos particularmente têm sido considerados como 

importantes componentes de um programa de bem estar corporativo e promoção da 

saúde do trabalhador (Zavanela et al., 2012). 

Outra questão importante sobre programas de bem estar corporativo é aderência 

de seus praticantes, uma vez que existe uma preocupação por parte daqueles que 

gerenciam os mesmos, onde há um consenso geral de que a retenção de “clientes” é 

fundamental para o sucesso de um programa (Ferrand, et al, 2010). A justificativa para 

tal seria a grande taxa de evasão na participação de programas dessa natureza (Leyk et 

al., 2014). 

Assim sendo, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma pesquisa 

bibliográfica, buscando diferentes fontes para análise, sobre os benefícios dos exercícios 

resistidos e da frequência semanal na aderência de programas de bem estar e saúde no 

local de trabalho. 
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Metodologia 

Neste artigo foi realizada uma pesquisa bibliográfica em diferentes tipos de 

fontes (livros, dissertações, sites e artigos) para abordagem de análise e tratamento do 

objeto de estudo. Depois de levantado e analisados os documentos estabeleceu-se 

algumas categorias teóricas para os respectivos comentários analíticos (Severino, 2014).
  

A busca específica pelos artigos científicos foi realizada através das seguintes bases de 

dados: Medline, Pubmed, Scopus e Bireme. Adicionalmente, adotou-se como critério de 

inclusão o artigo ser original de pesquisa desenvolvida com seres humanos ou de 

revisão de literatura. Inicialmente, estabeleceu-se o critério de encontrar estudos 

relacionados ao exercício e saúde, exercício físico, aderência e promoção da saúde no 

local de trabalho onde as palavras chave foram basicamente health and fitness, physical 

exercise, adherence e health promotion at the work place. Em seguida, optou-se pela 

busca de trabalhos que abordavam os exercícios resistidos e saúde geral, utilizando para 

isto os termos resistance exercise and health. Complementando a pesquisa, o foco foi 

de encontrar artigos específicos sobre a frequência semanal de treinamento dos 

exercícios resistidos/treinamento de força, utilizando assim os termos resistance 

exercises, strength training, weekly and frequency.  

Foram consideradas para a nossa pesquisa, as revistas científicas contidas em 

áreas de pesquisa tais como: ciência do exercício, psicologia do exercício, psicologia da 

saúde e medicina do esporte e que contivessem em seus títulos um dos seguintes termos: 

“saúde, exercício físico, exercícios resistidos, bem estar corporativo e frequência 

semanal dos exercícios resistidos”. Utilizou-se também para a sondagem dos estudos, 

uma lista de referências dos trabalhos tais como livros, dissertações, sites e artigos, 

encontrados no período de 2004 a 2015, além de busca manual dos artigos em revistas 

não localizadas por meio virtual. Foram identificados 267 estudos e para triagem dos 
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artigos, foi realizada a leitura do título e resumo dos mesmos. Assim, os estudos em que 

o título e o resumo apresentaram informações suficientes foram obtidos e lidos na 

íntegra, sendo selecionados 82 estudos. Destes, após a leitura e a aplicação do critério 

de elegibilidade da análise da qualidade metodológica dos estudos, restaram 44 artigos 

que foram enquadrados, junto com as demais fontes de investigação para fazer esta 

pesquisa bibliográfica. 

Desenvolvimento 

A partir da análise das fontes documentais, este artigo de pesquisa bibliográfica 

apresenta seus resultados em forma de comentários analíticos organizados em três 

categorias teóricas, a saber: a) exercício físico para o bem estar e promoção de saúde 

geral no local de trabalho, b) exercícios resistidos e frequência semanal de treinamento 

para o bem estar e saúde geral e c) aderência aos exercícios físicos em centros de bem 

estar para a saúde geral. 

Exercício físico para o bem estar e promoção de saúde geral no local de trabalho 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) entende a saúde como um estado 

completo de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de enfermidades. 

Este conceito data de 1948 e vem sendo citado e reconhecido mundialmente na área de 

saúde e bem estar (World Health Organization, 1948). Ansiedade, depressão, problemas 

de ordem social e a falta da prática dos exercícios físicos, estão diretamente 

relacionados à piora do estado geral de saúde dos indivíduos e o exercício físico, em 
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especial, vem adquirindo um papel importante no sentido de contribuir positivamente 

para a saúde (Lutke, 2013). 

Estudos populacionais vêm demonstrando que as pessoas que se exercitam, 

desfrutam de melhor qualidade de vida e melhoria do estado de saúde em comparação a 

aqueles com comportamentos sedentários (Naci & Ioannidis, 2013). Isto reforça a tese 

de que praticar exercício físico é fundamental para o bem estar dos indivíduos. Guiselini
 

(2006) adverte que a saúde, o bem-estar e a aptidão física, são as principais 

metas/objetivos dos programas de exercícios em academias, clubes, centros esportivos, 

clínicas e empresas. 

Neste sentido, sabe-se que existem atualmente vários programas voltados à 

promoção da saúde e do bem-estar nas grandes empresas em diversos países. Iniciativas 

como as do Fórum Econômico Mundial e a Organização Mundial da Saúde, que 

lançaram em 2007 na China o projeto “Moving Toward Wellness”, contou com o apoio 

de grandes corporações globais como Arcelor Mittal, General Mills, Goldman Sachs, 

Pepsi Co, PriceWater, HouseCoopers, Coca-Cola e Unilever, evidenciando a 

importância dada pelas empresas a projetos de incentivo à prática de exercícios físicos 

(Ogata, 2010).  

Um número crescente de empresas vem se comprometendo a fornecer programas 

de bem estar na organização, para ajudar a melhorar e controlar a saúde dos seus 

funcionários (Lutke, 2013). Estima-se, que aproximadamente 90% das empresas vêm 

oferecendo um subconjunto de um programa de bem estar para seus empregados 

(Aldana et al., 2005).  Em estudo realizado por Engbers et al. (2005) foi constatado que 

na Holanda, no ano de 1996, 3,2 milhões de trabalhadores permaneciam sentados 

durante a maior parte do dia de trabalho. Como a maioria dos adultos passam metade de 

suas horas de vida no local de trabalho, este pode ser um bom argumento para tentar 
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influenciar seus funcionários a aderir aos programas de promoção de saúde (Engbers, 

2005). Em um estudo sobre motivação, realizado com 143 funcionários de uma 

determinada empresa em Midsouthem nos EUA, verificou-se que os mesmos sentem-se 

menos estressados e mais interessados, satisfeitos e valorizados em suas funções, 

quando a empresa disponibiliza programas de bem estar no local de trabalho 

(Huddleston, Fry & Brown, 2012). Sabe-se que no local de trabalho é comum as 

pessoas estarem sujeitas a situações estressantes em função da alta competitividade e 

outros fatores relacionados ao ambiente corporativo (Lutke, 2013).  

A implementação de programas de saúde e bem-estar no local de trabalho é uma 

oportunidade que permite envolver continuamente, um grupo de indivíduos com 

objetivo de efetuar uma mudança positiva e sustentável em seu estilo de vida. As 

evidências atuais indicam que os programas de saúde e bem-estar no ambiente 

corporativo podem fornecer inúmeros benefícios no que diz respeito à alteração de 

perfis de fatores de risco em indivíduos aparentemente saudáveis e aqueles já 

diagnosticados com algum tipo de risco (Arena et al., 2013).  

Uma pesquisa da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio 

Vargas, de São Paulo, evidenciou que um funcionário bem tratado produz mais. 

Empregados ativos apresentaram menor tendência para ficarem doentes e se 

recuperarem de modo mais rápido, reduzindo assim o nível de absenteísmo. Tanto a 

eficiência quanto a produtividade aumentam pelo fato dos empregados estarem com 

mais energia e motivação e com menor tendência a acidentes, o que em custos, está 

associado a menores gastos com doenças, menos horas de trabalho perdidas e 

diminuição de gastos com assistência médica (Junior & Santos, 2012).   

A “saída” do indivíduo do sedentarismo para adoção de um programa de 

exercícios físicos, e consequentemente uma mudança em seu estilo de vida, contribui 
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também para redução do stress auxiliando substancialmente na relação dos custos com 

doenças. Trabalhadores sadios, qualificados e motivados se identificam mais com suas 

tarefas e com a empresa. Assim, o absenteísmo, as incapacitações permanentes e 

temporárias causadas por doenças, são importantes indicadores econômicos das 

empresas (Aldana et al., 2005).   

Entretanto, apesar destas evidencias positivas, ainda existe certa resistência por 

parte de algumas empresas no sentido de fomentar estes programas, devido a 

preocupações sobre como recuperar os custos com os mesmos (Milani & Lavie, 2009).  

De acordo com o American Institute of Stress, as indústrias americanas perdem cerca de 

300 bilhões de dólares ao ano, devido a fatores relacionados com falta ao trabalho por 

parte de seus funcionários (Stambor, 2006). Este fato justifica a necessidade de criar 

uma estratégia para amenizar estes custos, com iniciativas que beneficiem 

finaceiramente as empresas. Sendo assim, ao incentivarem a adesão de seus 

funcionários aos programas de bem estar corporativo, minimizam futuros problemas 

relacionados ao sedentarismo e ao absenteísmo que podem contribuir negativamente 

para a empresa.  

Acompanhando esta nova tendência mundial, algumas empresas brasileiras 

possuem Centros de Promoção de Saúde (CPS) com objetivo de fomentar a prática de 

alguma modalidade de exercício físico por parte de seus funcionários. Grandes 

corporações como Itaú-Unibanco, Walmart Brasil, Unimed, Amil, Petrobras, 

Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG), Grupo Pão de Açúcar e 

outras, são exemplos desta iniciativa (Amorim, 2012).  
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Exercícios resistidos e frequência semanal de treinamento para o bem estar e saúde 

geral  

As mais recentes recomendações do American College of Sports Medicine 

(ACSM) advertem que as evidências científicas demonstram que os efeitos benéficos 

dos exercícios são indiscutíveis e podem ser atingidos através de treinamentos 

cardiopulmonares, neuromusculares e neuromotores (ACSM, 2011).
 
A ACSM enfatiza 

ainda, que estes diferentes treinamentos podem contribuir também, no sentido de 

prevenir efetivamente as ocorrências de eventos cardíacos, reduzir a incidência de 

acidente vascular cerebral, hipertensão, diabetes melito tipo 2, fraturas osteoporóticas, 

obesidade, depressão e ansiedade, além de retardarem a mortalidade (Ibañez, 2005). 

Neste sentido, uma das “ferramentas” utilizadas para melhoria da saúde é 

treinamento neuromuscular através da prática dos ER. Estes vêm sendo uma das formas 

para ganhos de força e massa magra. Além de induzir o aumento da massa muscular, os 

ER estimulam a redução da gordura corporal e o aumento de massa óssea, levando a 

mudanças extremamente favoráveis na composição corporal e do ponto de vista 

funcional, se constituindo uma das mais completas formas de preparação física 

(Santarém, 2009). Os ER possibilitam ainda, atingir objetivos individuais, priorizar 

grupamentos musculares ou aperfeiçoar ganhos de força, potência, resistência muscular 

ou outras qualidades físicas importantes, devendo assim ser parte integrante de 

praticamente qualquer programa de condicionamento físico (Kraemer & Ratamess, 

2004).   

Atualmente, nota-se uma maior conscientização dos profissionais de saúde e da 

população em geral em relação á prática dos ER (Fleck & Simão, 2008).  Nos anos 90, 

em consequência dos muitos benefícios do ER para a saúde, pessoas de praticamente 

todas as faixas etárias passaram a envolver-se com a prática destes exercícios. A 
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aceitação cada vez maior deve-se, sobretudo, aos reconhecidos benefícios para saúde, 

inclusive o aumento da força, do volume muscular e da densidade mineral óssea (Fleck 

& Simão, 2008). Simão (2004) acrescenta que os ER também reduzem a possibilidade 

de lesões em atividades do cotidiano, aumenta a capacidade de desempenho nas 

atividades da vida diária, além de reduzir as demandas nos sistemas 

musculoesqueléticos, cardiovascular e metabólico. Steele et al. (2012) corroboram com 

estes posicionamentos ao realizarem um trabalho de revisão sobre os benefícios dos ER 

para adaptações cardiovasculares e metabólicas. 

A utilização dos ER tem sido amplamente recomendada para todos os objetivos 

citados anteriormente, porém somente um programa de treinamento de força bem 

elaborado e consistente pode produzir todos esses benefícios (Fleck & Kraemer, 2006). 

Neste aspecto, as variáveis de treinamento devem ser consideradas e manipuladas para a 

prescrição de um programa de ER bem sucedido (Murlasits, Reed & Wells, 2012).  

Dentre elas, podem se destacar a ordem dos exercícios, número de séries e repetições, 

intervalo entre as séries, intensidade e volume das cargas trabalhadas, velocidade do 

movimento e a frequência semanal (ACSM, 2009). 

A frequência semanal de treinamento é a quantidade de sessões destinadas a 

treinar um grupamento muscular durante a semana e sua prescrição deve levar em conta 

fatores como volume e intensidade, nível e grau de condicionamento do praticante, 

capacidade de recuperação, ingestão nutricional e os objetivos do treinamento (Kraemer 

& Ratamess, 2004). Atualmente, sugere-se que sejam adotadas frequências de 

treinamento de pelo menos dois dias na semana, envolvendo os principais grupamentos 

musculares, podendo chegar até seis dias semanais, utilizando o método parcelado, 

dependendo do nível de condicionamento do indivíduo e dos objetivos do programa 

(ACSM, 2009). A meta-análise elaborada por Peterson, Rhea & Alvar (2005) apoia 
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essas recomendações ao concluir que indivíduos não atletas, experimentam ganhos 

máximos de força quando treinam duas vezes por semana com uma intensidade média 

de 80% de 1RM e volume médio de quatro séries. As conclusões de duas meta-análises 

(Peterson et al., 2004  & Peterson et al., 2005 ) convergem ao afirmar que cada 

grupamento muscular deve ser treinado duas vezes por semana tanto em indivíduos 

treinados quanto em atletas competitivos, o que corrobora as recomendações 

supracitadas. 

No entanto, algumas características dos estudos que investigaram os efeitos da 

frequência semanal de treinamento dificultam a transferência de seus resultados para o 

ambiente prático, devido algumas limitações metodológicas na condução do 

treinamento. Uma das maiores limitações observadas reside no fato do período total do 

treinamento aplicado, sendo grande parte dos experimentos conduzidos em protocolos 

de treinamento por, no máximo, 12 semanas (Candow & Burke, 2007; Nakamura et al., 

2007; Di Francisco, Werner & Douris., 2007; Arazi & Asadi, 2011; Murlasits et al, 

2012; Schoenfeld, et al., 2015), deixando dúvida quanto aos possíveis efeitos em longo 

prazo. A maioria dos estudos, também examinou indivíduos destreinados, que são 

conhecidos por responder de forma satisfatória a quase todo tipo de treinamento (Arazi 

& Asadi, 2011; Murlasits et al., 2012; Farinati et al., 2013;). 

Além disso, as pesquisas envolvendo indivíduos destreinados geralmente 

limitaram suas análises a frequências de treinamento de até três dias por semana (Ibañez 

et al, 2005; Candow & Burke, 2007; Di Francisco et al, 2007).
 
Vários estudos também 

ficaram restritos a investigar sujeitos em faixas etárias acima de 60 anos (Cunha & 

Gress, 2012, Fisher, et al., 2013, Farinatti, et al., 2013; Murlasits, et al., 2012; 

Difrancisco et al., 2007)  o que torna relevante as pesquisas com indivíduos mais 

jovens. 



Estudo 1 

21 

Outra questão que pode ser considerada é a influência do número de sessões 

semanais para resultados relacionados a ganhos de massa magra, redução de percentual 

de gordura e variações de flexibilidade. Um estudo de Fisher et al.
 
(2013) comparou a 

frequência semanal ideal de treinamento de ER  para resultados de percentual de 

gordura e massa magra. Em outras pesquisas foram verificadas somente força (Serra et 

al., 2015), massa magra (Murlasits et al., 2012; Candow & Burke, 2007)  e ainda força 

de membros superiores (MS) e inferiores (MI), além da flexibilidade (Cunha & Gress, 

2012). Assim, percebe-se que vários estudos verificaram respostas e variáveis distintas 

dos ER relacionados ao número de sessões semanais, porém para a prescrição de 

programas de ER serem bem sucedidas, é necessária uma atenção especial à aderência 

de seus praticantes. 

Aderência aos exercícios físicos em centros de bem estar para a saúde geral 

A aderência dos alunos aos programas de exercícios físicos tem sido uma 

preocupação por parte daqueles que gerenciam os mesmos em diversos setores, onde há 

um consenso geral de que a retenção de “clientes” é fundamental para o sucesso de uma 

organização (Ferrand et al., 2010).  A procura por uma academia para prática de EF 

(adesão) por um usuário, não é a parte mais difícil deste processo e sim, conseguir se 

“manter fiel” a esta prática (aderência) que depende de diversos fatores motivacionais 

tais como estética, lazer, saúde, terapêutico e profilático (Araújo et al., 2007). 

A aderência parece ser influenciada ainda por outros fatores, para Costa, (2011) 

e Gonçalves, Correia & Diniz, (2012) as mulheres costumam ter maior aderência aos EF 

do que os homens e o mesmo ocorre com os alunos mais novos abaixo de 25 anos e os 

mais velhos acima de 65 anos (Gonçalves  et al., 2012 ).   Estes mesmos autores 
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verificaram ainda, melhor taxa de aderência para os usuários que possuem um treino de 

maior duração quando comparados aos que treinam por menos tempo (Gonçalves  et al., 

2012 ). 

São inúmeras as variáveis que podem influenciar na aderência que vão desde a 

qualidade do serviço (Nuviala et al., 2012; Surujla & Dhurup, 2012), até a influencia 

dos amigos (Walsh, 2013). Estes fatores associados aos já mencionados acabam 

também influenciando diretamente em um aspecto de grande importância para os 

centros de bem estar, que é a questão da frequência semanal dos seus usuários. Neste 

contexto, um estudo de Gonçalves et al. (2012) observou que a maioria dos praticantes 

de EF inscritos em centros de bem estar, se exercita em média duas vezes por semana e 

aqueles que treinam por mais tempo, tendem a ter uma aderência maior ao EF. Este 

mesmo estudo, após uma análise com 2250 alunos, concluiu que grande parte dos sócios 

(40.3%; n=906) treina duas vezes por semana, se comparado a quem treina três vezes 

por semana (21.6%; n=487), quatro vezes por semana (13.9%; n=312) e aqueles com 

mais de quatro vezes por semana (15.4%; n=347). No entanto, os dados deste estudo 

sugerem que há sócios que não usufruem totalmente do clube e ainda que alguns sócios 

frequentem apenas uma vez por semana (6.5%; n=146) e outros só ocasionalmente 

(1.4%; n=32), (Gonçalves et al., 2012).  Tais informações contribuem para o 

entendimento de que a maioria dos praticantes tende a frequentar duas vezes por 

semana, embora estudos recentes apontem que a diminuição da frequência, pode 

influenciar negativamente na aderência do usuário (Carvalho, 2011; Walsh, 2013). 
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Conclusão 

Os benefícios dos exercícios físicos são indiscutíveis para a maioria dos adultos 

e a conscietização desta afirmativa, tem levado diversos setores, a investirem em 

programas de bem estar em orgãos públicos e empresas privadas. Estes programas 

oferencem diversas atividades e dentre elas os exercicios resistidos, tem se destacado 

como um meio eficiente e eficaz para alcançar os mais diversos objetivos.  

 A frequência semanal de treinamento deve ser controlada, afim de viabilizar a 

melhor aderência dos alunos a diversos tipos de programas. A frequencia semanal de 

duas vezes permite o desenvolvimento do bem estar e saúde e ao mesmo tempo é mais 

observada no usuário de programas de bem estar no local de trabalho. No entanto, 

observa-se uma escassez de estudos relacionados a diferentes frequencias semanais de 

exercícios resistidos, com períodos de intervenção maiores que 12 semanas, em 

diferentes gêneros e faixas etárias de trabalhadores. Assim, sugere-se um maior esforço 

investigativo no sentido de realizar estudos dentro deste contexto ampliando o espectro 

deste tema. 
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Estudo 2 - Efeito da frequência de treinamento sobre o ganho de força  

Resumo 

O objetivo do presente estudo foi comparar os efeitos de diferentes frequências sobre os 

ganhos de força em homens destreinados após oito meses de treinamento resistido em 

um Centro de Promoção de Saúde. Quarenta e cinco homens de meia-idade foram 

aleatoriamente direcionados a um dos três grupos: duas (G2; n = 18), três (G3; n = 17), 

e quatro sessões por semana (G4; n = 10). Cada grupo realizou o mesmo programa de 

treinamento resistido, com exceção da frequência de treinamento. Os testes de 10RM 

foram realizados em duas sessões não consecutivas para o supino, leg press e puxada 

frontal no início do estudo e após quatro e oito meses de treinamento de resistido. Todos 

os grupos apresentaram aumentos significativos nas cargas de 10RM para todos os 

exercícios (p <0,05). Os resultados deste estudo indicam que duas a quatro sessões de 

treinamento semanais são capazes de produzir ganhos de força significativos. Assim, as 

frequências mais baixas podem ser usadas como estratégia de aderência ao treinamento 

resistido para os indivíduos com pouca disponibilidade de tempo. 

 

Palavras-chave: desempenho, treinamento resistido, variáveis do treinamento. 
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Study 2 - The effects of resistance training frequency on strength gains 

Abstract 

The purpose of the present study was to compare the effects of different training 

frequencies on strength gains in untrained males after 8 months of resistance training on 

Health Promotion Center. Forty-five middle-age men were randomly assigned to one of 

3 training groups: 2 (G2; n = 18), 3 (G3; n = 17), and 4 sessions week (G4; n = 10). 

Each group performed the same resistance training program with the exception of the 

training frequency. The 10RM tests were conducted in 2 nonconsecutive sessions for 

the bench press, leg press, and lat pulldown exercises at baseline, and after 4 and 8 

months following resistance training. All three groups showed significant increases in 

10RM loads for all exercises (P<0.05). The findings of this study indicate that 2 to 4 

weekly training sessions produce significant strength gains. Thus, lower frequencies 

may be all that is necessary for individuals with short time to increase adherence and 

strength gains in untrained males.  

 

Key Words: performance, strength training, training variable. 
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Introdução 

O treinamento de resistido é um método eficiente para aumentar a força, 

potência e resistência muscular localizada, no entanto, os padrões de prescrição devem 

ser relacionados com os objetivos e necessidades individuais de cada participante 

(ACSM, 2011). Neste contexto, diversas variáveis de prescrição, como a frequência 

semanal, ordem dos exercícios, número de séries e repetições, intervalo de recuperação 

entre as séries, intensidade e volume devem ser cuidadosamente controladas e 

manipuladas (ACMS, 2009). A frequência de treinamento no treinamento resistido 

refere-se ao número de sessões realizadas durante um período de tempo específico, mas 

também pode ser caracterizada como o número de sessões por semana em que um único 

grupo muscular é treinado (Kraemer & Ratamess, 2004). 

A prescrição da frequência de treinamento depende do volume, intensidade, 

exercícios selecionados, nível de aptidão e capacidade de recuperação do indivíduo, 

ingestão nutricional e objetivos do treinamento (Kraemer & Ratamess, 2004). Estímulo 

excessivamente frequente nos mesmos músculos poderia interferir na recuperação 

adequada e prejudicar o desempenho por overtraining enquanto estímulos infrequentes 

poderiam permitir um tempo de recuperação excessivo e, finalmente, levar ao 

destreinamento. Para indivíduos iniciantes recomendam-se duas ou três sessões por 

semana de programa geral de treinamento resistido, envolvendo todos os principais 

grupos musculares (ACMS, 2009). Uma meta-análise realizada por Rhea et al. (2003) 

apoia estas recomendações, concluindo que os indivíduos destreinados apresentam 

ganhos máximos de força ao realizar três sessões de treino por semana para cada grupo 

muscular. 

Estudos prévios investigaram a influência da frequência de treinamento resistido 

na força (Gilam, 1981; Hunter,1985 Brait et al, 1989; Graves et al, 1990; Hofman et al, 
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1990; Tuci et al, 1992; DeRenne, et al, 1996; Carrol et al, 1998; Taffe et al, 1999; 

MacLester, Bishop & Guillians, 2000; Faigenbaum et al, 2002; Nakamura et al, 2007;  

Burt , Wilson & Willardson, 2007; Candow & Burke, 2007; Di Francisco, Werner & 

Douris, 2007; Murlasitis, et al, 2012; Farinati et al, 2013 & Fischer et al, 2013), 

composição corporal (Hunter, 1985; Hofman et al, 1990; Taffe et al, 1999; MacLester, 

et al, 2000; Candow & Burke, 2007 & Murlasitis et al, 2012), e desempenho funcional 

(Taffe et al, 1999; Farinati et al, 2013; Fischer et al, 2013 & Nakamura et al, 2007), em 

diversos modelos experimentais e populações. 

Nas pesquisas anteriores sobre este tema algumas dúvidas persistem devido à 

dificuldade de comparar os dados de diferentes estudos que tiveram diferentes modelos 

metodológicos experimentais. Por exemplo, alguns pesquisadores equalizaram o volume 

de treino semanal entre os grupos analisados (Hunter, 1985; MacLester, et al, 2000; 

Candow & Bureke, 2007). Este controle experimental aumenta a validade interna da 

pesquisa por examinar especificamente a influência da frequência de treinamento 

resistido nas respostas analisadas. Outros estudos não equalizaram o volume semanal 

entre os grupos. (Gillam, 1981; Brait et al, 1989; Graves et al, 1990; Tucci et al, 1992; 

DeRenne, et al, 1996; Taffe et al, 1999; Faigenbaum et al, 2002 Burt et al, 2007; Di 

Francisco et al, 2007; Nakamura et al, 2007; Murlasitis et al, 2012;;  Farinati et al, 2013 

& Fischer et al, 2013).  Assim, os grupos experimentais que tiveram um maior número 

de frequência no treinamento resistido, consequentemente, tiveram um maior volume de 

treinamento no final do estudo.  

A análise da quantidade de estímulo necessário para um ótimo desenvolvimento 

dos objetivos propostos depende do desempenho de um maior volume de treinamento 

semanal. Este conhecimento é importante porque o volume total de treinamento está 

diretamente relacionado com a quantidade de tempo que deve ser gasto para realizá-lo, 
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o que pode ser um fator importante na adesão a um programa de treinamento. Gillam 

(1981) examinou os ganhos de força no supino em homens destreinados após a 

realização de 18 séries de uma repetição máxima no mesmo exercício. Os indivíduos 

treinaram uma, duas, três, quatro ou cinco vezes por semana durante nove semanas e os 

resultados indicaram que o grupo que treinou cinco vezes por semana obteve maior 

ganho de força que os outros grupos. Isto sugere que um volume semanal mais elevado, 

obtido por meio de uma frequência mais elevada de treinamento, pode ser mais eficaz 

na promoção da adaptação, em contraste com a tradicional recomendação de não treinar 

o mesmo grupo muscular em dias consecutivos. Por outro lado, uma quantidade 

considerável de evidências demonstraram ganhos de força similares entre grupos que 

treinaram com diferentes frequências e volumes (Graves et al,1990; Tucci et al, 1992; 

DeRenne et al,1996; Taffe et al,1999; Burt et al, 2007; DiFrancisco et al, 2007; 

Nakamura et al, 2007; Murlasitis et al, 2012; Farinati et al, 2013 & Fischer et al, 2013). 

No entanto, a maioria dos estudos citados acima analisaram frequências de até três 

sessões por semana em períodos relativamente curtos de intervenção. Trabalhamos com 

a hipótese de que o treinamento mais frequente pode levar a maiores ganhos de força 

em longo prazo. Portanto, o objetivo do presente estudo foi comparar os efeitos de 

diferentes frequências de treinamento sobre os ganhos de força em indivíduos 

destreinados após oito meses de treinamento de resistido.  
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Métodos 

Sujeitos 

A amostra foi composta por 45 homens destreinados de meia-idade. Para 

inclusão no estudo, os indivíduos deveriam: a) não realizar o treinamento resistido a 

pelo menos um ano; b) não realizar qualquer tipo de exercício físico regular, além do 

treinamento resistido prescrito durante a participação no estudo; c) responder 

negativamente a todas as questões do Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-

Q) (Shepard, 1988); d) não apresentar quaisquer limitações à realização dos testes e do 

programa de treinamento; e) não usar qualquer suplemento nutricional ou auxílio 

ergogênico. Após a aplicação dos critérios de inclusão, os participantes foram 

aleatoriamente designados, de acordo com a ordem de chegada na apresentação e 

distribuídos  alternadamente em um dos três grupos. Sessenta sujeitos iniciaram a 

pesquisa mas apenas 45 completaram o estudo: duas sessões por semana (G2; n = 18), 

três sessões por semana (G3, n = 17), e quatro sessões por semana (G4; n = 10). O 

período de treinamento experimental durou oito meses e todos os sujeitos analisados 

concluíram, pelo menos, 95% de todas as sessões de treinamento. Os indivíduos que 

perderam mais de uma sessão de treinamento na mesma semana também foram 

excluídos da análise. As características da amostra por gênero e grupos analisados 

podem ser visualizadas na tabela 1: 

 Antes da coleta de dados, todos os sujeitos assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde (196/96). O desenho do estudo foi elaborado em conformidade com a Declaração 

de Helsinque, de 1964, revisada em 2008. Os procedimentos experimentais foram 
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aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio de Janeiro sob o 

parecer nº 14336713.9.0000.5257 em 11/06/2013.  

 

Tabela 2. 1: Características dos sujeitos (média ± desvio padrão). 

Grupos Idade (anos) Estatura (cm) Massa corporal (kg) 

G2
a
 (n=18) 39,4 ± 9.6 175,8 ± 4.8 82,8 ± 12.4 

G3
b
 (n=17) 44,4 ± 8.4 174,8 ± 6.1 79,5 ± 7.8 

G4
c
 (n=10) 40,3 ± 11.7 174,8 ± 6.1 85,4 ± 10.6 

a = duas sessões por semana; b = três sessões por semana; c = quatro sessões por 

semana. 

Teste de 10 repetições máximas (10RM) 

Os testes de 10RM foram realizados em duas sessões não consecutivas. Na 

primeira visita, após as medidas antropométricas, os indivíduos realizaram os primeiros 

testes de 10RM. Após 48 horas, os procedimentos foram repetidos para verificar a 

reprodutibilidade de carga. A maior carga alcançada nos dois testes foi considerada 

como a carga para 10 RM. Os participantes foram orientados a não realizar qualquer 

exercício ao longo do período de recuperação entre as sessões de testes, a fim de não 

interferir com os resultados obtidos. A ordem dos exercícios nos testes de 10RM foi: 

puxada frontal, leg press e supino na máquina (Technogym®, Italia). Os exercícios 

foram selecionados devido a sua disseminação em centros de treinamento pela 

facilidade de implementação. Além disso, optamos por exercícios envolvendo diferentes 

grupos musculares, o que permite avaliar a influência da frequência de treinamento nos 

mesmos. Durante os testes de 10RM, cada sujeito realizou um máximo de três tentativas 
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para cada exercício com cinco minutos de descanso entre as tentativas. Após a 

determinação da carga de 10RM para um exercício específico, um descanso de 10 

minutos era permitido antes da primeira tentativa do próximo exercício. Este protocolo 

de teste de 10RM foi usado anteriormente (Simão et al, 2005 & Bentes et al, 2012). 

Técnicas padronizadas foram seguidas para cada exercício. Resumidamente, a fim de 

minimizar os erros, foram adotadas as seguintes estratégias: a) instruções padronizadas 

sobre os procedimentos de teste foram fornecidas aos participantes antes do teste; b) os 

indivíduos receberam instruções padronizadas sobre a técnica do exercício; c) a posição 

do corpo foi mantida constante (por exemplo, a largura das mãos durante supino e a 

posição dos pés durante o leg press); d) incentivo verbal foi fornecido durante o 

procedimento de teste; e) a massa de todos os pesos e barras usadas foram determinados 

utilizando uma balança de precisão. Após quatro e oito meses, os procedimentos de 

10RM foram repetidos para examinar as melhorias na força. 

Protocolo de treinamento 

Todos os grupos foram familiarizados ao longo de uma semana (três sessões) 

com os exercícios, cargas e intervalos de recuperação adotados. O protocolo de 

treinamento consistiu de dois (terça e quinta-feira), três (segunda, quarta e sexta-feira) 

ou quatro (segunda, terça, quinta e sexta-feira) sessões por semana, em um total de oito 

meses de treinamento de resistido para todos os grupos. Todas as sessões de treinamento 

foram supervisionadas por um profissional de Educação Física com experiência em 

treinamento de resistido. O protocolo de treinamento incluiu oito exercícios realizados 

na seguinte ordem: puxada frontal, leg press, supino máquina, cadeira extensora, 

remada sentado máquina, cadeira flexora, desenvolvimento e abdominal crunch. 



Estudo 2 

32 

Exceto para os três primeiros exercícios da sequência, a ordem dos exercícios foi 

alternada a cada mês, mantendo sempre a metodologia de treinamento utilizada 

(alternando parte superior e inferior do corpo). Três séries de 10-12 repetições, foram 

realizadas para todos os exercícios, com a exceção do abdominal crunch, que foi 

realizada com 15-20 repetições. Além disso, o volume total de repetições semanais foi diferente, 

dependendo do número de sessões, para cada grupo (Tabela 2). As cargas de treinamento foram 

ajustadas sempre que o limite superior da zona repetições de treinamento era excedido. O 

intervalo de descanso entre as séries e exercícios foi de 60 segundos (Salles, 2009). Antes de 

cada sessão de treinamento, os sujeitos realizaram duas séries de 15 repetições com 50% da 

carga utilizada no primeiro e segundo exercícios da sequência  (Radelli et al., 2105).  

Análise estatística   

Foi realizado um teste de Levene para verificar a homogeneidade da amostra. Em 

seguida, uma análise de variância (ANOVA one way) de medidas repetidas foi utilizada para 

comparar as diferenças entre grupos para as variáveis dependentes? (antes do treinamento, após 

quatro e oito meses). O teste de Post Hoc de Tukey foi utilizado com o objetivo de identificar as 

diferenças. Como não foi encontrado pressuposto de esfericidade, foi utilizado então o valor F 

da epsilon Greenhouse-Geiser. O nível de significância adotado foi de p<0,05 e o software 

utilizado para a análise foi o SPSS versão 20.0. 

Resultados 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos no pré-treino para a 

idade, altura e massa corporal (p> 0,05) (Tabela 1). Todos os grupos apresentaram aumentos 

significativos nas cargas de 10RM para todos os exercícios após quatro e oito meses de 

treinamento (p <0,01). Além disso, não houve diferenças significativas entre os grupos (p = 



Estudo 2 

33 

0,497). No entanto, apesar de não ser significativamente estatístico, G4 apresentou maiores 

aumentos percentuais quando comparado ao G2 e G3 em cada período (4 e 8 meses). Cargas 

absolutas de 10RM e delta percentual são apresentados na Tabela 3.  
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Tabela 2. 2: Distribuição das sessões de treinamento na semana e volume total de repetições. 

Grupos Segunda  Terça Quarta Quinta Sexta VTR
d
 

G2
a
  

(n = 18) 
 Sessão 1  Sessão 2  467 repetições 

G3
b
  

(n = 17) 
Sessão 1  Sessão 2  Sessão 3 693 repetições 

G4
c
  

(n = 10) 
Sessão 1 Sessão 2  Sessão 3 Sessão 4 924 repetições 

a = duas sessões por semana; b = três sessões por semana; c = quatro sessões por semana; d = volume total de repetições (sete exercícios x número de 

sessões x três séries x 10-12RM + abdominal crunch x número de sessões x três séries x 15-20RM). 

 

 

Tabela 2. 3: Cargas de 10RM e percentual de mudança no pré e no pós-treinamento (quatro e oito meses). 

  Pré Quatro meses Oito meses 

Supino 

Grupos 10RM
d
 (kg) 10RM (kg) Delta (%) 10RM (kg) Delta (%) 

G2
a
 (n = 18) 41,7 ± 16,4 50,3 ± 14,0* 18,4 ± 9,7 57,4 ± 15,4*† 36,3 ± 15,6  

G3
b
 (n = 17) 38,8 ± 16,3 48,9 ± 18,1* 23,9 ± 6,3 59,5 ± 16,5*† 46,5 ± 16,4 

G4
c
 (n = 10) 39,0 ± 16,1 54,4 ± 16,9* 32,7 ± 6,1 62,8 ± 18,1*† 65,1 ± 19,7 

Leg press 

G2 (n = 18) 83,3 ± 21,4 101,4 ± 23,6* 22,8 ± 11,0 113,3 ± 26,6*† 30,4 ± 10,6 

G3 (n = 17) 88,2 ± 21,9 102,9 ± 23,9* 17,5 ± 12,4 112,5 ± 18,5*† 32,4 ± 13,7 

G4 (n = 10) 80,0 ± 25,4 97,8 ± 27,8* 23,9 ± 13,1 117,8 ± 30,5*† 45,4 ± 13,9 

Puxada 

G2 (n = 18) 50,1 ± 12,0 59,2 ± 11,9* 17,7 ± 11,4 67,4 ± 12,0*† 29,4 ± 12,7 

G3 (n = 17) 52,2 ± 12,8 62,2 ± 15,2* 17,3 ± 8,6 69,7 ± 17,0*† 32,0 ± 11,9 

G4 (n = 10) 54,5 ± 16,2 68,6 ± 16,7* 28,8 ± 14,2 77,5 ± 18,1*† 46,0 ± 16,9 

a = duas sessões por semana; b = três sessões por semana; c = quatro sessões por semana; d = repetições máximas;* Diferença significativa em relação ao 

pré-treinamento; † Diferença significativa em relação ao quarto mês de treinamento. 
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Discussão 

O principal objetivo deste estudo foi examinar os ganhos de força de homens 

destreinados após quatro e oito meses de treinamento resistido realizado em duas, três 

ou quatro sessões semanais. Após quatro e oito meses de treinamento resistido, as 

cargas para 10RM dos três exercícios aumentaram significativamente em relação ao 

pré-treinamento em todos os grupos analisados. Não foram observadas diferenças 

significativas nos ganhos de força entre os grupos no quarto e oitavo mês, embora o 

percentual de mudança do grupo que treinou quatro vezes por semana tenha sido maior 

do que o dos grupos envolvidos em duas e três sessões por semana. 

Estudos anteriores também analisaram a influência da frequência semanal do 

treinamento resistido os ganhos de força. Gillam (1981) examinou os efeitos de uma, 

duas, três, quatro e cinco sessões por semana no aumento de força no supino. Durante 

nove semanas, os indivíduos foram submetidos ao mesmo protocolo de treinamento, 

que consistiu de 18 séries de 1RM para o exercício supino. Após o período de 

treinamento, o grupo que realizou cinco sessões por semana apresentou maior ganho de 

força que os outros grupos. Confirmando este resultado, Hunter (1985) demonstrou que 

o treinamento mais frequente foi mais eficaz no desenvolvimento de força e resistência 

muscular no supino. Neste estudo, um dos grupos treinou três vezes por semana em dias 

alternados, enquanto o outro grupo treinou quatro vezes por semana em dias 

consecutivos. No entanto, o total de séries realizadas por semana era o mesmo para 

ambos os grupos, de modo diferente do estudo realizado por Gillam (1981). Em 

conjunto, esses dados sugerem que maiores frequências de treinamento resultam em 

melhorias superiores na aptidão muscular. Outro ponto importante a ser observado é a 
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duração da recuperação entre as sessões de treinamento. Nos dois estudos, os melhores 

resultados foram obtidos pelos grupos que treinaram em dias consecutivos, o que sugere 

que pode não ser necessário fornecer o intervalo mínimo de 48 horas entre as sessões 

envolvendo um único grupo muscular, como foi recentemente recomendado pelo 

posicionamento do American College of Sports Medicine (2011). 

Outros estudos analisando a variável frequência semanal de treinamento não 

apresentaram ganhos significativamente superiores de força nos grupos que treinaram 

mais sessões por semana, mesmo quando não havia controle do volume de treino 

semanal (Graves et al, 1990; De Renne et al,1996; Taffe,1999; Burt et al, 2007; Di 

Francisco et al, 2007; Murlasitis et al, 2012; & Fischer et al 2013). Esses dados 

corroboram com os resultados do presente estudo e demonstram que um maior volume 

de treinamento nem sempre resulta em ganhos significativamente maiores em força e 

aptidão, como geralmente é sugerido por outras evidências.  Esta informação é 

importante porque um dos principais argumentos para não se envolver em um programa 

de treinamento resistido é a disponibilidade de tempo. Muitas vezes acredita-se que, 

para alcançar resultados significativos, é necessário se exercitar vários dias por semana 

e por várias horas. No entanto, como pode ser observado nos resultados deste estudo, o 

grupo que treinou duas vezes por semana obteve ganhos tão importantes quanto o grupo 

que treinou quatro vezes por semana. Assim, indivíduos com pouco tempo podem ser 

incentivados a participar de rotinas menos frequentes e esperar a obtenção de ganhos de 

força significativos. Esta informação também é importante para órgãos públicos ou 

empresas com o objetivo de oferecer programas de bem-estar para as grandes massas 

populacionais. Programas menos frequentes e menos onerosos podem ser eficazes de 

ajudar no desenvolvimento de estratégias de intervenção que exijam menos 

investimento financeiro ou que possam abranger um maior número de participantes. 



Estudo 2 

37 

As variações percentuais demonstraram que o G4 obteve maior ganho de força 

em relação aos outros grupos em todos os momentos e em todos os exercícios, embora 

esta diferença não tenha sido significativa. No entanto, esta pode ser uma informação 

útil para os profissionais e para seus atletas e entusiastas do fitness, que poderiam 

desejar ganhos de força superiores do que o mínimo necessário para a saúde. 

A comparação entre os resultados atuais e os resultados de estudos anteriores 

que analisaram a frequência de ER é difícil devido aos diferentes modelos 

metodológicos adotados. Por exemplo, alguns autores têm escolhido igualar o volume 

semanal de treinamento (frequência x séries x repetições) entre os grupos experimentais, 

a fim de isolar a variável frequência de treinamento (Hunter, 1985; MacLester et al, 

2000 & Candow & Burke, 2007 ). No entanto, outros autores preferiram não controlar o 

volume semanal (Brezell & Thomas, 1989; Hoffman et al, 1990 & Faigenbaum et al, 

2002). No presente estudo, o volume de treinamento semanal não foi controlado, de 

modo que o volume de treinamento por sessão (séries × repetições) poderia ser mantida 

constante entre os grupos, podendo vir a influenciar os resultados. No entanto, isso pode 

ser uma limitação do presente estudo, pois os grupos que realizaram as frequências de 

treinamento mais altas também apresentaram os maiores volumes totais de treinamento 

no mesmo período, o que pode ter refletido diretamente nas pontuações obtidas. 

Conclusão 

Os resultados deste estudo indicam que duas a quatro sessões de treinamento semanais 

são capazes de produzir ganhos de força significativos. Assim, as frequências mais baixas 

podem ser usadas para os indivíduos com pouco tempo e para aumentar a adesão. Por outro 

lado, o percentual de aumento de força sugere que frequências superiores de treinamento podem 

ser úteis para melhorar os ganhos de força. 
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Estudo 3 - Influência da frequência semanal dos exercícios resistidos 

sobre a força, flexibilidade e composição corporal de participantes de 

um programa de bem estar corporativo  

Resumo 

O estudo teve como objetivo comparar o efeito de diferentes frequências semanais de 

exercícios resistidos (ER) sobre a força, flexibilidade e composição corporal em 

indivíduos destreinados, que participaram de um programa de bem estar corporativo 12 

semanas de intervenção. Para tal, foram selecionados 48 homens e 36 mulheres com 

idade entre 30 e 45 anos. A amostra foi dividida em quatro grupos que treinavam duas, 

três ou quatro vezes por semana, além de um grupo controle. Cada grupo realizou o 

mesmo programa de ER. Foram realizadas medidas antropométricas, teste de 10RM e o 

Teste de Sentar e Alcançar para análise das variáveis dependentes. Todos os grupos 

apresentaram aumentos significativos nas cargas de 10RM em todos os exercícios (p 

<0,05). Porém, não foram encontradas diferenças na compração intergrupos (p >0,05). 

A massa muscular não sofreu alterações significativas em nenhum dos grupos (p >0,05). 

O percentual de gordura foi reduzido apenas no grupo que treinou quatro vezes por 

semana (p <0,05). A flexibilidade aumentou nos grupos que treinaram duas, três vezes e 

quatro vezes por semana (p <0,05). Conclui-se que, em períodos de até 12 semanas e 

em indivíduos destreinados, até mesmo pequenas doses semanais de ER podem 

promover adaptações positivas em força e flexibilidade e que, quando o objetivo for 

redução do percentual de gordura, maiores frequências podem ser necessárias.  

 

Palavras-chave: frequência semanal, treinamento resistido, bem-estar corporativo 
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Study 3 - The influence weekly resistance training frequency has on 

strength, flexibility, and body composition of participants in a 

corporate wellness program 

Abstract 

The main objective of the study was to compare the effect of different weekly 

frequencies of resistance exercises (RE) on strength, flexibility, and body composition 

in untrained individuals who participated in a corporate wellness program after a three-

month period. Forty eight men and 36 women within the ages of 30 to 45 years old were 

selected and they were divided into four groups that trained either two, three or four 

times per week, and a control group. Each group followed the same RE program. 

Anthropometric measurements, 10RM tests and Sit and Reach Tests were done to 

analyze dependent variables. All groups presented significant increases in 10RM loads 

in all exercises (p < 0.05) and no differences were noted between groups (p < 0.05). 

Muscle mass was not significantly altered in any of the groups (p > 0.05). Body fat 

percentage was only reduced in the group that trained four times per week (p < 0.05). 

Flexibility increased in groups that trained two, three and four times per week (p <0.05). 

It was concluded that in a period of up to twelve weeks and for untrained individuals, 

even small weekly doses of RE can promote positive adaptations in strength and 

flexibility and that when it comes to reducing body fat percentage, more frequency may 

be necessary.  

 

Key Words: weekly frequency, resistance training, wellness corporate 
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Introdução 

O número de pesquisas envolvendo os exercícios resistidos (ER) vem 

aumentando significativamente nas últimas décadas. Com isso, cresce a importância 

dada pelos órgãos competentes a esta modalidade de treinamento no contexto da 

promoção da saúde. Instituições como o American Collegeof Sports Medicine (ACSM) 

respaldam o valor do ER para a melhoria da saúde. Em sua mais recente recomendação, 

o ACSM menciona que as evidências científicas demonstram que os benefícios do 

exercício para melhoria e manutenção da saúde e condicionamento físico são 

indiscutíveis, tendo o ER sua importância em produzir ganhos de força, massa 

muscular, redução de gordura e melhoria da flexibilidade, componentes cada vez mais 

importantes para a saúde de forma geral (ACSM, 2011). 

Apesar do crescente corpo de evidências favoráveis ao ER e à ampla divulgação 

midiática dos benefícios proporcionados por sua prática, aderir a um programa de 

treinamento tem sido um desafio para as pessoas e um dos principais argumentos é a 

escassez de tempo.  A frequência semanal de treinamento (número de sessões realizadas 

durante uma semana) pode ter influência na obtenção de objetivos variados e deve ser 

estudada com o intuito de se verificar o efeito dose-resposta do ER. 

Diversos estudos tem procurado comparar a influência de diferentes números de 

sessões semanais no desenvolvimento de força. Esses trabalhos possuem amostras com 

indivíduos destreinados em diversas faixas etárias (Taaffe et al., 1999; McLester, 

Bishop & Guilliams, 2000; Faigenbaum et al., 2002; Nakamura et al., 2007; Burt, 

Wilson & Willardson, 2007; Candow & Burke, 2007; Di Francisco, Werner & Douris, 

2007; Arazi & Asadi, 2011; Murlasits, Reed & Wells, 2012; Farinatti et al., 2013 & 

Fisher et al., 2013) e alguns, além da força, também abordaram as mudanças na 

composição corporal (McLester et al., 2000; Okada et al., 2008 & Arazi & Asadi, 
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2011;). No entanto, observa-se menor número de estudos dentro desse escopo que 

abordem adultos na faixa etária de meia idade e que tenham investigado 

simultaneamente o somatório das variáveis mencionadas anteriormente. Benton et al. 

(2011) encontraram resultados semelhantes em força e massa magra na comparação de 

duas e três sessões semanais de ER realizado por mulheres de meia-idade durante oito 

semanas. Em outro estudo, Serra et al. (2015) avaliaram o efeito da frequência semanal 

do ER na força de homens de meia-idade. Os grupos treinaram duas, três e quatro vezes 

por semana durante oito meses e, ao final do experimento, concluiu-se que duas a quatro 

sessões semanais eram capazes de produzir ganhos significativos em força. Em ambos 

os estudos, houve uma limitação em relação às variáveis investigadas, assim como o 

número de sujeitos e ao gênero.  

Nota-se também a escassez de estudos que avaliam o efeito da frequência 

semanal do ER sobre a flexibilidade. Santos et al. (2010) reportaram ganhos em 

flexibilidade provenientes da execução exclusiva de ER durante oito semanas em 

mulheres sedentárias na faixa etária de 24 a 26 anos, porém o estudo não comparou 

diferentes frequências semanais, limitando o programa de treinamento apenas em três 

vezes por semana. Em outro estudo, Simão et al. (2011) avaliaram mulheres sedentárias 

na faixa etária de 34 anos e, após 16 semanas de ER, concluíram que é possível manter 

e até mesmo aumentar o nível de flexibilidade após o treinamento. Em investigação 

semelhante com homens jovens, Júnior, Leite & Reis (2011) demonstraram melhora no 

desempenho no Teste de Sentar e Alcançar após dez semanas de ER. Como mencionado 

anteriormente, estes estudos não avaliaram os efeitos de diferentes frequências 

semanais.  

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi comparar a influência de diferentes 

frequências semanais de ER sobre a força, flexibilidade e composição corporal de 
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homens e mulheres destreinados na faixa etária de 30 a 45 anos, participantes de um 

programa de bem estar corporativo. 

Materiais e métodos 

Participantes 

Participaram deste estudo 84 sujeitos (48 homens e 36 mulheres) destreinados, 

com idade entre 30 e 45 anos. Após a aplicação dos critérios de inclusão, os 

participantes foram aleatoriamente designados, de acordo com a ordem de chegada na 

apresentação e distribuídos  alternadamente em um dos quatro grupos:grupo controle 

(GC) (n=10, 5 homens e 5 mulheres), grupo que treinou duas vezes por semana (G2) 

(n=26, 14 homens e 12 mulheres), grupo que treinou três vezes por semana (G3) (n=32, 

22 homens e 10 mulheres) e grupo que treinou quatro vezes por semana (G4) (n=16, 7 

homens e 9 mulheres). Para serem incluídos na amostra os sujeitos deveriam ser 

aparentemente saudáveis, não apresentar limitações ou dificuldade motora, não 

apresentar cardiopatias e/ou doenças crônicas, não terem realizado em ER por pelo 

menos um ano e responderem negativamente a todas as questões do Physical Activity 

Readiness Questionnarie (PAR-Q) (Shepard, 1988). Os indivíduos também deveriam 

concordar em não praticar qualquer tipo de exercício físico regular além do treinamento 

resistido prescrito durante a participação no estudo, bem como abster-se do consumo de 

qualquer suplemente nutricional. A taxa de aderência ao treinamento da amostra foi em 

torno de 95%. As características da amostra por gênero e grupos analisados podem ser 

visualizadas nas tabelas 1 e 2: 
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Tabela 3. 1: Características dos sujeitos do sexo masculino (média ± desvio padrão). 

Grupos Idade (anos) Estatura (cm) Massa Corporal (Kg) 

Controle 
a 
(n = 5) 40 ± 10 181,3 ± 5,4 93,74 ± 11,28 

G2 
b
 (n = 14) 37 ± 9 178,5 ± 7,3 86,70 ± 16,35 

G3 
c
 (n = 22) 36 ± 12 176,3 ± 5,8 83,28 ± 12,62 

G4 
d
 (n = 7) 34 ± 7 176,34 ± 2,8 78,91 ± 9,43 

 

 

Tabela 3. 2: Características dos sujeitos do sexo feminino (média ± desvio padrão). 

Grupos Idade (anos) Estatura (cm) Massa Corporal (Kg) 

Controle 
a 

(n = 5) 42,4 ± 13 157,6 ± 9,0 71,28 ± 19,50 

G2 
b
 (n = 12) 33,5 ± 6 164,4 ± 4,1 60,60 ± 6,58 

G3 
c
 (n = 10) 32 ± 5 165,1 ± 5,8 59,42 ± 5,64 

G4 
d
 (n = 9) 35,7 ± 4 162,8 ± 4,7 63,17 ± 8,25 

 

Todos os sujeitos assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

conforme resolução 466/2012 do CONEP. O desenho do estudo foi elaborado em 

conformidade com a Declaração de Helsinque, de 1964, revisada em 2008. Os 

procedimentos desta pesquisa foram aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro sob o parecer nº 14336713.9.0000.5257 em 11/06/2013. 
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Procedimentos 

Inicialmente foram realizadas as medidas de estatura, massa corporal total, 

dobras cutâneas e perímetros corporais utilizando, respectivamente, balança mecânica 

com estadiômetro (Filizola®, Brasil), compasso de dobras cutâneas com precisão de 0,1 

mm (Cescorf®, Brasil) e trena metálica (Cescorf®, Brasil). Para a avaliação da 

flexibilidade foi aplicado o Teste de Sentar e Alcançar utilizando banco de Wells 

(Cardiomed®, Brasil). Os testes de 10RM foram realizados em equipamento de 

treinamento resistido (Technogym®, Italia). 

Foram realizadas medidas de estatura, massa corporal total, dobras cutâneas e 

perímetros corporais. Todos os procedimentos de medidas antropométricas foram 

realizados em acordo com as normas da Sociedade Internacional para o Progresso da 

Cineantropometria (International Society for Advancement in Kinanthropometry 

[ISAK]). A coleta dos dados antropométricos foi realizada nos períodos pré e pós-

treinamento (após três meses de intervenção). O percentual de gordura foi computado 

através da equação de Jackson & Pollock (2004) para sete dobras cutâneas. Com o 

objetivo de verificar a reprodutibilidade da mensuração das dobras cutâneas, o erro 

técnico de medição intra-avaliador (ETMintra) foi aferido. Para tal, vinte voluntários da 

amostra foram avaliados em dois dias diferentes, no mesmo período do dia (manhã) e 

pelo mesmo avaliador. O cálculo do ETMintra foi estabelecido com base nos 

procedimentos recomendados por  Perini et al. (2005). 

Antes da realização do teste de flexibilidade de sentar e alcançar, foi realizado 

um protocolo de aquecimento composto por quatro exercícios de alongamento estático, 

direcionados aos grupamentos musculares envolvidos na avaliação (ACSM, 2013). 

Sendo assim, foram realizados alongamentos para os flexores dos quadris, quadríceps, 

posteriores das coxas e panturrilhas. Eram realizadas duas séries de cada exercício com 
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manutenção de dez segundos no ponto de leve desconforto. Um intervalo de dez 

segundos era fornecido entre cada série. 

O teste de sentar e alcançar foi realizado com o indivíduo sentado com os pés 

apoiados firmemente contra a caixa de teste, mantendo os joelhos estendidos e uma mão 

apoiada sobre a outra. O avaliado era orientado a realizar a flexão anterior do tronco 

sobre o quadril, avançando à frente e deslizando as mãos ao longo da régua de medição. 

Foram realizadas três tentativas com dez segundos de intervalo entre as mesmas e a 

melhor marca era considerada (ACSM, 2013). Os dados coletados durante a primeira 

avaliação não eram disponibilizados ao avaliador com o intuito de prevenir viés de 

informação durante as medidas efetuadas no pós-treinamento. 

Todos os grupos passaram por uma semana (três sessões) de familiarização com 

os exercícios. Tal procedimento foi adotado para garantir que todos os avaliados fossem 

adaptados à sequência de exercícios, cargas e intervalos utilizados. 

Posteriormente a esta fase, os indivíduos foram avaliados no teste e reteste de 

10RM, em duas sessões não consecutivas, a fim de verificar a reprodutibilidade do 

teste. Um intervalo de 48 horas foi fornecido entre as sessões. Durante esse período, os 

participantes foram orientados a não se exercitar, visando não interferir nos resultados 

obtidos. Os exercícios foram testados na seguinte ordem: puxada aberta pela frente no 

pulley alto, leg press e supino na máquina. Os exercícios foram selecionados devido à 

sua disseminação em centros de treinamento e por serem relativamente de fácil 

execução. Além disso, optou-se por exercícios que envolvessem diferentes grupamentos 

musculares, para permitir avaliar a influência da frequência de treinamento sobre tais 

grupamentos. A carga para 10RM foi determinada em até três tentativas com o intervalo 

entre as mesmas de cinco minutos. Após a obtenção da carga para 10RM em um 

determinado exercício, intervalos não inferiores a 10 minutos foram obedecidos antes de 
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passar-se ao teste no exercício seguinte. Foi considerada como 10RM a maior carga 

alcançada em um dos dois dias de teste.  

Visando reduzir a margem de erro nos testes de 10RM, foram adotados o 

protocolo a seguir : a) instruções padronizadas foram fornecidas antes do teste, de modo 

que o avaliado ficasse ciente de toda a rotina que envolvia a coleta de dados; b) o 

avaliado foi instruído sobre a técnica de execução do exercício; c) o avaliador deveria 

estar atento quanto à posição adotada pelo praticante no momento da medida, pois 

pequenas variações no posicionamento das articulações envolvidas no movimento 

poderiam acionar outros músculos, levando a interpretações errôneas dos escores 

obtidos; d) estímulos verbais foram realizados a fim de manter alto o nível de 

estimulação; e) os pesos adicionais utilizados no estudo foram previamente aferidos em 

balança de precisão (Simão et al., 2012). 

Após o período de testes foi iniciado o período de intervenção. O programa de 

treinamento foi composto por oito exercícios executados na seguinte ordem: puxada 

aberta pela frente no pulley alto, leg press, supino na máquina, cadeira extensora, 

remada sentada, cadeira flexora, desenvolvimento sentado e abdominal (quadro 1). 
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Quadro 3. 1: Desenho experimental do estudo 
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1. Puxada aberta pela frente no pulley 

2. Leg press 

3. Supino na máquina 

4. Cadeira extensora 

5. Remada sentada 

6. Cadeira flexora 

7. Desenvolvimento sentado 

8. Abdominal 

 

 

Com exceção dos três primeiros exercícios, todos os outros tiveram a ordem de 

execução alternada a cada mês (mantendo o princípio do método alternado por 

segmento). Os participantes realizaram três séries de 10-12 repetições, com exceção do 

exercício abdominal que foi executado a 15-20 repetições. As cargas eram reajustadas 

sempre que o limite superior da zona de treinamento era ultrapassado (Radelli et al.., 

2015). O intervalo entre as séries e os exercícios foi de 60 segundos (Salles et al., 2009). 

Antes de cada sessão de treinamento os sujeitos realizavam duas séries de 

aquecimento específico (15 repetições com 50% da carga utilizada no primeiro e 

segundo exercício da sequência) (Radelli et al., 2015). Todas as sessões eram 

supervisionadas por um profissional de Educação Física experiente em exercício 

resistido. Ao término do período de três meses de treinamento, todos os procedimentos 
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utilizados para o teste de 10 RM foram repetidos, a fim de verificar possíveis ganhos de 

força. 

Analise estatística 

O coeficiente de correlação intra-classe (CCI) foi computado para se verificar a 

reprodutibilidade dos testes de 10RM. Todos os dados foram apresentados pela média e 

desvio padrão. Para verificar a normalidade e a homogeneidade dos dados foram 

realizados os testes de Kolmolgorov-Smirnov e de Bartlett, respectivamente. Uma vez 

que os dados de composição corporal e flexibilidade seguiram distribuição normal de 

probabilidade e atenderam ao critério de homogeneidade, optou-se por utilizar testes 

paramétricos nas comparações dos momentos pré e pós-treinamento, assim como entre 

os grupos. O mesmo não ocorreu com os dados referentes aos testes de 10RM, que não 

seguiram uma distribuição normal, optando-se pelos testes não paramétricos. Sendo 

assim, a fim de verificar as diferenças entre os momentos pré e pós-treinamento para 

cada grupo, foi utilizado um teste-t pareado para comparação dos dados antropométricos 

e do Teste de Sentar e Alcançar. Para verificar as diferenças entre os momentos pré e 

pós-treinamento nos testes de 10RM, foi realizado o teste não paramétrico de Wilcoxon. 

Com objetivo de comparar as diferentes intervenções entre os grupos, foi 

realizado o computo do delta médio (Δ) para cada grupo. Desse modo, foi utilizada uma 

ANOVA oneway (grupos) seguida do teste Post Hoc de Tukey para localizar uma 

possível diferença dos dados antropométricos e Sentar e Alcançar. Na comparação dos 

dados referentes ao teste de 10RM, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis seguido de 

um teste de Mann-Whitney, com correção de Bonferroni se necessário. Em todos os 
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casos adotou-se como nível de significância estatística p < 0,05. O software utilizado 

para as análises foi o SPSS versão 20.0. 

Adicionalmente, cálculos de tamanho do efeito (TE) foram realizados para 

determinar a magnitude das diferenças. Foi adotada a escala proposta por Rhea (2004) 

para classificar a magnitude do tamanho do efeito. Tabela 3. 

 

Tabela 3. 3: Classificação do tamanho do efeito ( Rhea M. R., 2004). 

Magnitude Destreinados 

Recreacionalmente 

treinados 

Treinados 

Trivial < 0,50 < 0,35 < 0,25 

Pequeno 0,50 – 1,25 0,35 – 0,80 0,25 – 0,50 

Moderado 1,25 – 1,9 0,80 – 1,50 0,50 – 1,0 

Grande > 2,0 > 1,50 > 1,0 

Resultados 

O CCI se mostrou elevado entre os testes e reteste de 10RM na situação pré-

treinamento (r= 0,96) e pós-treinamento (r = 0,98). As cargas para 10RM aumentaram 

nos três exercícios testados após o período de três meses de treinamento em todos os 

grupos (p<0,05; Tabela 4), exceto para o GC. Não foram observadas diferenças 

significativas na comparação intergrupos (p>0,05; Tabela 4). Os deltas médios foram 

maiores em função da frequência semanal, indicando maior ganho de força no G4. Com 

relação ao tamanho do efeito, os resultados após três meses de treinamento foram de 

“trivial” a “pequeno” para todos os grupos. 
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O percentual de gordura não se alterou após o período de intervenção no GC, G2 

e G3 (p>0,05; Tabela 5). Apenas o G4 experimentou redução significativa no percentual 

de gordura após três meses de treinamento (p<0,05; Tabela 5). A comparação 

intergrupos demonstrou ausência de diferença entre os grupos GC, G2 e G3 (p>0,05; 

Tabela 5). Foram encontradas diferenças significativas entre o G4 e o GC (p<0,05; 

Tabela 5). A massa muscular não sofreu alterações significativas em nenhum dos 

grupos (p>0,05; Tabela 5). No GC ocorreu aumento do perímetro abdominal após três 

meses (p<0,05; Tabela 5). Não foram observadas diferenças na comparação intergrupos 

dessa variável (p>0,05). O tamanho do efeito foi “trivial” (Rhea, 2004) para todas as 

variáveis. 

No Teste de Sentar e Alcançar, o G2, G3 e G4 apresentaram diferenças 

significativas na comparação intragrupos (p<0,05; Tabela 5). A comparação intergrupos 

não demonstrou diferença significativa (p>0,05; Tabela 5). Para todos os grupos de 

intervenção foi observado um tamanho do efeito classificado como “trivial”.  

 

Tabela 3. 4: Resultados dos testes de 10RM  

Puxada aberta pela frente no pulley 

 Pré-treinamento Pós-treinamento TE Δ 

GC (n=10) 37,7 ± 16,4 36,0 ± 16,2 -0,10 (trivial) -4,5 

G2 (n=26) 42,6 ± 20,7 48,5 ± 20,7
*
 0,30 (trivial) 13,7

#
 

G3 (n=32) 44,4 ±13,9 51,3 ± 13,9
*
 0,49 (trivial) 15,4

#
 

G4 (n=16) 40,6 ± 20,3 48,6 ± 21,8
*
 0,39 (trivial) 19,5

#
 

Supino na máquina 

GC (n=10) 37,7 ± 21,9 36,3 ± 21,9 -0,06 (trivial) -3,8 

G2 (n=26) 41,2 ± 25,6 49,9 ± 30,2
*
 0,33 (trivial) 21,2

#
 

G3 (n=32) 45,6 ±20,8 59,7 ± 25,1
*
 0,67 (pequeno) 30,9

#
 

G4 (n=16) 42,1 ± 27,9 55,6 ± 36,2
*
 0,48 (trivial) 32,1

#
 

Leg press 

GC (n=10) 101,0 ± 25,6 98,3 ± 24,4 -0,10 (trivial) -2,7 

G2 (n=26) 108,9 ± 49,1 128,9 ± 54,5
*
 0,40 (trivial) 18,2

#
 

G3 (n=32) 120,2 ±48,0 149,0 ± 57,7
*
 0,59 (pequeno) 24,0

#
 

G4 (n=16) 128,8 ±55,4 168,1 ± 89,0
*
 0,70 (pequeno) 30,6

#
 

Os dados estão representados em kg; TE: tamanho do efeito; Δ: delta médio; *Diferença estatisticamente 

significativa na comparação do pré-treinamento e pós-treinamento; #Diferença estatisticamente 

significativa na comparação ao GC em 3 meses de treinamento 
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Tabela 3. 5: Resultados de composição corporal e do teste de sentar e alcançar 

Percentual de gordura (%) 

 
Pré-

treinamento 

Pós-

treinamento 
TE Δ 

GC (n=10) 28,6 ± 10,2 29,6 ± 9,9 0,10 (trivial) 1,0 

G2 (n=26) 22,4 ± 6,6 22,5 ± 6,9 0,01 (trivial) 0,1 

G3 (n=32) 20,2 ± 5,9 19,7 ± 5,6 -0,07 (trivial) -0,5 

G4 (n=16) 22,4 ± 7,9 20,8 ± 7,4
*
 -0,19 (trivial) -1,6

#
 

Massa muscular (kg) 

GC (n=10) 28,7 ± 9,4 28,9 ± 9,5 0,02 (trivial) 0,2 

G2 (n=26) 29,5 ± 7,6 29,7 ± 8,1 0,03 (trivial) 0,2 

G3 (n=32) 31,1 ± 6,3 31,5 ± 6,4 0,06 (trivial) 0,4 

G4 (n=16) 27,6 ± 5,5 28,2 ± 6,1 0,09 (trivial) 0,6 

Perímetro abdominal (cm) 

GC (n=10) 97,8 ± 13,4 100,4 ± 13,2
*
 0,18 (trivial) 2,6 

G2 (n=26) 88,3 ± 11,5 88,7 ± 12,8 0,03 (trivial) 0,4 

G3 (n=32) 89,5 ±12,2 89,4 ± 11,3 -0,01(trivial) -0,1 

G4 (n=16) 86,6 ± 9,5 85,0 ± 8,2 -0,16 (trivial) -1,6 

Teste de Sentar e Alcançar (cm) 

GC (n=10) 19,8 ± 12,2 20,9 ± 12,6 0,09 (trivial) 1,1 

G2 (n=26) 21,7 ± 6,7 23,2 ± 5,8
*
 0,24 (trivial) 1,5 

G3 (n=32) 25,3 ± 8,9 26,6 ± 8,7
*
 0,14 (trivial) 1,3 

G4 (n=16) 25,8 ± 9,7 27,5 ± 9,2* 0,16 (trivial) 1,7 

TE: tamanho do efeito; Δ: delta médio; 
*
Diferença estatisticamente significativa na 

comparação do pré-treinamento e pós-treinamento. #Diferença estatisticamente 

significativa na comparação ao GC em 3 meses de treinamento. 

 

Discussão 

Os achados obtidos no experimento revelaram aumento significativo na força 

nas três frequências semanais investigadas, sem diferença significativa entre os grupos, 

o que indica que, para indivíduos destreinados, um pequeno volume de treinamento 

pode ser suficiente para induzir adaptações positivas para esta variável. Na composição 

corporal, não foram observadas mudanças na massa muscular e perímetro abdominal 

após o período de intervenção. No entanto, o percentual de gordura sofreu redução 
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significativa apenas no G4, indicando, nesse caso, a importância de uma maior dose de 

treinamento para repercussões nesta variável. Com relação à flexibilidade, foi observado 

melhora no desempenho no Teste de Sentar e Alcançar no G2, G3 e G4.  

Apesar da ausência de significância estatística na comparação intergrupos nos 

ganhos de força, foi observado efeito dose-reposta no delta médio no presente estudo. 

Taaffe et al. (1999) reportaram um aumento da força em exercícios de membro superior 

e inferior para grupos de idosos que treinaram  durante 24 semanas, com frequência 

semanal de uma, duas ou três vezes. Os autores não observaram diferenças 

significativas na comparação intergrupos. McLester et al. (2000) também avaliaram 

ganhos de força proveniente de diferentes frequências semanais de ER. Seus resultados 

reportam aumentos para todos os exercícios testados, destacando-se o leg press como o 

único a apresentar diferença significativa na comparação entre os grupos (uma x três 

vezes por semana). Os voluntários eram adultos jovens com experiência em ER e o 

período de intervenção foi de 12 semanas.  

Resultados semelhantes aos supracitados, relatando aumentos de força 

proveniente de períodos de, no mínimo, oito semanas de ER e comparando uma, duas e 

três sessões semanais, têm sido descritos na literatura (Di Francisco et al., 2007; Arazi 

& Asadi, 2011; Murlasits et al., 2012). Esses estudos, assim como o presente trabalho, 

não observaram diferenças significativas entre os grupos testados para ganhos de força 

de membros superiores e inferiores. Uma possível explicação é que o desenvolvimento 

de força não depende apenas da frequência semanal, mas também de fatores como, por 

exemplo, o intervalo de recuperação entre cada sessão (Bishop, Jones & Woods, 2008) e 

o nível inicial de força dos participantes (Murlasits et al., 2012).  

Com relação ao percentual de gordura, somente no G4 foi observada redução 

significativa após o período de intervenção. Em parte esses resultados corroboram aos 
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estudos que analisaram a relação do número de sessões semanais e sua influência no 

percentual de gordura. McLester et.al (2000) comparou o efeito de ER realizado uma e 

três vezes por semana na composição corporal e força de homens e mulheres com idade 

entre 20 e 30 anos. A intervenção durou 12 semanas, sendo composta por nove 

exercícios para membros inferiores e superiores realizados a 80% de 1RM, com mesmo 

volume semanal por grupo. Seus resultados revelam não haver diferença entre os grupos 

para as variáveis analisadas. No estudo de Benton et al. (2011) foi avaliado o efeito de 

três e quatro vezes por semana de ER na composição corporal e na força de mulheres de 

meia idade. Seus resultados indicaram melhoras na composição corporal. No entanto, a 

comparação intergrupos não apresentou diferenças significativas. Embora os resultados 

do estudo de Benton et al. (2011) sejam concordantes com o presente trabalho, ressalta-

se que os autores utilizaram programas de ER diferentes para os grupos com objetivo de 

manter o mesmo volume semanal de exercícios. No presente trabalho utilizou-se o 

mesmo programa de ER para todos os grupos, fazendo com que o volume semanal fosse 

diferente entre os mesmos em função da frequência semanal. Fisher et al. (2013) 

estudou mulheres acima de 60 anos com intervenção de exercícios aeróbios e de força 

para determinar a frequência ideal de treinamento, comparando uma, duas e três vezes 

por semana em 16 semanas de treinamento. Não foram encontradas diferenças 

significativas entre os três grupos em relação ao percentual de gordura. O que corrobora 

com nosso estudo, no que diz respeito às diferenças entre os grupos de duas e três vezes 

por semana, onde também não foram encontradas significâncias. Nesse contexto, os 

resultados acima citados se encontram em acordo com os observados neste trabalho, 

reforçando que a diferença entre o número de sessões semanais com relação ao efeito de 

redução do percentual de gordura estaria relacionado com uma frequência semanal de 

ER igual ou superior a quatro vezes na semana. 
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No que tange os resultados observados com relação à massa muscular e 

perímetro abdominal, embora não tenham sido encontradas diferenças significativas na 

comparação entre os grupos, constatou-se a presença do efeito dose-resposta em função 

do aumento do delta médio nos grupos de maior frequência semanal. Tal achado está de 

acordo com estudos anteriores que também não encontraram diferenças significativas 

para massa muscular e perímetro abdominal entre os grupos avaliados, com frequência 

semanais variando entre uma a três vezes e períodos de treinamento entre oito e 16 

semanas (McLester et al., 2000; Murlasits et al., 2012; Fisher et al., 2013). 

No Teste de Sentar e Alcançar foi observado aumento para G2, G3 e G4. Os 

resultados observados no presente estudo podem ser interpretados, uma vez que a 

variação dos valores antes e depois do ER foi pequena, como uma associação do ER 

com a manutenção dos níveis de flexibilidade. Este resultado tem sido reportado pela 

literatura prévia (Barbosa et al., 2002; Simão et al., 2011 & Kim et al., 2011). Em outro 

estudo sobre o tema, Simão et al. (2011) investigaram o efeito do ER, exercícios de 

alongamento e treinamento combinado sobre a flexibilidade. O treinamento teve 

duração de quatro meses, foi realizado três vezes na semana e os resultados foram de 

aumento na flexibilidade para os grupos que se exercitaram e manutenção para o 

controle.  

Os aspectos fisiológicos relacionados às adaptações da flexibilidade ao ER ainda 

não são bem estabelecidos (Simão et al., 2011) Preconiza-se que adaptações do 

componente músculo-tendão, assim como o músculo em si, sejam responsáveis pelo 

aumento da amplitude de movimento de uma articulação (Chan, Hong & Robinson 

2001; Noóbrega, Paula & Carvalho, 2005).  Sendo assim, é possível que o ER, 

dependendo da forma como é executado, induza a adaptações do complexo musculo-

tendão, favoráveis à manutenção ou evolução da flexibilidade. 
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Os resultados encontrados pelo presente trabalho indicam que a flexibilidade 

pode ser mantida com a prática do ER. Essa hipótese é relevante ao se considerar a faixa 

etária analisada e a presença de ambos os gêneros. Muitos trabalhos que reportam 

aumentos de flexibilidade, provenientes do ER, avaliaram indivíduos mais velhos e do 

gênero feminino (Barbosa et al., 2002; Fatouros et al., 2006; Santos et al., 2010; Simão 

et al., 2011).  

Conclusão 

Ao comparar os efeitos dose-resposta, observou-se melhoria para as variáveis 

investigadas, influenciada positivamente pelo número de sessões semanais de ER. No 

entanto, os resultados apresentados para duas e três vezes por semana são muito 

semelhantes, constatando-se diferença significativa a partir de quatro vezes por semana 

apenas para a variável percentual de gordura. 

Considerando-se uma intervenção com ER em Centros de Promoção de Saúde 

(CPS), estes resultados suportam a ideia de que a frequência mínima de duas vezes por 

semana produz resultados positivos para saúde dos trabalhadores, principalmente para 

aqueles tem pouco tempo disponível. 
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Artigo 4 - O impacto da prática dos exercícios resistidos na saúde geral 

dos participantes de programas de bem estar corporativo 

Resumo 

 Programas de exercício físico têm sido criados para favorecer a saúde física e mental. 

Dentre estes, os Exercícios Resistidos (ER), são promotores da saúde orgânica e 

psicológica. O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto da prática dos ER em 

diferentes números de sessões semanais (2, 3 e 4 vezes), com duração de 12 semanas, na 

saúde psicológica de trabalhadores participantes de um programa de bem estar 

corporativo.  Foram selecionados 77 sujeitos, 33 mulheres e 44 homens, entre 30 e 45 

anos, trabalhadores participantes de um programa de bem estar corporativo. Os 

indivíduos foram divididos aleatoriamente e classificados em grupo controle (n = 10) e 

mais três grupos (G2, G3 e G4), de acordo com a frequência semanal de treinamento de 

2, 3 e 4 vezes por semana. Os grupos foram submetidos ao treinamento com ER, 

composto por oito exercícios com intensidade média de 10 RM e duração de 12 

semanas. O Questionário de Saúde Geral com 12 itens (QSG-12) foi aplicado antes e ao 

final do período de intervenção. Os resultados do QSG-12 foram computados no 

formato de escala Likert. Foram observadas diferenças estatisticamente significativas, 

entre os momentos pré e pós-intervenção para todos os grupos, indicando uma melhoria 

da saúde psicológica, sendo esta um pouco maior para o G4. Os dados revelaram que os 

ER são capazes de melhorar o estado psicológico de seus praticantes após três meses de 

treinamento e que a frequência semanal, teve pouca influência nesta melhora, embora o 

grupo que treinou mais vezes na semana tenha apresentado um nível um pouco mais 

elevado de bem estar psicológico. 

 

Palavras Chave: exercícios resistidos, saúde psicológica e corporativo. 

  



Estudo 4 

57 

Study 4 - Resistance Exercise and its Impact on General Health in 

Participants in Corporate Wellness Programs 

Abstract 

Exercise programs have been created to improve physical and mental health. Among 

these programs, resistance exercise (RE), is known for promoting organic and 

psychological health. The propose of this study was to evaluate the effect of different 

numbers of weekly RE sessions (2, 3 and 4 times) , with duration of 12 weeks , and 

psychological health of corporate wellness program participant workers. Were selected 

77 volunteers; 33 women and 44 men between the ages of 30 and 45 years old, 

employees taking part in a corporate wellness program. The subjects were randomly 

divided and classified into a control group (n = 10) and three other groups (G2, G3 and 

G4) according to the weekly frequency of training 2, 3 and 4 times a week. The groups 

followed a RE program consisting of eight exercises with medium intensity of a 10 to 

12 repetition maximum (RM) throughout 12 weeks. The General Health Questionnaire 

with 12 items (GHQ-12) was filled out before and after the intervention period. The 

results of the GHQ-12 were computed using the Likert scale method. Significant 

statistical differences were observed (p < 0.05) between pre- and post-intervention in all 

groups, indicating an improvement in psychological health, which was slightly higher in 

G4. The data revealed RE able to improve the psychological state of its practitioners 

after three months of training and little influence of weekly frequency on the 

improvement, although the group has trained more times a week was slightly higher in 

psychological well-being level. 

 

Keywords: resistance training, psychological health and corporate. 
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Introdução 

Nos últimos anos, tem se observado um aumento de pessoas que se queixam de 

sintomas de ansiedade e depressão, sintomas esses relacionados à saúde psicológica, 

que são comumente confundidos com problemas de ordem orgânica (Kleinmand & 

Cohem, 1997). Com objetivo de minimizar tal fato, têm sido utilizados modelos de 

programas de exercícios que beneficiam corpo e mente, com finalidade de melhorar os 

aspectos de saúde física e mental (Khan, Marlow & Head, 2008 & Lowery et al, 2014) 

Recentemente, verificou-se que estes modelos podem contribuir para melhorar 

força, flexibilidade e medidas antropométricas, assim como, sintomas de ansiedade 

(Khan, et al, 2008). Fato este, que encontra respaldo nas mais recentes recomendações 

do American College of Sports Medicine (ACSM) quando demonstra que os efeitos 

benéficos dos exercícios são indiscutíveis e podem ser atingidos através de treinamentos 

cardiopulmonares, neuromusculares e neuromotores (ACSM, 2011). Neste contexto, o 

exercício resistido (ER) é uma das “ferramentas” utilizadas para melhoria da saúde, 

ganhos de força, massa magra, redução da gordura corporal e o aumento de massa 

óssea, levando a mudanças extremamente favoráveis na composição corporal e do ponto 

de vista funcional, se constituindo uma das mais completas formas de preparação física 

(Santarém, 2009). O ER possibilita ainda, atingir objetivos individuais, priorizar 

grupamentos musculares ou aperfeiçoar ganhos de força, potência, resistência muscular 

ou outras qualidades físicas importantes, devendo assim ser parte integrante de 

praticamente qualquer programa de condicionamento físico (Kraemer & Ratamess, 

2004).  

O efeito do ER tem sido demonstrado também por estudos que procuraram 

avaliar os benefícios da sua prática na saúde psicológica de seus usuários. Um estudo 

realizado com mulheres de meia idade e mais velhas, verificou que um programa de 24 
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semanas de exercício resistido (ER) supervisionado, promoveu redução significativa na 

depressão e aumentou a saúde percebida das participantes, sugerindo que o ER pode ser 

eficaz na promoção da saúde orgânica e psicológica (Fernandes et al,  2013) 

Em outro estudo, Doyne et al (1987) compararam o efeito de dois programas de 

exercícios físicos (aeróbio e ER) sobre a depressão.  A amostra foi composta por 40 

mulheres jovens e o programa teve duração de 12 meses. Embora os programas de 

exercícios tenham reduzido significativamente o estado depressivo, não foram 

observadas diferenças entre os grupos de intervenção. Singh e et al. (2005) avaliaram o 

efeito do ER, em dois níveis de intensidade, com relação à depressão. O programa teve 

oito semanas de duração e frequência de três vezes por semana. O resultado observado 

foi uma redução da depressão para um número de pessoas que treinou o ER em alta 

intensidade, duas vezes superior aos que treinaram em baixa intensidade. Embora tais 

achados estimulem a utilização do ER como potencial promotor de aspectos da saúde 

psicológica, a mensuração destes benefícios é considerada de difícil obtenção (Ernst, 

Cohen & Stone, 2004). 

Neste contexto, alguns estudos têm utilizado questionários validados, como 

instrumento de mensuração de resultados relacionados à saúde psicológica (Khan et al, 

2008 & Fernandes et al., 2013). Dentre os diversos questionários disponíveis, 

particularmente, o Questionário de Saúde Geral (QSG) vem sendo aplicado para medir 

o bem-estar psicológico, principalmente em estudos ocupacionais, devido sua 

praticidade e eficácia (Gouveia, Lima, Gouveia, Freires & Barbosa, 2012). O QSG é um 

questionário autoaplicável com versões contendo 60 ou 12 itens, sendo a mais curta 

amplamente utilizada (12 itens), por proporcionar uma avaliação rápida sobre 

desconforto psicológico, sem comprometer a confiabilidade de suas pontuações (Borges 

e Argolo, 2002). Outro aspecto é que este instrumento possui um preenchimento fácil, 
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sendo composto por itens negativos e positivos, podendo ser utilizado em modos 

multifatoriais e unifatoriais (González & Ibáñez, 2001; Stewart & Frye, 2004; Kawada 

et al., 2011; Chipimo & Fylkesnes, 2010). 

O QSG tem sido utilizado em diferentes ambientes suscetíveis à depreciação da 

saúde geral, em especial a psicológica (Estryn-Behar et al., 1990; Vaananen et al., 2003; 

Tsutsumi, Nagani, Yoshikawa, Kogi, & Kawakami, 2009; Lopes, Araya, Werneck, 

Chor & Faerstein, 2010 & Abbas et al, 2011). Um exemplo dessa suscetibilidade é o 

ambiente corporativo, o qual pode ser considerado como vulnerável ao desenvolvimento 

de problemas psicológicos; tais como redução da qualidade de vida, stress entre outros 

(Peter, Siegrist, Hallqvist, Reuterwall & Theorell, 2002). Além desses aspectos, 

problemas de ordem cardiovascular e osteoarticular também tem sido potencializados 

por esse ambiente específico (Svenssonet & Anderson, 1989; Peter et al., 2002), assim 

como, a saúde física e psicológica dos trabalhadores, que acabam por influenciar fatores 

como a produção dos empregados e o nível de absenteísmo no espaço corporativo 

(Tsutsumi et al., 2009). 

Desta forma, a utilização do  QSG seria bem vinda em diversos contextos onde a 

prática do exercício físico é exercida, em especial, em academias ou Centros de 

Promoção de Saúde nas empresas, onde o espaço corporativo, normalmente está sujeito 

a variações de bem estar psicológico (Peter et al., 2002). No entanto, não se tem 

conhecimento da utilização do QSG como instrumento, que possa avaliar os efeitos do 

EF na promoção de bem estar psicológico para os usuários de programas corporativos. 

Neste sentido, o estudo em questão, procurou avaliar o impacto da prática dos 

ER em diferentes números de sessões semanais (2, 3 e 4 vezes), com duração de 12 

semanas, na saúde psicológica de trabalhadores participantes de um programa de bem 

estar corporativo. 
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Métodos 

Amostra 

Participaram neste estudo 77 pessoas, sendo 33 do sexo feminino (35 ± 7,5) e 44 

do sexo masculino (36 ± 8,0) com idades entre 30 e 45 anos (tabelas 1 e 2). Todos os 

selecionados estavam inscritos em um programa de bem estar corporativo, em uma 

academia localizada numa determinada empresa no Rio de Janeiro- RJ. Deste total, 10 

sujeitos (5 homens e 5 mulheres) fizeram parte do grupo controle (CG) e não realizaram 

nenhum exercício físico durante um período de 12 semanas e 67 foram selecionados  

para cumprir um programa de treinamento em exercícios resistidos (ER) durante o 

mesmo o período e divididos em três grupos: G2,  grupo que praticava ER 2 x 

p/semana, G3 (3 x p/semana) e G4 ( 4 x p/semana). A descrição da amostra pode ser 

visualizada abaixo nas tabelas 1, 2 e 3. 

 

Tabela 4. 1: Características dos sujeitos do sexo masculino (média ± desvio padrão). 

Grupos Idade (anos)  Estatura (cm) Massa Corporal (Kg) 

Controle 
a 

(n = 5) 40 ± 10 181,3 ± 5,4 93,74 ± 11,28 

G2 
b
 (n = 12) 34 ±  4 179,4 ± 7,5 88,70 ± 18,59 

G3 
c
 (n = 20) 36 ± 12 176,3 ± 5,8 83,28 ± 12,62 

G4 
d
 (n = 7) 34 ± 7 176,34 ± 2,8 78,91 ± 9,43 
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Tabela 4. 2: Características dos sujeitos do sexo feminino (média ± desvio padrão). 

Grupos Idade (anos) Estatura (cm) Massa Corporal (Kg) 

Controle 
a 

(n = 5) 42 ± 13 157,6 ± 9,0 71,28 ± 19,50 

G2 
b
 (n = 12) 33 ± 6 164,4 ± 4,1 60,60 ± 6,58 

G3 
c
 (n = 9) 32 ± 5 164,1 ± 4,9 59,32 ± 5,96 

G4 
d
 (n = 7) 37 ± 4 161,6 ± 3,7 64,31 ± 8,25 

 

 

Tabela 4. 3: Indivíduos sem e com ER em academia corporativa por frequência 

semanal segundo o gênero 

Atividade 

Total 

Sexo 

em academia Feminino Masculino 

Corporativa n % n  % n  % 

Sem exercícios resistidos 10 100.0 5 50.0 5 50.0 

Com exercícios resistidos 67 100.0 28 41.8 39 58.2 

(G2) 2x por semana 24 100.0 12 50.0 12 50.0 

(G3) 3x por semana 29 100.0 9 31.0 20 69.0 

(G4 ) 4x por semana 14 100.0 7 50.0 7 50.0 

Total 77 100.0 33 42.9 44 57.1 

 

 

Todos os selecionados tiveram como critério de inclusão, serem aparentemente 

saudáveis, não possuir impedimentos tais como, limitação ou dificuldade motora, 

cardiopatias ou algum tipo de doença crônica para realização dos testes e do programa 

de treinamento; não terem realizado ER por pelo menos um ano; não terem praticado 
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qualquer tipo de exercício físico regular, além dos ER prescritos durante a participação 

no estudo; responder negativamente a todas as questões do Physical Activity Readiness 

Questionnarie – PAR-Q (Shepard, 1988) e não terem utilizado qualquer tipo de 

suplemento nutricional. Todos os recrutados, obtiveram uma taxa de aderência ao 

treinamento em torno de 95% e assinaram no início da pesquisa, um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido conforme resolução 466/2012 do CONEP. O 

desenho do estudo foi elaborado em conformidade com a Declaração de Helsinque, de 

1964, revisada em 2008. Os procedimentos desta pesquisa, foram aprovados pelo 

Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio de Janeiro com parecer favorável de nº 

14336713.9.0000.5257, em 11/06/2013. 

Instrumentos  

O questionário QSG foi desenvolvido por Goldberg e Blackwell (1970) como 

instrumento para detecção de doenças psiquiátricas não severas. Nesse contexto, o QSG 

permitiu uma avaliação auto-aplicável, de comorbidade ou desconforto psicológico 

(Gao et al., 2004). Sua versão inicial era composta por 60 itens, evoluindo para versões 

mais breves com reduções para 30, 20 e 12 itens, sendo esta ultima, devido a sua maior 

brevidade, a mais utilizada dentre as versões (Gouveia et al., 2012). A versão do QSG 

de doze itens (QSG-12) tem como propósito inicial avaliar somente a questão da 

morbidade psicológica (Gao et al., 2004), 

Considerando o acima exposto, o QSG com 12 itens foi aplicado nos 

participantes da pesquisa antes do período de intervenção, abrangendo as duas semanas 

que antecederam a avaliação inicial e após três meses de intervenção. Essa avaliação 

além da aplicação do QSG-12 tinha por finalidade confirmar os critérios de inclusão 
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para participação dos voluntários na pesquisa. Com objetivo de avaliar o desconforto 

psicológico, os scores do QSG-12 foram computados no formato de escala do tipo 

Likert (e.g pergunta 2:.0- não de maneira neuhuma; 1- não mais que habitualmente; 2- 

pouco mais que habitualmente; 3-muito mais que habitualmente) em pleno acordo com 

investigações anteriores que utilizaram esse modo de registro das respostas (Piccineli, 

Bisoffi, Bon, Cunico & Tansella, 1993).  As perguntas do questionário QSG-12, são as 

seguintes: 

1. Tem conseguido concentrar-se no que faz? 

2. Tem perdido muitas horas de sono devido a preocupações? 

3. Tem sentido que tem um papel importante nas coisas em que se envolve? 

4. Tem-se sentido capaz de tomar decisões? 

5. Tem-se sentido constantemente sobre pressão? 

6. Tem sentido que não consegue ultrapassar as suas dificuldades? 

7. Tem sentido prazer nas suas atividades diárias? 

8. Tem sido capaz de enfrentar os seus problemas? 

9. Tem-se sentido triste e deprimido (a)? 

10. Tem perdido a confiança em si próprio? 

11. Tem pensado em si próprio como uma pessoa de valor? 

12. Tem se sentido razoavelmente feliz, tendo em consideração todas as coisas? 

Procedimentos 

No primeiro momento foram realizadas no pré-teste uma anamnese, o QSG-12 e 

o teste de 10RM para verificar a intensidade de treinamento (Miranda et al.. 2010) e no 

pós-teste o QSG-12, conforme pode ser observado no quadro 1. Após as avaliações do 
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pré-teste os voluntários deram inicio ao período de intervenção experimental de 12 

semanas, com um programa de ER composto por oito exercícios executados na seguinte 

ordem: puxada aberta pela frente no pulley alto, legpress, supino, cadeira extensora, 

remada sentada, cadeira flexora, desenvolvimento sentado e abdominal. Esse 

treinamento foi supervisionado por um profissional experiente de Educação Física. 

Com exceção dos três primeiros exercícios da sequência realizada, os outros 

exercícios a cada mês alternaram a ordem de execução, mas sempre procurando manter-

se dentro da metodologia de treinamento utilizada (alternada por segmento). Os 

participantes realizaram três séries de 10-12 repetições, com exceção do exercício 

abdominal que foi executado a 15-20 repetições. (Radelli et al., 2015). Foi verificado se 

as cargas foram reajustadas sempre que o limite superior da zona de treinamento foi 

ultrapassado. O intervalo entre as séries e os exercícios foi de 60 segundos. Antes de 

cada sessão de treinamento os sujeitos realizaram duas séries de aquecimento 

específico, envolvendo 15 repetições com 50% da carga utilizada no primeiro e segundo 

exercício da sequência (Salles, et al., 2009).  
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Quadro 4. 1: Desenho experimental do estudo 
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Treinamento G1. G2 e G3 

(2. 3 e 4 dias/semana. respectivamente) 

3 x 10-12 repetições com 60 seg. de intervalo 
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1. Puxada aberta pela frente no pulley 

2. Legpress 

3. Supino horizontal 

4. Cadeira extensora 

5. Remada sentada 

6. Cadeira flexora 

7. Desenvolvimento sentado 

8. Abdominal 

Análise Estatística 

Análises estatísticas descritivas foram feitas por meio da construção de tabelas e 

gráficos e também de medidas-resumo apropriadas às escalas de mensuração das 

variáveis de interesse. Para o escore total do QSG-12 foram calculadas a média, o 

desvio-padrão e o tamanho do efeito. Para a análise das significâncias estatísticas das 

variações temporais dentro de cada grupo foi utilizado o teste t pareado e calculado o 

tamanho do efeito. Para a comparação entre os escores totais entre os grupos com e sem 

atividade e entre as frequências semanais de atividade foram utilizados, 

respectivamente, os testes T Pareado e uma ANOVA.  O software estatístico utilizado 

foi o SPSS versão 17.0. 
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Resultados 

Na comparação dos momentos pré e pós-intervenção de ER, tanto o CG, quanto 

o grupo que treinou (G2, G3 E G4) apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas (14.0 vs 9.4 p= 0.018 e 16.5 vs 11.3 p<0.001, respectivamente). Embora o 

resultado seja de melhoria para ambos os grupos, o resultado da diferença obtida pelo 

grupo que praticou o ER foi ligeiramente maior que o controle (- 5.2 x – 4.6 p= 0.727), 

entretanto sem significância estatística. Em relação ao tamanho do efeito, o grupo que 

treinou apresentou um resultado maior do que o grupo que não treinou (-0,96 vs - 0,74)  

Estes resultados podem ser visualizados na tabela 4. 

 

Tabela 4. 4: Estatísticas do escore total do QSG-12 (escala Likert)* pré e após 3 meses 

segundo os grupos com e sem exercícios resistidos em academia corporativa (n=77) 

Momento 

Atividade física 
Comparação entre 

aqueles  

Sim (n=67) Não (n=10) com e sem atividade 

Média DP Média DP Diferença p-valor 

Inicial (pré) 16,5 5,5 14,0 6,2 2,5 0,189 

Após 3 meses 11,3 3,9 9,4 5,0 1,9 0,179 

 -5,2 5,4 -4,6 5,0 -0,6 0,727 

Effect size* -0,96 -0,74     

P-valor do teste t 

pareado 
< 0,001 0,018     

-padrão inicial 

     

Os grupos de intervenção (G2, G3 e G4) indicaram diferenças estatisticamente 

significativas na comparação dos momentos pré e pós-intervenção. No grupo G2, houve 

uma variação de 16.7 para 11.6 (p< 0.001), já para o G3, esta variação foi de 16.3 para 
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11.2 (p< 0.001), enquanto que para o G4 a redução foi de 16.5 para 10.6 (p= 0.003). Em 

relação aos deltas (variações) não se observou nenhuma diferença entre os três grupos 

de treinamento (p=0,894). 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas na comparação 

entre os três grupos de intervenção ao se analisar isoladamente os momentos pré (p= 

0.967) e pós-intervenção (p= 0.758). Esses resultados podem ser visualizados na tabela 

5. 

 

Tabela 4. 5: Estatísticas do escore total do QSG-12 (escala Likert)* pré e após 3 meses 

em indivíduos em academia corporativa, segundo os grupos de frequência semanal de 

exercício resistido (n=67) 

Momento 

Amostra total Frequência semanal de atividade física 

p-valor  (n=67) 2x (n=24) 3x (n=29) 4x (n=14) 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

Inicial (pré) 16,5 5,5 16,7 4,9 16,3 5,9 16,5 5,8 0,967 

Após 3 meses 11,3 3,9 11,6 4,3 11,2 4,0 10,6 2,8 0,758 

 -5,2 5,4 -5,1 5,5 -5,1 5,2 -5,9 6,1 0,894 

Effect size* -0,96 -1,03 -0,86 -1,02   

p-valor < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,003   

-padrão inicial 

     

Em relação às perguntas do questionário, todas representam de certa forma os 

estados psicológicos dos respondentes. Porém, vale observar que a pergunta de número 

9 (Tem se sentido triste ou deprimido?) é aquela que representa uma condição 

psicológica importante que deve ser destacada e que apresentou um resultado positivo 
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após a intervenção com ER, onde se visualiza um deslocamento entre as categorias 1 e 2 

(antes 1< 2, depois 1> 2) conforme indica a figura 1. 

 

 

Figura 4. 1: Frequência das repostas da pergunta 9 do QSG-12 (escala Likert), 

relacionada a depressão. 
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Discussão 

O nosso estudo teve como objetivo avaliar o impacto da prática dos ER com 

diferentes números de sessões semanais (2, 3 e 4 vezes) na saúde psicológica de 

trabalhadores participantes de um programa de bem estar corporativo. Nossos resultados 

indicam de um modo geral, que após avaliação da saúde psicológica, utilizando como 

instrumento o QSG-12, os praticantes de exercício físico em academia corporativa, 

obtiveram uma melhora considerável da saúde psicológica, após três meses de 

intervenção de ER. Tais resultados estão em concordância com estudos anteriores com 

ou sem a utilização do QSG-12, como por exemplo, o de Fernandes et al (2013). Os 

autores investigaram os efeitos do ER e um conjunto de atividades diárias, sobre 

variáveis psicológicas (percepção do estado de saúde, satisfação corporal, satisfação 

com a vida e depressão) em mulheres idosas, após 24 semanas de treinamento 

supervisionado. Os resultados demonstraram que após este período, ocorreram 

diferenças significativas para percepção do estado de saúde e depressão, indicando que 

o ER é capaz de promover resultados positivos para ambos os aspectos. Apesar do 

estudo em questão não ter utilizado o QSG-12 como instrumento de avaliação, o mesmo 

pode evidenciar os benefícios dos ER para variáveis psicológicas, independentemente 

da manipulação da variável frequência semanal de treinamento e da população em 

estudo. Kerr & Vos (1993) avaliaram o efeito de um programa corporativo de ER sobre 

bem estar psicológico. O programa teve duração de 12 meses e a amostra foi composta 

por 156 executivos do setor bancário. Os resultados apontaram para a melhoria dos 

aspectos psicológicos do grupo que praticou os ERs, embora não tenha sido observada 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos com e sem ER. Estes achados 

corroboram com os nossos achados onde também não foram verificadas diferenças 
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estatísticas entre os grupos com e sem ER, mesmo tendo um tempo de intervenção bem 

menor, de apenas 12 semanas de treino. 

Outro estudo, com a utilização do QSG-12 como instrumento para avaliar estado 

psicológico, submeteu os participantes a um programa body balance (yoga e 

flexibilidade). A pesquisa teve duração de 12 semanas, com 40 adultos saudáveis e com 

faixa etária média de 43 anos. Após o período de intervenção, constatou-se que o estado 

de ansiedade, melhorou após a prática do boby balance (Khan, Marlow & Head, 2008). 

Em nosso estudo, avaliamos um maior número de indivíduos, a faixa etária variou entre 

30 e 45 anos e a duração também foi de 12 semanas. Apesar de estes autores terem 

utilizado o exercício físico alongamento muscular, diferentemente do ER utilizado em 

nosso estudo, ambos apresentaram uma melhoria da saúde psicológica geral. Essa 

hipótese é reforçada por outro estudo que utilizou o QSG como ferramenta de avaliação 

e verificou melhoria da saúde geral por efeito da prática do exercício Pilates realizado 

durante 8 semanas, em 30 idosos com idade média de 64 anos e  neste caso utilizando a 

versão do QSG com 28 perguntas (Pourvaghar et al., 2014). Apontando para a hipótese 

de que independente do tipo de treinamento os EF favorecem o bem estar de seus 

praticantes. 

Outro achado interessante encontrado em nosso estudo está relacionado à 

questão da depressão, que foi possível ser constado pelas respostas da pergunta nº 9 – 

“Tem se sentido triste e deprimido”? Foi encontrado um índice elevado de respostas 

negativas após três meses de intervenção com ER, demonstrando que após este período, 

houve uma diminuição no nível de depressão da maioria dos respondentes. Mendonça e 

colaboradores (2012) investigaram o efeito de diferentes tipos de exercício, incluindo o 

ER, sobre a composição corporal e dimensões psicológicas, como percepção de saúde 

geral, satisfação com aparência física e níveis de depressão. A amostra foi composta por 
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mulheres com média de idade de 35 anos. Foram observados melhores indicadores dos 

aspectos psicológicos no grupo que praticava exercício físico em comparação ao 

controle. Embora esse estudo seja de caráter transversal, seus resultados se apresentam 

em concordância com o presente trabalho, devido associação da prática do ER e 

melhoria bem estar psicológico.   

As estratégias de adotar a atividade física para melhorar os níveis de ansiedade e 

depressão, têm sido bem sucedidas em indívíduos saudáveis que não sofrem destes 

desconfortos psicológicos (efeito terapeutico), bem como podem ser adaptadas para 

aqueles que já se encontram com este quadro clínico, respectivamente. (Moraes et al, 

2007 e Ströhle, 2009). Nesse contexto, diferentes tipos de exercícios têm sido propostos 

como alternativa no tratamento da depressão. Nosso estudo avaliou se o número de 

sessões semanais de ER interferiu ou não para melhoria dos aspectos psicológicos dos 

sujeitos avaliados, onde se constatou que não ocorreram diferenças significativas, entre 

os grupos que treinaram duas, três e quatro vezes por semana. Embora tal resultado 

tenha sido observado, o grupo que treinou quatro vezes na semana reduziu um pouco 

mais o desconfoto pscológico avaliado, indicando que um maior volume de 

treinamento, com números mais elevados de sessões semanais, não contribuíram 

significativamente para a melhoria da saúde psiclológica. Neste sentido, parece não 

existir uma relação entre o volume dos ER na melhoria da saúde psicológica. Achados 

semelhantes evidenciando o efeito dose resposta têm sido previamente reportados 

(Dunn, Trivedi, Kampert, Clark & Chambiss, 2005; Ströhle, 2009). 

Os mecanismos responsáveis pela redução dos níveis de ansiedade e depressão 

pelo exercício físico ainda não são totalmente elucidados (Ströhle, 2009; Frazer, 

Christensen & Griffiths, 2005). Tanto os aspectos sociais quanto fisiológicos têm sido 

considerados como elementos presentes no exercício físico que supostamente 
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explicariam sua eficiência como terapia para depressão. Entretanto, a enfase sobre 

aspectos fisológicos tem sido considerada mais importante (Ströhle, 2009). Destaca-se 

nesse contexto, o aumento na liberação de neurotransmissores como serotonina, 

dopamina e β endorfina relacionados ao bem-estar psicológico após o exercício físico 

(Ransford 1981; Dishman et al, 1997; Frazer, Christensen & Griffiths, 2005). 

Em relação aos resultados de melhoria do score do QSG12 para ambos os 

grupos, uma possível justificativa seria a possibilidade da participação voluntária no 

estudo ter motivado esses indivíduos a praticar exercícios físicos devido ao ambiente 

comum de trabalho dos grupos controle e de intervenção ao longo do período de 

treinamento. Nesse contexto, a condição psicológica do grupo controle pode ter sido 

afetada pelo convívio com colegas de trabalho que se exercitaram na academia 

corporativa. 

Conclusão 

Com relação à frequência semanal do ER, constata-se pouca influencia da 

mesma na melhoria do estado psicológico, embora o grupo que treinou mais vezes na 

semana apresente um nível um pouco mais elevado de bem estar psicológico. Muito 

embora tenha havido melhoria do bem estar psicológico para os grupos controle e de 

intervenção, fica evidente que os modelos de programas de exercícios físicos têm sido 

capazes de favorecer a saúde física e mental. Tal fato se evidencia pela melhoria no 

score do QSG-12 registrado após 12 semanas de treinamento de ER, onde se observou 

que usuários de programas de bem estar corporativo, obtiveram respostas positivas 

relacionadas aos aspectos psicológicos após intervenção. 
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Recomendamos assim, que avaliações de bem estar psicológico através do QSG-

12 possam ser utilizadas em conjunto com avaliações relacionadas à produção dos 

empregados, tais como a quantificação do nível de absenteísmo e produtividade dos 

mesmos. 
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O Americam College of Sports Medicine (2011) recomenda no seu último 

posicionamento que um programa abrangente de exercícios físicos para adultos jovens, 

aparentemente saudáveis de todas as idades, deve incluir treinamento 

cardiorrespiratório, de resistência, flexibilidade e neuromotor. Adverte ainda que o EF, 

independente dos seus hábitos, deverá promover benefícios para saúde física, social e 

mental dos seus praticantes. Neste contexto, os exercícios resistidos vêm sendo 

apontados como um método eficaz para o aumento da força, potência, resistência e 

hipertrofia muscular (ACSM, 2009). Em nossos estudos procuramos verificar, 

especificamente, os possíveis ganhos de força, flexibilidade, massa magra, redução do 

percentual de gordura e melhoria da saúde psicológica, para adultos homens e mulheres 

destreinados, aparentemente saudáveis, inscritos em programas de bem estar 

corporativo e a interferência que o número de sessões semanais poderia ter em 

resultados para estes fins.  

Como já foram discutidos em nossos quatro artigos, diversos estudos têm sido 

publicados sobre diferentes números de frequência semanal e ER e a sua interferência 

em objetivos variados (Burt, Wilson & Willardson, 2007; Arazi & Asadi, 2011; 

Murlasitis, Reed & Wells, 2012; Farinati et al, 2013 & Fischer et al, 2013)). Nas 

discussões relacionadas ao tema foi possível observar que as pesquisas demonstraram 

diferentes resultados em função a diferentes gêneros (masculino e feminino), idade, 

nível de aptidão física, contexto em que os mesmos se exercitam (academias, clubes, e 

outros) número de participantes dos estudos, tempo de duração, volume de treino, 

número de sessões semanais, metodologias de treinamentos e ou programas e objetivos 

dos mesmos.  

Algumas pesquisas apresentaram resultados semelhantes aos nossos estudos. 

Cunha & Gress (2012) realizaram um trabalho com idosas que praticaram EF apenas 
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uma vez por semana e avaliaram após sete meses de intervenção o nível de força e 

flexibilidade das mesmas. Os autores concluíram que apesar da baixa frequência 

semanal as avaliadas melhoraram força dos membros inferiores, flexibilidade de 

membros superiores e mantiveram a mesma em MI. Em parte, esses resultados vão ao 

encontro dos nossos, em relação aos ganhos de força e manutenção de flexibilidade após 

o período de intervenção, embora alguns aspectos metodológicos sejam diferentes tais 

como a faixa etária dos sujeitos, o tempo de duração da pesquisa e o programa de 

exercícios utilizado. Evidências semelhantes também foram reportadas em outros dois 

estudos (Farinati et al., 2013; Fischer et al., 2013). No primeiro estudo foi avaliada a 

força de idosas que praticaram ER 1, 2 e 3 vezes por semana, durante 16 semanas. Os 

melhores níveis de força apontaram para a frequência mais elevada. Já, no segundo 

estudo foram avaliadas a massa magra e o percentual de gordura em idosas com 

intervenção de ER, só que neste caso, com a frequência foi de 2, 3 e 4 vezes por 

semana, durante 16 semanas. Não foram encontradas diferenças significativas 

intergrupos. Nestes dois estudos apresentados, o de Farinati et al. (2013) encontraram 

resultados que corroboram com nosso primeiro estudo experimental (artigo 2) que 

também encontrou melhor resultado de força com a frequência mais alta; enquanto que 

os resultados do estudo de  Fischer et al., (2013)  corroboram com o nosso artigo 3 

experimental que observou não haver diferenças significativas para ganhos de massa 

magra intergrupos. É importante destacar que em relação ao percentual de gordura o 

nosso estudo só encontrou diferença significativa no grupo que treinou 4 vezes na 

semana, o que difere da pesquisa de Fischer et al (2013) que não encontrou diferenças 

significativas para nenhum dos grupos avaliados, provavelmente por se tratar de 

treinamento aplicado a uma faixa etária acima dos sessenta anos e somente mulheres, o 

que neste caso difere em parte do nosso estudo.  
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Analisando cada um dos nossos artigos separadamente pode-se observar que o 

artigo 1 o objetivo principal foi revisar estudos recentes que abordassem a influência do 

número de sessões semanais de ER sobre o desenvolvimento da condição física e saúde 

em aderentes a programas de bem estar no local de trabalho. Os achados neste 

levantamento bibliográfico discutiram a tendência de que a frequencia semanal de duas 

vezes por semana permite uma boa aderência e desenvolvimento do bem estar e saúde 

para diferentes exercícios físicos e ao mesmo tempo é a mais observada nos usuários de 

programas de ER no local de trabalho  

No artigo 2 foram avaliados os  níveis de força de 45 homens destreinados, com 

idades entre 30 e 45 anos, após quatro e oito meses de intervenção de ER, que treinavam 

2, 3 e 4 vezes por semana em academia corporativa. Não foram observadas diferenças 

significativas para os exercícios testados, entre os grupos de 2 e 3 vezes por semana, 

durante os dois períodos de intervenção. Porém, encontrou-se uma diferença  

significativa para o grupo que se exercitou quatro vezes em ambos os períodos. Tal 

evidência vai ao encontro e foi discutida em pesquisas anteriores que também 

demonstraram que os grupos com maior frequência de treinamento alcançaram 

melhores respostas nos ganhos de força (Gillam, 1981 & Hunter, 1985). Importante 

observar, que os sujeitos investigados em nosso estudo, eram alunos inscritos em 

programas de bem estar corporativo, diferentemente dos sujeitos dos estudos 

mencionados acima. Assim, a discussão deste artigo foi no sentido de que prevalece e 

fortalece o consenso de que mesmo em diferentes ambientes de treinamento, com 

sujeitos distintos e com diferentes objetivos a serem atingidos, as frequências dos 

treinamentos mais elevadas tendem a oferecer maiores ganhos de força, independente 

do tempo de duração da intervenção. 
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No artigo 3 verificamos o efeito de 12 semanas de ER com diferentes 

frequências na força, na massa muscular, percentual de gordura, perímetro abdominal, e 

flexibilidade em 84 sujeitos(homens e mulheres). Nos nossos resultados não foram 

encontradas diferenças significativas intergrupos para todas as variáveis e uma 

tendência do grupo com maior volume de frequência apresentar resultados melhores em 

relação aos demais. Estas constatações foram discutidas e estão em acordo com 

pesquisas anteriores que ao investigar diferenças intergrupos para diversas variáveis 

semelhantes às investigadas por nós, também não encontraram diferenças significativas 

entre os grupos. ( De Michele et al, 1997; Taaffe et al, 1999; Faigenbaum, 2002 & 

Candow, & Burke, (2007).   

O artigo 4 da tese teve como propósito verificar a influência da prática dos ER 

na saúde psicológica dos participantes de programas de bem estar corporativo. Esta 

investigação, apesar de ter utilizado a mesma metodologia de treinamento e 

características dos demais, contou com um número de 77 de pessoas e preocupou-se 

basicamente em averiguar aspectos psicológicos das mesmas. Para tal, foi utilizado o 

QSG12 (Questionário de Saúde Geral), que serviu como “ferramenta” desta 

investigação. Este instrumento vem sendo utilizado em diversas pesquisas que tratam de 

assuntos relacionados a saúde mental das pessoas de um modo geral (Borges e Argolo 

2002, Gouveia et al 2003, Gouveia et al 2012 & Fernandes & Raposo, 2012). 

Em que pesem as diferenças em relação aos outros dois estudos experimentais 

da tese, este quarto utilizou apenas o QSG 12 como avaliação da saúde psicológica após 

três meses de intervenção com ER. Todos os participantes, responderam ao questionário 

antes de iniciar um programa de exercícios e após a intervenção. Nossos resultados 

indicaram uma melhora considerável após este período, para todos os avaliados em 

relação aos vários estados psicológicos questionados nas perguntas. Indicando que os 
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ER, assim como a atividade física em geral, são capazes de influenciar positivamente na 

saúde mental dos seus adeptos, conforme diversos estudos já evidenciam (Cheik, et al, 

2003; Costa, Soares & Teixeira, 2007 & Cid, Silva & Alves, 2007).  Ressalta-se, que 

dentre as doze perguntas do questionário aplicado, uma em especial (tem-se sentido 

triste ou deprimido?) mereceu destaque, por ter sido observada uma ligeira mudança no 

estado de depressão entre os momentos pré e pós intervenção com ER. Tais achados 

foram discutidos e também encontraram apoio na literatura atual, no que concerne a 

influência positiva dos exercícios físicos para prevenir e reduzir estados depressivos, 

colaborando consequentemente para melhoria do estado de saúde psicológiga (Lawlor 

& Hopker, 2001; Brosse et al, 2002; Warburton, Nicol & Bredin, 2006 & Carek, 

Laibstain & Carek, 2011). 

No tocante aos grupos avaliados, quando comparamos o grupo controle e o 

grupo que teve intervenção com ER, observou-se pelas respostas do questionário, uma 

melhora no estado geral de saúde psicológica para ambos os grupos. Porém, o grupo 

com intervenção demostrou que esta melhora foi um pouco superior ao GC, lembrando 

que em nossa pesquisa, o grupo de intervenção contou com sessenta e sete participantes 

e o GC com apenas dez. Outro aspecto avaliado foi as possíveis diferenças entre os 

grupos que treinaram 2, 3 e 4 vezes por semana, que não apresentou diferenças 

consideráveis entre eles, embora o grupo que treinou quatro vezes na semana, tenha 

apresentado um resultado ligeiramente maior em relação aos demais. Esta constatação, 

também está em concordância com nossos segundo e terceiro estudos, embora com 

menor magnitude. 

Em suma, com base nas nossas discussões e com o estado do conhecimento atual 

sobre a influência do número de sessões semanais dos ER pode-se deduzir que, apesar 

dos nossos esforços em produzir o conhecimento mesmo de uma maneira um pouco 
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restrita, os resultados encontrados e discutidos estão em consonância com a maioria das 

pesquisas relatadas, resguardando-se obviamente as devidas diferenças e contribuições 

dadas na geração de novos horizontes.  

Limitações do Estudo 

Como limitações desta tese pode-se considerar: 

 

1. Não ter sido coletado e analisado dados bioquímicos tais como: 

triglicerídios, colesterol, glicose e outros, como mais uma das variáveis a 

serem investigadas para melhor entender o estado do fenômeno. 

2. Não ter sido realizada uma correlação entre a melhoria da saúde geral dos 

participantes de programas de bem estar corporativo e o índice de faltas no 

trabalho, a fim de justificar a importância do número de frequências 

semanais do ER, para a diminuição do nível de absenteísmo dos empregados. 

3. Ter utilizado o teste de flexibilidade de sentar e alcançar que limita a 

avaliação da amplitude articular para apenas duas regiões corporais. 
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Respeitando-se a as limitações encontradas durante este estudo e considerando 

que os resultados desta tese de doutoramento tem relevância para delineamento da 

frequência de sessões semanais de exercícios resistidos para os adeptos de programas de 

bem estar corporativo, pode-se concluir que: 

No artigo 1 (revisão bibliográfica), a frequencia semanal de duas vezes foi a 

mais indicada e que este baixo número de frequencia permite o desenvolvimento do 

bem estar e saúde geral e ao mesmo tempo é  a mais observada no usuário de programas 

de bem estar no local de trabalho. No artigo 2 (quase experimental), os usuários de 

programas de bem estar corporativo que fazem uso dos ER de duas a quatro sessões de 

treinamento por semana, são capazes de produzir ganhos de força significativos. Assim, 

as frequências mais baixas podem ser uma alternativa recomendável, para os indivíduos 

que dispõem de pouco tempo para prática do exercício físico. No artigo 3 

(experimental), a frequência semanal de duas e três vezes por semana apresentou 

resultados muito semelhantes para as variáveis força, composição corporal e 

flexibilidade, constatando-se diferença significativa a partir de quatro vezes por semana 

apenas para a variável percentual de gordura. No artigo 4 (experimental), os modelos de 

programas de ER com diferentes frequências semanal foram capazes de favorecer a 

saúde física e mental e que grupo que treinou mais vezes na semana apresentou um 

nível um pouco mais elevado de bem estar psicológico.  

Finalmente, pode-se concluir que a variável frequência de treinamento deve ser 

controlada pelo profissional de Educação Física, afim de viabilizar melhores resultados 

para os seus alunos, em diversos tipos de programas de exercício físico.  Ao se analisar 

a influência da frequência semanal de ER para as variáveis por nós investigadas, os 

estudos desta tese, em parte, concordam que a variação de volume semanal (número de 

sessões semanais) parece não exercer influência significativa para maioria dos 
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resultados apresentados. No tocante a melhoria, do estado geral dos nossos alunos, de 

bem estar físico e mental e da maior aderência dos alunos aos programas de ER, a 

frequência de duas vezes por semana parece ser suficiente para iniciantes aos programas 

para o bem estar no local do trabalho. Já em relação às melhorias, mais específicas, das 

qualidades físicas de força e flexibilidade e dos parâmetros de composição corporal com 

perímetro abdominal e massa magra, pode-se inferir que baixas frequências semanais de 

ER são suficientes para promover benefícios aos alunos. E que, maiores frequências de 

sessões semanais de ER são capazes de diminuir significativamente o percentual de 

gordura de alunos. Ainda que se recomende realizar estudos adicionais, talvez seja 

possível, pela exposição dos nossos resultados, desconstruir o pressuposto de que para 

se alcançar bons resultados com a prática de exercícios resistidos, só vale a pena iniciar 

um programa se o aluno tiver disponibilidade para uma frequência igual ou superior a 

três vezes por semana. Isto pode interferir no interesse e entusiasmo daqueles que não 

possuem um maior tempo disponível para iniciar um programa de treinamento de ER. 

Finalmente, levando-se em consideração que os inscritos em programas de bem estar 

corporativo geralmente não dispõe de muito tempo para prática do exercício físico, 

acreditamos que seja possível sugerir como alternativa para estes casos a frequência de 

duas sessões por semana, para alcançar os objetivos verificados neste trabalho, assim 

como, possibilitar um aumento do índice de aderência, e produtividade por parte destes 

indivíduos.  
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Sugestões para estudos futuros  

Destacam-se aqui algumas sugestões para incentivar futuras pesquisas: 

 

1. Ampliar as investigações sobre a influência do número de sessões semanais, 

também para outros tipos de exercícios além dos resistidos, oferecidos em 

academias corporativas. 

2. Além das variáveis analisadas em nossos estudos, monitorar dados bioquímicos 

que possam interferir nos resultados aqui apresentados; 

3. Verificar se os alunos mais frequentes em programas de bem estar corporativo, 

reduziram significativamente ou não o nível de absenteísmo; 

4. Desenvolver protocolo ou programa de exercícios, que possibilite implementar 

no âmbito das  empresas   instrumentos e ou materiais de baixo custo, espaços 

menores para prática de exercícios físicos e minimização do tempo de duração 

dos mesmos, com objetivo de tornar estes projetos mais acessíveis a maioria das 

empresas. 
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Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do projeto de pesquisa: Influência do número de sessões semanais dos exercícios resistidos 

para saúde geral de adultos. Uma sugestão para os praticantes de fitness de bem estar corporativo 

nas empresas. 

 

Prezado Senhor, 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa sobre a influência do número de sessões 

semanais de musculação (treinamento com pesos). O pesquisador Rhodes Albernaz de Almeida Serra (da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro) pretende realizar um estudo com as seguintes características: 

Objetivo do estudo: Identificar se o número de sessões semanais de musculação trará diferenças 

significativas para saúde geral dos seus praticantes. 

Descrição dos procedimentos para coleta de dados: Essas informações estão sendo fornecidas 

para sua participação voluntária neste estudo que visa a sua presença nos seis meses que serão destinados 

as coletas de dados para a referida pesquisa. Os procedimentos realizados são: quatro visitas semanais a 

sala de musculação durante seis meses de treinamento em exercícios de musculação com uma frequência 

de duas, três e quatro vezes por semana (segunda a sexta-feira) que será realizado sobre supervisão de um 

profissional capacitado e do responsável pelo estudo detalhados a seguir: A visita I terá como objetivo 

verificar a sua adequação aos critérios de inclusão estabelecidos para o presente estudo. Os procedimentos 

serão: (a) preencher os questionários (b) registrar as medidas de peso e altura e gordura corporal; (c) você 

será informado da realização do teste de 10 repetições máximas e das respectivas medições (d) terá que se 

deslocar para a sala de musculação durante as visitas (I – II – III) e as sessões de treino, com vestimenta 

adequada (tênis e roupas apropriados).Na Visita II você realizará o teste de 10 repetições máximas para a 

obtenção da carga (pesos) do exercício. Será realizado um aquecimento com pesos leves para cada 

exercício proposto. Após esta fase cada executante irá realizar 10 repetições com peso a ser estipulado 

pelo pesquisador, que após um intervalo de 5 minutos irá aumentar o peso para realizar mais 10 repetições 

e em seguida proceder mais 5 minutos de intervalo, para então realizar a 3º tentativa de 10 repetições. O 

peso escolhido para iniciar o programa semanal dos exercícios será aquele (o mais alto) em que o 

executante conseguiu executar as 10 repetições corretamente sem interferência em sua postura ou alguma 

situação que possa comprometer a execução do movimento. A Visita III será realizada após 48 horas do 

procedimento da visita anterior a fim de confirmar os resultados do teste. Será considerado como 10 

repetições máximas o maior peso alcançado em um dos dois dias de teste. Nos intervalos entre as sessões 

de teste, os participantes não deverão ter se exercitado, visando não interferir nos resultados obtidos A 

ordem de execução dos exercícios testados deverá ser: puxada pela frente no pulley (aparelho que solicita 

os músculos das costas), leg press (aparelho que solicita as regiões anterior e posterior da coxa) e supino 

(aparelho que solicita os músculos do peitoral). 

Testes e medidas. No momento do teste deverão estar presentes dois avaliadores experientes em 

treinamento de exercícios de musculação e o pesquisador responsável pelo estudo. 

Procedimento para as Medidas antropométricas. Será realizado na Visita I. Você será submetido a uma 

bateria de medidas de peso, altura e quantidade de gordura. As referidas medições serão coletadas antes e 

após o treinamento. Avaliação do peso e estatura. Para medição do seu peso e estatura será utilizada 

uma balança. Avaliação das pregas de gordura de gordura corporal. Para avaliação de gordura 

corporal será utilizado um compasso apropriado. O traje utilizado para as medidas será sunga ou calção e 

o compasso utilizado para a mesma, acarretará apenas beliscões leves, com um pequeno desconforto na 

pele das regiões determinadas para a avaliação. 

Você foi selecionado para um processo de avaliação e sua participação não é obrigatória, terá 

plena liberdade para afastar-se da pesquisa em questão, a qualquer momento que desejar, sem nenhuma 

obrigatoriedade de prestar quaisquer esclarecimentos e sem um único ônus à sua pessoa. Sua recusa não 

trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. O objetivo deste estudo 

será comparar o efeito de diferentes frequências de treinamento (2, 3 ou 4 vezes por semana) sobre os 

ganhos de força, massa magra e redução do percentual de gordura, em indivíduos destreinados após seis 

meses de ER. Espera-se como benefício, que você ao término da pesquisa apresente uma melhoria da 



 

 

aptidão física de forma geral, especificamente da força, um aumento da massa magra, uma redução em 

seu percentual de gordura e uma maior motivação em relação aos exercícios físicos. Para isso, você será 

submetido a seis meses de treinamento às instalações do CPS. Além disto, cabe ressaltar que não haverá 

nenhum procedimento invasivo ou agressivo (injeção, esforço físico exagerado, etc.) ou ingestão de 

quaisquer medicamentos ou mesmo com aparência similar (igual). Benefícios aos participantes e para a 

sociedade: o presente estudo poderá beneficiar diretamente o informante, na medida em que poderá 

estimulá-lo a compreender os aspectos relacionados à prática da musculação. Garantia de acesso aos 

pesquisadores: Em qualquer fase do estudo você terá pleno acesso aos pesquisadores responsáveis pelo 

projeto na Escola de Educação Física e Desportos, situado à Avenida Carlos Chagas Filho, 540, Cidade 

Universitária, Rio de Janeiro, RJ, ou pelos telefones 2562-6808/9952-0278 (Rhodes Serra). Havendo 

necessidade, será possível, ainda, entrar em contato com o Comitê de Ética do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho da UFRJ, Rua Prof. Rodolpho Paulo Rocco, 255, 1º. Andar, Sala 01D-46, Cidade 

Universitária, Rio de Janeiro, RJ, ou pelo telefone 2562-2480, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas, 

ou através do e-mail:  cep@hucff.ufrj.br 

Garantia de liberdade: Sua participação neste estudo é absolutamente voluntária. Dentro deste 

raciocínio, todos os participantes estão integralmente livres para, a qualquer momento, negar o 

consentimento ou desistir de participar e retirar o consentimento, sem que isto provoque qualquer tipo de 

penalização. Lembramos, assim, que sua recusa não trará nenhum prejuízo à relação com o pesquisador 

ou com a instituição e sua participação não é obrigatória. Mediante a aceitação, espera-se que você 

responda ao questionário direito de confidencialidade e acessibilidade, os dados colhidos na presente 

investigação serão utilizados para elaborar artigos científicos. Porém, todas as informações obtidas 

através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o absoluto sigilo de sua participação. Os dados 

não serão divulgados de forma a possibilitar a identificação do participante e ninguém, com exceção dos 

próprios pesquisadores, poderá ter acesso aos resultados da pesquisa. Cada participante somente poderá 

ter acesso aos próprios resultados. Despesas e compensações: você não terá, em momento algum, 

despesas financeiras pessoais. As despesas com transporte e alimentação serão custeadas pelos 

pesquisadores. Também, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Na 

ocorrência de algum problema de saúde relacionado à pesquisa, você será ressarcido pelos pesquisadores. 

Em caso de dúvidas ou questionamentos, você pode se manifestar agora ou em qualquer momento do 

estudo para explicações adicionais. 

 

Consentimento 

 

 Eu, _________________________________________________________, acredito ter sido 

suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo acima citado. Declaro, assim, que 

discuti com o Prof. Rhodes Albernaz de Almeida Serra sobre minha decisão em participar desse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os objetivos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesa. Concordo, voluntariamente, em participar desse 

estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido em seu atendimento 

nesta instituição. Eu receberei uma cópia desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a 

outra ficará com o pesquisador responsável por essa pesquisa. Além disso, estou ciente de que eu (ou meu 

representante legal) e o pesquisador responsável deveremos rubricar todas as folhas desse TCLE e assinar 

na ultima folha.   

 

Rio de Janeiro, _____/______/______________ 

 

 

 

Nome 

 

 

Assinatura do informante 

 

 

Assinatura do pesquisador 

 

mailto:cep@hucff.ufrj.br


 

 

Anexo 1 – Physical Activity Readness Questionnarie 

Physical Activity Readness Questionnarie  - PAR Q 
 

O PAR Q foi elaborado para auxiliar você a se auto-ajudar. Os exercícios praticados 

regularmente estão associados a muitos benefícios de saúde. Completar o PAR Q representa o primeiro 

passo racional a ser tomado, caso você esteja interessado a aumentar a quantidade de atividade física em 

sua vida. 

Para a maioria dos indivíduos, a atividade física não deve trazer qualquer problema ou prejuízo. 

O PAR Q foi elaborado para ajudar a identificar o pequeno número de adultos, para quem a prática de 

exercícios pode ser inadequada ou aqueles que devem buscar aconselhamento médico acerca do tipo de 

atividade que seria mais apropriado para eles. 

O bom senso é a melhor tática a ser adotada para responder a estas perguntas. Por favor, leia-as 

com atenção e marque SIM ou NÃO nos parênteses correspondentes que antecedem cada pergunta, caso 

esta se aplique a você. 

 

SIM NÃO  

  Alguma vez um médico lhe disse que você teria alguma condição cardíaca, ou 

outra qualquer, indicando que você só pode fazer exercício físico com 

acompanhamento médico? 

  Você apresenta dores no peito com frequência, ou quando faz exercício? 

  No mês passado, você teve dor no peito quando não estava praticando exercício? 

  Você perde o equilíbrio devido a tonturas ou tem perdas de consciência? 

  Você tem problemas de juntas ou de ossos que poderiam ter sido causados por 

atividade física? 

  Seu médico está atualmente lhe prescrevendo remédios para Pressão arterial ou 

problemas cardíacos? 

  Você conhece alguma razão pela qual você não deveria fazer atividade física? 

 

Se você respondeu "sim" a uma ou mais perguntas 

. Diga a seu médico que perguntas você respondeu com um "sim" ao Par-Q, ou mostre a ele a cópia 

deste questionário.  

Após a avaliação médica, procure aconselhar-se com ele acerca de suas condições para:  

- Atividade física irrestrita, começando a partir dos baixos níveis de intensidade com aumento progressivo  

- Atividade física limitada ou supervisionada que satisfaça suas necessidades específicas, pelo menos 

numa base inicial. Verifique em sua continuidade os programas ou serviços especiais.  

 

Se você respondeu "não" a todas as perguntas 

Se você respondeu corretamente ao Par-Q, você tem uma razoável garantia de apresentar as condições 

adequadas para:  

- UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS ADEQUADOS - com um aumento gradual da intensidade 

visando um bom desempenho no condicionamento físico, ao mesmo tempo em que minimiza ou elimina 

o desconforto associado.  

- UMA AVALIAÇÃO FÍSICA - É sempre indicada uma avaliação dos níveis de aptidão física para uma 

prescrição adequada de um programa de exercícios.  

 

Adiar o programa de exercício 

Na vigência de uma enfermidade temporária de menor gravidade, tal como um resfriado comum.  

 

Declaração 

Assumo a veracidade das informações prestadas acima e declaro que estou em plenas condições de saúde 

e apto a realizar exercícios físicos, sem nenhuma restrição médica para me submeter a um programa de 

treinamento físico. Declaro, ainda, que não sou portador de nenhuma moléstia infecto contagiosa que 

possa prejudicar os demais frequentadores do ambiente de exercícios.  

 

Nome: _________________________________, Data:___/____/______  

Assinatura: ________________________________________________  



 

 

Anexo 2 – General Health Questionnarie – GHQ 12 

General Health Questionnarie  - G.H.Q.12 
Goldberg (1978) adaptado por McIntyre, McIntyre & Redondo (1999) 

 

Gostaríamos saber como tem se sentido e como tem sido a sua saúde, de uma 

maneira geral, nas últimas semanas. Por favor, responda a todas as questões assinalando 

com um X, a resposta que mais se aplica a você. Lembre-se que queremos informações 

sobre como se sente no presente ou como tem se sentido recentemente, não sobre como 

se sentiu no passado. É importante que tente responder a todas as questões. 

Ultimamente, 

 

1. Tem conseguido concentrar-se no que faz? 

Melhor do que 

habitualmente 

Como 

habitualmente 

Menos do que 

habitualmente 

Muito menos do 

que habitualmente 

 

2. Tem perdido muitas horas de sono devido a preocupações? 

Não, de maneira 

nenhuma 

Não mais do que 

habitualmente 

Um pouco mais do  

habitualmente 

Muito menos do 

que habitualmente 

 

3. Tem sentido que tem um papel importante nas coisas em que se envolve ? 

Mais do que 

habitualmente 

Como 

habitualmente 

Menos do que 

habitualmente 

Muito menos 

importante 

 

4. Tem-se sentido capaz de tomar decisões? 

Mais do que 

habitualmente 

Como 

habitualmente 

Menos do que 

habitualmente 

Muito menos do 

que habitualmente 

 

5. Tem-se sentido constantemente sobre pressão? 

Não, de maneira 

nenhuma 

Não mais de que 

habitualmente 

Um pouco mais do  

habitualmente 

Muito mais do que 

habitualmente 

 

6. Tem sentido que não consegue ultrapassar as suas dificuldades? 

Não, de maneira 

nenhuma 

Não mais do que 

habitualmente 

Um pouco mais do 

que habitualmente 

Muito mais do que 

habitualmente 

 



 

 

 

7. Tem sentido prazer nas suas atividades diárias? 

Mais do que 

habitualmente 

Como 

habitualmente 

Menos do que 

habitualmente 

Muito menos do 

que habitualmente 

 

8. Tem sido capaz de enfrentar os seus problemas? 

Mais do que 

habitualmente 

Como 

habitualmente 

Menos do que 

habitualmente 

Muito menos do 

que habitualmente 

 

9. Tem-se sentido triste e deprimido(a)? 

Não, de maneira 

nenhuma 

Não mais do que 

habitualmente 

Um pouco mais do 

que habitualmente 

Muito mais do que 

habitualmente 

 

10. Tem perdido a confiança em si próprio? 

Não de maneira 

nenhuma 

Não mais do que 

habitualmente 

Um pouco mais do  

habitualmente 

Muito mais do que 

habitualmente 

 

11. Tem pensado em si próprio como uma pessoa de valor? 

Não, de maneira 

nenhuma 

Não mais do que 

habitualmente 

Um pouco mais do 

que habitualmente 

Muito mais do que 

habitualmente 

 

12. Tem se sentido razoavelmente feliz, tendo em consideração todas as coisas? 

Mais do que 

habitualmente 

Como 

habitualmente 

Menos do que 

habitualmente 

Muito menos do 

que habitualmente 
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