
Introdução Resultados

O treinamento aeróbico intervalado de alta intensidade

combinado ao treinamento resistido durante 12

semanas mostrou ser benéfico para aumentar o VO2

relativo e absoluto tanto no LA como no pico.

Melhorando, portanto, a capacidade aeróbica do

indivíduo, que está altamente relacionada com o

desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Conclusão

Trata-se de um estudo experimental, longitudinal e

prospectivo. Os pacientes foram submetidos à um

programa de treinamento físico combinado com

componentes aeróbio intervalado (com estímulos

intermitentes de alta intensidade) e exercício resistido

com periodização linear por 12 semanas e o resultado

da intervenção foi avaliado comparando o período pré

e pós treinamento. A prescrição do exercício foi

realizada através das variáveis do Teste

Cardiopulmonar e do Teste de 1 repetição máxima.

Para este estudo foram recrutados: indivíduos com

fatores de risco para DCV (HAS, dislipidemias,

sedentarismo, sobrepeso e obesidade). Foram

excluídos indivíduos com história de diabetes, doença

cardiovascular instalada), com doença pulmonar

crônica, com doença osteomioarticular que

impossibilitasse a execução de exercício físico, e que

participassem de outro programa de reabilitação nos

últimos 6 meses.

Os dados foram analisados no programa estatístico

Sigmaplot 11.0. Os dados estão expressos em média,

desvio padrão e percentagem e o nível de significância

estabelecido foi p<0,05. Para avaliar o efeito do

treinamento, foram calculados o percentual de

mudanças entre as condições pré e pós intervenção.
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Foi realizado o percentual de melhora dos pacientes pré

e pós 12 semanas de treinamento aeróbico e resistido,

onde foi visto um aumento de 59% do VO2 absoluto no

LA e um aumento de 77% do VO2 relativo no LA. Da

mesma forma o VO2 absoluto no pico teve um aumento

de 33% e o VO2 relativo no pico um aumento de 46%. A

carga pico atingida pelos pacientes durante o teste teve

um aumento de 4%. Já os parâmetros como FC máxima

atingida no pico diminuíram 3%, o Borg para a

respiração diminui 10% e o Borg para MMII diminui 21%.
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Avaliar o efeito de 12 semanas do treinamento físico

intervalado de alta intensidade combinado com

exercício resistido sobre a capacidade funcional de

pacientes, especificamente sobre o consumo de

oxigênio (VO2) e a carga no pico e no limiar anaeróbio

ventilatório de pacientes com fatores de risco para

DCV.

Objetivo

As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal

causa de morte no mundo. O exercício físico oferece

benefícios como a redução dos fatores de risco

cardiovasculares e aumento do consumo de oxigênio

máximo (VO2 máx), que reflete a capacidade funcional

do indivíduo². Uma baixa capacidade aeróbica é um

importante preditor para desenvolvimento de doenças

cardiovasculares (DCV)³.
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