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RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: É sabido dos benefícios atribuídos a prática do treinamento com 

peso regular, bem como a literatura tem postulado os potenciais fatores 

cardiovasculares positivos associados à ingestão regular e moderada de vinho tinto. 

Entretanto, pouco se sabe sobre a associação de tais fatores na melhora da força 

muscular e massa corporal, bem como no perfil lipídico e glicêmico. OBJETIVO: 

Verificar o efeito do treinamento com pesos associado à ingestão de vinho tinto 

sobre o perfil lipídico e glicêmico em ratos. METODOLOGIA: Os animais foram 

divididos em 4 grupos, 20 ratos por grupo: grupo controle (GC) grupo vinho (GV) 

fazendo  ingestão do vinho tinto, grupo exercício (GE) executando  treinamento 

resistido e o grupo vinho e exercício (GVE) que foi submetido simultanemanete ao 

exercício e a ingestão de vinho tinto durante 8 semanas de intervenção. O 

treinamento com pesos foi executado numa escada vertical com 80º de inclinação 3 

vezes por semana em dias alternados com moderada intensidade a ingestão do 

vinho todos os dias durante o período do experimento. Na análise estatística utilizou-

se do teste de normalidade Shapiro-Wilk, estatística descritiva (média e desvio 

padrão) e a diferença entre os grupos foi testada por ANOVA com post hoc de 

Bonferroni. RESULTADOS: A massa corporal de todos os grupos aumentaram de 

forma significativa entre a semana 1 em comparação a 8. A força muscular dos 

grupos GVE e GE tiveram aumentos, sendo representada pela maior carga 

carregada durante as sessões inicial e final (311.7±29.5 vs 362.5±29.5), 

respectivamente. O LDL do grupo GVE reduziu em relação ao GE (p<0.05), o HDL 

do GE e o GVE obtiveram aumentos em comparação com o GC (p<0.01), já o 

colesterol total do GE aumentou em relação ao GC, GV e o GVE (p<0.05), por outro 

lado o triglicerídeo do GVE diminuiu em comparação com o GC e GE (p<0.01 

semana 4 e p<0.05 semana 8) e os níveis glicêmicos do GVE reduziram em relação 

ao GC (p<0.05). CONCLUSÃO: O treinamento com pesos associado ao consumo 

do vinho tinto pode ser incorporado com sucesso no aumento da força muscular e 

melhora de variáveis do perfil lipídico sanguíneo. 

Palavras Chaves: Treinamento com pesos, Obesidade, hipertrofia muscular, perfil 

lipídico. 
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ABSTRACT 
 
 

 
INTRODUCTION: It is well known the benefits attributed to the practice of training 

with weight as well as the literature has postulated the potential positive 

cardiovascular factors associated with regular and moderate intake of red wine. 

However, little is known about the association of these factors in the improvement of 

strength muscle and body mass as well as in lipid and glucose profile. OBJECTIVE: 

Assess the effect of weight training associated with red wine intake on lipid and 

glycemic profile in rats. METHODS: The animals were divided into 4 groups 20 rats 

per group: control group (GC) group (GV) wine making intake of red wine, group (GE) 

exercise running resistance training and wine and exercise group (GVE) that was 

submitted to exercise and red wine intake red for 8-weeks intervention. Weight 

training has been run on a vertical ladder with 80 tilt 3 times a week on alternate days 

with moderate wine intake every day during the experimental period. Shapiro-Wilk 

test verified the normality of the data. Descriptive statistics with mean and standard 

deviation was performed and the differences between groups were verified by 

ANOVA and Bonferroni test. RESULTS: Body mass of all groups increased 

significantly from week 1 compared to 8. Muscle strength training more groups of 

intake of wine had positive increases being represented by the largest load during 

the initial and final sessions (311.7 ± 29.5 vs 362.5 ± 29.5), respectively. The LDL 

GVE group reduced significantly compared to CG (p<0.05), the HDL GE and GVE 

recorded increases compared to the GC (p<0.01), as the total cholesterol GE 

increased and compared to the GC, GV and the GVE (p<0.05) on the other hand the 

triglyceride the GVE decreased compared to the GC and GE (p<0.01 week 4 and 

p<0.05 week 8) and glucose levels of GVE reduced compared to the CG (p<0.05). 

CONCLUSION: Weight training associated with the consumption of red wine can be 

successfully incorporated in increasing muscle strength and improvement in variables 

of blood lipid profile. 

 
 

Key words: Weight training, obesity, muscle hypertrophy, lipid profile.



9 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 
FIGURA 1 - Modelo de treinamento resistido ............................................................ 24 

FIGURA 2 - Modelo de treinamento aquático............................................................ 25 

FIGURA 3 - Modelo de escada de Duncan ............................................................... 26 

FIGURA 4 - Escada utilizada por Lee e Farrar .......................................................... 27 

FIGURA 5 - Escada utilizada no presente estudo ..................................................... 51 

FIGURA 6 - Adaptação dos animais com o aparato de treinamento ......................... 52 

FIGURA 7 - Modelo de pesos utilizado no presente experimeno .............................. 54 

FIGURA 8 -  Método de gavagem .............................................................................56 
 

 
 



10 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 
QUADRO 1 – Descrição das variáveis dos diferentes estudos que utilizaram a 

escada vertical ................................................................................................... 28 

QUADRO  2 - Características e resultados dos estudos analisados.........................30 
 
QUADRO 3 - Principais resultados do experimento...................................................71 
 



11 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 
TABELA 1 – Resultados das análises descritivas de ambos os grupos .................... 59 

TABELA 2 – Resultados da normalidade dos dados de ambos os grupos ............... 61 

TABELA 3 – Comparação da massa corporal entre os momentos de cada grupo ... 62 

TABELA 4 – Comparação da carga de treinamento entre os momentos de cada 

grupo .................................................................................................................. 63 

TABELA 5 – Comparação da ingestão do vinho entre os momentos de grupo e 

semanas ............................................................................................................. 63 

TABELA 6 - Comparação da variável LDL entre os momentos de cada grupo ......... 64 

TABELA 7 - Comparação do HDL entre os momentos de cada grupo ..................... 64 

TABELA 8 - Comparação do colesterol total entre os momentos de cada grupo   .... 65 

TABELA 9 - Comparação dos triglicerídeos entre os momentos de cada grupo ....... 66 

TABELA 10 - Comparação da glicose entre os momentos de cada grupo ............... 66 

TABELA 11 - Comparação das variáveis analisadas entre os diferentes grupos em 

cada momento ................................................................................................... 68 

 

 



12 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
ACSM - American College of Sports Medicine 
CT - Colesterol Total 
DP - Desvio Padrão Amostral 
HDL - Lipoproteína de Alta Densidade 
LDL - Lipoproteína de Baixa Densidade 
GC - Grupo Controle 
GV - Grupo Vinho 
GE - Grupo Exercício 
GVE - Grupo Vinho e Exercício 
SBC - Sociedade Brasileira de Cardiologia 
TG - Triglicerídeos 
TR - Treinamento Resistido 
VT - Vinho Tinto 

VIGITEL 
- Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico 

WHO - Organização Mundial da Saúde 

 

 



13 

 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

 - Desvio padrão  

µ - Média aritmética  

  - Nível de significância 

N - Tamanho da população 

n - Tamanho amostra 

F - Estatística de teste para análise de variância (ANOVA) 

vs - Versus 

 

 



14 

 

 

SUMÁRIO 
 

1  INTRODUÇÃO 
 

15 

2  OBJETIVOS 
 

18 

3  REVISÃO DE LITERATURA 19 
3.1  Exercício Resistido (ER) 19 
3.2  Treinamento com pesos em animais “ratos” 22 
3.3  Alterações no perfil lipídico sanguíneo atrelado ao 

 treinamento com pesos 
39 

3.3.1  Colesterol (Total, HDL e LDL) 40 
3.3.2  Triglicerídeos                                                                                                                   41 

3.4  Alterações glicêmicas atrelada ao treinamento com pesos  42 

3.5  Ingestão do vinho tinto sobre a saúde  44 

3.6  Alterações no perfil lipídico sanguíneo atrelado ao consumo 
 do vinho tinto  

45 

3.6.1  Colesterol (Total, HDL e LDL)                                                     46                 
3.6.2  Triglicerídeos           

                                                                                    
47 

4      METODOLOGIA  50 

4.1  Amostra  50 
4.2  Aparato de treinamento 50 
4.3  Familiarização do treinamento resistido 52 
4.4  Protocolo de treinamento 53 
4.5  Protocolo familiarização e consumo do vinho 55 
4.6  Delineamento da intervenção 56 
4.7  Análise bioquímica sanguínea  57 
4.8  Análise estatística 

 
58 

5  RESULTADOS 
 

59 

6  DISCUSSÃO 
 

72 

6.1 Interdisciplinaridade da pesquisa 82 
6.2 Limitações 82 
7  CONCLUSÃO 

 
83 

7.1 PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

84 

 REFERÊNCIAS 
 

85 

 APENDICES 
 

94 

    
 ANEXOS 
 

97 

 



15 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

O sedentarismo está associado ao maior risco de mortes em todo o mundo. 

Esse fato é preocupante, pois dados recentes revelam que grande parte da 

população mundial é fisicamente inativa (PRATT et al., 2012). A falta da prática 

regular de exercícios físicos pode acarretar inúmeras consequências patológicas na 

vida de um indivíduo (HALLAL et al., 2012).  

O estilo de vida sedentário também tem sido correlacionado com perfis 

lipídicos e sanguíneos inadequados (HAMDY et al., 2006) e com o aumento de 

complicações associadas ao excesso de gordura corporal (BERKER et al., 2010). A 

inatividade física está associada ao maior risco para o desenvolvimento do 

sobrepeso/obesidade que pode contribuir para a síndrome metabólica (HALLAL et 

al., 2012; KUHLE et al., 2014) e fatores de risco para doenças cardiovasculares 

(KOHL et al., 2012).  Ademais, uma quantidade de gordura considerada inadequada 

pode se associar ao desencadeamento no risco de morbidade e mortalidade 

cardiovascular, não só em indivíduos obesos, mas também em eutróficos (BERKER 

et al., 2010).  

Por outro lado, pouca força muscular também pode apresentar associação 

com fatores de risco cardiovascular, bem como hipertensão arterial elevada e 

diabetes (ARTERO et al., 2012). 

Tem sido demonstrado que indivíduos que praticam exercícios físicos 

regulares e em intensidades moderadas podem apresentar diversos benefícios. Para 

tanto, o treinamento com pesos pode ser utilizado como estratégia para o 

emagrecimento e controle ponderal, bem como melhora do desempenho de força 

muscular e mesmo reabilitação músculo-esquelética (DONNELLY et al., 2009). 

Estudos prévios têm demonstrado que o treinamento com pesos, onde o tipo 

mais conhecido é a musculação, podem modular a força, a hipertrofia (FLECK & 

KRAEMER, 2009), a potência, a flexibilidade, a resistência muscular localizada 

(NOVAES, 2008), os aspectos cognitivos (ELSANGEDY et al., 2013; FERREIRA et 

al., 2014), os perfis lipídicos (KUHLE et al., 2014), a qualidade de vida (ACSM, 2009) 

e a promoção da saúde na população. 

O treinamento com pesos consiste em exercícios que tem por característica 

básica a contração voluntária dos músculos esqueléticos contra uma resistência, 

podendo ser a resistência do próprio corpo, pesos livres, elásticos ou mesmo 
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máquinas especificas a determinados grupamentos musculares (ACSM, 2009; 

FLECK & KRAEMER, 2009). 

Neste sentido, o treinamento com pesos tem sido proposto como ferramenta 

interveniente no perfil fisiológico de um indivíduo, atuando desde a prevenção, 

reabilitação, manutenção e/ou melhora do desempenho físico (UMPIERRE & STEIN, 

2007). Ainda nessa proposta, o treinamento com pesos pode ser considerado como 

uma estratégia primária e secundária para diferentes populações em condições 

patológicas (FLECK & KRAEMER, 2009).  

Outra possibilidade que pode ser utilizada buscando benefícios a saúde 

envolve aspectos nutricionais, mais especificamente a nutrição funcional. Segundo a 

ADA (2009), alimentos funcionais são definidos como qualquer substância ou 

componente de um alimento que proporciona benefícios para a saúde, inclusive a 

prevenção e o tratamento de doenças.  

Com relação a nutrição, Anjos (2004) destaca o vinho tinto (VT) como 

excelente fonte de alimento que deveria fazer parte da dieta diária das pessoas, com 

o objetivo de reduzir os fatores de riscos cardiovasculares, por ser uma das fontes 

estimulantes da peroxidação lipídica. O VT pode beneficiar a saúde, pois o mesmo 

contém compostos fenólicos e antioxidantes que atuam diretamente com a finalidade 

de proteção cardiovascular, entre outras funções relacionadas ao organismo 

humano (DOMENEGHINI et al., 2011).  

A ingestão moderada do VT pode aumentar a expressão e produção do óxido 

nítrico (NO), principal responsável pela vasodilatação das artérias. O NO oferece 

proteção a fatores de risco cardiovasculares, porém, este aumento é relativo à 

concentração do VT, ou seja, quanto maiores suas concentrações 

consequentemente será a produção de NO (FLESCH et al., 1998). Por outro lado 

precisa-se de cautela quanto o NO, por que, esta substância em excesso pode 

causa efeitos adversos a saúde devido a liberação de radicais livres o que possibilita 

a danificar células saídas do organismo (MORAES et al., 2009).   

Alguns estudos realizados em animais (FILHO et al., 2011), já demonstraram 

esta relação entre a ingestão do vinho e a redução do perfil lipídico sanguíneo 

(ARAÚJO et al., 2013), bem como sua atuação como fator protetor cardiovascular 

devido a presença dos compostos fenólicos e do álcool (DAS et al., 2010).  

Em relação ao consumo de álcool, a ingestão de doses consideradas 

adequadas está relacionada à menor incidência de doenças cardiovasculares (Di 
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CASTELNUOVO et al., 2006). Tal composto apresentar vasodilatação, o que poderia 

contribuir na melhora da circulação, potencializando assim benefícios 

cardiovasculares associados.  

Diante dos pressupostos teóricos relacionados individualmente ao 

treinamento com pesos e ao consumo de VT na saúde de um indivíduo, agora são 

necessárias maiores investigações no sentido de identificar os efeitos da associação 

do treinamento com pesos e do consumo do VT sobre o perfil lipídico sanguíneo, 

glicemia e a própria força muscular e massa corporal. Tais informações poderiam 

contribuir com o corpo de conhecimento relacionado à prescrição do treinamento 

com pesos associada a ingestão de VT na população. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

 Verificar o efeito do treinamento com pesos associado à ingestão do vinho 

tinto sobre o perfil lipídico e glicêmico em ratos. 

 

2.2 Específicos 

Com a meta de melhorar e atingir o objetivo geral e também de responder as 

questões da pesquisa foram definidos os seguintes objetivos 

 

a) Avaliar o efeito do treinamento com pesos associado à ingestão do vinho tinto 

sobre a variação da massa corporal e força. 

b) Verificar o efeito do treinamento com pesos associado à ingestão do vinho 

tinto sobre a resposta do colesterol (Total, HDL e LDL). 

c) Analisar o efeito do treinamento com pesos associado à ingestão do vinho 

tinto sobre os triglicerídeos. 

d) Avaliar o efeito do treinamento com pesos associado à ingestão do vinho tinto 

sobre as respostas glicêmicas. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1  Exercício Resistido (ER) 

Os programas de exercícios resistidos tem se mostrado como uma ferramenta 

de fundamental importância, que podem auxiliar na melhoria dos aspectos 

relacionados à saúde em todos os mecanismos envolvente, no que tange este fim, 

que é uma melhoria geral de todas as capacidades físicas e motoras, bem como o 

prolongamento da vida de forma mais saudável (SHIGUEMOTO et al., 2010).  

Podendo ainda constituir uma das formas consideradas com menor 

investimento, do ponto visto, não farmacológico e eficaz no combate aos processos 

degenerativos do funcionamento corporal da população (HOLLYWOOD et al., 2015). 

Assim, tem-se sugerido que, programas de exercício físico baseiem suas 

prescrições dentro dos padrões mínimos adequados para a ocorrência de 

modificações orgânicas benéficas à saúde, tanto quanto a quantidade relacionada 

ao tempo que é em média de 150 minutos semanais e uma intensidade que tem se 

sugerido que, a moderada ou vigorosa apresenta resultados mais eficiente frente às 

adaptações fisiológicas ao organismo (WHO, 2004; ACSM, 2011). 

Dentre inúmeras formas de exercícios físicos existente nos dias atuais, pode-

se mencionar o treinamento contra resistido ou musculação como um dos modelos 

mais praticado e indicado entre as pessoas de forma geral (VIGITEL, 2014). 

Os exercícios resistidos também são definidos como exercícios analíticos, os 

quais utilizam a resistência de maneira progressiva sendo fornecido por recursos 

materiais ou pelo peso do próprio corpo (ALVAREZ et al., 2015). 

O exercício resistido é representado pela superação de uma dada resistência, 

que é através da contração muscular de forma voluntária. Podendo contribuir na 

redução da massa corporal, aumento da força e massa muscular (FLECK & 

KRAEMER, 2009) podendo também ser aplicado no esporte com intuito de evitar 

lesões ou até tratá-las (SIMÃO, 2004) melhoramento nos níveis lipídicos e 

glicêmicos (KUHLE et al., 2014) tanto no âmbito de alto desempenho quanto para 

melhora ou manutenção da saúde das pessoas que praticam esportes de forma 

regular leve, moderada ou intensa. 
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O modelo de exercício resistido tem sido bastante estudado nas décadas 

recentes, proporcionando seus esclarecimentos sobre parâmetros fisiológicos 

agudos e crônicos (RATAMESS et al., 2009; FAIGENBAUM et al., 2009). 

Exercícios com pesos ainda contribui em outros aspectos relacionados com a 

saúde dentre os quais: melhora da postura corporal (VIEIRA & SOUZA, 2009) 

melhora da auto-imagem e aumento da auto-estima (MAZO et al., 2006) aumento ou 

manutenção da flexibilidade, bem como melhora da capacidade cardiorrespiratória 

entre outros fatores (CARNEIRO et al., 2015). 

Desta maneira os experimentos têm demonstrado que, os benefícios 

atrelados aos exercícios resistidos favorecem em todas as situações, tanto nos 

aspectos relacionados à saúde quanto à performance, contribuindo de maneira 

positiva nos aspectos da vida diária (BOGDANIS et al., 2011). 

O Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM, 2011) em sua diretriz 

recomenda para indivíduos que pretendem alcançar alguns dos objetivos 

supracitados manter uma freqüência média de 3 a 5 vezes por semana, bem como 

um tempo de aproximadamente 30 minutos diários, podendo alcançar os 60 minutos 

envolvendo os grandes grupamentos musculares onde possa gerar maior adaptação 

fisiológica ao organismo via estresse induzido pelo o exercício resistido de forma 

sistematizada (ACSM, 2011). 

O treinamento resistido tem sido utilizado com o objetivo de atingir todos os 

aspectos relevantes da saúde, desde a manutenção e melhora do funcionamento 

orgânico, bem como aliado a outros aspectos que estão intimamente relacionados 

ao mesmo (SOAVE et al., 2012). 

Num aspecto bem mais recente os trabalhos que envolvem o treinamento 

resistido têm aumentado de forma significativa, por conta da constatação da 

importância desta forma de treinamento, na busca pela promoção da estética, 

saúde, recuperação e desempenho (SIMÃO & SALLES, 2014).  

O exercício contra resistido é hoje uma das modalidades que vem ganhando 

mais adeptos nos dias atuais (VIGITEL, 2014) o mercado oferece cada vez mais 

novidades com relação a está prática de exercício físico, desde programas 

individualizados, bem como atividades coletivas proporcionando um convívio social e 

um bem estar para os indivíduos engajados. Isto pode potencializar uma maior 

aderência das pessoas com a prática regular dos exercícios, contribuindo para uma 
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melhor autonomia funcional da população com maior expectativa de vida, 

influenciando positivamente no processo de envelhecimento saudável (WHO, 2004; 

FARIAS & BUCHALLA, 2005). 

Com o avanço da idade às pessoas ficam cada vez mais inativa fisicamente 

(LIU et al., 2010) isto acarretar um acúmulo de gordura corporal que vem 

potencializar a redução da massa muscular e favorecer algumas patologias entre as 

mais comuns estão a sarcopenia e a osteoporose (SOUZA et al., 2014). Por outro 

lado, uma quantidade considerada reduzida de massa muscular, logicamente 

acarreta uma proporcionalidade na perda da força muscular, especula-se que a 

aplicação do treinamento com peso possa minimizar este efeito deletério, uma vez 

que, este tipo de exercício estimula o organismo a sintetizar mais proteínas e 

conseqüentemente a formação de novos elementos contráteis favorecendo tal 

finalidade (SILVA, 2007). 

O processo de avanço da idade traz consigo alterações nas funções 

fisiológicas, limitações e perda das capacidades físicas entre elas a da força 

muscular. Por outro lado, indivíduos fisicamente ativos podem atenuar algumas 

variáveis através do treinamento com pesos, proporcionando o aumento da força 

muscular, podendo gerar benefícios dentro do contexto funcional da vida diária e 

contribuindo na redução desta variável (ARTERO et al., 2012). 

A redução do componente massa muscular está diretamente relacionada com 

a idade dos indivíduos e que parece ter duas fases básicas, a primeira um pouco 

mais lenta aproximadamente em torno de 10% que é dos 25 aos 50 anos e a 

segunda um pouco mais rápida que é de 30 a 40% dos 50 aos 80 anos 

(SANTARÉM, 2012).  

Todos esses processos podem ser atenuados com práticas regulares de 

exercícios físicos, e em especial o treinamento resistido que de forma sistematizada 

tem se mostrado bastante eficaz na promoção das capacidades físicas de cada 

praticante (ECHES et al., 2013). Também se faz necessária a supervisão de um 

profissional capacitado para que possam ser atingidos estes objetivos proposto por 

esta modalidade de treinamento. 

Outros aspectos que estão direcionados no que concerne os exercícios 

resistidos são: boa adaptação aos aparelhos para os praticantes, isto de forma geral, 

por que, podem ser regulados de acordo com o biótipo de cada indivíduo, maior 
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controle da intensidade dos exercícios propostos, controle dos movimentos 

desejados de cada exercício, tanto na fase concêntrica como na excêntrica em 

acordo aos objetivos determinados, entre outras inúmeras possibilidades de 

manipulação das variáveis metodológicas desta modalidade de treinamento (SIMÃO 

et al., 2005; NOVAES, 2008; SALLES & SIMÃO, 2014). 

Dentro do contexto geral sobre os exercícios com pesos, a força muscular 

faz-se necessário como necessidade básica para se manter uma boa saúde, 

capacidades funcionais e melhora da qualidade de vida em praticamente quase 

todas as situações (AHA, 2007; ACSM, 2009, 2011; REIS et al., 2012). 

Os exercícios resistidos hoje são recomendados pelas principais entidades do 

mundo, isto para quase todas as populações sobre a supervisão de profissionais 

qualificados e experientes (AHA, 2007; ACSM, 2011). Por tanto, o treinamento de 

musculação atualmente, tem sido encorajados para aumentar de forma significativa 

a aptidão física das pessoas que procuram uma melhora na saúde (SIMÃO et al., 

2006). 

Os exercícios resistidos são considerados como intervenção eficiente no 

controle ou na manutenção dos parâmetros sanguíneos (BEZERRA et al., 2013). 

Dentro deste contexto melhoras nos perfis lipídicos e glicêmicos, podem 

proporcionar longevidade com mais qualidade de vida para as pessoas.  

Os indivíduos atletas os não atletas que participam de programas de 

exercícios resistidos, de forma geral, podem apresentar alguns benefícios sobre os 

aspectos da saúde (MARCHETTI et al., 2010).  

Diante do exposto, até o momento, o treinamento com peso pode contribuir 

de forma positiva na saúde das pessoas, em todos os aspectos, desde melhoras 

fisiológicas, reabilitação, manutenção e aumento das capacidades físicas. 

 

3.2  Treinamento com pesos em animais “ratos” 

Estudos com modelos animais tem sua relevância para elucidar os diferentes 

efeitos positivos ou negativos, frente à dificuldade ética na utilização de técnicas 

invasivas em humanos no processo de adaptação de forma aguda ou crônica, frente 

às variáveis de interesse investigada, as quais talvez não fossem permitidas por 

ainda não ter alguma comprovação científica. 
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Os modelos de experimentos envolvendo os animais se destacam por 

favorecer ou permitir que tais questões tenham um maior controle das condições 

físicas e ambientais que podem envolver todos os procedimentos metodológicos 

com mais rigor científico (CARUSO et al., 2010). 

Os experimentos com os animais podem ser considerados como intervenção 

modelo padrão, por oferecer maiores possibilidades de controles durante a 

execução dos protocolos (FRAJACOMO et al., 2013). 

Alguns experimentos têm evidenciado os possíveis benefícios frente ao 

treinamento com peso em animais (CASSILHAS et al., 2013; GRANS et al., 2014) 

estimando os mesmos fatores de adaptação relacionados ao organismo humano 

(ARAÚJO et al., 2013) via estresse do exercício pelo mecanismo da contração 

muscular e suas consequências fisiológicas favoráveis para a saúde 

(HORNBERGER & FARRAR, 2004; LEE et al., 2004; SHAMSI et al., 2014). Dentro 

de um contexto geral existem alguns modelos de treinamento resistido envolvendo 

experimento com os animais. 

O modelo de treinamento resistido desenvolvido por Tamaki et al. (1992) 

mostrou ser eficiente frente aos objetivos propostos das investigações que se 

utilizaram deste método de trabalho, apresentando melhoras das respostas 

fisiológicas tais como aumento da força muscular e hipertrofia com este método de 

intervenção. 

O protocolo consiste em posicionar o animal sobre uma plataforma de metal 

atado a um colete ou jaqueta de couro conectada a uma barra de madeira móvel, a 

qual é colocado anilha como forma de sobrecarga, os animais permanecerão com as 

patas traseiras flexionadas sobre uma base de sustentação com determinação 

prévia da carga de trabalho a ser executada de acordo com os objetivos de cada 

experimento. 

A metodologia que envolve este tipo de intervenção tem outra característica 

peculiar, que é a estimulação elétrica na cauda do animal para que o mesmo venha 

a desempenhar o salto, como resultado da eletroestimulação, os ratos realizaram, 

repetidamente, a extensão dos joelhos, levantando a sobrecarga fixada ao aparato. 

A figura abaixo apresenta o modelo do aparato de treinamento resistido 

desenvolvido por Tamaki et al. (1992). 
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Figura 1. Modelo de aparato de treinamento 

Fonte: Tamaki et al. (1992)  

 

Outra metodologia empregada em animais como forma de treinamento 

resistido é em no meio aquático. Principais características do modelo de 

intervenção: tubo de cano PVC em formato de cilindro colocado horizontalmente, 

com medidas que variam de tamanho entre 35 a 40 centímetros de profundidade e 

com diâmetros de aproximadamente 15 a 25 centímetros, todas estas medidas 

podem mudar de acordo com as perspectiva de trabalho de cada pesquisador.   

 A literatura demonstra que os animais se adaptam de maneira eficiente neste 

aparato de treinamento entre mais ou menos uma a duas semanas de adaptação 

(CRUZ et al., 2012).  

A figura abaixo mostra o modelo utilizado por alguns pesquisadores que 

trabalham com este método de treinamento resistido utilizando o meio aquático. 

 

 

 

 

  

Figura 2. Modelo de treinamento aquático. 
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Fonte: Cruz et al. (2012) 

 

Outro modelo utilizado envolvendo o treinamento resistido com ratos é a 

escada vertical com 80º de inclinação.  

Este método de intervenção foi utilizado por Grossman et al. (1997) com intuito 

de potencializar melhoras fisiológicas nos animais submetidos ao protocolo de 

treinamento. Com o passar do tempo este aparato sofreu modificações na sua 

construção e estética, bem como, melhor adaptação do animal ao protocolo de 

treinamento. A escada anteriormente utilizada fazia com que os animais 

demorassem mais do que o tempo previsto para executar uma escalada de acordo o 

objetivo proposto (DUNCAN et al., 1998).  

A figura abaixo apresentar o primeiro modelo de escada utilizado no respectivo 

experimento supracitado de acordo com as metodologias destes autores. 
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Figura 3. Modelo da escada de Duncan  

 

Fonte: Duncan et al. (1998) 

 

Com algumas observações feitas por pesquisadores sobre a utilização da 

escada nos animais, eles procuraram melhorar a mesma e fazer com o que as 

adaptações fisiológicas fossem mais especificas com os treinamentos desenvolvidos 

por este aparato. 

Diante disso, Lee e Farrar (2003) e Hornberger e Farrar (2004) propuseram um 

modelo de escada com um desenho mais específico, fazendo com os animais 

pudessem subir de maneira mais eficiente e proporcionando melhor aprendizagem 

dos animais ao protocolo desejado. 

A figura abaixo representa de forma adaptada o aparato com mais detalhe. 
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Figura 4. Escada utilizada por Lee e Farrar 

 

Fonte: Lee e Farrar (2003) 

 

O modelo atual passou por algumas modificações significativas sendo 

considerado como aparato de treinamento resistido, que estimula as respostas 

fisiológicas envolvendo os animais (PRESTES et al., 2012). 

As dimensões da escada utilizada por alguns pesquisadores em seus mais 

diversos tipos de experimentos tem as seguintes medidas: um metro e dez 

centímetros de comprimento, com dezoito a vinte centímetros de largura e com dois 

centímetros de espaçamento entre os degraus e com 80º de inclinação, com pesos 

fixados na região proximal ou medial da cauda do animal através de fita auto-

adesivo, permitindo que os mesmos possam desempenhar movimentos dinâmicos 

(SHIGUEMOTO et al., 2010; SPERETTA et al., 2012). 

Diante das propostas utilizando os exercícios resistidos e suas respostas frente 

aos diversos tipos de intervenção no modelo animal, alguns pesquisadores postulam 

os benefícios atrelados com este método de trabalho desenvolvido na escada 

vertical. 

O quadro a seguir demonstra os achados de alguns experimentos que se 

utilizaram da escalada vertical com 80ª de inclinação.  
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O mesmo foi criado através de uma revisão sistemática que tinha como 

propósito encontrar trabalhos que investigaram as respostas fisiológicas do 

treinamento resistido nos animais ratos.  

 

Quadro 1. Descrição das variáveis dos diferentes estudos que utilizaram a escada 

vertical.  

Variáveis Estudos 

Modificações nos perfis lipídicos YANG et al., 2006; CORRIVEAU et al., 2008; LEITE et al., 
2009; SPERETTA et al., 2012; DONNATO et al., 2013 

Redução nos níveis pressóricos após os 
exercícios 

LEITE et al., 2013; SOUZA et al., 2014; GRANS et al., 2014 

Redução do peso de gordura corporal HELLYER et al., 2012; LEITE et al., 2013; SANCHES et al., 
2013 

Aumento da massa muscular SPERETTA et al., 2012 

Aumento da força e da hipertrofia 
muscular 

PRESTES et al., 2009; CARUSO et al., 2010; SHIGUEMOTO 
et al., 2010; GRANS et al., 2014; SHAMSI et al., 2014 

Aumentando a atividade da matriz 
metalopeptidases (MMP-2) 

PRESTES et al., 2009; SHIGUEMOTO et al., 2010; PEREIRA 
et al., 2010; LEITE et al., 2013; SOUZA et al., 2014 

Redução nos valores da pressão arterial LEITE et al., 2013 

Redução da frequência cardíaca SANCHES et al., 2013; SOUZA et al., 2014; GRANS et al., 
2014 

Redução significativa nos níveis de 
insulina 

SHAMSI et al., 2014 

Aumentos significativos na densidade 
mineral óssea 

SHIGUEMOTO et al., 2010 

Fonte: autoria própria 

 

Todos os benefícios supracitados no quadro foram indicados de maneira 

significativa em função do treinamento resistido dos grupos submetidos a 

intervenção, isto comparados aos grupos controle em suas respectivas 

investigações. 

Este tipo de treinamento com peso utilizando a escada é desenvolvido de 

acordo as características e os objetivos, bem como os interesses que se pretende 

alcançar. 

Para tal, as intensidades que podem ser trabalhas dependo exclusivamente do 

que o investigador quer atingir, desde 20% da massa corporal de cada animal 

(DUNCAN et al., 1998) com 50% da massa corporal do animal (GROSSMAN et al., 

1997; LEE & FARRAR, 2003; YANG et al., 2006; PIGHON et al., 2009), uso do teste 

de uma repetição máxima (1RM) (LEITE et al., 2009; HARRIS et al., 2010; GRANS 

et al., 2014) como também começar com 75% da massa corporal do animal 

(HORNERBERG & FARRAR, 2003; CORRIVEAU et al., 2008; PRESTES et al., 

2009), como sugerido por algumas evidências mais recentes sobre as maneiras ou 
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meios para se começar os treinamentos dos animais envolvidos na investigação 

(BARAUNA et al., 2007; CASSILHAS et al., 2013 DONATTO et al., 2013; BEGUE et 

al., 2013).  

Para tanto, as intervenções utilizando o treinamento com peso no modelo 

animal, contribui de forma significativa na saúde, tanto nos aspectos das respostas 

cardiovasculares, perfis lipídicos, aspectos glicêmicos, bem como no aumento da 

força muscular potencializando assim uma melhora na qualidade de forma geral nos 

aspectos da saúde (CRUZ et al., 2012; SHAMSI et al., 2014). 

Ainda sobre o treinamento resistido utilizando o aparato da escalada vertical no 

modelo animal, foi realizado um levantamento bibliográfico num período de tempo 

dos últimos 20 anos.  

Esta busca teve início nas bases de dados: Pubmed/Medline, Bireme, Scopus 

e Scielo. Inicialmente foram selecionados 9.853 trabalhos publicados nos idiomas 

Inglês e Português, que foi reduzido a partir da proposta de inclusão e exclusão dos 

artigos.  

Ao final foram selecionados criteriosamente 24 artigos completos para análise 

final, contudo foram incluídos mais 7 artigos advindos das referências dos próprios 

artigos selecionados totalizando assim no final 31 artigos. 

O quadro abaixo resume as principais características e resultados dos estudos 

sobre o método de treinamento resistido no modelo animal (ratos), as respostas 

fisiológicas no tocante a saúde. 
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Quadro 2. Características e resultados dos estudos selecionados  

Autor - ano País Objetivos Amostra Métodos Principais Resultados 

GROSSMAN et al., 

1997 

California – USA Determinar a eficácia do tratamento 

sistêmico com GH e IGF1 na melhoria da 

atrofia muscular rápida induzida por 

suspensão de ratos. 

N= 18 ratos 

divididos em dois 

grupos. 

Os animais foram alocados em dois 

grupos, experimentais e controle 

com administração de GH e IGF1 

mais exercício resistido. 

Aumentos do tamanho das fibras musculares dos ratos submetidos à 

intervenção do GH e IGF1, comparado com o grupo controle. O exercício 

mais a administração de GH ou IGF1 aumentaram a área de secção 

transversa comparado com os sham.  

O estudo demonstrou que GH ou IGF-I em combinação com curtos 

períodos de exercício resistido pode melhorar a atrofia muscular. 

DUNCAN et al., 

1998 

Melbourne – 

Australia 

Implementar modelo de treinamento de 

exercício resistido em ratos que 

produzissem resposta do músculo 

esquelético similar em seres humanos. 

N= 19 ratos 

machos Wistar. 

Foram alocados 

em dois grupos.  

Os ratos foram submetidos durante 

26 semanas de treinamento 

resistido subindo uma escada 

vertical com 80º de inclinação. 

Ao final do protocolo foram verificados aumentos de 140% da força 

muscular no grupo intervenção.  

A intervenção aumentou de maneira significativa a hipertrofia muscular 

dos músculos analisados. 

LEE & FARRAR, 

2003 

Texas – USA Examinar os efeitos de oito semanas de 

treinamento de resistência, que produz 

um aumento absoluto na massa muscular 

e força. 

N= 20 ratas 

fêmeas Sprague-

Dawley. 

Os ratos foram alocados em 2 

grupos. Controle (5), intervenção 

(15) durante 8 semanas. 

A massa corporal dos animais grupo de treinamento aumentaram de forma 

significativa em comparação ao grupo controle. A força muscular 

aumentou 332% em relação à fase inicial.  Por outro lado, o treinamento 

potencializou a área de secção transversal de alguns músculos 

investigados apontando hipertrofia muscular decorrente o exercício 

resistido. 

LEE et al., 2004 Texas – USA Investigar os efeitos do IGF-I, treinamento 

de resistência e sua interação no músculo 

esquelético, utilizando a expressão AAV 

de IGF-I em combinação com o exercício 

de escalada na escada em ratos adultos 

jovens. 

N= 31 ratas 

fêmeas Sprague-

Dawley. 

Dois meses após a injeção 

(rAAVIGF-I), os ratos-virais injetado 

foram divididos aleatoriamente em 

três grupos: Controle (CON), 

treinamento resistido (TR), 

destreinamento (DT). 

O protocolo de treinamento teve 

duração 8 semanas. 

8 semanas de treinamento de resistência aumentou em 23,3% a massa 

muscular e em 14,4% no pico de tensão tetânica (Po) e aumento de 

hipertrofia muscular (FHL). A expressão viral de IGF-I, sem treinamento de 

resistência produziu um aumento de 14,8% em massa muscular e um 

aumento de 16,6% (Po).  

A intervenção combinada produziu 31,8% na massa muscular e 28,3% de 

aumento no FHL. A combinação de treinamento de resistência sobre 

expressão do IGF-I induziu maior hipertrofia do que qualquer tratamento 

sozinho. 

HORNBERGER & 

FARRAR, 2004 

Chicago – USA Desenvolver um modelo animal que imita 

os parâmetros de treinamento e 

adaptações observadas com os seres 

N= 20 ratos 

machos 

Sprague-Dawley, 

Os animais foram divididos em 2 

grupos: Controle e Intervenção. 

Duração do protocolo de 

A força muscular dos animais treinados aumentaram em média 287% em 

relação a fase inicial. Aumentos significativos na proteína de 23% no 

músculo FHL e 24% nas demais propriedades contrateis. Este modelo de 
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humanos envolvidos em exercícios de 

resistência progressiva de duração 

similar. 

com 90 dias de 

nascidos. 

treinamento 8 semanas. treinamento apresentou resultados semelhante aos encontros em 

humanos sobre a força e hipertrofia muscular. 

YANG et al., 2006 Corea do Sul – 

Japão 

Primeiro, investigar os efeitos metabólicos 

interativos do GH e exercício sobre a 

regulação da transcrição de enzimas 

relacionadas com o metabolismo lipídico 

(ACS, ACC e CPT-I) em ratas adultas. 

Segundo, investigar as mudanças na 

composição corporal e o GH induzida aos 

efeitos do exercício. 

N= 32 ratas 

fêmeas Sprague-

Dawley, com 50 

dias de 

nascimento. 

Os ratos foram divididos em 4 

grupos com 8 animais em cada 

grupo. 

Duração de 8 semanas a 

intervenção. 

O perfil lipídico dos grupos (Exercício e Administração de GH) tiveram 

redução em comparação ao grupo controle. 

O exercício apresentou aumento na concentração de IGF-I no rim e 

fígado, mas o GH parece neutralizar os efeitos do exercício e IGF-I no rim. 

Por tanto, o exercício combinado com o tratamento de GH não deu efeitos 

sinérgicos positivos. 

CORRIVEAU et al., 

2008;  

Montreal – 

Canadá 

Determinar os efeitos da adição de um 

programa de treinamento resistido (TR) 

para uma dieta restritiva no acúmulo de 

lipídeos no fígado e depósito de gordura 

visceral em ratas ovariectomizadas. 

N=80 ratas 

divididas em 

grupos.  

Os animais foram divididos em dois 

grupos: operados e 

ovariectomizadas (Ovx) e demais 

subgrupos que foram submetidos à 

restrição dietética (RD) ou RD+TR. 

Ratas Ovx apresentaram maior peso, consumo de energia, depósitos de 

gordura intra-abdominal, níveis de leptina no plasma e triglicérides, esses 

índices foram melhorados em ratas Ovx com a RD. Porém, as ratas Ovx-

RD-TR tiveram a massa muscular em relação a massa corporal 

aumentada sobre os demais grupos.  Portanto, o TR pode contribuir e 

minimizar os efeitos deletérios da ovariectomia em ratas. 

PRESTES et al., 

2009 

São Paulo – 

Brasil 

Investigar a atividade da matriz 

metalopeptidases (MMP-2) nos 

músculos gastrocnêmio, sóleo, tibial 

anterior (TA) e extensor longo dos dedos 

(EDL) após o TR em ratas 

Ovariectomizadas. 

N=70 ratas 

divididas em sete 

grupos. 

Os animais foram distribuídos em 7 

grupos, contendo 10 ratas em cada 

grupo. Os animais da intervenção 

treinaram durante 12 semana 3 

vezes por semana, com intervalo de 

2 minutos de recuperação em 

séries. 

A massa corporal dos grupos de ratas sofreram aumentos significativos da 

1ª para 12ª semana. Os animais dos grupos TF e TF-Ovx tiveram maior 

atividade da MMP-2 no músculo sóleo em comparação ao SED intacto.  

Além disso, os grupos SED-Ovx e TF-Ovx tiveram menor atividade da 

MMP-2 do que o grupo sedentário intacto no TA, enquanto que a maior 

atividade da MMP-2 para esse músculo foi nos animais com exercício 

agudo e exercício agudo Ovx em comparação com grupos SED intactos e 

SED-Ovx respectivamente. Portanto, o TF aumenta a atividade da MMP-2 

nos músculos sóleo, TA e EDL. 

PIGHON et al., 2009 Montreal – 

Canadá 

Investigar os efeitos da manutenção de 

apenas dois componentes, restrição 

alimentar (FR) mais treinamento resistido 

(TR) sobre o regime de recuperação da 

massa corporal e massa gorda (fígado e 

adipocitos) em ratos ovariectomizados 

N= 64 ratas 

fêmeas Sprague-

Dawley com 6 

semanas de 

nascimento. 

Peso médio 180-

Os ratos foram alocados em 8 

grupos, com duração de 18 

semanas de intervenção em seus 

respectivos grupos (OVX), (FR), 

(TR), (FR + TR) e (CONTROLE). 

De acordo com a distribuição 

A massa corporal final dos grupos tiveram redução significativa em relação 

ao grupo Sham. Os animais (OVX) tiveram o peso do útero inferior ao 

grupo Sham. O peso muscular dos quatro músculos analisados foram 

significativamente maior sobre o grupo controle. 

A glicose foi mais elevadas nas ratas (OVX) o peso do fígado sofreram 

respostas positiva no grupo (OVX). Os resultados sugerem que a 
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(OVX). 200 gramas. aleatória.  manutenção de apenas um componente de um programa de perda de 

peso FR + RT constitui uma estratégia positiva. 

HARRIS et al., 2009 Williamsburg – 

USA 

Melhorar a dilatação endotelial através do 

exercício resistido em animais idosos 

exibindo disfunção endotelial, que estar 

relacionado ao aumento da expressão da 

eNOS e fosforilação em Ser-1179 e / ou 

aumento da expressão de Hsp90 em 

artérias femorais de ratos. 

N= 46 ratos 

machos Fisher. 

Os animais foram divididos em 4 

grupos. 

Duração do experimento 6 

semanas, com 3 vezes de 

freqüência semanal de treinamento. 

6 semanas de treinamento resistido em animais jovens aumentou 7% na 

carga levantada e os ratos mais velhos aumentaram 4%. O treinamento 

promoveu hipertrofia nos músculos plantares de forma significativa. Não 

ocorreu aumento da proteína Ser-1179 e do eNOS, nos grupos. Por outro 

lado, houve aumento significativo da proteína Hsp90 no grupo treinado em 

comparação ao grupo sedentário. 

LEITE et al., 2009 São Carlos – 

São Paulo 

Investigar o efeito do treinamento 

resistido sobre o fígado, o coração, o 

músculo, conteúdo lipídico, depósitos de 

gordura e perfil lipídico em ratos intactos 

e ovariectomizado. 

N= 40 ratas 

fêmeas Wistar 

com 13 semanas 

de nascimento. 

Os animais foram alocados em 4 

grupos, com 10 ratas em cada 

grupo. 

O protocolo de treinamento 

consistiu de escada na escada 

vertical, durante 12 semanas com 3 

dias de treinamento. 

O conteúdo lipídico foi significativamente menor no grupo treinamento e 

não no Sham. Por tanto, o grupo exercício crônico apresentou melhores 

resultados nos perfis lipídicos. Sobre os aspectos musculares todos os 

músculos analisados apresentaram aumentos significativos. Houve 

redução da gordura mesentérica retroperitoneal dos animais submetidos 

ao treinamento. O exercício resistido contribui de forma positiva na 

menopausa dos animais ovariectomizados. 

SHIGUEMOTO et 

al., 2010 

São Carlos – 

São Paulo – 

Brasil 

Verificar o efeito do treinamento resistido 

de alta intensidade nas propriedades 

biomecânicas e físicas, bem como sobre 

atividade MMP-2 do tecido ósseo em 

ratas e intactas. 

 

N= 48 ratos 

fêmeas Wistar 

com 13 semanas 

de nascimento. 

Os quarenta e oito ratos fêmeas 

foram divididas em 2 grupos 

distintos, ovariectomizadas (OVX) e 

intactas (INT), que foram 

subdivididos em 3 subgrupos 

semelhantes: Sedentário, Exercício 

agudo e Exercício crônico, durante 

12 semanas. 

A massa corporal final observou-se que os grupos OVX e OVX-SED-EX-

AC mostraram um aumento significativo na sua massa corporal em aos 

demais grupos. A DM e a BD foram maiores no grupo crônico em relação 

do grupo sedentário e agudo. 

O comprimento da tíbia (análise biométrica) foi maior nos ratos do grupo 

de INT-EX-CR do que nos outros grupos. O treinamento resistido crônico 

aumentou a atividade da MMP-2 para ambos os grupos intactos e OVX 

sobre os demais grupos. A ovariectomia reduziu a atividade MMP-2 no 

grupo que realizado o exercício agudo, sendo eficaz nos efeitos deletérios 

sobre o tecido ósseo de ratos OVX. 

CARUSO et al., 

2010 

São Carlos – 

São Paulo 

Promover adaptações fisiológicas 

benéficas sobre a tolerância à glicose e a 

sensibilidade tecidual à insulina em ratos 

Wistar. 

N= 20 ratos 

Wistar, com 

idade inicial de 2 

meses. 

Os animais foram pareados por 

peso, e aleatoriamente distribuídos 

em dois grupos: G1 – Sham (n= 10) 

e G2 – Treinado (n= 10). 

Duração do experimento 8 

semanas. 

O TF durante 8 semanas promoveu modificações significativas na massa 

corporal, na performance, assim como na sensibilidade tecidual à insulina. 

Os animais do G2 tiveram aumentos significativos de 282% da CMT e de 

44% do PC. O G1 apresentou aumento significativo no PC e na CMT, 

representada por 49% e 175%, respectivamente sem carga. Além disso, o 

G2 apresentou aumento significativo da sensibilidade à insulina após o TF. 
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O treinamento aumentou a sensibilidade tecidual à insulina, mas não 

acarretou modificações na tolerância a glicose. 

PEREIRA et al., 

2010 

São Carlos – 

São Paulo 

Investigar a atividade da MMP-2 em 

diferentes regiões do tendão do calcâneo 

(CT) após o treinamento resistido (TR) em 

ratas. 
 

N= 60 ratos 

fêmeas Wistar 

com 13 semanas 

de nascidas. 

Os ratos foram alocados em 6 

grupos contendo 10 animais em 

cada grupo, com duração de 12 

semanas de intervenção. 

Ratos SED-INTACTA na região proximal apresentou menor atividade da 

MMP-2 do que na região distal, os ratos SED-OVX apresentaram maior 

atividade da MMP-2 na região proximal do que a região distal.  

Houve aumento significativo na atividade da MMP-2 em ratos SED-OVX 

agudo Ex-Intacto e crônico Ex-Intacto em comparação com SED-

INTACTO na região proximal da CT. Além disso, agudo Ex-Ovx e crônico 

Ex-Ovx apresentaram maior atividade da MMP-2 na região proximal do CT 

de Sed-Ovx. Por outro lado, o exercício crônico Ex-Ovx apresentou 

valores significativos na MMP-2 na região proximal do CT do que crônico 

Ex-Intacta. 

URTADO et al., 

2011 

Campinas – São 

Paulo 

Investigar os efeitos dos esteróides 

anabólicos androgênicos e treinamento 

resistido (TR) na sensibilidade à insulina 

em ratas ovariectomizadas. 

N= 50 ratos 

fêmeas Wistar 

com 90 dias de 

nascidos 

Os animais foram divididos em 10 

grupos com 5 ratos em cada grupo. 

Interação significativa entre os grupos para a sensibilidade à insulina. 

O grupo TR-OVX apresentou menor valor para a área acima da curva 

indicando maior sensibilidade à insulina que o Sed-Intacto. Por outro lado, 

a sensibilidade a insulina houve diferença significativa apenas entre TR-

OVX e o grupo Sed-Ovx indicando aumento da taxa de glicose durante a 

GTT no grupo TR-OVX.  O grupo Sed-Intacto-ND tiveram maior 

sensibilidade à insulina do que os sedentários. Da mesma forma, para a 

sensibilidade dos tecidos o grupo SED-OVX-ND apresentou valores 

melhores em comparação com os grupos Sed-Intacto, Sed-Ovx e Sed-

Intacto-ND, exceto para o grupo TR-Intacto, os grupos treinados tiveram 

maior sensibilidade dos tecidos do que o grupo Sed-Intacto.  A 

administração aguda de ND melhorou a ação da insulina quando 

associado com curto prazo RT. 

SPERETTA et al., 

2012 

São Paulo - 

Brasil 

Avaliar os efeitos de ambos os exercício 

natação e treinamento de resistência no 

fator de crescimento tumoral-alfa (TNF-

alfa) e expressão de interleucina-10, na 

área de adipócitos e perfil lipídico em 

ratos alimentados com uma dieta rica em 

gordura. 

N= 60 ratos 

adultos. 

Os ratos foram alocados em 6 

grupos contendo 10 animais em 

cada grupo. 

Os grupos de DRG tiveram maior massa corporal, maior quantidade de 

tecido adiposo e maior necrose tumoral fator-alfa no tecido adiposo 

visceral. Além disso, a DRG promoveu uma alteração negativa no perfil 

lipídico.  

O grupo TR+DRG a expressão de necrose tumoral fator-alfa foi menor do 

que nos grupos de natação+DRG e SED+DRG.  Além disso, menores 

áreas de adipócitos visceral e retroperitoneal foram encontradas no grupo 
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TR+DRG em comparação ao grupo SED+DRG.  Portanto, o TR e a 

natação melhoraram o perfil lipídico, adiposidade e a inflamação 

associado à obesidade em ratos. 

PRESTES et al., 

2012 

Brasília – Brasil Investigar os efeitos do treinamento 

resistido sobre conteúdo de glicogênio 

muscular e área de secção transversal 

(CSA), em ratas ovariectomizadas 

N= 40 ratos 

fêmeas Wistar 

Os ratos foram divididos em 4 

grupos de forma aleatória com 

intervenção de treinamento 

resistido (TR) e ovariectomia 

durante 12 semanas, contendo 10 

animais por grupo. 

O glicogênio hepático dos grupos responderam de forma diferente 

dependendo do status ovariano e treinamento. O conteúdo de glicogênio 

no fígado foi maior no grupo treinado sem ovariectomia sobre todos os 

grupos.  A interação entre os grupos na área de secção transversal 

revelou ser maior no músculo sóleo da CSA para o Cronic Ex-intacto. 

Houve aumento no músculo tibial anterior observado CSA no grupo Cronic 

Ex-intacto sobre o Sed-intacto. No entanto, os resultados revelaram que a 

supercompensação de glicogênio não ocorreu nas ratas, sugerindo que os 

efeitos crônicos da RT no conteúdo de glicogênio são minimizados, sem a 

presença de hormônios dos ovários. 

HELLYER et al., 

2012 

Rochester – MN Investigar o exercício de intensidade 

moderada e resistência progressiva 

(PRE) em ratos jovens em crescimento e 

o seu efeito sobre a hipertrofia muscular 

(definida como um aumento na fibra área 

da secção transversal) 

N= 16 ratos 

machos 

Sprague-Dawley, 

com 3 semanas 

de nascidos. 

Os ratos foram divididos de maneira 

aleatória em 2 grupos. 

O experimento teve duração de 10 

semanas de forma progressiva. 

Após 4 semanas uma diferença significativa na massa corporal em todos 

os grupos foram apresentadas e também na semana 10.  

Em geral, as fibras do músculo FHL eram maiores a CSA em animais 

TREINADOS em comparação com animais SED. Além disso, a CSA das 

fibras FHL expressam MyHC lenta, MyHC2A, MyHC2B e MyHC2X era 10-

20% maior em animais TREINADO vs.SED. 

Após 10 semanas de treinamento a mTOR os níveis de proteína Akt, e 

AMPK foram equivalentemente entre os grupos TREINADO e SED. 

DOMINGOS et al., 

2012 

São Carlos – 

São Paulo 

Investigar os efeitos do treinamento 

resistido (TR) sobre a expressão gênica 

de moléculas relacionadas à oxidação de 

gordura e lipogênese no fígado de ratas 

ovariectomizadas. 

 

N= 24 ratas 

Sprague–Dawley 

adulto 

Os ratos foram divididos 

aleatoriamente em 4 grupos, com 6 

animais em cada grupo durante 10 

semanas de treinamento resistido, 

subindo escada vertical com 80º de 

inclinação, peso médio de 220 

gramas. 

O peso da gordura retroperitoneal e da mesentérica foram inferiores nos 

ratos OVX treinadas. No entanto, o grupo Sham-TR apresentaram maior 

peso do fêmur.  Por outro lado, não houve diferença na soma dos pesos 

dos cinco músculos entre os grupos. As expressões gênicas lipogênica 

foram mais induzidas OVX sendo impedidos pelo treinamento de força 

com exceção do ACC.  No entanto, a expressão do gene da ACC e SCD-1 

foi mais elevada em ratos TR ovariectomizados. O grupo TR Sham 

diminuiu a SCD-1 expressão gênica do que o grupo Sham-Sed, sendo 

atrelados ao treinamento resistido. 

TABELI-GARAKANI 

& SAFARDAZE, 

Babolsar – Iran Investigar o efeito do treinamento resistido 

sobre níveis séricos de alguns dos 

N= 24 ratos 

Wistar com 12 

Os ratos foram divididos de forma 

aleatória em 3 grupos contendo 8 

Cinco dias após a injeção de STZ a perda de peso foi demonstrada em 

ratos diabéticos. Os grupos experimentais (DC e DT) tiveram maiores 
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2013 marcadores inflamatórios associados com 

a diabetes mellitus. 

semanas de 

nascidos e peso 

médio inicial de 

290 gramas. 

animais em cada grupo durante o 

período de 4 semanas de 

treinamento resistido na escada 

vertical 

índices de glicemia sérica e níveis de insulina mais baixos do que os ratos 

não-DC. O treinamento não afetou significativamente a glicemia e 

concentrações de insulina em ratos diabéticos. Após o treinamento de 4 

semanas PCR-as e TNF-a em ratos treinados foram significativamente 

menores em comparação com o grupo DC. O treinamento diminuiu 

significativamente os níveis séricos de IL-6 em comparação com os outros 

grupos de DC não diabéticos. 

SANCHES et al., 

2013 

São Paulo – 

Brasil 

Determinar alguns protocolos de 

treinamento resistido com as seguintes 

características: 1) padronizar um teste de 

carga máxima (MLT) em escada vertical 

para prescrição de treinamento resistido 

(RET) em ratos, 2) prescrever RET com 

base intensidade moderada nesta MLT e 

3) testar o efeito deste RET em ratos 

ovariectomizados diabéticos. 

N= 24 ratas 

Wistar com 10 

semanas de 

nascidas. 

Os animais foram divididos em 3 

grupos com 8 ratos em seus 

respectivos grupos, durante 8 

semanas de treinamento resistido. 

O protocolo de treinamento de foi 

realizado durante oito semanas, 5 

dias por semana, com intensidade 

moderada (40-60% da carga 

máxima normalizada), com 15 

subidas por sessão e um intervalo 

de tempo de 1 minuto entre 

subidas. 

Os ratos diabéticos (DOS) e DOT apresentaram redução da massa 

corporal quando comparados com o controle (C). Todos os ratos STZ 

injetados apresentaram hiperglicemia grave em comparação com os 

controles. Ratas diabéticas apresentaram maior glicemia no final do 

protocolo em relação aos seus valores iniciais. A carga máxima em 

valores absolutos foi reduzida em DOS em comparação com ratos C. 

Porém, os animais submetidos a intervenção (DOT) tiveram um aumento 

na carga máxima em comparação com os grupos sedentários (C e DOS). 

O grupo DOS apresentou menor PAM e FC em relação ao grupo C. O 

treinamento aplicado a ratos diabéticos atenuados as mudanças de forma 

significativa. 

BEGUE et al., 2013 Montpellier - 

França 

Será que 10 semanas de treinamento de 

resistência intensa levaria a hipertrofia 

muscular ligada à IL-6/estimulação do 

gene dependente de STAT3, 

particularmente os genes relacionados 

com o comportamento de células satélite, 

depois de única sessão de exercício 

resistido. 

N= 48 ratos 

machos Wistar 

Han, com peso 

médio inicial de 

220 gramas. 

Os ratos foram distribuído de forma 

aleatória/randomizado em 6 grupos, 

contendo em 6 animais por grupo, 

com durante 10 semanas de 

treinamento de resistência. 

O treinamento induziu alteração na composição do tipo de fibra com 

alterações marcadas a partir de 4 semanas de intervenção. Por outro lado, 

as fibras do tipo I e IIx diminuiu enquanto que a de IIa aumentou em 47% 

em TR4 e grupos TR10. A área transversais das fibras apresentaram 

aumentos significativos em relação ao controle. 

A ativação de STAT1 e STAT3 foram avaliados por pSTAT1 tirosina 701 e 

pSTAT3 tirosina 705 no músculo FDP em repouso, 2 hs (E2H) e 6 hs 

(E6H) após única sessão de exercícios, bem como após 10 semanas, 2 e 

6 hs pós-exercício a pSTAT3 e pSTAT1 tinha aumentado 

significativamente a partir do valor de repouso. Porém, em contraste 

pSTAT3 diminuiu após 10 semanas de treinamento.  A ERK1/2 

fosforilação para os níveis totais foram significativamente aumentados 6 hs 

após única sessão de exercício sobre o repouso. A expressão de mRNA 
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de IL-6 aumentou significativamente 2 e 6 hs após única sessão de 

exercício. Nenhuma mudança significativa foi observada para a expressão 

IL-6 mRNA após o exercício agudo. 

CASSILHAS et al., 

2013 

São Paulo – 

Brasil 

Utilizar uma adaptação do modelo de 

subida de uma escada vertical, proposto 

por (HORNBERGER, FARRAR, 2004), 

para treinamento de resistência 

progressiva em ratos. 
 

N= 20 ratos 

Wistar com 90 

dias de nascidos 

Os ratos foram divididos em 2 

grupos com 10 animais em cada 

grupo durante 8 semanas de 

intervenção. 

A massa corporal dos animais durante o período de treinamento de 8 

semanas não foram observadas diferenças significativas ou ganho 

inesperados de peso entre os grupos controle e experimentais. 

Após 8 semanas, a CSA foi maior no grupo experimental em comparação 

com o grupo de controlo para gastrocnêmio, 60% de hipertrofia, controle 

versus experimental, FDL 35% de hipertrofia, Controlo versus 

experimental e plantaris 38% de hipertrofia, Controlo versus experimental. 

No entanto, não foi observada diferença significativa para o músculo sóleo. 

FRAJACOMO et al., 

2013 

Ribeirão Preto – 

Brasil 

Comparar os efeitos adaptativos das 

modalidades de exercício de natação, 

resistido e seu efeito combinado realizado 

em dias alternados (24h de repouso) 

sobre as propriedades biomecânicas do 

tecido ósseo de camundongos saudáveis. 
 

N= 24 

camundongos 

machos com 

peso de 25g da 

espécie Balb/c.  

Os animais foram divididos em 4 

grupos aleatoriamente/randomizado 

contendo 6 ratos em cada grupo, 

com duração de 8 semanas. 

Massa corporal inicial sem diferença significativa, porém houve diferenças 

significativas no peso final dos grupos.  Após oito semanas de treinamento 

específico para cada grupo a média dos valores de força máxima absoluta 

foi maior comparada ao sedentário. Apesar do aumento (15,72%) e 

(30,79%) nos protocolos de natação e resistido, respectivamente, não foi 

evidenciado diferença estatística entre os grupos. A análise estatística 

mostrou que houve um aumento significativo dos grupos N e R comparada 

ao grupo S. 

DONNATO et al., 

2013 

São Paulo – 

Brasil 

Apontar, através do TR a modulação do 

perfil lipídico e do conteúdo de citocina no 

tecido adiposo em ratos portadores de 

tumores 

N= 28 ratos 

Wistar divididos e 

quatro grupos (7 

ratos / grupo) 

Os animais foram designados 

aleatoriamente para quatro grupos: 

controle (GC), com tumor (GT), TR 

e TR com tumor (TRCT). O TR 

consistiu na subida de escada 

vertical 3 vezes por semana 

durante 8 semanas. 

O TR aumentou 9% a massa corporal e diminuiu em 43% os níveis de 

LDL-c TRCT quando comparado com GT. Além disso, o HDL-c foi 

aumentado em TRCT de 15% em relação à GC e 22% em comparação 

com a GT. Os níveis de testosterona TRCT foram 55% maiores quando 

comparado com o GC e 63% maiores quando comparado com GT. Os 

níveis de adipocetina foram aumentados no TR em 43% quando 

comparado com GT. Os resultados de 39% e 46% maiores para o GT na 

expressão da proteína de necrose tumoral fator-alfa em comparação com 

GT e TRCT respectivamente, a expressão da proteína IL-10 encontrada foi 

maior em GT (50%) e TRCT (47%) em comparação com GC. Portanto, o 

TR atuou na prevenção de sintomas de caquexia de câncer. 

PATROCINIO et al., 

2013 

São Carlos – 

São Paulo, 

Avaliar os efeitos do laser de 808 nm 

aplicados depois de um protocolo de 

N= 30 ratos 

Wistar com 8 

Os ratos foram aleatoriamente 

alocados em 3 grupos com 10 

Sobre o lactato achados semelhantes foram observados por todos os 

grupos experimentais. Porém, o lactato de linha de base do GC foi 
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Brasil treinamento de resistência, em 

marcadores bioquímicos e a morfologia 

do músculo esquelético em ratos. 

semanas de 

nascido e peso 

médio de 300 a 

350 gramas. 

animais em cada grupo, com 

duração de 5 semanas de 

intervenção. 

significativamente maior do que para TG e TGL. Além disso, TGL mostrou 

valor significativamente mais baixo dos níveis de lactato em repouso e no 

final da experiência do que TG.  Por outro lado, redução na concentração 

de glicogênio muscular foi observada em TG e TGL sobre com GC. A 

concentração de glicogênio muscular foi maior em TGL do que em TG.  

Outro resultado positivo foi à análise morfométrica associada com a 

resistência de irradiação de laser produziu um aumento significativo na 

CSA comparada com outros grupos. 

LEITE et al., 2013 Maranhão – 

Brasil 

Avaliar o efeito do treinamento resistido 

(TR) na composição corporal, pressão 

arterial sistólica e diastólica (PA), e 

atividade do músculo MMP-2, no 

ventrículo esquerdo de elevado teor de 

gordura em ratos alimentados. 

N= 32 ratos 

Wistar divididos 

em quatro grupos 

(8 ratos/grupo). 

Os animais foram designados para 

4 grupos de acordo com a dieta e 

exercício: sedentário (SED), SED-

obesos, TR e TR-obesos. Os 

animais foram sujeitos à dieta 

experimental de acordo com os 

seus grupos durante 24 semanas.  

O TR induziu aumento da atividade da MMP-2 no ventrículo esquerdo nos 

grupos TR e TR-obesos. Além disso, o grupo TR apresentou menor 

percentual de gordura em relação aos demais grupos. Maior massa livre 

de gordura e menor valor da PA sistólica e diastólica foram observados em 

ambos os grupos treinados. Portanto, o TR foi o principal responsável pelo 

os benefícios encontrados, enquanto que o fator obesidade destacou-se 

pela inferioridade dos resultados. 

RODRIGUES et al., 

2013 

São Carlos – 

São Paulo, 

Brasil 

Avaliar os efeitos do treinamento resistido 

sobre os marcadores de estresse 

oxidativo no fígado de ratas 

ovariectomizadas. 

N= 32 ratos 

Sprague-Dawley 

adultos. 

Os ratos foram divididos de forma 

randomizada em 4 grupos com 8 

animais em seus respectivos grupo, 

durante 10 semanas de intervenção 

3x p/ semana. 

Ratos OVX apresentaram menores pesos de fêmur e útero do que os 

Sham-SED. No entanto, o grupo Sham-TR exibiu peso significativamente 

maior do fêmur do que o Sham-SED e OVX-TR. Além disso, o grupo OVX-

TR mostrou pesos mais elevados do fêmur do que o grupo OVX-SED.  O 

grupo OVX-SED exibiu os níveis de GSH inferiores ao grupo Sham-SED e 

demais grupos. Os níveis de GSSG foram significativamente maiores no 

grupo Sham-TR do que no simulado-SED enquanto que, os níveis de 

GSSG foi significativamente menor no grupo OVX-SED do que no Sham-

SED.  

Além disso, o grupo OVX-TR tinham níveis mais baixos do que a GSSG 

grupo Sham-TR.  

Os resultados de RT-PCR demonstraram a expressão do gene mais baixa 

de GSH-Px no grupo OVX-SED sobre o grupo de SED Sham. O grupo 

Sham-TR teve concentração média mais elevada de TBARS e marcador 

de peroxidação lipídica do que o grupo simulado-SED. 

SOUZA et al., 2014 São Paulo – 

Brasil 

Investigar a influência do treinamento 

resistido sobre a composição corporal e 

N= 32 ratos 

Wistar divididos 

Os animais foram divididos em 

grupos. O TR foi de 12 semanas. 

O TR reduziu significativamente a gordura corporal e a porcentagem de 

gordura nos grupos treinados. O transporte de carga máxima entre grupos 
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matriz metaloproteinas 2 e atividade nos 

músculos esqueléticos de ratos 

alimentados com uma dieta rica em 

gordura. 

em quatro grupos 

(8 ratos/grupo). 

Percentual de gordura, massa 

magra e gordura foram avaliadas 

no DEXA e a atividade da MMP-2 

dos músculos foram analisadas. 

treinados não foi diferente, mas a força relativa foi maior no grupo TR. A 

atividade da MMP-2 foi aumentada nos músculos de ambos os grupos 

testados e treinados. Portanto, os benefícios sobre a composição corporal 

e atividade da MMP-2 são atribuídos ao TR. 

GRANS et al., 2014 São Paulo – 

Brasil 

Avaliar os efeitos do treinamento físico 

resistido iniciado precocemente após o 

infarto do miocárdio na função cardíaca, 

no perfil hemodinâmico e na modulação 

autonômica de ratos. 

N= 36 ratos 

machos Wistar 

com peso médio 

250 a 300 

gramas. 

Os animais foram randomicamente 

divididos em 4 grupos (n = 9 cada): 

Controle Sedentário (CS); Controle 

Treinado (CT); Infartado Sedentário 

(IS): Infartado Treinado (IT). A 

intervenção teve duração de 3 

meses com 5 dias de treinamento 

por semana, com escalada por 

sessão e 1 minuto de recuperação 

entre as séries. 

Em relação ao peso do tecido adiposo branco retroperitoneal, os grupos 

CT e IT apresentaram redução em relação aos grupos CS. Os pesos dos 

músculos sóleo e gastrocnêmio que estavam reduzidos no Grupo IS em 

relação ao CS, foram aumentados pelo TR. Sobre a função ventricular ao 

final do estudo, os grupos treinados (CT e IT) apresentaram aumento da 

massa do VE sobre os controles (CS e IS). Aspectos hemodinâmicos o 

grupo IS demonstrou redução da PAS em relação ao CS. Apesar de não 

terem sido observadas diferenças entre IT e CS, o grupo IT apresentou 

PAS reduzida em relação ao CT. Na PAS interação entre TF e IM. Vale 

salientar que o TR foi eficaz em prevenir tais alterações, conforme 

observado no Grupo IT. 

SHAMSI et al., 2014 Tehran – Iran Determinar os efeitos de um programa de 

5 semanas de treinamento resistido sobre 

a expressão de citocinas musculares em 

ratos diabéticos saudáveis e induzidos 

por estreptozotocina, com especial ênfase 

para a interleucina-15 (IL-15), uma 

citocina derivada do músculo proposto 

para ser envolvido em hipertrofia 

muscular ou respostas a estresse. 

 

N= 32 ratos 

machos Wistar 

com peso médio 

de 250 a 280 

gramas. 

Os ratos foram divididos 

aleatoriamente em 4 grupos com 8 

animais em cada grupo durante o 

período de 5 semanas. 

Os grupos diabéticos exibiram reduções significativas nos níveis de 

insulina. O TR resultou em hipertrofia do músculo FHL nos grupos T e DT 

sobre os sedentários. Embora BW totais diminuísse em ambos os grupos 

D e DT a proporção de músculo FHL da massa corporal foi 

significativamente maior no grupo DT comparado com o grupo D. A 

expressão IL-15 de mRNA diminuiu no grupo T e aumentou no grupo DT 

comparado com o grupo C. Do mesmo modo, as concentrações séricas de 

IL-15 foram significativamente mais elevados no grupo treinado 

comparados com os sedentários. Os níveis de IL-6 e IL-1b para todos os 

grupos e TNF-a para o grupo DT, foram mais elevados no músculo sóleo 

do que o músculo FHL. 

Fonte: autoria própria 
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3.3 Alterações no perfil lipídico sanguíneo atrelado ao treinamento com 

pesos 

As doenças arteriais coronarianas (DAC) apresentam a principal causa de 

morte da população jovem e adulta de meia idade (BEZERRA et al., 2013) neste 

sentido os mesmos autores postulam que distúrbios no metabolismo dos lipídeos e 

das lipoproteínas são fatores que possibilitam o surgimento da aterosclerose e que 

contribui de forma significativa para o aparecimento de algumas patologias 

relacionadas com a DAC (GIGANTE et al., 2006). 

Por outro lado, estima-se que os indivíduos que estão engajados com práticas 

regulares de exercícios físicos, e em especial os programas de treinamento resistido 

apresentam respostas positivas frente a estas variáveis metabólicas no tocante a 

saúde no âmbito geral (SPOSITO et al., 2007) possibilitando um maior controle das 

dislipidemias e minimizando a mortalidade cardiovascular (BEZERRA et al., 2013). 

Os programas de treinamentos resistidos, como forma de intervenção 

melhoram algumas das variáveis dos perfis lipídicos e sanguíneos, evidenciando 

que estes parâmetros podem sofrer alterações fisiológicas de maneira positiva frente 

a este método de treinamento, como forma de intervenção não farmacológica 

(GAVIN et al., 2010; POLITO et al., 2010). 

O aumento da força muscular, advindo da regularidade dos exercícios 

resistidos, contribui de forma direta na composição corporal, força e também na 

melhora do perfil lipídico dos indivíduos. Apesar de ainda existirem controvérsia 

sobre este modelo de treinamento com peso. O mesmo grupo de pesquisadores 

postulam que o treinamento resistido de forma regular e com intensidade moderada 

potencializa os benefícios supracitados (CHALFUN et al., 2008).   

Em um trabalho de revisão sistemática de Kelley e Kelley (2009) sobre os 

efeitos do treinamento resistido no perfil lipídico sanguíneo, demonstrou em um 

estudo com 4 semanas de intervenção que indivíduos com idade de 18 anos ou 

mais obtiveram respostas positivas, sendo comparado ao grupo controle de cada 

investigação. 

O treinamento com peso vem sendo encorajados para os indivíduos que 

pretendem melhorar ou manter suas concentrações sanguíneas dentro de 

parâmetros considerados adequados, com foco no perfil lipídico. O aumento da força 
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muscular que está intimamente relacionado aos programas de treinamentos com 

pesos que tem contribuído de maneira eficiente neste aspecto (GUTTIERRES et al., 

2008). 

Considerando o que foi postulado acima, é sugerido que o aumento da força 

muscular advinda do treinamento resistido, contribui de forma positiva no controle e 

melhoras das variáveis do perfil lipídico e sanguíneo. 

      

3.3.1 Colesterol (Total, HDL e LDL) 

A dislipidemia tem papel ativo no processo da patogênese aterosclerótica, 

sobre possível desenvolvimento das doenças cardiovasculares nos indivíduos que 

apresentam valores fora dos padrões considerados normais.  

Evidencias tem sugerido que, a prática regular leve, moderada ou intensa de 

treinamento resistido e o comportamento adequado na dieta contribui na prevenção 

de algumas variáveis da síndrome metabólica (CHALFUN et al., 2008; BEZERRA et 

al., 2013). Dentre estas supostas variáveis encontram-se as alterações nas 

concentrações lipídicas como: valores elevados do colesterol total (CT), de 

triglicerídeos (TG), redução da lipoproteína de alta densidade interligada ao 

colesterol (HDL-c) e menores valores de (LDL-c).  

Dentro de um contexto geral, existem pontos de referências ou corte para os 

níveis lipídicos: triglicérides apresentam-se dentro de uma normalidade com valores 

de referência de 150mg/dL, em se tratando do HDL existem diferenças entre 

homens e mulheres, sendo que 40mg/dL e 50mg/dL respectivamente para pessoas 

adultas (SBC, 2010; MARTIN et al., 2013). 

Os exercícios resistidos tem papel preponderante sobre os mecanismos de 

ação nestas variáveis, a possível melhora advinda dos treinamentos resistidos 

relacionada a saúde como meio de controle ou manutenção nos parâmetros 

sanguíneos e glicêmicos estão intimamente direcionados com o tipo de exercícios 

praticados de forma aguda ou crônica, os programas de intervenção utilizando os 

treinamento com peso exerce papel fundamental sobre estes aspectos em todas as 

funções pertinentes aos perfis lipídicos (BEZERRA et al., 2013) dentre todas as 

variáveis investigadas a que melhor respondeu ao exercício resistido foi o HDL.  
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Os programas de treinamentos resistidos, por sua vez, influenciam na 

melhora positiva da variável colesterol, com resultados significativos em comparação 

a indivíduos não treinados (GAVIN et al., 2010). 

De acordo com Park et al. (2015) os exercícios resistidos apresentam 

resultados de melhoras significativas com reduções sobre algumas variáveis como: 

colesterol total, LDL e aumentos dos HDL nos indivíduos que participaram de doze 

semanas de treinamento com peso independente da dieta. 

Diante do que se tem apresentado sobre os benefícios dos programas de 

treinamento resistido, sobre as variáveis metabólicas e em especial o colesterol, 

bem como o HDL e o LDL as evidências confirmam resultados positivos com este 

meio de intervenção.  

Os indivíduos que participam de forma regular dos exercícios resistidos 

apresentam melhoras significativas nas variáveis sanguíneas, além de apresentar 

melhoras nas atividades diárias (CHALFUN et al. (2008).   

 

3.3.2 Triglicerídeos 

Os triglicerídeos ou triglicérides, geralmente são gorduras que advém do 

consumo de nossa alimentação. Diretamente existem três componentes que estão 

ligados com este marcador bioquímico, a dieta e o exercício físico, estes dois 

comportamentos contribui de forma incisiva no controle da massa corporal, 

completando assim o terceiro componente deste ciclo relacionado aos padrões 

considerados ideais das concentrações dos triglicerídeos (SILVA et al., 2010). 

De acordo com experimentos científicos, sobre os meios de controle dos 

triglicérides no sangue, em uma investigação recente de Chalfun et al. (2008) os 

indivíduos que apresentaram maior força muscular de membros inferiores, sendo 

estimada no exercício Leg Press tiveram seus valores de triglicérides reduzidos. Por 

tanto, este experimento indicou que, a força muscular representa condições de 

melhoras frente especificamente sobre as concentrações de triglicerídeos, isto 

sendo atribuído aos exercícios resistidos. 

A metanálise de Kelley e Kelley (2009) os autores avaliaram 29 estudos sobre 

os perfis lipídicos, postulando que os exercícios resistidos contribui positivamente no 

controle ou na redução destes componentes metabólicos, incluindo o triglicérides. 
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Outros fatores positivos que os exercícios com pesos favorecem são o 

aumento do HDL, redução dos triglicerídeos, redução da pressão arterial, redução 

da agressão plaquetária, aumento da sensibilidade à insulina, estímulo ao 

metabolismo do carboidrato, estímulo hormonal e imunológico, redução da gordura 

corporal devido ao maior gasto calórico, isto podendo favorecer a melhoras na 

saúde geral dos indivíduos.    

Programas de exercício físico tem sido eficiente para atenuar os efeitos 

negativos nos perfis lipídicos dos indivíduos, Hamasaki et al. (2015) o treinamento 

resistido de baixa intensidade promoveu melhoras significativas sobre os parâmetros 

metabólicos investigados apresentando redução do LDL, colesterol e aumento o 

HDL. Neste mesmo sentido Chalfun et al. (2008) indicaram que o exercício resistido, 

realizado com alta intensidade contribuiu na melhora dos glicerídeos dos grupos 

treinamentos comparados ao controle.    

         

3.4  Alterações glicêmicas atrelada ao treinamento com pesos 

Os parâmetros metabólicos equilibrados apresentam para os indivíduos menor 

fator de risco cardiovascular (BEZERRA et al., 2013). Dentro deste contexto 

encontra-se a glicemia, que nada mais é, do que a quantidade de glicose presente 

no sangue, ou mais precisamente no plasma, os mesmos autores postulam que os 

exercícios resistidos potencializam de forma direta no controle das concentrações 

glicêmicas, favorecendo uma melhora no funcionamento do organismo com relação 

ao disturbio metabólico em decorrência dos valores glicêmicos inadequados. 

Para Cherbuin et al. (2012) a não manutenção dos considerados valores de 

referências da glicemia adequada pode representar uma série de complicações 

relacionadas a saúde do indivíduo de maneira geral. 

Por tanto, um dos meios que tem se mostrado eficaz no controle da glicemia é 

uma alimentação saudável, bem com sendo atretado a prática sistematizada dos 

treinamentos com pesos, que tem potencializado este mecanismo de combate as 

concentrações glicêmicas dos indíviduos de forma significativa (CHALFUN et al., 

2008). 

No recente experimento de Hamasaki et al. (2015) investigando os efeitos do 

treinamento resistido em individuos de ambos os sexos, que teve uma duração de 
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doze semanas de intervenção e com frequencia de treinamento de três vezes 

semanal, verificou-se melhoras significativa na composição corporal com redução do 

peso absoluto, redução da circunferência da cintura e melhoras em todos os 

parâmetros sanguíneos analisados com maior destaque para a redução das 

concentrações de glicemia. 

Procurando estimar os potencias benefícios relacionados aos exercícios 

resistidos nos parâmetros metabólicos, utilizando o modelo animal como 

experimento Tavares et al. (2015) encontraram respostas de glicemia reduzida em 

comparação ao grupo controle, isto sendo atrelados ao controle do consumo de 

alimentos, bem como a intervenção do treinamento. 

Embora os treinamentos resistidos apresentem resultados interessante sobre 

as concentrações glicêmicas, Ramalho et al. (2006) não encontraram respostas 

positivas depois de doze semanas de intervenção, talvez por que os autores 

associaram o modelo de atividade aeróbia, isto pode ter mascarado os efeitos do 

treinamento com peso. 

Um recente trabalho de revisão sistemática Tibana e Prestes (2013) 

investigaram as respostas do treinamento resistido sobre a concentração da 

glicemia. Os mesmos postulam que dos cinco estudos analisados, somente dois 

apresentaram resultados satisfatórios sobre esta variável com redução significativa. 

No experimento de Potteiger et al. (2012) depois de vinte e quatro semanas de 

treinamento resistido, todos os participantes apresentaram respostas significativas 

com redução das concentrações da glicemia, os autores comenta que a dieta foi 

equilibrada durante o processo de intervenção. 

A revisão de literatura de Shaw et al. (2006) sobre treinamento resistido e sua 

respectiva influencia no aspecto de melhora da concentração glicêmica, os 

pesquisadores apresentam resultados postivivos  com redução dos valores iniciais 

independentemente da dieta. 

Sobre a variável glicemia os programas de treinamentos com pesos tem 

apontado resultados eficaz com este modelo de intervenção reduzindo de forma 

significativa.         
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3.5  Ingestão do vinho tinto sobre a saúde 

A base nutricional é uma das ciências mais antigas que se tem relato, visando 

estudar os diversos tipos de alimentos e suas modificações ao ser absorvido pelo 

organismo. Existe uma grande diversidade com relação aos alimentos tidos como 

funcionais, ou seja, aqueles que geram maiores benefícios para a saúde (BRAGA & 

BARLETA, 2007). 

  Diversos tipos de alimentos com função antioxidante como o cacau, linhaça, 

tomate e a uva, já são conhecidos na literatura científica, entre os quais o último tem 

sido objeto de investigação por alguns pesquisadores, principalmente em função dos 

compostos fenólicos presentes no mesmo. Diante dos compostos existente nos 

vinhos os que se tem mais relação com as funções antioxidante são os dos grupos 

polifenóis (flavonóides e isoflavonas), substâncias estas encontradas nas uvas bem 

como nos vinhos tintos (VT) tendo efeitos positivos na função cardiovascular e 

também nos perfis lipídicos (BRAGA & BARLETA, 2007). 

Para Moraes e Locatelli (2010) a riqueza dos componentes que integram o 

consumo do VT favorecem ao melhor funcionamento orgânico, bem como 

potencializa o aumento da longevidade das pessoas que procuram manter este 

habito diário de forma saudável. 

A literatura tem postulado que o consumo moderado de VT beneficia a saúde 

em diversos aspectos, desde uma melhora nas concentrações dos perfis lipídicos e 

redução nos níveis pressóricos das pessoas que tem hábitos regulares da ingestão 

desta bebida. Vale ressaltar que para Penna e Hecktheuer (2004) o teor de álcool 

presente nos vinhos de maneira geral é em torno de 8 a 13%, ou seja, essa 

porcentagem alcóolica não influência em uma dependência de álcool quando o VT é 

consumido em quantidade considerada adequada. 

De acordo com Manzo-Avalos e Saavedra-Molina (2010) uma quantidade 

recomendada para um indivíduo adulto seria em torno de 100 a 150 ml para 

mulheres e de 200 a 300 ml para homens, podendo proporcionar tais benefícios 

supra mencionados.  

A IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (SBC, 2010) relata sobre os 

possíveis mecanismos relacionados à pressão arterial e o consumo moderado de 

VT, estima que o consumo diário máximo seria de 30 ml de álcool, isto permite 

estimar que um a dois cálices de vinho por dia tenha esta quantidade mencionada, 
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levando em consideração que os vinhos tem em média um teor alcoólico de 10% de 

álcool em sua composição, isto representa um consumo de aproximadamente 200 a 

300 ml diário.   

Estima-se que o consumo moderado de álcool (quantidades adequadas) pode 

trazer benefícios relevantes a saúde, principalmente os encontrados nos vinhos que 

aliado a outras substâncias apresenta redução da incidência de mortalidade (TOMÉ-

CARNEIRO et al., 2013). 

O consumo de VT proporciona benefício para a saúde, desde que seu 

consumo seja feito de forma regular, isto independente da dieta como foi postulado 

no “Paradoxo Francês” (PENNA & HECKTHEUER, 2004). Os mesmos autores ainda 

postulam que, este hábito do consumo moderado do VT contribui de maneira 

positiva na qualidade e tempo de vida das pessoas. 

 

3.6  Alterações no perfil lipídico sanguíneo atrelado ao consumo do vinho 

tinto 

O vinho quando consumido em quantidade apropriada e um consumo 

moderado apresentam ações benéficas e significativas a saúde, podendo contribuir 

em determinadas doenças, principalmente as cardiovasculares, isto de maneira 

geral valendo também ressaltar que associado a hábitos alimentares de forma 

saudável tem seus efeitos potencializados (MORAES & LOCATELLI, 2010).  

Para Ribeiro e Mafroi (2010) o consumo de VT representa uma redução nos 

índices de doenças coronárias de até 60%. Os componentes presentes nos VT 

constituem efeitos positivos frente a esta situação bloqueando danos plaquetários e 

contribuindo com ação antiinflamatória, antialérgica e anticancerígena, podendo 

assim aumentar a proteção dos vasos sanguíneos e conseqüentemente melhora da 

qualidade de vida das pessoas com tais tipos de doenças. 

Diversos estudos têm demonstrado que, hábitos de consumo de VT em 

quantidade diária recomendada têm em sua grande maioria os benefícios relevantes 

sobre os parâmetros envolventes da funcionalidade do organismo como perfil 

lipídico e redução do LDL (DAVID et al., 2007) controle da glicemia (VACCARI et al., 

2009) redução nos níveis pressóricos (SOUZA et al., 2014). 



46 

 

 

De acordo com Renaud et al. (2004) os consumidores de VT na grande 

maioria apresenta uma menor taxa de mortalidade relacionada à hipertensão e 

conseqüentemente menor risco de morte por doença arterial coronária (DAC). Os 

compostos fenólicos encontrados no VT potencializa os benefícios supra-citados, 

porém ainda não está bem elucidada qual seria a participação efetiva de cada 

composto (VACCARI et al. (2009). 

 Os componentes encontrados no VT tem ação antioxidante que podem 

regular a oxidação do LDL e diminuindo em até 20% o desenvolvimento de alguns 

tipos de câncer (Próstata e Mama), os mesmo autores afirmam que o VT aumenta a 

sensibilidade das células à ação da insulina potencializando melhoras nos perfis 

lipídicos (VACCARI et al., 2009). 

De acordo com Giehl et al. (2007), os benefícios atrelados ao consumo de VT 

de forma moderada e regular, pode ser desde atenuação de várias incidências 

cardiovasculares, bem como melhoras nos perfis lipídicos. 

Diante do exposto sobre os relevantes possíveis mecanismos que envolvem o 

consumo do vinho diário, David et al. (2007) afirmam que o VT contribui com a 

melhora do perfil lipídico de indivíduos que apresentam situação considerada 

inadequada em relação a esta variável, isto sendo ainda favorável a oxidação dos 

lipídios e com redução significativa das placas de aterosclerose, principalmente em 

pessoas que tem esta predisposição já instalada. 

 

3.6.1 Colesterol (Total, HDL e LDL) 

As doenças relacionadas aos aspectos cardiovasculares tem aumentado de 

maneira exponencial nos últimos tempos, um dos fatores agravante para isto está 

intimamente relacionado aos desequilíbrios nas concentrações inadequados de 

colesterol, HDL e LDL (VACCARI et al., 2009). 

No trabalho de revisão sistemática de Giehl et al. (2007), com objetivo de 

verificar os efeitos do consumo da uva e o VT sobre a ação antioxidante no LDL, 

apontou que, o consumo moderado de VT e suas substâncias apresentaram 

melhoras nas respostas em todas as variáveis nos indivíduos com este hábito.   

O experimento de Soares Filho et al. (2011), em modelo animal o consumo do 

VT apresentou melhoras sobre variáveis fisiológicas e metabólicas com redução da 



47 

 

 

pressão arterial sistólica e melhores níveis de HDL nos animais submetidos ao 

programa de intervenção atrelado ao consumo do VT mais exercício. 

No estudo de Droste et al. (2013) envolvendo seres humanos e hipertensos 

os pesquisadores encontraram efeitos positivos com redução da frequência cardíaca 

e pressão arterial sistólica e diastólica, bem como colesterol total, LDL e aumento do 

HDL sendo postulado este resultados ao consumo do VT em comparação aos 

indivíduos que não consumiram.  

Os fatores positivos frente ao consumo do VT, indicam que este nutriente 

contribui de maneira significativa envolvendo as respostas fisiopatológicas em 

humanos (DROSTE et al., 2013) e em animais (SOARES FILHO et al., 2011) 

podendo ser potencializados se este habito acontecer de forma regular 

independente da dieta. 

Sobre os aspectos da saúde num âmbito geral sobre o consumo moderado do 

VT, Vagante (2012) considera o vinho como uma forma interessante para se manter 

ou melhorar alguns parâmetros metabólicos, principalmente no que refere-se ao 

controle do HDL e LDL, por que os componentes fenólicos encontrados nos vinhos 

contem substancias com caráter antioxidante estimulando tais benefícios. 

De acordo com Rocha e Guerra (2008) o consumo do vinho favorece a 

resposta positiva no que concerne as doenças cardiovasculares, devido as 

propriedades existentes nesta bebida, que de forma direta atua nas melhoras dos 

parâmetros sanguíneos, isto é um fator interessante frente a saúde. 

O experimento de Chiva-Blanch et al. (2013) os autores compararam os 

possíveis efeitos de alguns tipos de bebidas em relação as concentrações de HDL e 

LDL. Entre as bebidas estavam a cerveja, o licor e o VT, sendo que esta última 

apresentou melhores resultados comparadas as outras, ambas responderam bem, 

porém, o VT foi significativamente superior as demais, apresentando redução do 

LDL e aumento do HDL. 

     

3.6.2 Triglicerídeos 

Dentro dos parâmetros sanguíneos existentes indicando algumas 

anormalidades, encontra-se os triglicerídeos, por ser menos agressivos de maneira 

geral ao organismo muitas vezes ele acaba sendo ignorado pela maioria dos 
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indivíduos, mais ele pode representar alguns situações de complicação quando não 

estão em concentrações consideradas adequadas (GIGANTE et al., 2006). 

Existem alguns indicadores numéricos sobre este parâmetro metabólica. Num 

aspectos mais abrangente as concentrações de triglicérides consideradas normais 

não devem ultrapassar os 150 miligramas por decilitro de sangue.  Já entre 

150mg/dL e 200mg/dL, a situação já pode ser considerada preocupante merecendo 

assim alguns cuidados. Acima de 200mg/dL, é preciso cuidados especiais com 

dieta, exercício físico e em algumas situações com intervenção farmacológica 

(MARTIN et al., 2013). 

Num trabalho sobre o consumo do vinho, tendo como principal objetivo 

investigar os efeitos sobre os perfis lipídicos em 29 indivíduos aparentemente 

saudáveis e com idade entre 20 a 54 anos (SILVA & SALVINI, 2009) verificou que 

todos os parâmetros analisados sofreram respostas positivas ao consumo do VT, e 

em especial com reduções para os triglicerídeos. 

Uma investigação sobre os benefícios do uso do vinho relacionados a alguns 

parâmetros sanguíneos Mezari (2013) procurou encontrar os reais efeitos positivos 

em homens bebedores de vinho em comparação aos não bebedores, o autor 

verificou de maneira significativa resultados de melhoras nas variáveis investigadas, 

e com melhores apontamentos para os parâmetros relacionados com redução da 

gordura corporal, bem como melhoras nas concentrações de triglicérides.   

As respostas frente ao consumo VT indicam que os compostos fenólicos 

presente no mesmo exercem influência na via metabólica da oxidação lipídica, 

contribuindo de maneira eficaz no controle ou na redução das concentrações dos 

triglicérides, que é através da ação antioxidante (MEZARI 2013). 

Em um trabalho mais recente de Urquiaga et al. (2015) sobre os efeitos do 

consumo do vinho nas variáveis metabólicas, os autores tinham como objetivo 

investiga a ação deste componente durante 16 semanas de intervenção em homens. 

Os pesquisadores encontraram resultados positivos sobre a pressão arterial com 

redução significativa em comparação ao grupo controle, porém nos níveis de 

triglicérides o mesmo não foi encontrado. Já para a revisão sistemática de Prasad 

(2012), o autor tinha como proposito inicial investigar o efeito do consumo do VT 

sobre os parâmetros metabólicos, com especial atenção para alguns componentes 

desta bebida. O autor postula que todos os parâmetros analisados sofreram redução 
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significativa decorrente do consumo do vinho, o que de forma direta contribuir com a 

melhora da saúde dos indivíduos num aspecto mais abrangente. 

A literatura tem postulado que o consumo do VT associado ao treinamento 

resistido favorece a melhora de algumas variáveis lipídicas, bem como aumento da 

força muscular e da hipertrofia de indivíduos engajados com tal pratica de forma 

regular e moderada (URQUIAGA et al., 2015). 
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4 METODOLOGIA 

4.1  Amostra 

Inicialmente foi realizado cálculo amostral para se determinar a quantidade de 

animais necessário, de acordo com o resultado apontado através da análise a 

amostra desta investigação envolveu 90 ratos machos (Rattus norvegicus var. 

albinos, Rodentia Mamalia) da linhagem Wistar provenientes do Biotério da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF. 

Todos os animais tinham um peso médio de aproximadamente 350 gramas 

no início do experimento com idade de (90 a 100 dias sendo considerado um animal 

jovem). Os animais foram alimentados com ração padrão para roedores e água ad 

libitum, sendo trocados todos os dias, buscando evitar quaisquer variações 

circadianas intra-individuais dos animais (CALLARD et al., 2000), todos os 

procedimentos metodológicos foram realizados em um mesmo horário (vespertino: 

entre 13:00 e 18:00 horas).  

Os ratos foram mantidos em gaiolas contendo 5 animais em cada uma com 

temperatura controlada entre 22 a 24º Celsius aproximadamente e ciclo claro/escuro 

de 12/12 horas.  

Quanto aos Aspectos Éticos antes do começo desta investigação o projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisa – CEDEP e 

Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA da Universidade Federal do Vale do 

São do Francisco, sob protocolo 0006/180714. 

O estudo segue as normas estabelecidas no Guide for the Care and Use of 

Laboratory Animals (Institute of Laboratory Animal Resources, National Academy of 

Sciences, Washington, D.C., 1996) e nos Princípios Éticos da experimentação 

animal.  

 

4.2  Aparato de treinamento 

O aparato de treinamento utilizado no experimento foi desenvolvido por 

Grossman et al. (1997), que ao passar do tempo aconteceu algumas modificações 

em seu designer inicial. 
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O modelo do aparato utilizado neste estudo tem como característica: tamanho 

de (1.1 m de altura, 18 a 20 cm de largura, uma caixa no topo que mede 20 x 20 x 

20 cm), com 80º de inclinação favorecendo uma boa adaptação para os animais 

desempenharem o exercício proposto (CASSILHAS et al., 2013).     

A figura abaixo apresenta o modelo do aparato de treinamento resistido atual.  

 

Figura 5. Escada utilizada no presente estudo 

 

 

20 x 20 x 20 

cm 

18 a 20  

cm 

110  

cm 
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4.3  Familiarização do Treinamento Resistido 

Uma semana antes de todos os procedimentos metodológicos envolvidos no 

experimento, os animais passaram por pesagem individual, bem como adaptação a 

escalada na escada vertical com 80º de inclinação. 

O procedimento adotado para a aprendizagem seguiram as seguintes 

características: na primeira tentativa o animal foi colocado numa altura de 

aproximadamente trinta e cinco a quarenta centímetros, na segunda tentativa uma 

altura equivalente a cinquenta e cinco a sessenta centímetros e na terceira tentativa 

o animal foi posicionado na base da escada, este procedimento visou uma melhor 

adaptação dos animais com o aparato de treinamento resistido que foi empregado 

de forma semelhante em todos os animais, se necessário seriam executadas novas 

tentativas para que os animais pudessem realmente executar o exercício proposto 

de forma correta de acordo com os objetivos do estudo (CASSILHAS et al., 2013). 

A figura a baixo demonstra o processo de familiarização dos animais com a 

escada. 

 

Figura 6. Adaptação dos animais com o aparato de treinamento 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                 

Fonte: autoria própria 

 

Entre todas estas tentativas os animais tinham 120 segundos de recuperação 

entre as mesmas.  

1ª Tentativa (35 a 40 cm) 2ª Tentativa (55 a 60 cm) 3ª Tentativa (Base) 
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Este protocolo foi executado três dias por semana de maneira alternada 

(Segunda-feira, Quarta-feira e Sexta-feira) de acordo com cada grupo.  

Nesta fase de adaptação os animais subiram a escada sem nenhum tipo de 

carga adicional, pois a mesma pretendia fazer com que o método possa ser 

desenvolvido o mais similar possível frente às intervenções dos exercícios resistidos, 

proporcionando adaptações positivas em relação às variáveis de interesse (HARRIS 

et al., 2009; LEITE et al., 2013; FRAJACOMO et al., 2013; GRANS et al., 2014). 

Todos os animais apresentaram boa adaptação ao aparato de treinamento, 

bem como a execução do protocolo. 

 

4.4  Protocolo de treinamento 

 Uma semana após as sessões de familiarização dos animais com a escada 

(Aparato de Treinamento), foram realizadas duas sessões com os ratos em dias 

alternados e com intervalo de 48 horas, sendo utilizado a carga correspondente a 

50% da massa corporal de cada animal, e que foi reajustada na semana seguinte 

para 75% e adicionado mais 30 gramas para todos os animais do grupo intervenção 

que foi a proposta utilizada no experimento.  

Esta fase visa uma maior fidedignidade do programa de treinamento resistido, 

bem como potencializando a mecânica do exercício proposto (GRANS et al., 2014). 

O programa de treinamento foi executado durante 8 semanas com freqüência 

semanal de 3 dias alternados composto do exercício de escalonamento na escada 

carregando pesos atados na região proximal da cauda dos animais que foram 

submetidos a intervenção de forma randomizada e controlada (HORNBERGER & 

FARRAR, 2004). 

Os animais executaram o exercício com peso realizado em um aparelho 

adaptado que consta de subir em uma escada vertical com 80º de inclinação 

carregando pesos preso próximo a região da cauda atados por esparadrapo ou fita 

adesiva em comum acordo com Guimaraes e Alves (2004) que envolve de forma 

geral toda a região proximal da cauda do animal, favorecendo um melhor 

desempenho do exercício proposto para esta finalidade e diminuindo o atrito do peso 

com os degraus da escada durante o processo de escalada, podendo evitar assim 
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algum tipo de desconforto para o animal, bem como interferindo nos possíveis 

resultados (SPERETTA et al., 2012; SOUZA et al., 2014).  

Cada sessão de treinamento resistido foi composta de 4 séries de escalada 

com intervalo de recuperação de 2 minutos entre as mesmas. 

O comprimento da escada proporcionou que os animais obtivessem 

desempenho máximo entre 8 a 12 movimentos dinâmicos de forma continua com 

carga progressiva e com tempo estimado para escalada de aproximadamente 4 a 6 

segundos de duração (CORRIVEAU et al., 2008; PIGHON et al., 2009). 

Adotou-se o sistema de cronometragem para verificar o tempo médio que 

cada animal levou para executar uma completa escalada, ou seja, da base da 

escada até o topo, onde o animal encontrou uma caixa que faz parte do aparato.  

Não foram adotados estímulos externo para que os animais 

desempenhassem o protocolo de treinamento, exemplo choques elétricos ou 

privação de alimentos. 

A carga das sessões dos treinamentos foi proposta com 75% da massa 

corporal dos animais para o exercício que corresponde a uma moderada intensidade 

e com incremento de carga a cada semana de acordo com a capacidade dos 

animais participantes, carga esta que foi conduzida em tubos plásticos (chumbos) 

atados na cauda dos animais com fita auto-adesiva, verificado anteriormente com 

avaliações prévias como sugeridas na literatura científica (CASSILHAS et al., 2013). 

O modelo dos pesos e os tubos utilizados podem ser verificados na imagem 

abaixo.    
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Figura 7. Modelo de pesos utilizado no presente experimento 

 

Fonte: autoria própria 

 

Todos os animais concluíram o protocolo de treinamento sem nenhuma perda 

amostral, podendo evidenciar o quanto este método pode ser eficaz no experimento 

animal. 

 

4.5  Protocolo familiarização e consumo do vinho 

Outro protocolo utilizado no experimento foi o consumo do VT em alguns 

grupos da amostra.  

Todos os animais passaram pelo processo de familiarização da gavagem, onde 

na primeira semana de adaptação foi executado o procedimento da técnica de 

gavagem contendo um ml de água, visando assim melhor adaptação quanto a 

ingestão do VT (SOARES FILHO et al., 2011). A técnica da gavagem consiste na 

introdução de um determinado alimento ou nutriente pela boca via garganta do 

animal que estar recebendo algum meio de intervenção, chegando até o estômago 

de forma direta.  

Todos os animais dos grupos da intervenção treinamento resistido mais 

ingestão do vinho obedeceram o seguinte protocolo: ingestão do VT todos os dias 

durante as 8 semanas e o treinamento com pesos durante 3 dias na semana de 

forma alternada. 



56 

 

 

Consumo do vinho, os animais eram pesados uma vez por semana sempre no 

mesmo dia de forma padronizada (sábado), baseado neste peso a ingestão do vinho 

foi administrada de forma individual por meio do método da gavagem, sendo 

calculado através do seguinte protocolo 3,715ml/kg/dia (SOARES FILHO et al., 

2011), sendo considerada como uma quantidade moderada de ingestão e similar a 

quantidade de 200 ml para o ser humano.  

A Organização Mundial da Saúde sugere que o consumo máximo de álcool 

não ultrapasse 30 ml por dia para cada indivíduo, pensado nos aspectos saudáveis 

bem como a não dependência alcoólica por parte de seus consumidores.  

O vinho utilizado foi o Rio Sol Syrah Safra 2013 com 13% de teor alcoólico na 

sua composição e produzido na Região do Vale do São Francisco - PE, Brasil). A 

figura abaixo demonstra a maneira correta da técnica de gavagem, sendo 

introduzido o VT. 

 

Figura 8. Método de gavagem 

 

Fonte: autoria própria 
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4.6  Delineamento da intervenção 

Os grupos foram separados de forma aleatória randomizada da seguinte forma:  

 Grupo Controle (n=30); 

 Grupo treinamento com peso (n=20); 

 Grupo ingestão de vinho (n=20); 

 Grupo treinamento com peso + ingestão de vinho tinto (n=20). 

Os animais participantes desta investigação foram distribuídos de forma 

aleatória entre os grupos controle e exercício, o grupo controle com (30) ratos onde 

(10) ratos foram eutanasiados na fase inicial do experimento para posterior análise 

das variáveis de interesse e servindo de comparação com os objetivos envolvido na 

pesquisa, bem como servir de parâmetros para o restante da intervenção e também 

análises bioquímica que se faz necessário, restando por tanto (20) animais em cada 

grupo.  

Ambos os grupos foram submetidos aos protocolos de avaliações antes e 

após o período de vigência do projeto. Cada sessão de treinamento durou 

aproximadamente 20 a 30 minutos de intervenção (DONATTO et al., 2013; GRANS 

et al., 2014). 

Ao final de quatro semanas 10 animais de cada grupo foram sacrificados para 

análise dos níveis dos perfis lipídicos e glicêmicos decorrente do protocolo de 

intervenção.  

Ao final da oitava semana os animais restantes foram eutanasiados 

(anestésico) para comparação com os momentos pré e pós intervenção, objetivando 

verificar os possíveis efeitos do protocolo de treinamento com peso e ingestão do 

VT, frente às variáveis de interesse (Colesterol total, LDL, HDL, Triglicerídeos e 

Glicose) de acordo os objetivos do experimento. 

 

4.7  Análise bioquímica sanguínea 

Vinte e quatro horas após a última sessão do treinamento resistido e seis a 

oito horas em jejum, os animais foram anestesiados com administração  de ketamina 

e xilazina (80 e 10 mg/kg da massa corporal, respectivamente) sendo aplicada via 
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intraperitoneal em cada animal (HORNBERGER e FARRAR, 2004; HELLYER et al., 

2013).  

Imediatamente após a coleta do sangue, este foi centrifugado em uma 

velocidade de 3500 rotações por minuto durante dez minutos e o plasma foi 

separado para posterior análise. 

O LDL foi estimado pela de fórmula de Friedwald et al. (1972), onde é 

estabelecida LDL = TC – HDL – TG/5.0 encontra-se a relação desta variável. Para 

todas as análises foram utilizados kits específicos de acordo com as necessidades.   

 

4.8  Análise estatística 

Os dados inicialmente passaram por uma análise descritiva com média e 

desvio padrão e em seguida foi realizada para cada variável uma análise de 

verificação da normalidade através do teste de Shapiro-Wilk. Uma vez que, a 

distribuição dos dados mostrou-se dentro da normalidade foram aplicados teste 

Anova One e Anova Two Way multivariada com post hoc de Bonferroni. Procurando 

encontrar as possíveis diferenças entre os diferentes momentos (semanas) e 

grupos.    

Em todos os cálculos foram utilizados um nível de significância de 95% (p< 

0,05) e o software utilizado foi  o SPSS 20. 
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5 RESULTADOS 

Os resultados das variáveis fisiológicas obtidas dos animais de ambos os 

grupos do presente estudo são apresentadas na Tabela 1 e expressa em média e 

desvio padrão da amostra. 

 

Tabela 1 – Resultados das análises descritivas de ambos os grupos e semanas 

VARIÁVEIS GC GV GE GVE 
 Média (±) DP Média (±) DP Média (±) DP Média (±) DP 

     
MASSA CORPORAL     

Sem 1 387.20±29.61 381.55±30.59 359.80±41.66 391.40±37.34 
Sem 4 421.50±30.24 407.00±30.63 395.40±42.66 413.00±36.76 
Sem 8 458.30±27.76 440.33±34.95 446.00±42.74 441.90±36.87 

     
CARGA DE TREINAMENTO     
Sem 1 - - 299.85±31.24 323.55±28.01 
Sem 4 - - 326.55±31.99 339.75±27.57 
Sem 8  - - 364.50±32.06 361.42±27.65 

     
INGESTÃO DO VINHO     

Sem 1 - 1.41±1.13 - 1.45±1.39 
Sem 4  - 1.51±1.13 - 1.53±1.38 
Sem 8 - 1.63±1.31 - 1.64±1.35 

     
PERFIL SANGUÍNEO     

LDL Sem 1 206.10±118.60 206.10±118.60 206.10±118.60 206.10±118.60 
LDL Sem 4 251.30±167.53 260.22±123.00 194.10±235.14 156.60±207.45 
LDL Sem 8 232.80±126.94 213.88±197.94 141.80±83.21 110.60.±83.23 
     
HDL Sem 1 59.90±5.50 59.90±5.50 59.90±5.50 59.90±5.50 
HDL Sem 4 50.00±7.93 53.11±12.03 59.30±14.25 73.10±13.08 
HDL Sem 8 60.80±12.45 44.88±6.71 67.40±11.02 75.10±11.55 
     
Colesterol Total Sem 1 113.40±13.46 113.40±13.46 113.40±13.46 113.40±13.46 
Colesterol Total Sem 4 113.30±26.11 103.77±18.45 187.30±23.71 102.30±16.10 
Colesterol Total Sem 8 96.80±22.38 97.77±17.37 99.60±18.25 97.60±14.96 
     
Triglicerídeos Sem 1 132.50±51.94 132.50±51.94 132.50±51.94 132.50±51.94 
Triglicerídeos Sem 4 125.40±66.38 104.22±25.76 131.60±63.57 79.30±32.99 
Triglicerídeos Sem 8 121.10±37.36 90.00±32.47 89.00±32.95 69.20±21.67 
     
Glicose Sem 1 264.30±62.43 264.30±62.43 264.30±62.43 264.30±62.43 
Glicose Sem 4 272.60±77.59 250.33±46.96 233.10±41.90 248.40±43.43 
Glicose Sem 8 308.80±29.23 279.00±68.35 231.30±76.63 214.90±48.99 

 

Sobre a variável massa corporal que foi acompanhado durante as semanas 1, 

4 e 8 pode-se observar que ocorreu aumento gradual de ambos os grupos durante o 

período do experimento, sendo evidenciado diferença significativa quando 

comparada a semana 1 em relação ao semana 8. 
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A carga de trabalho para os grupos exercício e vinho mais exercício 

aumentaram no decorrer do estudo nos dois grupos experimentais, porém a 

diferença significativa foi apontada na semana 8 em comparação com a semana 1 

as demais não evidenciaram esta diferença. 

Quanto ao perfil lipídico sanguíneo dos animais em seus respectivos grupos, 

os mesmos apresentaram valores diferentes, porém sendo considerado normal 

dentro de um padrão geral que se propõem a verificar as variáveis investigadas 

sobre o metabolismo animal. De acordo com Carvalho et al. (2009) existe uma 

variação dentro desta categoria que é entre 40 a 130 mg/dL de sangue para estimar 

os níveis de perfis lipídicos, isto por que, dependendo da linhagem, sexo, idade, 

manuseio, ambiente e dieta as medidas podem variar de forma significativa em suas 

mais diversas análises.  

Sobre as normalidades dos dados à tabela 2 apresenta os resultados 

verificados por meio do teste Shapiro-Wilk de ambos os grupos. 
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Tabela 2 – Resultados da normalidade dos dados de ambos os grupos  

 GC GV GE GVE 
VARIÁVEIS (n=20) (n=18) (n=20) (n=20) 

 Valor p Valor p Valor p Valor p 

     
MASSA CORPORAL     

Sem 1 0.40 0.84 0.77 0.64 
Sem 4 0.56 0.26 0.71 0.06 
Sem 8 0.94 0.48 0.70 0.01 

     
CARGA DE TREINAMENTO     

Sem 1 - - 0.77 0.64 
Sem 4 - - 0.71 0.06 
Sem 8 - - 0.71 0.01 

     
INGESTÃO DO VINHO     

Sem 1 - 0.83 - 0.64 
Sem 4 - 0.26 - 0.08 
Sem 8 - 0.50 - 0.02 

     
PERFIL SANGUÍNEO     

LDL Sem 1 0.80 0.80 0.80 0.80 
LDL Sem 4 0.37 0.24 0.00 0.00 
LDL Sem 8 0.39 0.15 0.12 0.45 
     
HDL Sem 1 0.47 0.47 0.47 0.47 
HDL Sem 4 0.23 0.00 0.43 0.07 
HDL Sem 8 0.44 0.05 0.62 0.78 
     
Colesterol Total Sem 1 0.20 0.20 0.20 0.20 
Colesterol Total Sem 4 0.48 0.06 0.00 0.07 
Colesterol Total Sem 8 0.33 0.20 0.49 0.24 
     
Triglicerídeos Sem 1 0.06 0.06 0.06 0.06 
Triglicerídeos Sem 4 0.31 0.40 0.19 0.02 
Triglicerídeos Sem 8 0.91 0.14 0.21 0.77 
     
Glicose Sem 1 0.50 0.50 0.50 0.50 
Glicose Sem 4 0.18 0.03 0.08 0.85 
Glicose Sem 8 0.05 0.47 0.27 0.86 

            

Sobre o consumo do vinho dois animais deste grupo morreram possivelmente 

devido a erro na técnica da gavagem, o ocorrido foi na semana 3 da intervenção. 

Durante o período da ingestão do VT ambos os grupos tiveram sua quantidade 

aumentada de maneira gradual da primeira para as demais semanas, tendo como 

base o crescente aumento da massa corporal dos animais, sendo indicada diferença 

significativa na semana 8 em comparação com a semana 1. 

Os resultados sobre a normalidade das variáveis do experimento indicam 

pressuposto normal, porém a massa corporal na semana 8 não apresentou 

distribuição normal, já para o perfil lipídico esta variação ocorreu de forma bem 
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distribuída intra grupos, apresentando uma não normalidade apenas na glicose e no 

HDL do grupo vinho e o triglicerídeos do grupo vinho e exercício, para a carga de 

treinamento do grupo vinho e exercício esta normalidade também não foi 

evidenciada na semana 8 e sobre a ingestão do VT somente a semana 8 não 

apresentou normalidade do mesmo grupo analisado. 

Os resultados apresentados a seguir identificam o comportamento das 

variáveis investigadas em todos os momentos em seus respectivos grupos 

analisados. A tabela abaixo apresenta o comportamento da massa corporal dos 

animais de ambos os grupos durante as semanas 1, 4 e 8. 

 

Tabela 3 – Comparação da massa corporal entre os momentos de cada grupo 

Massa 

Corporal 
GC F GV F GE F GVE F 

Semana 1 387.20±29.6 -- 381.55±30.5 -- 359.80±41.6 -- 391.40±37.3 -- 

Semana 4 421.50±30.2 -- 407.00±30.6 -- 395.40±42.6 -- 413.00±36.7 -- 

Semana 8 458.30±27.7** 12.58 440.33±34.9* 3.24 446.00±42.7** 6.58 441.90±36.8* 4.66 

 Teste Anova One Way e Post Hoc de Bonferroni. 
  

Valores representam média ± desvio padrão. *p< 0.05 comparado com valor inicial entre as semanas; 

**p< 0.01 comparado com inicial entre as semanas. 

 

Como pode ser observado na tabela 3 ocorreu aumento da massa corporal 

nos diferentes momentos, porém uma significância foi evidenciada na comparação 

entre as semanas 1 em relação a semana 8 em todos os grupos. De acordo com 

Speretta et al. (2012) o aumento da massa corporal no grupo treinamento em 

comparação com o controle aconteceu já na 1 semana, o que não foi possível na 

presente investigação, podendo ser creditado este aumento devido ao estudo dos 

autores supracitados fez controle da intervenção dietética em seu experimento. Por 

outro lado, Corriveau et al. (2008) investigando o efeito do TR mais dieta em ratas 

ovariectomizadas durante 13 semanas, os autores apresentaram como principal 

resultado a manutenção da massa corporal, a partir da 8 semana em comparação as 

anteriores, sendo postulado tais benefícios a intervenção. 

Corroborando com o presente estudo, o experimento de Donatto et al. (2013) 

ao analisarem a massa corporal inicial e final dos animais, os mesmos apresentaram 
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aumento no final da 8 semana em comparação com a semana 1, resultados 

similares ao do presente estudo sobre tal variável.    

 O aumento ou manutenção da massa corporal está diretamente relacionado 

com a ingestão alimentar, ou seja, o controle da dieta. Por outro lado, a prática 

regular dos exercícios físicos podem atenuar tal situação, podendo diminuir os 

efeitos deletérios da saúde (SOUZA et al., 2014).  

 A tabela a seguir demonstra a evolução e a comparação entre os momentos 

para a variável carga de treinamento para os grupos GE e GVE. 

 

Tabela 4 – Comparação da carga de treinamento entre os momentos de cada 
grupo 

Carga de Treinamento GE F GVE F 

Semana 1  299.85±31.24 -- 323.55±28.01 -- 

Semana 4  326.55±31.99 -- 339.75±27.57 -- 

Semana 8  364.50±32.06** 6.58 361.42±27.65* 4.66 

    Teste Anova One Way e Post Hoc de Bonferroni. 
  

Valores representam média ± desvio padrão. *p< 0.05 comparado com valor inicial entre as 

semanas; **p< 0.01 comparado com inicial entre as semanas. 

 

Sobre o comportamento da carga de treinamento durante o período de 

intervenção nos grupos GE e GVE, houve uma diferença significativa apenas em 

relação a 8 semana, em comparação com as demais e o grupo GE apresentou 

maior carga de trabalho, sendo indicado pelo valor de p<0.01 e também indicando 

maior efeito para esta variável. A carga de treinamento dos animais foi determinada 

através da massa corporal que foi verificada a cada semana, possibilitando assim 

maior controle desta variável. 

A tabela 5 apresenta os valores sobre a ingestão do vinho para os grupos GV 

e GVE que foi acompanhada durante todo o período do experimento. 
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Tabela 5 – Comparação da ingestão do vinho entre os momentos de cada 
grupo e semanas  

Ingestão do Vinho GV F GVE F 

Semana 1  1.41±0.11 -- 1.45±0.13 -- 

Semana 4  1.51±0.11 -- 1.53±0.13 -- 

Semana 8  1.63±0.13* 3.25 1.64±0.13* 4.75 

Teste Anova One Way e Post Hoc de Bonferroni. 
  

Valores representam média ± desvio padrão. *p< 0.05 comparado com valor inicial entre as 

semanas; **p< 0.01 comparado com inicial entre as semanas. 

 

O comportamento do consumo do vinho prosseguiu aumentando de forma 

proporcional no decorrer das semanas, porém só foi apontado diferença significativa 

na semana 8 em comparação com a semana 1 para ambos os grupos GV e GVE. 

A ingestão do VT foi calculada através da massa corporal de cada animal, 

sendo verificado semanalmente de acordo com Soares-Filho et al. (2011).  

Os valores do LDL estão apresentados na tabela 6, sendo demonstrado o 

comportamento de ambos os grupos durante as semanas de intervenção. 

 

Tabela 6 – Comparação da variável LDL entre os momentos de cada grupo 

LDL GC F GV F GE F GVE F 

Semana 1  206.10±118.6 -- 206.10±118.6 -- 206.10±118.6 -- 206.10±118.6 -- 

Semana 4  251.30±167.5 -- 260.22±123.0 -- 294.10±235.1 -- 156.60±207.4 -- 

Semana 8 232.80±126.9 -- 213.88±197.9 -- 141.80±83.2 -- 110.60±83.2 -- 

Teste Anova One Way e Post Hoc de Bonferroni. 
  

Valores representam média ± desvio padrão. *p< 0.05 comparado com valor inicial entre as 

semanas; **p< 0.01 comparado com inicial entre as semanas. 

 

O LDL não apresentou resultados significativos comparando as semanas 

dentro de cada grupos durante o período de experimento, porém quando comparado 

os grupos o GVE apresentou resultados significativos em comparação ao GE com 

valores reduzidos.  

O comportamento do HDL estar apresentado na tabela 7 para ambos os 

grupos e momentos. 
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Tabela 7 – Comparação do HDL entre os momentos de cada grupo 

HDL GC F GV F GE F GVE F 

Semana 1  59.90±5.5 -- 59.90±5.5 -- 59.90±5.5 -- 59.90±5.5 -- 

Semana 4  60.80±12.4 -- 53.11±12.0 -- 59.30±14.2 -- 75.10±11.5** 6.10 

Semana 8 50.00±7.9* 4.33 44.88±6.7** 7.44 67.40±11.0 -- 73.10±13.0* 6.10 

Teste Anova One Way e Post Hoc de Bonferroni. 
 

Valores representam média ± desvio padrão. *p< 0.05 comparado com valor inicial entre as 

semanas; **p< 0.01 comparado com inicial entre as semanas. 

      

O perfil do HDL demonstrou resultados significativos para ambos os grupos e 

momentos. O GV e o GVE apresentaram valores significativos com aumentos em 

relação a semana 1 comparada com a semana 8, porém o GE mesmo apresentando 

melhoras nesta variável não indicou significância. Na semana 4 o grupo que 

apresentou melhor resultado foi o GVE sendo o único a indicar diferença neste 

período. Por outro lado, o GC apresentou resultado de redução do HDL em 

comparação da semana 4 com a 8. 

O GE não indicou mudanças em nenhum dos momentos para o 

comportamento do HDL, durante o período de intervenção. 

O colesterol total de todos os grupos e momentos pode ser observado e 

analisado na tabela 8. 

 
Tabela 8 – Comparação do colesterol total entre os momentos de cada grupo   

 
Colesterol 

Total GC F GV F GE F GVE F 

Semana 1  113.40±13.4 -- 113.40±13.4 -- 113.40±13.4 -- 113.40±13.4 -- 

Semana 4  113.30±26.1 -- 103.77±18.4 -- 187.30±23.7 -- 102.30±16.1 -- 

Semana 8 96.80±22.3 -- 97.77±17.3 -- 99.60±18.2 -- 97.60±14.9 -- 

Teste Anova One Way e Post Hoc de Bonferroni. 
  

Valores representam média ± desvio padrão. *p< 0.05 comparado com valor inicial entre as 

semanas; **p< 0.01 comparado com inicial entre as semanas. 

 

Para a variável colesterol total não foram identificados resultados 

significativos para ambos os grupos quando comparado o efeito da intervenção 
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durante as semanas, porém o que não esperado ocorreu maior aumento da 

concentração foi identificada no GE em comparação aos demais na semana 4. 

A tabela a seguir demonstra os resultados da variável triglicerídeos de ambos 

os grupos e momentos analisadas durante as semanas 1, 4 e 8. 

 

Tabela 9 – Comparação dos triglicerídeos entre os momentos de cada grupo  

Triglicerídeos GC F GV F GE F GVE F 

Semana 1  132.50±51.9 -- 132.50±51.9 -- 132.50±51.9 -- 132.50±51.9 -- 

Semana 4  121.10±37.3 -- 104.22±25.7 -- 131.60±63.5 -- 69.20±21.6
**
 8.18 

Semana 8 125.40±66.3 -- 90.00±32.4 -- 89.00±32.9 -- 79.30±32.9
*
 8.15 

Teste Anova One Way e Post Hoc de Bonferroni. 
  

Valores representam média ± desvio padrão. *p< 0.05 comparado com valor inicial entre as 

semanas; **p< 0.01 comparado com inicial entre as semanas. 

 

 O grupo que melhor respondeu para os valores de triglicerídeos foi o GVE, 

apresentando resultados significativos com redução quando comparada a semana 1 

com a 4 e a semana 1 com a 8, nos outros grupos não foi possível identificar tais 

resultados de forma significativa em nem um dos momentos. 

Os resultados a seguir da glicose estão apresentados na tabela 10 nos 

momentos de cada grupo. 

 

Tabela 10 – Comparação da glicose entre os momentos de cada grupo 

Glicose GC F GV F GE F GVE F 

Semana 1 264.30±62.4 -- 264.30±62.4 -- 264.30±62.4 -- 264.30±62.4 -- 

Semana 4 272.60±77.5 -- 250.33±46.9 -- 233.10±41.9 -- 214.90±48.9 -- 

Semana 8 308.80±29.2 -- 279.00±68.3 -- 231.30±76.6 -- 248.40±43.4 -- 

Teste Anova One Way e Post Hoc de Bonferroni. 
  

Valores representam média ± desvio padrão. *p< 0.05 comparado com valor inicial entre as 

semanas; **p< 0.01 comparado com inicial entre as semanas.     

O comportamento da glicose para ambos os grupos não apresentou 

resultados significativos quando comparada as semanas, porém intra grupos 

diferença significativa foram apontadas, o GE e o GVE indicaram redução 

significativa para esta variável. De acordo com Carvalho et al. (2009), estas 

oscilações nos perfis lipídicos de animais podem ser consideradas normais no 
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contexto geral, devido a fatores internos e externos o qual este modelo de 

experimentos com ratos podem apresentar, podendo ser idade, sexo, dieta e 

linhagem. 

A tabela a seguir apresenta valores de significância de todas as variáveis 

analisadas por meio do teste da Anova Two-Way e o teste de Bonferroni. 

  



68 

 

 

Tabela 11 – Comparação das variáveis analisadas entre os diferentes grupos em cada momento 

VARIÁVEIS 
GC  

(n=20) 
GV 

(n=18) 
GE  

(n=20) 
GVE 

(n=20) 
F 

Valor    
p 

Eta 
Parcial 

 Média (±) DP Média (±) DP Média (±) DP Média (±) DP    

        
MASSA CORPORAL        

Sem 1 387.20±29.61 381.55±30.59 359.80±41.66 391.40±37.34 -- 0.93 0.01 

Sem 4 421.50±30.24 407.00±30.63 395.40±42.66 413.00±36.76 1.37 0.84 0.02 

Sem 8 458.30±27.76 440.33±34.95 446.00±42.74 441.90±36.87 0.49 0.68 0.00 

        
CARGA DE TREINAMENTO        

Sem 1 - - 299.85±31.24 323.55±28.01 -- 0.63 0.00 

Sem 4 - - 326.55±31.99 339.75±27.57 0.00 0.80 0.00 

Sem 8 - - 364.50±32.06 361.42±27.65 0.05 0.00 0.00 

        
INGESTÃO DO VINHO        

Sem 1 - 1.41±1.13 - 1.45±1.39 -- 0.56 0.00 

Sem 4 - 1.51±1.13 - 1.53±1.38 1.57 0.74 0.01 

Sem 8 - 1.63±1.31 - 1.64±1.35 0.01 0.90 0.00 

        
PERFIL SANGUÍNEO        

LDL Sem 1 206.10±118.60 206.10±118.60 206.10±118.60 206.10±118.60 -- 1.00 0.00 

LDL Sem 4 251.30±167.53 260.22±123.00 294.10±235.14 
d
 156.60±207.45 

c 
1.56 0.04 0.04 

LDL Sem 8 232.80±126.94 213.88±197.94 141.80±83.21 110.60±83.23 1.49 0.04 0.04 

        

HDL Sem 1 59.90±5.50 59.90±5.50 59.90±5.50 59.90±5.50 -- 1.00 0.00 

HDL Sem 4 60.80±12.45 
d
 53.11±12.03 

d
 59.30±14.25 

d
 75.10±11.55 

a,b,c
 8.66 0.00 0.19 

HDL Sem 8 50.00±7.93 
c,d

 44.88±6.71 
c,d

 67.40±11.02 
a,b

 73.10±13.08 
a,b

 18.27 0.00 0.34 
        

Colesterol Sem 1 113.40±13.46 113.40±13.46 113.40±13.46 113.40±13.46 -- 1.00 0.00 
Colesterol Sem 4 113.30±26.11 

c
 103.77±18.45 

c
 187.30±23.71 

a,b,d
 102.30±16.10

 c
 3.24 0.02 0.08 

Colesterol Sem 8 96.80±22.38 97.77±17.37 99.60±18.25 97.60±14.96 0.00 1.00 0.00 
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Triglicerídeos Sem 1 132.50±51.94 132.50±51.94 132.50±51.94 132.50±51.94 -- 1.00 0.00 
Triglicerídeos Sem 4 121.10±37.36 

d
 104.22±25.76 131.60±63.57 

d
 69.20±21.67 

a,c
 3.54 0.01 0.09 

Triglicerídeos Sem 8 125.40±66.38 
d
 90.00±32.47 89.00±32.95 79.30±32.99 

a
 1.93 0.02 0.05 

        
Glicose Sem 1 264.30±62.43 264.30±62.43 264.30±62.43 264.30±62.43 -- 1.00 0.00 
Glicose Sem 4 272.60±77.59 

d
 250.33±46.96 233.10±41.90 214.90±48.99 

a
 1.75 0.03 0.04 

Glicose Sem 8 308.80±29.23 
c,d

 279.00±68.35 231.30±76.63 
a
 248.40±43.43 

a
 3.39 0.02 0.08 

        

  Nota:  Valores significativos pelo teste Anova (two-way)  
 1a 

Diferença significativa (Anova two-way, post hoc Bonferroni) com o grupo Controle. 
 

 2b 
Diferença significativa (Anova two-way, post hoc Bonferroni) com o grupo Vinho.

  

 3c 
Diferença significativa (Anova two-way, post hoc Bonferroni) com o grupo Exercício.

  

 4d 
Diferença significativa (Anova two-way, post hoc Bonferroni) com o grupo Vinho e Exercício.
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A variável da massa corporal não apresentou diferença entre os grupos. O 

comportamento da carga de treinamento não indicou diferença entre os grupos nos 

diferentes momentos. O mesmo aconteceu em relação a ingestão do VT para ambos 

os momentos e grupos.  

Os resultados da variável LDL comparando-se os grupos demonstra uma 

diferença significativa apenas entre o GE em comparação com o GVE. Os demais 

grupos não apresentaram resultados significativos com o protocolo de intervenção 

utilizado. 

O HDL no decorrer das análises apontou resultados significativos entre alguns 

grupos e semanas. O GE e o GVE apresentaram diferença significativa com 

aumentos em comparação ao GC nas semanas 4 e 8. O GE e o GVE também 

indicaram uma significância em relação ao GV nas mesmas semanas. O GVE 

apontou resultados significativos em comparação com o GE na semana 4. Vale 

ressaltar que os resultados da variável HDL tiveram aumentos nos respectivos 

grupos, porém o GV indicou uma redução mais não sendo significativo. 

O colesterol total apresentou uma significância com o modelo de intervenção 

utilizado. Houve diferença significativa entre o GE em comparação com o GC, GV e 

o GVE na semana 4 com aumento desta variável, o que não era esperado. O GV 

também indicou diferença em comparação ao GE na mesma semana e o GE 

apontou resultado diferente em relação ao GVE na semana 4, porém para a semana 

8 nenhum grupo obteve resultados significativos nesta variável. Por outro lado, o 

GVE apresentou valor reduzido de colesterol total na semana 4 em relação ao GE.  

O comportamento do triglicerídeos entre os diferentes grupos e momentos 

apresentaram resultados significativos com redução do grupo GVE. O GVE 

apresentou uma significância em comparação ao GC nas semanas 4 e 8. O GE 

indicou mudança positiva em relação ao GVE na semana 4.  Os demais grupos não 

apresentaram resultados significativos nesta variável. 

Os resultados da variável glicose entre os grupos indicaram respostas 

significativas em alguns momentos e grupos. O GE e o GVE apontaram diferença 

significativa em comparação ao GC na semana 4, porém o GVE apresentou esta 

diferença na semana 8. Os outros grupos não evidenciaram resultados significativos. 

O quadro a seguir apresentar os principais resultados do nosso experimento 

que envolveu o TR e a ingestão do VT em ambos os grupos. 
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Quadro 3. Principais resultados do experimento 

VARIÁVEIS GC GV GE GVE 

Massa Corporal ↑ ↑ ↑ ↑ 

Carga de Treinamento ─ ─ ↑ ↑ 

Colesterol Total ─ ─ ↑ ↓ 

HDL ─ ─ ↑ ↑ 

LDL ─ ─ ↑ ↓ 

Triglicerídeos ─ ─ ─ ↓ 

Glicose ─ ─ ↓ ↓ 

Fonte: autoria própria 
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6 DISCUSSÃO 

Com base nos respectivos resultados prévios sendo apontado no experimento 

sobre o efeito do treinamento com pesos associado à ingestão do vinho tinto sobre 

parâmetros sanguíneos perfil lipídico e glicêmico em ratos. A discussão foi 

organizada de acordo com os objetivos específicos deste estudo. 

A variável massa corporal total foi acompanhada durante o experimento nos 

animais de ambos os grupos, servindo de base para outras medidas e verificar as 

possíveis mudanças da mesma.  Todos os grupos GC, GV, GE e o GVE apontaram 

aumentos nos diferentes momentos, porém estas diferenças só foram significativas 

em relação da semana 1 em comparação com a 8.  

A semana 1 comparando-se com a 4 e a semana 4 comparando 8 não 

apresentaram resultados significativos, entre os grupos também não houve diferença 

significativa. De acordo com Grans et al. (2014) onde os autores acompanharam 

durante 12 semanas animais da raça e/ou linhagem Wistar, o peso inicial dos ratos 

foram semelhantes entre os grupos, entretanto no final do experimento os grupos 

treinados tiveram seus pesos aumentados de maneira significativa em relação ao 

grupo controle, diferente do presente estudo, onde não foram encontrados diferentes 

resultados entre os grupos. 

A massa corporal dos animais foi verificado semanalmente, sempre no 

mesmo horário e dia procurando evitar influências circadianas. No estudo de 

Patrocínio et al. (2013) os autores apresentam resultados similares ao do presente 

trabalho, sobre esta variável indicando valor inicial e final dos animais tendo 

aumentos em todos grupos, a intervenção dos pesquisadores supracitados teve 

duração de 5 semanas. 

Segundo Sanches et al. (2014) ao analisarem um grupo de ratas 

ovariectomizadas diabéticas com intervenção do TR durante 8 semanas, os autores 

apresentaram como principal resultado a manutenção da massa corporal total dos 

animais que foi submetido ao protocolo de treinamento comparado com o grupo 

controle no período de intervenção.                       

Em comum acordo com Souza et al. (2014) onde os investigadores treinaram 

32 ratos Wistar considerados obesos durante 12 semanas e com frequencia 

semanal de 3 vezes. Os autores não apresentaram uma interação entre os grupos, 

sendo que o grupo controle obeso e o treinado obeso tiveram seus valores 
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aumentados de maneira similar, comparados aos grupos controle e treinados, porém 

o grupo treinado obteve uma menor massa corporal mais indicando diferença 

significativa. Estes dados corroboram com o presente experimento, onde não foi 

encontrado resultados significativos sobre a variável. 

Ao contrário do presente estudo Shamsi et al. (2014) ao investigarem ratos 

Wistar diabéticos durante um período de 5 semanas de intervenção, apontaram 

redução significativa da massa corporal dos animais treinados em relação ao grupo 

controle. Talvez isso possa ser explicado pelo modelo de treinamento o qual os 

autores utilizaram um volume de 5 séries por cada sessão de TR, enquanto que a 

presente intervenção utilizou 4 séries. O nosso experimento apresentou-se com 

variações consideradas normas dentro de um contexto geral, em comparação com 

os demais estudos analisados. De acordo com Lee e Farrar (2003) o comportamento 

deste item permaneceu indiferente entre os grupos de intervenção durante 8 

semanas comparados ao controle. 

O aumento da massa corporal pode apresentar relação direta com a saúde, 

por que, ao passar do tempo a tendência é cada vez mais as pessoas ficarem 

inativa fisicamente, isto é indicativo do aparecimento de algumas disfunções 

metabólicas. Por outro lado, a manutenção ou redução deste componente 

proporciona uma melhora significativa na saúde dos indivíduos (KOMIYA et al., 

2016).   

Comportamento da carga de treinamento dos animais dos grupos GE e o 

GVE durante as semanas 1, 4 e 8. Para o acompanhamento da carga de trabalho a 

mesma foi determinada através da massa corporal de cada animal e mais 30 

gramas de pesos adicionais para as sessões de treinamento, sendo considerada 

como uma intensidade moderada (SANCHES et al., 2014). 

Os resultados sobre esta variável apontaram uma diferença significativa 

somente na semana 1 em relação a semana 8 para ambos os grupos, as demais 

semanas não apresentaram diferença entre os momentos.  

O volume total da carga de trabalho obtiveram aumentos superior a 17,8% de 

carga do momento inicial até final (semana 8) para o GE e de 10,5% no GVE, sendo 

representada aqui pelo o volume de peso total carregado pelos os animais que 

foram submetidos ao protocolo de intervenção, isto representa uma melhora 

significativa na saúde no aspecto geral, por que, para cada 5% no aumento da força 
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muscular tem se uma redução de aproximadamente 10 a 15% de melhoras nas 

atividades diárias. A carga inicial e final tiveram uma média em ambos os grupos de 

(311.70±29.5 vs 362.46±29.5) respectivamente demonstrando aumentos 

significativos. A força dos animais de maneira geral aumentaram durante o 

experimento demonstrando assim a eficiência do protocolo empregado para tal 

finalidade, podendo ser aplicado em outras situações que pretendam com isto o 

aumento ou manutenção do força muscular. 

Caruso et al. (2010) ao investigarem a carga máxima absoluta de 20 animais 

da raça Wistar, depois de 8 semanas de treinamento resistido de escalada vertical 

apontaram aumentos de mais 200% de melhora na força dos ratos, comparados os 

momentos pré e pós-treinamento. 

Domingos et al. (2012) ao analisarem o volume de treinamento através da 

carga de trabalho em animais, apontaram em seu experimento um aumento gradual 

da carga de treinamento entre os diferentes momentos, com diferença significativa 

das semanas 1 em comparação com a 5, da semana 1 em relação com a 10 e da 

semana 5 em comparação com a 10 nos grupos treinados. Diferentemente do que 

foi encontrado no presente trabalho. 

De acordo com Sanches et al. (2014) ao investigarem a carga absoluta de 

treinamento através do teste de uma repetição máxima (1RM) no modelo animal, os 

autores encontraram diferença significativa entre os momentos iniciais, 

intermediários e finais no seu estudo, o que não aconteceu no atual experimento, 

talvez a não utilização do teste de (1RM) em nosso trabalho possa explicar este 

resultado divergente, a presente investigação adotou como maneira para a carga de 

trabalho dos animais a massa corporal dos mesmos, o que  a literatura também tem 

sugeridos (PRESTES et al., 2012; LEITE et al., 2013). 

O aumento da força muscular sendo apontado pelo volume da carga de 

treinamento, pode indicar este modelo de intervenção como eficiente no tocante a 

melhora da capacidade física força muscular. Segundo Cruz et al. (2012) 

demonstraram que o TR em animais é um método útil para todas as adaptações 

fisiológicas em especial para o aumento força e da hipertrofia muscular.  

Segundo Artero et al. (2012) o aumento da força muscular estar diretamente 

atrelada a benefícios para a saúde, como: manutenção ou redução da pressão 

arterial, melhoras nos perfis lipídicos e controle do diabetes. 
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O presente trabalho demonstrou que o TR foi capaz de aumentar a força 

muscular dos animais dos grupos treinados, verificado através do peso total 

carregado nas sessões de treinamento, o que pode possibilitar melhorias na saúde 

dos envolvidos com tal prática de forma regular, sistematizada e orientada. 

Outra variável analisada como forma de intervenção no presente experimento 

foi a ingestão do vinho pelos os GV e GVE. Os resultados apontaram para uma 

diferença significativa entre as semanas 1 em relação com a 8 para os diferentes 

grupos, por outro lado, intra grupos não foram apresentadas significâncias em 

nenhum dos momentos analisados.  

A forma como foi determinada a quantidade a ser ingerida de vinho pelos os 

animais, era através da massa corporal dos mesmos (SOARES-FILHO et al., 2011). 

Este critério seguiu basicamente o mesmo da carga de treinamento. Embora a 

massa corporal total dos ratos aumentaram esta relação não indicou diferença entre 

as demais semanas 1 em comparação com a 4 e a 4 em relação com a 8. 

Os animais do presente estudo do GV e GVE apresentaram melhoras em 

algumas variáveis do perfil lipídico, em comparação com os outros e em momentos 

diferentes. Segundo Renaud et al. (2004) hábitos regulares de consumo de vinho, 

representar benefícios a saúde de maneira geral, com maior destaque para os 

eventos cardiovasculares adversos.  

Sobre o comportamento da variável LDL durante os momentos e grupos, os 

resultados indicaram uma redução com significância entre o GE em comparação 

com o GVE na semana 4. Os demais grupos e semanas não apresentaram 

diferença estatisticamente significativa. Mesmo não havendo diferença no GVE em 

comparação ao GC ao longo das semanas e entre os diferentes momentos, ocorreu 

uma redução deste componente sendo apontado com o valor de (p=0.06) na 

semana 8.  

De acordo com Leite et al. (2009) ao analisarem os efeitos de 12 semanas 

com frequencia semanal de 3 vezes de TR em ratas ovariectomizadas, os autores 

encontraram resultados significativos para todas as variáveis do perfil lipídico com 

destaque para a redução do LDL. Neste sentido, há evidências de que o TR estimula 

a oxidação de lipídeos, devido a ativação da proteína quinase (AMP) e a regulação 

negativa da via das enzimas lipogênica por expressão do gene hepático 

(CORRIVEAU et al., 2008; LEITE et al., 2009). Talvez este mecanismo possa estar 



76 

 

 

explicando em parte a redução do LDL do GVE, já que o mesmo não foi apontado 

nos demais grupos. 

Por outro lado, Yang et al. (2006) investigaram o efeito do TR mais 

administração do hormônio do crescimento (GH) em ratas de meia idade durante 8 

semanas. Os resultados dos autores supramencionados vão de encontro aos 

nossos, pois eles não demonstraram redução com valores de significância para o 

LDL, enquanto que, a presente investigação apontou resultado reduzido da 

concentração deste componente na 4 semana.     

O TR atrelado ao consumo do VT pode explicar em parte esta redução do 

LDL, por que, não foi possível identificar os mesmos resultados nos outros grupos 

analisados, os efeitos da contração muscular oriundas do treinamento mais os 

compostos fenólicos presente nos vinhos, apresentam relação direta com este 

mecanismo de ação junto a redução do LDL. Neste sentido, Domingos et al. (2012) 

demonstrou que o TR foi eficiente para promover a oxidação da gordura corporal de 

ratas ovariectomizadas no período de 10 semanas de intervenção comparados ao 

grupo controle. 

 O LDL considerado fora de um padrão normal acarreta alguns problemas de 

saúde, devido sua ação em diminuir o fluxo sanguíneo para órgãos importantes 

como: rins, coração e cérebro. O TR pode ser considerado como uma estratégia 

fundamental no controle dos níveis desta variável (SHAMSI et al., 2014). O presente 

estudo demonstrou que o TR aliado ao consumo VT favoreceu uma redução 

significativa do LDL no GVE em comparação com o GE, isto pode representar 

melhorias na saúde, pois os outros grupos não evidenciaram o mesmo resultados.       

O comportamento do perfil lipídico e o HDL. Houve interação entre ambos os 

grupos com relação a este parâmetro metabólico nos diferentes momentos 

analisados. O GE e o GVE apresentaram resultados significativos de aumentos na 

sua concentração em comparação ao GC na semana 8, porém o GVE também 

indicou diferença na semana 4 para o GC. Donatto et al. (2013) apontaram 

resultados similares ao do presente estudo, indicado aumentos significativos do HDL 

em relação ao controle, num experimento com duração de 8 semanas de 

intervenção com TR em animais da linhagem Wistar portadores de tumores. 

O GE também indicou aumento com significância em comparação ao GV na 

semana 8, o treinamento com pesos potencializa os valores do HDL, isto podendo 
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ser verificado através dos resultados aqui demonstrado até o momento. No mesmo 

sentido sobre os mecanismo de ação do TR e a ingestão do VT o GVE apresentou 

resultados diferentes quando comparados ao GV nas semanas 4 e 8 de forma 

significativa, sendo apontados aumentos de 22 mg/dL e 29 mg/dL respectivamente.  

Na mesma linha de análise, o GVE obteve valores diferentes em comparação ao GE 

na semana 8 com representação significativa na concentração do HDL, com valores 

de 6 mg/dL.  

Segundo Leite et al. (2009) ao investigarem os efeitos do TR em ratas 

ovariectomizadas sobre o conteúdo muscular, deposito de gordura no fígado, 

coração e o perfil lipídico demonstraram resultados interessantes sobre tais variáveis 

com destaque para os parâmetros sanguíneos. Os autores postulam resultados 

significativos em todas as variáveis analisadas, porém as que melhores 

responderam a intervenção foram redução dos triglicerídeos e aumento do HDL 

comparados com os outros grupos, corroborando assim com os resultados da 

presente investigação sobre tal componente. Por outro lado, Yang et al. (2006) não 

apontaram redução em relação a concentração do HDL. Os pesquisadores 

administraram GH em doses consideradas baixas em animais de meia idade, isto 

sendo comparados com o controle. 

No mesmo sentido Speretta et al. (2012) demonstraram valores superiores do 

HDL para o grupo treinado em comparação com o controle, o protocolo de 

treinamento foi executado durante 8 semanas com frequencia semanal de 3 vezes e 

com dieta. O presente trabalho demonstrou melhoras significativas do HDL de 

ambos os grupos GE e GVE em relação ao GC. Estes resultados podem ser 

considerados relevantes no tocante a saúde, uma vez que, a manutenção ou 

aumento dos valores desta variável pode representar longevidade com mais 

qualidade.  Cruz et al. (2012) afirmam que este método de treinamento contribui de 

forma positiva nas respostas metabólicas, tanto em humanos quanto de animais. 

No experimento de Park et al. (2015) os indivíduos que participaram de 12 

semanas de intervenção com o TR apresentaram melhoras significativas do HDL 

independentemente da dieta, esses dados corroboram com a presente intervenção 

onde foram encontrados resultados de aumentos desta variável mesmo sem ter 

havido controle dietético dos grupos experimentais. 
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Os resultados encontrados nesta investigação apontam para melhoras 

positivas desta variável com aumentos em suas concentrações, tem se postulado 

que, para cada 1 a 3 mg/dL de aumentos do HDL reduz-se em média 5 a 10% os 

efeitos adversos do sistema cardiovascular sendo representativo numa longevidade 

com mais qualidade. 

O colesterol total não apresentou resultados significativos entre os diferentes 

momentos. Por outro lado, entre os grupos ocorreu uma interação significativa desta 

variável. O GE em comparação ao GC apresentaram valores com diferença 

significativa na semana 4, o mesmo resultado foi encontrado para o GVE em relação 

ao GE com valores reduzidos em sua concentração total. O GV indicou diferença 

com redução em comparação ao GE na semana 4, nos demais momentos não 

foram identificadas significância estatística. 

No estudo de Speretta et al. (2012) os autores encontraram resultados 

opostos ao do nosso experimento, eles demonstraram redução dos valores do 

colesterol total no grupo treinado em comparação ao grupo controle com intervenção 

do TR mais controle da dieta com 8 semanas de duração, talvez o não controle da 

dieta no experimento atual explique em parte esta não redução do colesterol total 

nos animais do nosso estudo.  

Neste mesmo sentido, Yang et al. (2006) também demonstraram redução 

significativa do colesterol com administração de GH, TR ou a combinação TR mais 

GH em animais de meia idade ao final do experimento, o que não foi evidenciado no 

trabalho atual. 

Sobre os aspectos da saúde, pensando em variáveis do perfil lipídico é 

importante a manutenção dos valores deste componente dentro de uma 

normalidade. De acordo com Leite et al. (2009) após a intervenção do TR no período 

de 12 semanas no modelo animal, os mesmos apresentaram resultados 

significativos com redução dos valores iniciais do colesterol comparando grupo 

controle vs grupo treinado, estes achados vão de encontro ao do nosso 

experimento, pois os animais do grupo treinamento apresentaram aumentos 

significativos em relação aos demais grupos no final da intervenção que teve 

duração de 8 semanas. 

Os resultados do presente estudo indicam aumento da concentração do 

colesterol total no GE e GVE, o que não era esperado. Este aumento pode estar 
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relacionado com o maior valor do HDL do GE e do GVE, que ficou evidenciado na 

semana 8 em comparação com a semana 1, isto pode ter influenciado no aumento 

desta variável nos respectivos grupos. Valores considerados fora do padrão não 

parecem ser interessante para a saúde, devido a complicações nos vasos 

sanguíneos por conta do deposito de gordura nos mesmos, podendo acarretar 

maiores problemas de maneira geral para as pessoas, principalmente os que 

envolvem os aspectos cardiovasculares. 

O comportamento da variável triglicerídeos demonstraram uma interação 

significativa entre os momentos, sendo apontado para o GVE semana 1 comparada 

com a 8 e a semana 1 em relação a semana 4. Entre os grupos ocorreu diferença 

significativa comparando o GVE e o GC na semana 4 e 8 e no GVE em comparação 

com o GE na semana 4, o GV não direcionou resultados significativos em 

comparação com os demais para as concentrações dos triglicerídeos.  

Esses achados podem ser considerados interessantes do ponto de vista da 

função metabólica, por que, redução nos níveis de triglicerídeos pode atenuar os 

riscos de doenças cardiovasculares, por outro lado, valores considerados fora do 

padrão, podem acarretar deposito de gordura nos vasos sanguíneos, e 

consequentemente maiores complicações para a saúde. Segundo Leite et al. (2009) 

em animais treinados e ovariectomizados os mesmos demonstraram valores 

reduzidos dos triglicerídeos quando comparados aos demais grupos durante o 

período de intervenção. 

Os resultados do presente estudo demonstraram uma interação entre o TR e 

o consumo do VT no modelo animal, sendo postulado estes possíveis efeitos para 

esta intervenção. É muito tentador postular que o TR mais a ingestão do vinho, 

possa induzir a ativação da AMPK com uma redução na expressão de fatores de 

transcrição relacionados com a lipogênese, proporcionando uma melhora na 

oxidação de gordura no fígado e, consequentemente, uma redução do teor de 

lipídios, podendo favorecer aos valores reduzidos encontrados para a variável 

triglicerídeos na presente investigação (LEITE et al., 2009). 

Segundo YANG et al. (2006) a combinação do TR mais administração de GH 

em animais, reduziu de forma significativa as concentrações de colesterol total no 

grupo intervenção quando comparado ao grupo controle, o protocolo teve duração 

de 8 semanas com frequencia de 5 dias. Os animais da presente investigação 
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treinaram por um período 8 semanas e fizeram a ingestão do VT todos os dias 

durante o tempo da intervenção e com frequencia semanal de 3 vezes de TR 

subindo uma escada vertical com 80º de inclinação. 

Por outro lado, Donatto et al. (2013) não apresentaram resultados 

significativos para esta variável em animais portadores de tumor, que realizaram 

exercício resistido durante 8 semanas. Os resultados apontados até o momento no 

presente estudo para este componente são positivos, devido aos baixos índices 

demonstrados pelo TR atrelado ao consumo do VT. Postula-se que menores valores 

de triglicerídeos circulando na corrente sanguínea pode contribui para melhorias na 

saúde de forma geral. 

Outra variável investigada em nosso experimento foi a glicose, que entre os 

diferentes momentos não direcionou significância. Porém entre os grupos foi 

apontado redução significativa, o GVE apresentou redução em relação a semana 4 e 

8 e o GE também obteve significância na semana 8.    

Os resultados deste componente entre os grupos indicou respostas 

satisfatória em alguns momentos. O GE e o GVE apontaram diferença significativa 

em comparação ao GC na semana 4, porém o GVE apresentou esta diferença 

também na semana 8 com valores reduzidos. Os outros grupos não evidenciaram 

resultados significativos.  

Sobre o objetivo geral de saúde, manter ou reduzir as concentrações de 

glicose pode potencializar uma vida com mais qualidade, devidas as complicações 

diabéticas que estão diretamente relacionadas com estar variável. Donatto et al. 

(2013) demonstraram que o TR foi eficaz para redução da glicose plasmática em 

ratos portadores de tumor quando comparado com o controle, os animais foram 

treinados para escalar uma escada vertical durante 8 semanas e realizaram 3 séries 

do exercício proposto, estes achados corroboram com a presente investigação onde 

foi encontrado similares resultados para tal variável estudada. 

Neste mesmo sentido, Caruso et al. (2010) ao analisarem o comportamento 

da sensibilidade tecidual a insulina em animais da raça Wistar jovens, demonstraram 

resultados significativos para o grupo treinado em comparação ao controle, sendo 

apontado decaimento glicêmico para o grupo intervenção, os autores creditam estes 

resultados ao TR na escada vertical. 
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Por outro lado, Yang et al. (2006) não apresentaram resultados significativos 

para a glicose em ratas, que utilizaram GH como meio de intervenção mais o TR 

durante 8 semanas com frequencia de 3 vezes semanal de treinamento e 5 vezes o 

uso do GH. No mesmo sentido, Tabeli-Garakani e Safarzade (2013) não 

demonstraram redução da glicose e nem na concentração de insulina em ratos 

diabéticos comparados com os não diabéticos em 4 semanas de TR. 

Segundo Corriveau et al. (2008) ao investigarem os efeitos de 13 semanas de 

TR mais controle dietético em ratas ovariectomizadas, os autores demonstraram que 

para as respostas insulínicas não foram apontados resultados significativos entre os 

grupos, porém para as concentrações de glicose o grupo ovariectomizado, dieta e 

treinamento indicaram diferença estatisticamente significativa.     

Os resultados do presente estudo apontaram melhorias da glicose dos 

animais que participaram do TR mais a ingestão do VT comparados com o grupo 

GC, sendo de maneira geral representativo pensado no aspecto saúde, 

principalmente para os indivíduos com pré-disposição a quadros de diabetes, a qual, 

é uma das doenças que mais acomete pessoas em todo o mundo.  
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6.1  Interdisciplinaridade da Pesquisa 

Sobre os aspectos da interdisciplinaridade da pesquisa do nosso trabalho podemos 

supor que em alguns momentos ocorreram, pois como o próprio nome já diz é algo 

comum a duas ou mais disciplina de outros ramos do conhecimento, o que é conhecido 

como o processo de ligação entre as mesmas. O experimento atual evidenciou isto 

quando tivemos que buscar conhecimentos na medicina animal com o aprendizado das 

práticas cirúrgicas, proporcionando assim relacionar os conteúdos para aprofundar os 

conhecimentos científicos e pedagógicos que envolve todo o processo de ensino-

aprendizagem mutuo para ambos os envolvidos.  

 

 

6.2  Limitações 

Este estudo apresenta alguns pontos de limitações metodológicas em seu 

delineamento experimental. Primeiro a não avaliação da gordura corporal dos animais 

como também o massa muscular e a hipertrofia, pois os ratos apresentaram aumentos 

significativos da massa total e segundo o não controle dietético dos mesmos, pois as 

variáveis investigadas bem relação direta com o que foi apresentado de resultados diante 

da investigação. 
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7 CONCLUSÃO 

De acordo com todos os resultados obtidos a partir deste experimento temos as 

seguintes conclusões, em comum acordo com os objetivos. 

O TR atrelado ao consumo do VT em ambos os grupos de animais demonstraram 

aumentos da massa corporal de forma gradual durante as semanas, porém, esta 

significância foi apontada somente na última semana em ambos os grupos. 

A carga de treinamento dos grupos GE e GVE tiveram aumentos significativos, 

sendo apontados na semana 8 em comparação com a semana 1, porém a semana 4 não 

indicou diferença em relação a semana 8. Assim, a intervenção mostrou-se eficaz para o 

aumento da força muscular sendo representado pelo maior carregamento de peso entre 

os diferentes momentos, carga média dos grupos inicial e final, indicando um aumento de 

17, 8% para o GE e 10,5% para o GVE na força muscular dos animais.  

As variáveis do perfil lipídico apresentaram resultados divergentes, o colesterol 

total apontou significância do GE indicando aumento em relação ao GC o que não era 

esperado e o GVE apresentou valor reduzido comparado com o GE, o GV obteve 

menores valores em comparação com o GE.  

O LDL sofreu influência do TR e do consumo do VT o GVE obteve redução 

significativa comparado com o GE.  

No mesmo sentido, o HDL apresentou significância para ambos os grupos. O GE e 

o GVE apresentaram aumentos significativos do HDL em relação ao GC, na mesma linha 

de resultados o GE e o GVE tiveram seus valores maiores do que o GV, o GVE ainda 

apontou maior nível de HDL do que o GE. 

Comportamento dos triglicerídeos após a intervenção do TR e consumo VT. Os 

triglicerídeos indicaram respostas positivas com redução significativa do TG do grupo 

GVE em comparação ao TG do GC e o GE.   

A glicose não indicou diferença entre as semanas, por outro lado, os grupos GE e 

GVE indicaram significância entre os grupos. O GE e o GVE tiveram seus níveis 

glicêmicos reduzidos em comparação ao GC.            

Diante disso, concluiu-se que o TR atrelado ao consumo do VT pode ser 

incorporado com sucesso no aumento da força muscular e melhoras de algumas variáveis 

dos perfis lipídicos sanguíneos e glicêmicos.  

 

 



84 

 

 

7.1  Perspectivas Futuras 

A presente investigação teve como objetivos verificar o efeito do treinamento com 

pesos associado à ingestão do vinho tinto sobre parâmetros sanguíneos, perfis lipídicos e 

glicêmicos, massa corporal e da força muscular. 

Pode-se recomendar que a ingestão do VT aliado ao TR e que este modelo de 

intervenção parece ser uma alternativa interessante para melhorias de algumas variáveis 

sanguíneas e aumentos na capacidade da força muscular, isto sento positivo no tocante a 

saúde no âmbito geral, pois apresentou como tendo respostas significativas podendo ser 

adequadas para sua utilização, de acordo com os objetivos esperados. Além disso, o 

experimento mostrou-se viável do ponto de vista prático, em todo os processos 

metodológicos. 

Por isso, especula-se que ao utilizar este protocolo os efeitos analisados em ratos, 

possam ser verificados em humanos em futuros experimentos.     
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RESUMO: A força muscular tem estado constantemente associada a mecanismos de 

prevenção de doenças crônicas, além de ser um forte preditor para um estado de saúde futuro. 

A maximização das respostas ao treinamento resistido (TR) pode ser obtida pela adequada 

manipulação de variáveis do programa de exercícios, e podem ser também testadas em 

modelos animais, no intuito de reproduzir situações mais próximas possíveis as respostas em 

indivíduos. Desta forma a presente revisão sistemática teve como objetivo analisar os modelos 

de TR em animais (Método da Escada Vertical) e seus efeitos sobre doenças crônicas e a 

saúde. Para o delineamento deste estudo foi realizada uma busca nas bases de dados 

PubMed, Bireme, Scopus e Scielo, usando descritores em saúde (Mesh e DeCS). Foram 

selecionados 9.853 artigos publicados em inglês e português. Foram selecionados 24 artigos 

para análise final, e incluídos mais 7 artigos oriundos das referências dos primeiros 24 artigos 

totalizando 31 artigos. Como resultado dos estudos analisados, entre os potenciais benefícios 

do TR, destaca-se para uma melhora na hipertrofia e força muscular, composição corporal, 

com redução do percentual de gordura e aumento da massa magra, bem como uma melhora 

significativa do perfil lipídico, atividade da matriz metalopeptidases (MMP-2) e redução dos 

níveis pressóricos sistólicos e diastólicos independente da dieta. Portanto, conclui-se que o TR 

promoveu melhoras nos aspectos fisiológicos dos animais submetidos ao treinamento de 

escalada vertical sendo atrelado como fator positivo na saúde. 
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SUMMARY: Muscle strength has been constantly associated with chronic disease prevention 

mechanisms, as well as being a strong predictor of a future health status. Maximizing the 

responses to resistance training (RT) can be achieved by proper handling of exercise program 

variables, and can also be tested in animal models in order to play closer situations possible 

responses in individuals. Thus the present systematic review aimed to analyze the TR models in 

animals (Vertical ladder method) and their effect on chronic diseases and health. For the design 

of this study was carried out a search in the databases PubMed, Bireme, Scopus and Scielo 

using health descriptors (DeCS and Mesh). They selected 9853 articles published in English 

and Portuguese. 24 articles were selected for final review, and included 7 more articles from the 

references of the first 24 articles totaling 31 pages. As a result of the studies analyzed, among 

the potential benefits of TR, it stands out for an improvement in hypertrophy and muscle 

strength, body composition, reducing the percentage of fat and increase in lean mass and a 

significant improvement of the lipid profile, activity the metallopeptidases (MMP-2) and reduction 

in systolic and diastolic levels, independent of diet. Therefore, it is concluded that the TR 

promoted physiological improvements in the animals subjected to the vertical escalade training 

coupled with a positive factor for health. 
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