
 

 
 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

 

 

EFEITO DA EXECUÇÃO DE EXERCÍCIOS DE TREINO DE 

FORÇA COM BAIXA INTENSIDADE E RESTRIÇÃO DO FLUXO 

SANGUÍNEO NA RESPOSTA HORMONAL AGUDA 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO  
ESPECIALIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE ACADEMIAS 

 

 

PATRÍCIO DE SOUZA MAGALHÃES 

 

 
 
 
Orientador: Prof. Doutor José Manuel Vilaça Maio Alves 
 

 

 

 

                                                      

 

 

VILA REAL, 2016



 

ii 
 

UNIVERSIDADE DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO 

 

 

 

EFEITO DA EXECUÇÃO DE EXERCÍCIOS DE TREINO DE 

FORÇA COM BAIXA INTENSIDADE E RESTRIÇÃO DO FLUXO 

SANGUÍNEO NA RESPOSTA HORMONAL AGUDA  

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DO DESPORTO  
ESPECIALIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE ACADEMIAS 

 

 

 

PATRÍCIO DE SOUZA MAGALHÃES 

 

 

Orientador: Prof. Doutor José Manuel Vilaça Maio Alves 

 

 

 

 

 

UTAD 

Vila Real, 2016  



 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Patrício de Souza Magalhães. 
Efeito da execucão de exercicíos de treino de força com 
baixa intensidade e restrição do fluxo sanguíneo na resposta 
hormonal aguda.ila real: [s.n], 2016. 

 

 

 Orientador: Professor Doutor José Manuel Vilaça Maio Alves 
 Dissertação (Mestrado) Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Treino de Força, Restrição do Fluxo 
Sanguíneo, Resposta Hormonal Aguda. 



 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Este trabalho é expressamente 

elaborado com vista à obtenção do 

grau de Mestre em Ciências do 

Desporto com Especialização em 

Atividades de Academia, nos 

termos do decreto-lei no 107/2008, 

de 25 de Junho. 



 

v 
 

AGRADECIMENTOS 

 
 

 
Ao final dessa longa jornada de que foi para concluir essa dissertação, quero 

agradecer e dedica-la às pessoas que de uma forma ou de outra contribuiu nesses dois 

anos de curso, para que eu conseguisse conquista o almejado titulo do mestrado.  

Dedico este trabalho ao meu orientador e amigo Prof. Dr. José Manoel Vilaça Maio 

Alves, por ser atensioso e paciente nos meus momentos de aflição.  

Aos professores Flavio Joseph, Paulo Haddad e Péricles por me incentivar a 

seguir nessa carreria magnífica de educador fisico. E ao professor amigo Rogério Silva, 

pois quando eu mais precisei estava lá prontamente disposto para ajudar. 

Aos alunos pela paciência e ausências nessa jornada, um agradecimento especial 

ao aluno e amigo Jorge Antônio Mello por ter me ajudado no momento mais crucial da 

coleta de dados.  

E o meu agradecimento todo especial vai para minha familia, que é minha base. 

Obrigado minha Mãe Gina de Souza, meu pai João Batista Magalhães, meus irmãos e 

sobrinhos por estarem sempre do meu lado. 

Agradeço a Deus por está me proporcionando saúde e dicernimento. 

 

  



 

vi 
 

ÍNDICE GERAL 
 

AGRADECIMENTOS ................................................................................................................. v 

ÍNDICE DE TABELAS ............................................................................................................. viii 

LISTAS DE ABREVIATURAS .................................................................................................. ix 

RESUMO ..................................................................................................................................... x 

ABSTRACT ................................................................................................................................. xi 

1.INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 2 

2.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................................. 5 

2.1 EFEITO DO TREINAMENTO DE FORÇA NO SISTEMA HORMONAL ................. 5 

2.2. EFEITO DO TREINO DE FORÇA COM RESTRIÇÃO DO FLUXO SANGUÍNEO 

NO SISTEMA HORMONAL .................................................................................................. 7 

3.METODOLOGIA ...................................................................................................................... 9 

3.1 AMOSTRA ........................................................................................................................ 9 

3.2. PROCEDIMENTOS ........................................................................................................ 9 

3.3. PROTOCOLOS E MEDIÇÕES ................................................................................... 10 

3.3.1. MASSA CORPORAL ............................................................................................ 10 

3.3.2. ESTATURA ............................................................................................................ 10 

3.3.3. PERCENTAGEM DE GORDURA ESTIMADA ................................................. 11 

3.3.4. MEDIÇÃO DA 1RM ............................................................................................... 11 

3.3.5. PROTOCOLO DA SESSÃO DE OCLUSÃO ..................................................... 11 

3.3.6. PROTOCOLO DA SESSÃO SEM OCLUSÃO .................................................. 12 

3.3.7. PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA DE REPOUSO ........................................ 13 

3.3.8. EXERCÍCIO DE AGACHAMENTO ..................................................................... 13 

3.3.9. EXERCÍCIO DE SUPINO RETO......................................................................... 13 

3.4 COLETA E ANÁLISE DE SANGUE ............................................................................ 14 

3.5 ANALISE ESTATÍSTICA .............................................................................................. 15 

4. RESULTADOS ..................................................................................................................... 17 

5.DISCUSSÃO .......................................................................................................................... 20 

6. CONCLUSÃO ....................................................................................................................... 24 

7. REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 26 

8. ANEXOS ................................................................................................................................ 33 

ANEXO I – PAR-Q TESTE.................................................................................................... 33 

ANEXO II – ANAMNESE ..................................................................................................... 34 



 

vii 
 

ANEXO III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) ..... 36 

ANEXO IV– DECLARAÇÃO DE HELSINQUE DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA 

MUNDIAL (WMA) ................................................................................................................. 37 

ANEXO V – COMPOSIÇÃO CORPORAL ........................................................................ 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

viii 
 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

 
Tabela 1 – Características da amostra…………………………………………………..10 
 
Tabela 2 – Média e respectivos desvio padrão do volume total do treino (VT), tempo de 

treino contabilizado (TTC) e não contabilizando os tempos de descanso entre as 

séries…………………………………………………………………………………………17 

Tabela 3 – Concentração Hormona (média ± desvio padrão) obtidos nas duas sessões 

antes, logo após e 15 minutos após………………………………………………………18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ix 
 

LISTAS DE ABREVIATURAS 

 

AG - Agachamento 

C – Cortisol 

CSA – Área de secção tranversa do músculo 

CPK - creatina fosfoquinase 

EF – Exercícios de força 

ETF – Exercícios de treino de força 

F – Força 

GC – Grupo controle 

GE – Grupo experimental 

HC – Hormônio do Crescimento 

HM – Hipertrófia Muscular 

IL-6 – Interleucina 6 

IGF-1 – Fator de crescimento insulina-símiles 

IGFBP-1 – Proteína ligadora IGF-I tipo 1 

IGFBP-2 – Proteína ligadora IGF-I tipo 2 

IGFBP-3 – Proteína ligadora IGF-I tipo 3 

La – Lactato 

NA – noradrenalina  

MYO – mioglobina  

MC – Massa Corporal 

RM – Repetição Máxima 

ROS – Éspecie Reativa de Oxigênio 

RFS – Restrição do Fluxo Sanguíneo 

SU - Supino 

TA – Treinamento aeróbico 

TC – Treinamento concorrente 

TF – Treinamento de força 

TL – Testosterona livre 

TT – Testosterona total 

TTC - Tempo de Treino Contabilizando  

VT – Volume Total 

  



 

x 
 

RESUMO 

 
A hipertrofia muscular (HM) é um dos objetivos mais procurados pelos frequentadores 
de academia. Recentemente é sugerido um método de obtenção de HM através do uso 
de treino de força (TF), com a utilização de baixas cargas (20% da 1RM) e restrição do 
fluxo sanguíneo (BI+RFS). Na literatura científica é apresentado como um dos principais 
fatores que faz com que esta metodologia proporcione HM é o stress metabólico. O 
stress metabólico vai proporcionar uma resposta hormonal. Contudo, o efeito desta 
metodologia na resposta hormonal aguda ainda é pouco conhecida. Desta forma, o 
objetivo do presente estudo é observar o efeito da execução de exercícios de treino de 
força seguindo a metodologia de BI+RFS na resposta hormonal aguda e comparar com 
a metodologia tradicional do uso de altas intensidades (HI). Foram registadas as 
seguintes hormonas: Testosterona (T), cortisol (C), hormona do crescimento (HC)) e a 
proteína de transporte da IGF-1 do tipo 3, (IGFBP-3) nos momentos antes, logo após e 
15 minutos após. A amostra foi constituída de 10 participantes, do sexo masculino com 
idade compreendida entre os 22,50±3,24 anos, aparentemente saudáveis e praticantes 
de treino de força há pelo menos 6 meses. Todos os participantes executaram, de forma 
randomizada, em 2 sessões (BI+RFS e HI), separadas por 7 dias, no mesmo horário (± 
8.00 h) e com a alimentação do dia prévio controlada e um pequeno almoço 
padronizado. Para análise inferencial foi usada uma ANOVA para medidas repetidas 
com o modelo 3 momentos x 2 sessões, com post hoc de Bonferroni. O nível de 
significância foi mantido em 5%. Foi observado na HI um aumento na concentração 
sanguínea de HC e de IGFBP-3 (3846,82% e 14,61%, respetivamente), significativo 
(p=0,34 e p=0,013), entre o momento pré e 15 minutos após sessão de exercícios nas 
concentrações de HC e entre os momentos pré e logo após nas concentrações de 
IGFBP-3, com um tamanho do efeito moderado (ηp

2=0,370). Por sua vez na sessão 
BI+RFS, observou-se na HC um aumento, significativo, do momento pré para o 
momento logo após e deste momento para o momento 15 minutos após (p=0,037 e 
p=0,040, 1503,10% e 3227,16%, respetivamente), com um tamanho do efeito alto 
(ηp

2=0,479). Igualmente, se observou um aumento, significativo (p=0,001, 14,61%), 
IGFBP-3 do momento pré para o momento logo após e uma diminuição (p=0,005, -
8,22%), igualmente significativa, do momento logo após para o momento 15 minutos 
após, com um tamanho do efeito alto (ηp

2=0,601). Não foram observadas diferenças 
significativas entre sessões em nenhuma das variáveis estudadas entre sessões. 
Podemos desta forma concluir, que o BI+RFS apresenta uma resposta hormonal aguda 
idêntica ao uso de HI recomendado para HM. Deve-se ter em conta que estes resultados 
só devem ser extrapolados para uma população com as características das do presente 
estudo. 
 

Palavras – chaves: Treino de Força, Restrição do Fluxo Sanguíneo, Resposta 

Hormonal Aguda. 
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ABSTRACT 

 

Muscle hypertrophy (MH) is one of the most sought by gym goers. Recently suggested 
is a method of obtaining HM through strength training using (TF), with the use of low load 
(20% of 1RM) and restriction of blood flow (BI + RFS). In the scientific literature is 
presented as one of the main factors that makes this methodology provides HM, is the 
metabolic stress caused and therefore hormonal response. However, the effect of this 
methodology in the acute hormonal response is still unknown. Thus, the aim of this study 
is to observe the effect of the implementation of strength training exercises following the 
BI + RFS methodology in the acute hormonal response and compared with the traditional 
method of using high intensity (HI). The following hormones were recorded: Testosterone 
(T), cortisol (C), growth hormone (GH)) and carrier protein IGF-1 type 3 (IGFBP-3) in the 
moments before, immediately after and 15 minutes after. The sample consisted of 10 
participants, males aged between 22.50 ± 3.24 years old, apparently healthy and 
strength training practitioners to at least 6 months. All participants performed, randomly, 
in two sessions (BI + RFS and HI), separated by seven days, at the same time (± 8:00 
h) and feeding controlled previous day and a small standardized breakfast. For inferential 
analysis was used an ANOVA for repeated measures model with 3 times x 2 sessions, 
with Bonferroni post hoc. The significance level was kept at 5%. HI it was observed an 
increase in the blood concentration of GH and IGFBP-3 (3846.82% and 14.61%, 
respectively), significantly (p = 0.34 and p = 0.013) between the pre and the time 15 
minutes after exercise session in the HC concentrations and between the pre and then 
moments after the IGFBP-3 concentrations, with a moderate effect size (ηp2 = 0.370). 
In turn the session RFS + BI, we observed an increase in HC, the mean of the pre 
moment to the moment immediately after this moment and for the time 15 minutes (p = 
0.037 and p = 0.040, 3227 and 1503.10% 16%, respectively), with a high effect size (ηp2 
= 0.479). Also, it observed an increase, significant (p = 0.001, 14.61%), IGFBP-3 pre 
moment to the moment immediately after, and a decrease (p = 0.005, -8.22%), also 
significant, the time after the time for 15 minutes, with a high effect size (ηp2 = 0.601). 
No significant differences were observed between sessions in any of the variables 
studied between sessions. We can thus conclude that BI + RFS has an acute hormonal 
response identical to HI recommended for use HM. It should be borne in mind that these 
results should only be extrapolated to a population with characteristics of the present 
study. 
 
Key words: Strength Training, Blood Flow Restriction, acute hormonal response. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Hipertrofia muscular (HM) ocorre com a sobrecarga de trabalho mecânico do 

tecido muscular, o stress aumenta o transporte de aminoácidos nas células, o que por 

sua vez aumenta a síntese de proteínas contráteis, actina e mosina. O aumento do 

tecido muscular ocorre tanto nas fibras de contração lenta como nas de contração 

rápida, estas últimas possuem um maior potencial de crescrimento (Yasuda et al, 2010).  

O Colégio Americano de Medicina Desportiva (ACSM) recomenda para a obtenção de 

HM o uso de cargas em torno dos 75% de 1RM, Para alguns autores cargas inferiores 

ao valor anteriormente referido dificilmente se obteria uma HM significativa (ACSM, 

2009). 

Contudo, na ultima década, aparece na literatura científica a recomendação para 

a obtenção de HM a execução de exercícios de Treino de Força (TF) com cargas baixas 

(20-40% da 1RM),  e com restrição do fluxo sanguíneo (BI+RFS). Esta metodologia, 

mais conhecida como Kaatsu training, foi inventada pelo Dr. Yoshiaki Sato e consiste 

na restrição do fluxo sanguíneo, através de garrotes específicos, colocados na zona 

proximal dos membros superiores e dos membros inferiores com o objetivo de 

diminuição do retorno venoso e aporte de sangue aos músculos dos membros. Estes 

garrotes estão acoplados a um dispositivo que controla o nível de pressão exercida 

pelas mesmas (Sato, 2005). Vários são os valores de pressão utilizados nos garrotes 

para a promoção de RFS, contudo segundo Sumide et al, 2009 os valores de 50-100 

mmHg foram aqueles que apresentaram maior eficácia na obtenção de HM. e força 

muscular. 

 O uso desta metodologia (BI+RFS) tem sido recomendada para a obtenção de 

HM em atletas (Takarada, 2000a), em  idosos sujeitos a intervenção cirúrgica, no 

período reabilitação pós operatória (Takarada, 2000c; Nakajima et al, 2010; Karabulut 

et al, 2010) e em astronautas (Vanelder, 1984; Loenneke, 2010a).  Contudo, os 

mecanismos fisiológicos responsáveis pela HM decorrente do treino de força realizado 

com BI+RFS ainda não se encontram esclarecidos. 

 Os efeitos hipertróficos resultantes da RFS tem sido atribuído principalmente ao 

aumento dos níveis de stress metabólico (Loenneke et al, 2011) (acúmulo de 

metabólitos resultantes da contração muscular), agindo em outros fatores, incluindo o 

aumento do recrutamento de fibras musculares de contração rápida (Moritani, 1992; 

Pope, 2013), elevações das hormonas sistêmicas, edema muscular (Loenneke et al, 

2012) e o aumento da produção de espécies reativa de oxigênio (ROS) (Kaijser, 1990; 
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Loenneke et al, 2010b). No entanto, deve-se notar que alguns desses mecanismos, 

nomeadamente o aumento do recrutamento de fibras musculares de contração rápida 

e a produção de ROS não são ativados na maior medida pelo stress metabólicos, e são 

mais associados a níveis elevados de tensão mecânicas, como observados em TF de 

alta intensidade (West & Phillips, 2012; Suga et al, 2009; Cook; Murphy & Labarbera, 

2013). Apesar do baixo nível de tensão mecânica, é possível que os efeitos induzidos 

pelo stress metabólico na RFS possam induzir o crescimento muscular. Contudo, este 

mecanismo necessita ser melhor entendido. 

Numerosos estudos têm relatado que a RFS facilita a expressão de muitas 

hormonas sistêmicas, incluindo o GH e IGF-1 (Takano et al, 2005; Reeve et al, 2006; 

Manini et al, 2012; Moritani et al, 1992), embora, em relação ao  IGF-1 a literatura não 

apresenta dados consistente (Takarada et al, 2010) . No entanto, deve-se notar que tais 

aumentos nas hormonas sistêmicas podem não estar ser associados com aumento da 

síntese de proteína muscular (Smilos et al, 2003; Wagner, 1986) ou a longo prazo de 

adaptação hipertróficas (Mitchell et al, 2013), tal como é observado no TF com de AI. 

West & Phillips et. al (2012) relataram um aumento na síntese proteica miofibrilar em 

resposta a um protocolo de TF (flexão do cotovelo unilateral), independente de 

quaisquer alterações nos níveis sistêmicos de GH, IGF-1 e testosterona (T), 

respectivamente. Além disso, Mitchell et al., 2013 encontraram após 16 semanas 

(quatro sessões por semana) de TF um aumento significativo da secção transversa do 

músculo vasto lateral do membro inferior (~20%), bem como nos níveis de força máxima 

dinâmica no exercício de leg press (~61%). Contudo, estes aumentos observados não 

foram associados pelos autores aos aumentos  de GH, testosterona livre (TT) e IGF-1. 

Embora se tenha observado quer com a utilização do TF com BI+RFS quer com 

AI uma estimulação hormonal aguda, dependenndo da manipulação das suas variáveis, 

torna-se pertinente verificar se essa resposta é idêntica ou diferenciada entre as 

metodologias. 

Desta forma, o objetivo desse presente estudo será observar o comportamento 

hormonal agudo (GH, T, C, proteina de ligação e  IGFBP-3) entre a utilização da 

metodologia de TF BI+RFS ou de alta intensidade (AI). 
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2.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 EFEITO DO TREINAMENTO DE FORÇA NO SISTEMA HORMONAL 

 

O TF é um poderoso estímulo para o aumento agudo nas concentrações de T e C 

em circulação. Diversos estudos têm investigado a influência de fatores relacionados 

com a sessão de treino nas respostas agudas ao TF, tais como: a intensidade em 

relação à  percentagem de carga máxima utilizada  (1 RM); o tempo de intervalo entre 

séries, exercícios e sessões de treino; a massa muscular envolvida; e o tipo de 

contração muscular utilizada. Embora estes fatores tenham uma influência crítica sobre 

a magnitude e duração da resposta aguda da T e C ao TF, há poucos dados disponíveis 

na literatura sobre o comportamento hormonal no TF realizado com RFS (Cadore . et 

al, 2012).  

Segundo Smilios et al (2003), a quantidade apropriada de trabalho durante o TF 

pode ser um fator determinante na resposta hormonal aguda, que pode gerar uma 

combinação ótima entre as hormonas anabólicas e catabólicos estimuladas. Isso pode 

resultar em um ambiente mais favorável para adaptações neuromusculares ao treino, 

como o aumento da força e massa muscular.  

No estudo realizado por Leite et al (2011) foram avaliados 10 indivíduos jovens, 

aparentemente saudáveis, onde foi analisado o comportamento hormonal em dois 

diferentes volumes de treinos (3 x 6RM de 80% versus 3 x 12RM de 80%), tendo sido 

observado em ambos os protocolos aumentos nos níveis de T e HC. Contudo, no 

mesmo estudo, o comportamento do C foi antagónico, observando-se um aumento com 

a utilização do protocolo de TF 80% da 12RM  e sem alterações significativa com o uso 

de 3 x 6RM (80% de 1RM). Desta forma, parece que maiores volumes de TF parecem 

aumentar a resposta aguda do C. 

 A influencia preponderante do volume nas respostas das hormonas a diferente 

métodos de TF, foram observadas por Hakkinen e Pakarinen, (1995) que compararam 

o efeito da intensidade do volume do TF na resposta agudas. Estes autores observaram 

aumento significativo (p<0,05) da TT (22%) e TL (23%), além do C (148%)  na 

metodologia de TF de maior volume e nenhum aumento significativo no protocolo em 

que foi utilizado uma maior intensidade da carga. Contudo, tal como observado por  

Smilios et al.,(2003) com o aumento do volume da sessão de TF não se obtém somente 

um aumento significativo da T e TL mas, igualmente um aumento significativo do C 

(hormona catabólica).  

Estudos realizado por Hãkkinen e Pakarinen (1993) compararam a resposta sobre 
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a liberação de T em duas sessões de TF, utilizando o exercício de agachamento, que 

consistia em 20 séries de 1 repetição máxima (100% de 1RM), e outra com 10 séries de 

10 repetições a 70% de 1RM, ambas com 3 minutos de intervalo entre as séries, e foi 

observado um aumento da TT e TL no treino de maior volume. Gotshalk et al. (1997) 

mostraram que 3 séries de 10 RM com períodos de intervalo de 1 minuto produziram 

maiores incrementos de T do que o uso de uma  série única de 10 RM. Esses dados 

foram, igualmente, confirmados em um estudo com jovens atletas de levantamento de 

peso, no qual observaram que sujeitos com mais de 2 anos de treinamento possuíam 

maior resposta aguda da T (Kraemer et al., 1992). Marx et al. (2001) encontraram 

elevação na concentração de T em resposta ao TF de maior volume, comparado com 

um programa de uma série única. Alguns estudos, entretanto, apresentaram resultados 

divergentes. Guezennec et al. (1986) investigaram essa resposta a um treinamento 

convencional de 3 a 4 séries, de 3 a 10 repetições (70~95% de 1 RM), com recuperação 

de 2,5 minutos, não encontrando alterações sobre os níveis de T em resposta ao TF 

(Häkkinen et al., 1987; 1988a, 1988b).  

Borst et al (2001) observaram o efeito do TF na circulação do IGF-1 e nas suas 

proteínas de transporte  (IGFBP-1 e IGFBP-3) em 31 indivíduos de ambos os sexos, 

aparentemente saudáveis, durante 25 semanas de TF, que foram divididos em 3 grupos: 

o G1 realizava uma série (n=11), o G2 realizava 3 séries (n=11) e o GC não realizava 

exercício (n=9). Os resultados mostraram que durante as primeiras 13 semanas houve 

um aumento significativo de 20% nos níveis de IGF-1 em ambos os grupos de exercício 

(3 e 1 séries), no entanto não houve aumento significativo da 13ª à 25ª semana. Já em 

relação à IGFBP-3 foi observada uma diminuição de 20% da 13ª a 25ª semanas 

somente quando os sujeitos realizaram 3 séries. 

 Tendo como base os estudos anteriormente analisados, é possível afirmar que a 

respostas das hormonas ao exercício estar relacionada com o volume e a intensidade 

do TF. Segundo Smilios et al (2003), a quantidade apropriada de trabalho durante o TF 

pode ser um fator determinante na respostas aguda, que pode gerar uma combinação 

ótima entre as hormonas anabólicas e catabólicas estimuladas, podendo resultar em um 

ambiente mais favorável para a obtenção de  adaptações neuromusculares ao treino, 

como o aumento da força e massa muscular.  
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2.2. EFEITO DO TREINO DE FORÇA COM RESTRIÇÃO DO FLUXO 

SANGUÍNEO NO SISTEMA HORMONAL 

Evidências atuais demonstram um grande crescimento de estudos publicados 

sobre treinamento de RFS e o comportamento hormonal em resposta ao mesmo. 

Contudo, atualmente, não existe um método padrão para a aplicação de RFS durante o 

exercício de TF. Existem diferenças em relação ao tipo manguito utilizado quanto ao 

seu tamanho e espessura, na pressão que esse manguito deve exercer e na duração 

da aplicação da pressão durante os períodos de execução dos exercícios de TF e nos 

períodos de descanso entre as séries de exercícios. A manipulação do grau de  restrição 

do fluxo sanguíneo durante o TF parece afetar a ativação muscular, o grau de fadiga 

muscular e consequentemente, os resultados obtidos através dessa prática, 

nomeadamente os ganhos da capacidade de exercer força e na obtenção de hipertrofia 

muscular (Christopper et al, 2012). Contudo, e tendo em conta todas as metodologias 

utilizadas no TF com RFS, parece que este provoca um aumento significativo nos 

valores de HC sérica (Sato, 2005; Takarada, 2000a,b,c; Takano et al, 2005). 

O HC aumenta a produção de IGF-1 (Fator de crescimento semelhante à insulina 

tipo 1) específico do fígado e do músculo, o que tem sido demostrado que têm um 

potente efeito anabólico, ativando as células satélites e estimulando as vias para a 

síntese de proteína, podendo, resultar em HM (Hawke and Garry, 2001). No entanto, a 

HC pode facilitar diretamente a fusão celular, um processo essencial para o crescimento 

muscular, independente da sua regulação da IGF-1 ( Kaplaw and Coen, 2007). 

Aumentos de T, o C, IGF-1 e a sua proteína de transporte (IGFBP-3) e das 

catecolaminas foram igualmente observados após o uso de de TF com RFS ( 

Madarame, Sasaki and Ishii, 2010) e de forma idêntica ao TF realizado com cargas mais 

elevadas (80% da 1RM) sem RFS. 

Desta forma, parece existir uma resposta hormonal efetiva com o TF com BI+RFS 

com o aumento dos valores séricos das principais hormonas relacionadas com o 

anabolismo e com o catabolismo e de forma idêntica ao TF com cargas . 
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METODOLOGIA 3 
 

Efeito da execução de exercícios de treino de força com baixa intensidade e 

restrição do fluxo sanguíneo na resposta hormonal aguda 
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3.METODOLOGIA 

3.1 AMOSTRA 

 A amostra do presente estudo foi constituída por 10 sujeitos, caucasianos, que 

praticavam treino de força, de forma recreacional, há pelo menos 6 meses, com uma 

frequência semanal mínima de 3 vezes. As características antropométricas, de idade e 

pressão sistólica de repouso são apresentadas na tabela 1. 

3.2. PROCEDIMENTOS 

Os sujeitos, numa primeira sessão foram informados de todos os procedimentos 

inerentes ao presente estudo e dos objetivos e de todos os possíveis desconfortos 

inerentes ao mesmo. Foi, igualmente, permitido aos sujeitos efetuarem questões sobre 

qualquer assunto relacionado com o presente estudo. Posteriormente, foi preenchido, 

por estes,  ParQ-test (Anexo I).e a Anamnsese (Anexo II). Após, se ter assegurado que 

os sujeitos cumpriam os critérios de inclusão no presente estudo, foi pedido que 

preenchessem e assinassem um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de 

participação no presente estudo (Anexo III), elaborada de acordo com a declaração de 

Helsinque  (Anexo IV). Posteriormente, foram efetuados as medições dos valores de 

pressão arterial de repouso e das medidas antropométricas. Após esta sessão foram 

realizadas duas semanas de treino da técnica do exercício de agachamento (AG) e 

supino reto (SR), com uma frequência semanal de 2 vezes.  

Após essas duas semanas foi efetuada a medição da 1RM, no exercício de AG e 

SR , sendo esta sessão realizada 72 horas após o termino da última sessão de 

adaptação. Com um intervalo de 72 horas, foram realizado uma outra sessão onde será 

efetuado o re-teste da medição da 1RM nos dois exercícios. Após 72 horas este 

procedimentos, serão realizadas mais duas sessões, com um intervalo entre si de 7 

dias, e de forma randomizada, em que: i) será realizado os exercícios de AG e SR com 

uma intensidade de carga de 20% da 1RM e com RFS; ii) será realizado o mesmos 

exercícios sem oclusão vascular e com uma intensidade de carga em torno dos 75% da 

1RM Nestas últimas duas sessões serão medidos os valores de Testosterona sérica e 

ativa, hormona do crescimento, cortisol e proteína de ligação IGFBP-3. 
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Tabela 1 – Características dos sujeitos da amostra 

Variáveis Média ± Desvios padrão 
n=10 

Idade (anos) 22,50±3,24 

Estatura (cm) 177,30±4,76 

Massa Corporal (Kg) 72,76±8,06 

Gordura estimada (%) 8,23±2,54 

Pressão Sistólica de Repouso (Hg) 121,40±4,55 

 

Os sujeitos da amostra realizaram o teste de força máxima dinâmica (1RM), nos 

exercícios de meio agachamento na Smith Machine (AGSM) e de supino horizontal com 

barra livre (SR), 108,00±28,98 kg e 61,50±18,27 kg, respetivamente. 

 

3.3. PROTOCOLOS E MEDIÇÕES  

3.3.1. MASSA CORPORAL  

 

A medição da massa corporal foi efetuada através da utilização de uma balança 

digital G – TECH (Glass 7). O sujeito da amostra foi medido de calções, descalços e 

imóvel, colocado no centro da plataforma da balança. A leitura foi realizada após 

estabilização dos dígitos da balança e a massa corporal for expressa em kg, com 

aproximadamente às decimas.  

 

3.3.2. ESTATURA  

 

Para medir a estatura foi utilizado um estadiômetro “Sanny ES 2030, American 

Medical do Brasil, Ltda, São Paulo, Brasil”. A estatura foi definida como a distância, em 

linha recta, entre o vértex (crânio) e o piso sobre o qual se apoiam os pés, estando os 

sujeitos em posição erecta, posicionado segundo o plano de Frankfurt. Este plano 

consiste numa linha imaginária que passa pelo ponto mais baixo do bordo inferior da 

órbita ocular direita e pelo ponto mais alto do lado superior do meato auditivo externo 

correspondente.  
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 Os sujeitos, da amostra, encontravam-se descalços, com os pés juntos e com os 

calcanhares, o cóccix, a coluna dorsal e a parte occipital em contato com o estadiômetro. 

A leitura foi expressa em centímetros, com aproximação às décimas.  

 

3.3.3. PERCENTAGEM DE GORDURA ESTIMADA  

 

A estimação da percentagem de gordura corporal foi efetuada através da medição 

das pregas cutâneas de gordura subcutânea, com recurso de um adipómetro (Sanny 

AD1010, São Paulo, Brasil). Após determinação dos valores, os dados foram inseridos 

nas equações de Jackson & Pollock, (1978) (Anexo V). 

 

3.3.4. MEDIÇÃO DA 1RM  

 

Todos os participantes farão duas sessões de familiarização com o protocolo de 

1RM. Na primeira semana os indivíduos realizarão o teste para 1RM com todos os 

exercícios e depois de 72 horas será realizado o reteste para revalidação. Nenhum 

exercício será realizado no período de 48 horas entre os testes de RM. Para minimizar 

os erros durante o teste de RM, algumas estratégias serão adotadas: 1) instruções 

básicas sobre o procedimento do teste serão dadas aos participantes antes do teste; 2) 

participantes receberão instruções sobre a técnica do exercício; 3) motivação verbal 

será dada aos participantes durante o protocolo de teste; 4) todos os pesos e barras 

serão determinados usando uma escala de precisão.  

 Os valores de carga máxima serão obtidos ao longo de três a cinco tentativas, 

quando o avaliado apresentar falha concêntrica no movimento dinâmico. Desse modo 

será validada a carga máxima obtida na última tentativa. A cada nova tentativa a carga 

será ajustada com um intervalo de 5 minutos entre cada tentativa, e 10 minutos de 

intervalo para iniciar o próximo exercício (Maior AS e Simão R, 2006) . A cadência de 

execução do exercício de agachamento será controlada através de um metrónomo 

(Korg, MA-30, USA) e estabelecida em 60 bpm.  

 

3.3.5. PROTOCOLO DA SESSÃO DE OCLUSÃO  

 

Todos os sujeitos da amostra iniciarão a sessão de RFS tendo dormido pelo 

menos 8 a 12 horas e tendo tomado a refeição padronizada há 3 horas. O sujeito chega 

ao laboratório e ficará em repouso, sentado, durante 30 minutos. Após este período de 
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repouso será medida a pressão arterial de repouso. Após medida a pressão arterial de 

repouso foi fornecido uma pequeno almoço padrão e após 30 minutos foi  colocado os 

garrotes na parte mais proximal da coxa e na região axilar dos membros superiores. 

Como o primeiro exercício foi o AGSM, foi calculada a pressão a usar nos garrotes tendo 

como referência, a fórmula Pressão de treino = (1,25x(PSR+20%))x1,25 (Y. Sato, 

2005),. Após a colocação dos garrotes (Riester Ri-san®, Jungingen, Alemanha, 

Espanha – Valencia), foram insuflados como uma pressão correspondente a PSR, mais 

20%, durante 15s. Foi aumentada a pressão no valor de 20%, até ao valor definido 

individualmente de pressão de treino, por períodos de 15s e com um intervalo entre os 

períodos de 30s. Após este procedimento, e com o valor de pressão calculado, serão 

executadas 1 série de 30 repetições e 3 séries de 15 repetições, com um intervalo de 

descanso entre séries de 30s e uma carga de 20% da 1RM. A cadência do movimento 

será mantida em 60 bpm, controlado através de um metrónomo (Korg, MA-30, USA). 

 Após o termino da realização da última série do exercício AGSM e com 120 

segundos de intervalo foi realizado o exercício de SR. No final da última série do 

exercício de AGSM  foi retirado a pressão nos garrotes colocados nos membros 

inferiores e colocado a pressão nos membros superiores, logo antes do inicio da 

primeira série do exercício de SR, tendo em conta a mesma fórmula de calculo da 

pressão usada nos membros inferiores menos os 20% da PSR adicional. No SR foram 

usadas 4 séries de 30 repetições na primeira e 15 repetições nas restantes. O intervalo 

entre séries, a cadência do movimento e a percentagem de carga utilizada foi idêntica 

a utilizada no exercício de AGSM. 

 

3.3.6. PROTOCOLO DA SESSÃO SEM OCLUSÃO  

 

Nesta sessão foram adotados todos os procedimentos de horário, de horas de 

sono e de alimentação pré-treino da sessão com oclusão. Nesta sessão os sujeitos 

realizaram 4 séries do exercício de agachamento, com uma carga correspondente a 

75% da 1RM e 8 repetições por série, com um tempo de intervalo entre série de 90s, 

nas 3 primeiras séries. Na última série, com um intervalo de descanso de 30s da terceira 

série, serão realizadas 20 repetições com uma carga correspondente a 40% da 1RM. 

Foi igualmente realizados dois exercícios de TF, o AGSM e SR, e o intervalo entre 

exercícios foi de 120s. Todas as repetições foram executadas com uma cadência de 60 

bpm, controlado através de um metrónomo (Korg, MA-30, USA). Este protocolo de TF 

sem oclusão foi utilizado para promover stress mecânico, micro lesões e stress 

metabólico, pressupostos para a obtenção de hipertrofia muscular através do exercício 
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físico e ir ao encontro ao praticado para esse fim nas academias, ginásios e Health-

clubs. 

 

3.3.7. PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA DE REPOUSO  

 

A Pressão Arterial (PA) foi medida através de um esfigmomanómetro de mercúrio 

(Riester Ri-san®, Jungingen, Alemanha) e um estetoscópio de uma campana 

(SpainCare KT-118, Valencia, Espanha) pelo método auscultatório, sempre pelo mesmo 

avaliador com experiência. O sujeito chegará ao local onde irá proceder o estudo e ficará 

sentado durante 30 minutos, num local ventilado e de temperatura e humidade 

controlada. Após esses 30 minutos será medida a PASr 3 vezes. Será posteriormente 

efetuada uma análise da correlação intra classe das 3 medições, se esta for superior a 

90% será estabelecido como valor de referência para determinação da pressão a ser 

utilizada nos garrotes durante a sessão de execução do exercício de agachamento com 

oclusão.  

 

3.3.8. EXERCÍCIO DE AGACHAMENTO  

 

O exercício de Agachamento (Smith Machine AGSM, Paramount Fitness Corp., 

LA, EUA) será realizado com o sujeito de pé, com os pés afastados à largura dos ombros 

e com o tronco ereto, apoia a barra nos ombros por detrás da cabeça, segurando-a com 

as mãos. Executa a flexão dos membros inferior até aos 90o (ângulo das pernas sobre 

as coxas) sem que os joelhos ultrapassem as pontas dos pés, seguindo-se a extensão 

completa dos joelhos, até voltar ao ponto inicial. Este exercício terá sempre o apoio de 

dois ajudantes, um de cada lado da barra, para se eventualidade de algum percalço 

existir o auxílio. 

 

3.3.9. EXERCÍCIO DE SUPINO RETO 

 

O sujeito encontrava-se deitado em decúbito dorsal num banco de supino (Supine 

Bench Press, PFW-7100, Paramount Fitness Corp., LA, EUA), com as costas 

completamente apoiadas, e ambos os pés no solo, tentando colocar-se numa posição 

o mais confortável possível. Após retirar a barra livre, que usou discos de 15, 10, 5, 2, 1 

e 0,5 kg de 50 mm, dos apoios do banco de supino, o sujeito partia de uma posição 
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inicial, onde se encontrava com os cotovelos em extensão completa, passando a fletir 

os cotovelos até a barra se encontrar a 5 cm do peito e realizando depois uma extensão 

dos cotovelos, para voltar à posição inicial, sendo que este movimento devia ser 

realizado a uma cadência de 60 bat/min, sendo 1 segundo para a fase excêntrica e 1 

segundo para a fase concêntrica. O sujeito devia realizar o movimento de uma forma 

suave e controlada e não apoiar a barra sobre o peito. 

 

3.4 COLETA E ANÁLISE DE SANGUE 

 

No início dos ensaios, um cateter de borboleta de sangue 2122G (Vygon ®) foi 

colocado sobre a veia cefálica medial antebraquial cubital, facilitando a colheita de 

sangue em momentos diferentes. Para o hormônio, foram coletadas amostras de soro 

de medições para tubos de soro-gel (S-Monovette ®, Sarstedt, Nümbrecht, Alemanha 

no tempo 0 (antes do início do exercício), para valores basais e no 5 e 15 minutos após 

seu término nas duas situações experimentais. As amostras foram centrifugadas a 10 

minutos da coleção, a 2000 X g durante 15 min; soro foi colhido e armazenado a - 20º c 

até antes do doseamento. 

Concentrações séricas de testosterona e cortisol total foram determinadas pelo 

sistema de imunoensaio quimioluminescente enzima (IMMULITE 1000 ®; Soluções 

médicas diagnósticos a Siemen, Los Angeles, CA, EUA). Os reagentes são obtidos em 

forma de kit (Catlog números LKCO1 e LKTW1 para cortisol e testosterona 

total,respectivamente, também contendo as unidades de teste, cunha de reagente e 

ajustes) e reagentes disponíveis comercialmente (todos da Siemens Healthcare 

Diagnostics, Amadora, Portugal). Os resultados foram apresentados como µgdL para 

cortisol e ngdL para testosterona total. De cortisol, o intervalo de calibração foi de 1 a 

50 µgdL e a sensibilidade analítica foi 0.2 µgdL; para testosterona total, a calibração foi 

20 de 1.600 ngdL e a sensibilidade analítica foi 2ngdL. Coeficiente de variação para os 

controles (respectivamente CON4, CON5 e CON6 para controles de baixos, 

intermediários e altos - módulo de controle multivalentes, Siemens Healthcare 

Diagnostics) Intra-ensaio variou da seguinte forma: para cortisol, de 6 para os controles 

de baixos e intermediários, de 2 para o controle da alta; para a testosterona total, de 10 

para os controles intermediários e inferiores a 8 para o controle da alta. 

A testosterona livre foi medida por radioimunoensaio (RIA) usando um tubo 

revestido de radioimunoensaio (KIPI19000, DIASource os imunoensaios S.A., Bélgica), 
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com sete calibradores para plotar a curva e um espectrômetro de cintilação gama (DPC 

Gambyt CR, diagnóstico Products Corporation, Los Angeles, EUA). Os resultados foram 

apresentados como pgmL gratuitamente a testosterona. O intervalo de calibração foi 

pgmL 0.25-65 e a sensibilidade analítica foi 0.13pgdL. O coeficiente de intra-ensaio de 

variância para os controles que variou entre 1,3 e 4,1 para os controles de altos e baixos, 

respectivamente. 

 

3.5 ANALISE ESTATÍSTICA 

 

A análise foi efetuada pelo software de tratamento e análise estatística 

“Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS, Chicago, EUA) versão 21.0. 

Realizou-se uma análise exploratória dos valores de cada variável para caracterizar as 

medidas de tendência central, com posterior observação gráfica (boxplot), para que 

fossem detectadas a possível existência de outliers ou erro na inserção dos dados. Para 

avaliação da confiabilidade das medidas dos exercícios de força (teste x  reteste) utilizou-

se o coeficiente de correlação intraclasse (CCI). 

Com o objetivo de realizar a análise estatística inferencial, foi necessário avaliar 

a normalidade da distribuição (teste de Shapiro-wilk), a homogeneidade (teste de 

Levene) e a esfericidade dos dados (Teste de Mauchly), conforme mais apropriado. 

Para as variáveis que violaram algum destes pressupostos a estatística não paramétrica 

foi adotada, ou a correção de Greenhouse-Geiser no caso das medidas repetidas. Para 

verificar as alterações de comportamento das variáveis hormonais em estudo ao longo 

dos momentos de análise e entre metodologias de treino, foi usado ANOVA para 

medidas repetidas com o modelo (3 momentos X 2 metodologias), com post hoc de 

bonferroni. Com intuito de verificar as possíveis influências das covariáveis (volume de 

treino, tempo da sessão com e sem descanso entre séries) realizou-se uma análise de 

covariância (ANCOVA). A estimativa do tamanho do efeito foram apresentadas através 

do eta parcial quadrado (valor do ηp²), com pontos de corte de 0.10, 0.25, 0.40 

representando pequenos, médios, alto efeito, respectivamente (Cohen, 1988). O nível 

de significância mínimo foi mantido em 5%. 
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RESULTADOS 4 
 

Efeito da execução de exercícios de treino de força com baixa intensidade e 

restrição do fluxo sanguíneo na resposta hormonal aguda 
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4. RESULTADOS 

 

Foi observado uma alta fiabilidade entre os teste e reteste da 1RM no 

exercícios de AGSM (ICC>0,98) e SUH (ICC>0,97). 

Foram observadas diferenças, significativas (p<0,0001), entre sessões nos 

valores de volume total de treino (VT), tempo de treino contabilizando e não 

contabilizando os tempos de descansos entre séries. Apresentando o HI valores de VT 

e TC superiores e de TTS inferiores aos de BI+RFS (ver tabela 2).  

 

Tabela 2 – Média e respectivos desvios padrão do volume total de treino (VT), tempo de treino 

contabilizando (TTC) e não contabilizando os tempos de descansos entre séries (TTS). 

 VT (Kg) TTC (s) TTS (s) 

HI 4731,00±1271,76 788,70±13,91 271,70±10,59 

BI+RFS 2542,50±687,80* 666,20±4,21* 456,20±4,21* 

* p<0,0001 entre HI e BI+RFS; HI – Método de Alta intensidade para Hipertrofia Muscular; 

BI+RFS – Método de treino que utiliza baixas cargas e restrição do fluxo sanguíneo  

 

Não foram observadas interações momento X sessões  e nem um efeito 

momento ou sessões em nenhuma das variáveis hormonais. 

Analisando cada sessão, individualmente, observou-se na HI um aumento na 

concentração sanguínea de HC e de IGFBP-3 (3846,82% e 14,61%, respetivamente), 

significativo (p=0,034 e p=0,013), entre o momento pré e 15 minutos após sessão de 

exercícios nas concentrações de HC e entre os momentos pré e logo após nas 

concentrações de IGFBP-3, com um tamanho do efeito moderado (ηp
2=0,370). Por sua 

vez na sessão BI+RFS, observou-se na HC um aumento, significativo, do momento pré 

para o momento logo após e deste momento para o momento 15 minutos após (p=0,037 

e p=0,040, 1503,10% e 3227,16%, respetivamente), com um tamanho do efeito alto 

(ηp
2=0,479). Igualmente, se observou um aumento, significativo (p=0,001, 14,61%), 

IGFBP-3 do momento pré para o momento logo após e uma diminuição (p=0,005, -

8,22%), igualmente significativa, do momento logo após para o momento 15 minutos 

após, com um tamanho do efeito alto (ηp
2=0,601). 
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Tabela 3 – Concentração Hormonal (Média ± Desvios padrão), obtidas nas duas sessões 

antes, logo após e 15 minutos após 

Variabeis 
HI 

T0 T1 T2 

T (nmol.L-1) 20,10±13,92 15,30±6,70 14,59±5,29 

Tlivre (nmol.L-1) 11,75±4,96 13,41±3,95 11,17±3,58 

Cortisol (nmol.L-1) 359,50±107,33 347,08±141,51 354,81±155,31 

HC (μg.L-1) 0,11±0,08 0,93±1,28 2,39±2,85* 
IGFBP-3 (mg. L-1) 4,64±1,37 5,35±1,79& 5,02±1,66 

 BI+RFS 

T (nmol.L-1) 16,50±7,29 14,40±5,32 16,74±13,71 

Tlivre (nmol.L-1) 11,31±3,83 11,95±4,34 11,52±3,85 

Cortisol (nmol.L-1) 399,51±135,82 461,31±141,06 429,58±151,29 

HC (μg.L-1) 0,14±0,13 2,05±2,46$ 3,33±3,18#€ 
IGFBP-3 (mg. L-1) 4,59±1,28 5,20±1,56** 4,60±1,33ψ 

** p=0,001, & p=0,013, $ p=0,037 entre T0 e T1; # p=0,010, * p=0,034 entre o T0 e o T2; ψ 

p=0,005,   € p=0,040 entre T1 e T2; T - Testosterona; Tlivre – Testosterona Livre; HC – Hormona 

Crescimento; IGFBP-3 – Proteína de Transporte da IGF-1 do tipo 3; MAI – Metodologia de Alta 

Intensidade para obtenção de Hipertrofia Muscular; BI+RFS – Metodologia que utiliza baixas 

cargas combinado com restrição do fluxo sanguíneo; T0 – repouso; T1 – Logo após a sessão de 

exercícios; T2 – 15 minutos após sessão de exercícios 
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DISCUSSÃO 5 
 

Efeito da execução de exercícios de treino de força com baixa intensidade e 

restrição do fluxo sanguíneo na resposta hormonal aguda 
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5.DISCUSSÃO 

 

Os principais resultados do presente estudo foi observar-se uma resposta 

hormonal aguda idêntica entre o HI e BI+RFS. Estes resultados vão ao encontro aos 

estudos de Pierce et al., (2006) que tal como no presente estudo não observaram 

diferenças significativas na resposta hormonal aguda entre o uso de TF, direcionados 

para HM com uso de HI de cargas  e o uso de BI + RFS. Estes resultados tornam-se 

pertinentes porque ajudam a confirmar que o uso de BI de cargas com RFS parece 

permitir um ambiente anabólico favorável à HM idêntico ao observado com HI de cargas 

sem RFS. Desta forma, com o uso de BI de carga permite um menor stress articular e 

tendinoso podendo diminuir o risco de lesões osteoarticulares, mais propício com o uso 

de HI de cargas. 

No presente estudo foi, igualmente, observado em cada metodologia de TF (HI e 

BI+RFS) o não aumento significativo da TT, da TL e do C. Em relação ao TF de HI os 

dados do presente estudo em relação à T (TT e TL) não corroboram com os do presente 

estudo. (Hakkinen & Pakarinen, 1995; Gotshalk et al. 1997; Kraemer et al., 1998, 1999; 

Nindl et al., 2001). Estes estudos observaram um aumento agudos significativos após 

sessão de TF com o uso de HI de carga. O fato desta divergência pode residir no pouco 

volume de treino usado no presente estudo em relação aos estudos anteriormente 

referidos. A resposta aguda da T está diretamente correlacionada com o volume de 

treino (Marx et al., 2001).))Já no TF com BI + RFS a maioria dos estudos que investigam 

a resposta aguda testosterona corroboram com os do presente estudo (Loenneke et al., 

2011, Reeves et al., 2006, Fujita et al., 2006, ). Este fato pode estar relacionado, mais 

uma vez, com o volume do TF que usa RFS. Na metodologia de TF de BI+RFS é 

normalmente usado 4 séries de 30 repetições na primeira e 15 repetições nas restantes, 

e uma carga em torno dos 20 a 40% da 1RM, tornando, assim, com um menor volume 

de treino inferior ao usado com o TF de HI.  

As respostas agudas do C observadas no presente estudo vão ao encontro ao 

observado na literatura em estudos que utilizam BI+RFS (Reeves et al., 2006; Suga et 

al, 209) e a TF que utilizem HI de carga mas volumes moderados a baixos de TF. 

Quanto à resposta aguda de HC no presente estudo foi significativa nas duas 

metodologias de TF utilizadas. Este fato corrobora com a literatura científica que 

apresenta aumentos de HC quer após de TF com HI (Kon et al., 2012), quer com o uso 

de BI+ RFS (Takarada, 2000c; Nakajima et al., 2010). O aumento agudo de HC como 

resposta ao TF está associado quer ao stress mecânico quer ao stress metabólico 
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causado pelo mesmo (Fujita et al, 2007). Os mecanorreceptores das fibras musculares 

respondem ao stress mecânico proporcionado pela HI de TF fazendo com que o 

organismo responda criando um ambiente anabólico favorável a síntese proteica, que 

passa pelo aumento dos níveis séricos de HC (Kaplan and Cohen, 2007) de forma a 

haver uma produção no fígado e no músculo de IGF-I (Sato, 2005). Por sua vez, quando 

se utiliza BI+RFS , existe um aumento do stress metabólico ocasionado pela 

acumulação de lactato mais o catião hidrogénio e de fosfatos inorgânicos resultantes do 

metabolismo anaeróbio láctico e da diminuição do retorno venoso provocado pela RFS 

(Cook, Murphy & Labarbera, 2013; Lin et al, 2001; Hakkinen & Pakarinen, 1995). Com 

esta acumulação destes metabólitos resultantes da contração muscular , proporciona 

um aumento destes metabólitos dentro da fibra muscular, mais precisamente no reticulo 

sacroplasmático dando um efeito conhecido como “pump” muscular (Abe et al., 2006) 

Este efeito irá fazer com que os sensores osmóticos celulares sejam ativados e 

proporcionem um aumento da segregação sanguínea de HC de forma a promover um 

aumento da síntese proteica (Fujita et al, 2007). Igualmente, com a libertação do garrote 

existe um aumento da circulação sanguínea (hiperemia), sendo colocados na corrente 

sanguínea valores elevados de metabólitos provenientes do metabolismo anaeróbio 

láctico e que são, igualmente, potentes estimuladores do aumento da segregação de 

HC (Loenneke et al, 2012). Desta forma, podemos dizer que em ambas metodologias 

utilizadas no presente estudo foram potenciadoras do aumentos séricos de HC, embora 

através de mecanismos diferentes, podendo com ambas as metodologias ser criado um 

ambiente anabólico favorável que poderá aumentar a síntese proteica e 

consequentemente a HM. Contudo, devemos frisar que por si só o aumento agudo de 

HC não significa que ocorra HM (Fujita et al, 2007; Loenneke & Pujol, 2009; Loenneke 

et al., 2012; Manini et al, 2012; Kon et al., 2012). 

Em relação à IGFBP-3, esta é a principal proteína de transporte da IGF-I e permite 

dizer que há, por meio da concentração sanguínea a taxa de IGF-I que realmente deve 

ser introduzida nas fibras musculares (Nindl et al., 2001). No presente estudo observou-

se um aumento significativo quer na metodologia de TF de HI quer na de BI+RFS. Este 

fato pode estar associado a produção de IGF-I estar dependente da HC sérica. Como 

observamos aumentos séricos de HC será espectável, tal como ocorreu no presente 

estudo, o aumento da concentração sérica da IGF-I (Rosa et al., 2015). Para além do 

aumento de IGF-I nós pretendemos observar se existia na realidade o seu transporte 

para dentro das fibras musculares, através da análise da IGFBP-3, e tal ocorreu nas 

duas metodologias. Este fato poderá dever-se, tal como na HC, ao stress mecânico e 

metabólico induzido pelo TF de HI e do stress metabólico induzido pelo TF de BI+RFS. 
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Estes dois tipos de stress vão ativar os receptores das fibras musculares da IGF-I de 

forma a promoverem um aumento da síntese proteica (Nindl et al, 2001; Borst et al, 

2001) . Poucos são os estudos que observaram este efeito no TF de HI (Hakkinen & 

Pakarinen, 1995; Leite et al, 2011) e no de BI+RFS (Loenneke et al, 2012; Abe et al., 

2006; Kon et al., 2012; Nakajima et al., 2010), contudo corroboram com os resultados 

observados no presente estudo. Desta forma, podemos dizer que quer o TF de HI quer 

o de BI+RFS estimulam de forma aguda o transporte da IGF-I para dentro da fibra 

muscular, podendo assim ocasionar HM. 
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Efeito da execução de exercícios de treino de força com baixa intensidade e 

restrição do fluxo sanguíneo na resposta hormonal aguda 
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6. CONCLUSÃO 

 

Tendo em contas os resultados obtidos com os resultados acima, podemos 

concluir quer o HI quer o BI + RFS promovem a mesma resposta hormonal aguda, 

observando aumentos de HC e de IGFBP-3.. Desta forma quando o objetivo é HM os 

responsáveis pelo planeamento do TF podem optar pelas duas metodologias de TF 

tendo em conta as necessidades e aspetos particulares do seu utente e/ou atleta, 

Importante de referir que estes resultados são devem ser extrapolados para sujeitos 

com as características das do sujeitos da amostra do presente estudo. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I – PAR-Q TESTE 

 

Nome:_________________________________________________________  

Nasc.: ______________ Tel.: ___________________  

 

O Par-Q teste (ACSM, 2006) é formado por 7 perguntas e é individual. As opções 

de resposta são "Sim" e "Não". Caso alguma das perguntas seja respondida de forma 

afirmativa, o indivíduo não poderá ser incluído no estudo. As questões são as seguintes: 

  

1 - Seu médico já disse que você possui um problema cardíaco e recomendou 

atividades físicas apenas sob supervisão médica?  

2 - Você tem dor no peito provocada por atividades físicas?  

3 - - Você sentiu dor no peito no último mês?  

4 - Você já perdeu a consciência em alguma ocasião ou sofreu alguma queda em 

virtude de tontura?  

5 - Você tem algum problema ósseo ou articular que poderia agravar-se com a prática 

de atividades físicas?  

6 - Algum médico já lhe prescreveu medicamento para pressão arterial ou para o 

coração?  

7 - Você tem conhecimento, por informação médica ou pela própria experiência, de 

algum motivo que poderia impedi-lo de participar de atividades físicas sem supervisão 

médica? 
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ANEXO II – ANAMNESE 

 

Nome  

Data de nascimento Naturalidade Nacionalidade 

Endereço 

E-mail Telefone 

Peso Estatura FC repouso 

Qual é o seu objetivo?  

Pratica atividade física? Qual e há quanto tempo?  

Faz quantas refeições por dia?  

Faz dieta ou suplementação?  

Dorme quantas horas por noite?  

Fuma? Quantos cigarros por dia? Se parou, há quanto tempo?  

Consome bebidas alcoólicas? Quais? Quantas vezes por semana?  

Possui colesterol, triglicérides ou glicose altas?  

Possui alguma alteração cardíaca? Algum parente com problemas cardíacos? Quem?  

É hipertenso?  

É diabético? Possui algum parente diabético? 

Tem problemas pulmonares?  

Toma algum tipo de medicamento? Qual?  

Fez alguma cirurgia? Qual?  

Apresenta dores na coluna, articulações ou dores musculares? Possui algum 

problema ortopédico diagnosticado?  

Tem alguma recomendação médica para prática de atividade física?  

Fez teste ergométrico (cardiovascular) ou ergoespirométrico (cardiopulmonar) 

recentemente (menos de 1 ano)?  

Qual seu peso ao nascer?  

Foi uma criança / adolescente obeso ou com sobrepeso?  
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Seus pais são obesos ou têm sobrepeso?  

Observações 

Declaro para os devidos fins que as respostas prestadas aqui são verdadeiras e 

poderão ser utilizadas como referência na prescrição de atividades físicas.  

 

Data:  

 

Assinatura:  
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ANEXO III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Eu_______________________________________________ portador da carteira de 

identidade nº__________________ e CPF nº________________________, declaro 

para fui suficientemente informado das finalidades, benefícios esperados e riscos 

associados com a realização dos testes ou atividades. Foi-me dada à oportunidade de 

formular questões e colocar duvidas e estou na posse de informações suficientes para 

poder assinar o termo de consentimento.  

Assumo a responsabilidade de eventuais lesões ou situações de reisco de saúde que 

possam resultar do fato de não apresentar declaração medica que autorize a pratica de 

atividade física. Assumo ainda a responsabilidade da ocorrência das situações nefastas 

para a minha saúde, que resultem do não comprimento das indicações técnica dadas 

pelos responsáveis pelo estudo.  

É da minha inteira responsabilidade o não cumprimento do programa de testes de 

recomendações fornecidas pelos responsáveis pelo estudo.  

 

Rio de Janeiro_______de______2013  

 

___________________________________  

ASSINATURA 
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ANEXO IV– DECLARAÇÃO DE HELSINQUE DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA 

MUNDIAL (WMA) 

 

Princípios Éticos para Pesquisa Médica envolvendo Seres Humanos 

 

Adotada pela 18ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial (Helsinque, 

Finlândia, Junho 1964) e emendada pela: 

29ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Tóquio, Japão, Outubro 1975 

35ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Veneza, Itália, Outubro 1983 

41ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Hong Kong, Setembro 1989 

48ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Somerset West, África do Sul, 

Outubro 1996 

52ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Edimburgo, Escócia, Outubro 

2000 

53ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Washington 2002 (Nota de 

Esclarecimento acrescentada no parágrafo 29) 

55ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Tóquio 2004 (Nota de 

Esclarecimento acrescentada no parágrafo 30) 

59ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Seul, Outubro 2008 

 

A. INTRODUÇÃO 

 

1. A Associação Médica Mundial (WMA) desenvolveu a Declaração de Helsinque como 

uma declaração de princípios éticos para pesquisa médica envolvendo seres humanos, 

incluindo pesquisa em material humano identificável ou dados identificáveis. 

 

A Declaração deve ser lida como um todo e cada um de seus parágrafos constituintes 

não devem ser aplicados sem levar em consideração todos os demais parágrafos 

relevantes. 

 

2. Embora a Declaração seja dirigida principalmente aos médicos, a WMA encoraja 

outros participantes ligados à pesquisa médica envolvendo seres humanos a adotar 

estes princípios. 

 

3. É dever do médico promover e salvaguardar a saúde dos pacientes, incluindo aqueles 

envolvidos em pesquisa médica. O conhecimento e a consciência do médico devem ser 

dedicados ao cumprimento deste dever. 
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4. A Declaração de Genebra da WMA compromete o médico com as seguintes palavras: 

"A saúde do meu paciente será minha primeira consideração", e o Código Internacional 

de Ética Médica afirma que "Um médico deve agir no melhor interesse do paciente 

quando fornecer cuidados médicos". 

 

5. O progresso médico está baseado em pesquisas que fundamentalmente devem 

incluir estudos envolvendo seres humanos. Populações sub-representadas em 

pesquisas médicas devem ter acesso adequado à participação na pesquisa. 

 

6. Na pesquisa médica envolvendo seres humanos, o bem-estar de cada sujeito de 

pesquisa deve prevalecer sobre todos os demais interesses. 

 

7. O propósito primário da pesquisa médica envolvendo seres humanos é compreender 

a etiologia, o desenvolvimento e os efeitos das doenças e melhorar as intervenções 

preventivas, diagnósticas e terapêuticas (métodos, procedimentos e tratamentos). Até 

mesmo as melhores intervenções atualmente devem ser avaliadas continuamente por 

meio de pesquisas relacionadas à sua segurança, eficácia, eficiência, acessibilidade e 

qualidade. 

 

8. Na prática médica e na pesquisa médica, a maior parte das intervenções envolve 

riscos e encargos. 

 

9. A pesquisa médica está sujeita a padrões éticos que promovem o respeito por todos 

os seres humanos e protegem sua saúde e direitos. Algumas populações de pesquisa 

são particularmente vulneráveis e precisam de proteção especial. Estas incluem 

aqueles que não podem dar ou recusar consentimento por conta própria e aqueles que 

podem ser vulneráveis a coerção ou influência indevidas. 

 

10. Os médicos devem considerar as normas éticas, legais e regulatórias e os padrões 

para pesquisa envolvendo seres humanos vigentes em seus próprios países, bem como 

as normas e padrões internacionais aplicáveis. Nenhum requerimento ético, legal ou 

regulatório, seja nacional ou internacional, deve reduzir ou eliminar quaisquer das 

proteções para sujeitos de pesquisa estabelecidas nesta Declaração. 
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B. PRINCÍPIOS PARA TODA PESQUISA MÉDICA 

 

11. É dever dos médicos que participam de pesquisas médicas proteger a vida, a saúde, 

a dignidade, a integridade, o direito ao livre-arbítrio, a privacidade e a confidencialidade 

das informações pessoais dos sujeitos de pesquisa. 

 

12. A pesquisa médica envolvendo seres humanos deve estar em conformidade com os 

princípios científicos geralmente aceitos, ser baseada no conhecimento aprofundado da 

literatura científica, outras fontes de informação relevantes e em experimentação de 

laboratório adequada e, quando apropriado, em experimentação animal. O bem-estar 

dos animais utilizados para pesquisa deve ser respeitado. 

 

13. Uma precaução apropriada deve ser tomada na condução de pesquisa médica que 

possa prejudicar o ambiente. 

 

14. O desenho e a realização de cada pesquisa envolvendo seres humanos devem ser 

descritos claramente em um protocolo de pesquisa. O protocolo deve conter uma 

declaração das considerações éticas envolvidas e deve indicar como os princípios nesta 

Declaração foram abordados. O protocolo deve incluir informações sobre financiamento, 

patrocinadores, afiliações institucionais, outros potenciais conflitos de interesse, 

incentivos aos sujeitos e disposições para tratamento e/ou compensação dos sujeitos 

que forem prejudicados em decorrência da participação na pesquisa. O protocolo deve 

descrever os acordos para o acesso pós-estudo às intervenções identificadas como 

benéficas no estudo aos participantes ou para o acesso a outros cuidados ou benefícios 

apropriados. 

 

15. O protocolo de pesquisa deve ser submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa 

para análise, comentários, diretrizes e aprovação antes do estudo ter início. Este Comitê 

deve ser independente do pesquisador, do patrocinador e de qualquer outra influência 

indevida. Ele deve levar em consideração as leis e regulamentações do país ou dos 

países onde a pesquisa será executada, bem como as normas e padrões internacionais 

aplicáveis, porém estes não devem reduzir ou eliminar quaisquer das proteções para os 

sujeitos de pesquisa estabelecidas nesta Declaração. O Comitê deve ter o direito de 

monitorar os estudos em andamento. O pesquisador deve fornecer informações de 

monitoramento ao Comitê, especialmente informações sobre quaisquer eventos 
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adversos graves. Nenhuma mudança no protocolo deve ser realizada sem análise e 

aprovação do Comitê. 

16. A pesquisa médica envolvendo seres humanos deve ser conduzida somente por 

indivíduos com treinamento científico e qualificações apropriadas. A pesquisa em 

pacientes ou voluntários sadios requer a supervisão de um médico competente e 

devidamente qualificado ou de outro profissional da saúde. A responsabilidade pela 

proteção dos sujeitos de pesquisa deve recair sempre sobre o médico ou outro 

profissional da saúde e nunca sobre os sujeitos de pesquisa, mesmo que eles tenham 

dado seu consentimento. 

 

17. A pesquisa médica envolvendo uma população ou comunidade vulnerável ou em 

desvantagem é justificada somente se a pesquisa for capaz de atender às necessidades 

de saúde e prioridades desta população ou comunidade e se houver uma probabilidade 

razoável que esta população ou comunidade se beneficie dos resultados da pesquisa. 

 

18. Toda pesquisa médica envolvendo seres humanos deve ser precedida por uma 

avaliação cuidadosa dos possíveis riscos e encargos aos indivíduos e comunidades 

envolvidos na pesquisa em comparação com os benefícios previstos para eles e para 

outros indivíduos ou comunidades afetados pela condição sob investigação. 

 

19. Toda pesquisa médica deve estar registrada em um banco de dados acessível ao 

público antes do recrutamento do primeiro sujeito. 

 

20. Os médicos devem abster-se de participar de uma pesquisa envolvendo seres 

humanos a menos que estejam confiantes de que os riscos envolvidos foram 

adequadamente avaliados e podem ser gerenciados de forma satisfatória. Os médicos 

devem interromper um estudo imediatamente quando os riscos superarem os potenciais 

benefícios ou quando houver provas conclusivas de resultados positivos e benéficos. 

 

21. A pesquisa médica envolvendo seres humanos deve ser conduzida somente se a 

importância do objetivo superar os riscos e encargos inerentes aos sujeitos de pesquisa. 

 

22. A participação de indivíduos saudáveis como sujeitos em pesquisa médica deve ser 

voluntária. Embora possa ser apropriado consultar familiares ou líderes de comunidade, 

nenhum indivíduo saudável deve ser incluído em uma pesquisa a menos que ele ou ela 

concorde livremente. 
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23. Todas as precauções devem ser tomadas para proteger a privacidade dos sujeitos 

de pesquisa e a confidencialidade de suas informações pessoais e para minimizar o 

impacto da pesquisa sobre sua integridade física, mental e social. 

24. Em pesquisas médicas envolvendo seres humanos saudáveis, cada sujeito em 

potencial deve ser adequadamente informado dos objetivos, métodos, fontes de 

financiamento, quaisquer possíveis conflitos de interesse, afiliações institucionais do 

pesquisador, benefícios antecipados e potenciais riscos do estudo e o desconforto que 

pode estar associado e de quaisquer outros aspetos relevantes do estudo. O sujeito em 

potencial deve ser informado do direito de se recusar a participar do estudo ou de retirar 

seu consentimento para participar a qualquer momento, sem retaliação. Deve ser dada 

atenção especial às necessidades de informação específicas de cada potencial sujeito 

e aos métodos utilizados para fornecer as informações. Após assegurar-se que o 

potencial sujeito compreendeu todas as informações, o médico ou outro indivíduo 

devidamente qualificado deve então obter seu consentimento informado livre e 

esclarecido, de preferência por escrito. Se o consentimento não puder ser expresso por 

escrito, o consentimento não escrito deve ser formalmente documentado e 

testemunhado. 

 

25. Para pesquisa médica com material humano identificável ou dados identificáveis, os 

médicos devem normalmente obter o consentimento para a coleta, análise, 

armazenamento e/ou reutilização. Pode haver situações em que seria impossível ou 

impraticável obter o consentimento para determinada pesquisa ou seria uma ameaça à 

validade da pesquisa. Nestas situações, a pesquisa pode ser feita somente após a 

análise e aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

26. Ao obter o consentimento informado para participação em uma pesquisa, o médico 

deve ser particularmente cauteloso se o potencial sujeito estiver em uma relação de 

dependência com ele ou se puder consentir sob pressão. Nestas situações, o 

consentimento informado deve ser obtido por um individuo devidamente qualificado que 

seja completamente independente desta relação. 

 

27. Para um sujeito de pesquisa em potencial legalmente incompetente, o médico deve 

obter o consentimento informado do representante legal autorizado. Estes indivíduos 

não devem ser incluídos em uma pesquisa que não tenha possibilidade de benefício 

para eles, a menos que se deseje promover a saúde da população representada pelo 

potencial sujeito, que a pesquisa não possa ser realizada com pessoas legalmente 

competentes e que a pesquisa implique em risco e encargo mínimos. 
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28. Quando um potencial sujeito de pesquisa, considerado legalmente incompetente for 

capaz de concordar com decisões sobre a sua participação na pesquisa, o médico deve 

obter este assentimento além do consentimento do representante legal autorizado. A 

discordância do sujeito em potencial deve ser respeitada. 

 

29. Pesquisas envolvendo sujeitos que são física ou mentalmente incapazes de dar 

consentimento, por exemplo, pacientes inconscientes, podem ser feitas apenas se a 

condição física ou mental que o impede de dar o consentimento informado for uma 

característica necessária da população da pesquisa. Nestas circunstâncias, o médico 

deve obter o consentimento informado do representante legal autorizado. Se este 

representante não estiver disponível e se a pesquisa não puder ser adiada, o estudo 

pode prosseguir sem o consentimento informado desde que as razões específicas para 

envolver sujeitos com uma condição que os torna incapazes de dar consentimento 

informado tenham sido informadas no protocolo de pesquisa e o estudo tenha sido 

aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa. O consentimento para permanecer na 

pesquisa deve ser obtido o mais rapidamente possível do sujeito ou de um 

representante legal autorizado. 

 

30. Autores, editores e as editoras têm obrigações éticas no que diz respeito à 

publicação dos resultados da pesquisa. Os autores têm o dever de tornar públicos os 

resultados de suas pesquisas em seres humanos e são responsáveis pela integridade 

e precisão de seus relatos. Eles devem aderir às diretrizes aceitas para relato ético. Os 

resultados negativos e inconclusivos, bem como os positivos, devem ser publicados ou 

de alguma outra forma disponibilizados ao público. Fontes de financiamento, afiliações 

institucionais e conflitos de interesse devem ser declarados na publicação. Os relatórios 

de pesquisa em desacordo com os princípios desta Declaração não devem ser aceitos 

para publicação. 

 

C. PRINCÍPIOS ADICIONAIS PARA PESQUISA MÉDICA COMBINADA COM 

CUIDADO MÉDICO 

 

31. O médico poderá combinar pesquisa médica com cuidado médico apenas na medida 

em que a pesquisa for justificada por seu potencial valor profilático, diagnóstico e 

terapêutico e se o médico tiver boas razões para acreditar que a participação na 

pesquisa não afetará negativamente a saúde dos pacientes que atuam como sujeitos 

de pesquisa. 
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32. Os benefícios, riscos, encargos e eficácia de uma nova intervenção devem ser 

testados comparativamente com as melhores intervenções atuais comprovadas, exceto 

nas seguintes circunstâncias: 

• O uso de placebo, ou o não tratamento, é aceitável em estudos onde não existe 

intervenção atualmente comprovada; ou 

• Onde, por razões metodológicas convincentes e cientificamente sólidas, o uso de 

placebo se faz necessário para determinar a eficácia ou segurança de uma intervenção 

e quando os pacientes que receberem placebo ou nenhum tratamento não estiverem 

sujeitos a qualquer risco de dano grave ou irreversível. Extremo cuidado deve ser 

tomado para evitar o abuso desta opção. 

 

33. Após a conclusão do estudo, os participantes têm o direito de ser informados sobre 

o resultado do estudo e disfrutar de quaisquer benefícios que resultem dele, por 

exemplo, o acesso às intervenções identificadas como benéficas no estudo ou outros 

cuidados ou benefícios apropriados. 

 

34. O médico deve informar detalhadamente o paciente quais aspetos do tratamento 

estão relacionados à pesquisa. A recusa de um paciente em participar de um estudo ou 

a decisão do paciente em retirar-se do estudo nunca deve interferir na relação médico-

paciente. 

 

35. No tratamento de um paciente onde intervenções de eficácia comprovada não 

existem ou foram ineficazes, o médico, depois de consultar um especialista, com o 

consentimento informado do paciente ou do representante legal autorizado, pode utilizar 

uma intervenção de eficácia não comprovada se, em seu julgamento, isto oferecer 

esperança de salvar a vida, restabelecer a saúde ou aliviar o sofrimento. Sempre que 

possível, esta intervenção deve ser objeto de pesquisa, desenvolvida para avaliar sua 

segurança e eficácia. Em todos os casos, novas informações devem ser registradas e, 

quando apropriado, disponibilizadas ao público. 
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ANEXO V – COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

DOBRAS 1ª  Medida 2a  Medida 3a  Medida Média 

Subescapular     

Tricipital     

Peitoral     

Axilar     

Abdominal     

Suprailíaca     

Coxa     

 

EQUAÇÃO 1- equação preditiva da densidade corporal para homens (18-61 anos) / 

raça branca  

D (G/CM3) = 1,109380 – 0,0008267 X Σ3P + 0,0000016 X Σ3P2 – 0,0002574 X 

IDADE 

 

EQUAÇÃO 2 - equação preditiva da percentagem de massa gorda   

%MG = [(4,95/Densidade) – 4,50] X 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


