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Resumo 
 

As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morte a nível 

mundial, nomeadamente em populações idosas, sendo actividade física regular 

uma intervenção efectiva na diminuição do risco daquelas. O presente estudo 

teve como objectivo verificar a influência das modalidades do treino aeróbio 

(“Ginástica de Manutenção) e de força (“Musculação”) nos diferentes perfis do 

Colesterol e dos Triglicerídeos numa população idosa. Duas amostras, de 

ambos os sexos, com 12 elementos cada, G1 (“Ginástica de Manutenção”) e G2 

(Musculação), foram sujeitas à aplicação de um programa de treino com a 

duração de 8 meses, com uma frequência bi-semanal.  

As amostras de sangue venoso foram colectadas, em ambos os grupos e 

com os sujeitos em jejum, a partir da veia antecubital em três momentos 

distintos, um Inicial (no início do programa de treino), um Intermédio (aos 4 

meses) e outro no Final do mesmo (aos 8 meses). 

Nos resultados, observaram-se aumentos estatisticamente significativas 

nos níveis de HDL-C (p≤0,05) e uma diminuição estatisticamente significativa do 

CT/HDL-C (p≤0,01) nos diferentes momentos de avaliação no G1, por outro lado 

verificámos a inexistência de diferenças estatisticamente significativas nos 

valores do CT, TG e LDL-C durante os vários momentos de avaliação em ambos 

os grupos. Observámos, também, que não se verificam diferenças 

estatisticamente significativas nas percentagens de variação dos níveis de CT, 

LDL-C, TG entre o G1 e G2 com a aplicação do programa de treino. Por outro 

lado, verificámos diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) na 

percentagem de variação dos níveis de HDL-C - através de um aumento 

substancial desta componente no G1 - e nos níveis do Índice Aterosclerótico 

(CT/HDL-C) entre o G 1 e o G 2. Assim, podemos referir que o treino aeróbio 

revela-se mais eficaz na promoção de alterações positivas nos diferentes 

compostos lipídicos e lipoproteicos em populações idosas. 

 
Palavras-Chave: DCV; Colesterol; Triglecerídeos; Treino Aeróbio; Treino 

de Força; Idosos. 
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Abstract 
 

 

The cardiovascular disease (CVD) still be the major cause of dead all over 

the word, particularly in elderly. It has been found that physical activity is an 

effectiveness intervention in decreasing the risk factors in CVD. The present 

study was the purpose to examine the effect of the plasma lipid and lipoprotein 

responses to Endurance and Strength Training in elderly population. Two 

samples with 12 healthy participants each, G1 (Endurance Training) and G2 

(Strength Training) take part in a 8 months program for 2 times a week. 

The blood samples were collected from an antecubital vein by a trained 

phlebotomist, in three different moments, an initial (in the beginning), in middle (4 

months) and in final of the program (8 months). 

The results of this study show a significant increases in levels of High-

Density Lipoprotein-cholesterol (HDL-C) (p≤0,05) and a significant decreasing in 

Atherogenetic Index (TC/HDL-C) (p≤0,05). However, no significant difference 

was seen in the Total Cholesterol (TC), Triglyceride (TG) and Low-Density 

Lipoprotein-cholesterol (LDL-C) following 8 months of training in both groups. 

The relative changes in HDL-C had increased significantly (p≤0,05) in the training 

group G1 compared to G2, the relative changes in TC/HDL-C decreasing 

significantly in G1 compared to G2. 

Thus, these results suggested that Endurance Training was better than 

Strength Training to improve favourable profiles of serum lipid and lipoprotein 

concentrations in healthy elderly persons. 

 

Key Words: CVD, Serum lipids, Lipoprotein profile; Endurance Training; 

Strength Training; Elderly persons. 
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1 - Introdução 
 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) são uma das grandes causas de morte 

nas sociedades ocidentais, e provavelmente no futuro, também o será nos 

países em desenvolvimento (Twisk, 2000). 

As DCV constituem a principal causa de morte a nível mundial com 23% de 

todos os óbitos (Cardoso, 1999). 

Mais de 50% da mortalidade e incapacidade resultantes da doença cardíaca 

isquémica e dos acidentes vasculares cerebrais poderia ser evitada pela 

implementação de medidas simples e custo-efectivas a nível individual e/ou 

nacional dirigidas ao controlo adequado dos principais factores de risco para 

estas patologias (nomeadamente a hipertensão arterial, a hipercolesterolemia, o 

tabagismo e a obesidade) (Costa et al., 2003). 

Para minimizar os efeitos deste fenómeno é então necessário conhecer o 

papel dos diferentes factores de risco (Cardoso, 1999). Costil e Wilmore (1994) 

referem dois grupos fundamentais de factores de risco, (I) os não modificáveis, 

ou seja, a idade, o sexo, a hereditariedade e a raça e (II) os modificáveis, ou 

seja, a concentração de lípidos sanguíneos (colesterol total; HDL-colesterol; 

LDL-colesterol e TG elevados), hipertensão, hábitos tabagísticos, obesidade, 

inactividade física, diabetes, nutrição/hábitos alimentares, stress e factores 

psicossociais. Além disso, os mesmos autores referem, que quando existe dois 

ou mais factores de risco conhecidos, as previsões de episódio de DCV aumenta 

de forma exponencial. 

Na prevenção primária da doença vascular, para além das medidas 

farmacológicas, o aconselhamento para a mudança de estilos de vida contribui 

decisivamente para esse objectivo, a luta antitabáquica, da difusão da utilidade 

do exercício físico diário, o aconselhamento para a redução na ingestão de 

gorduras, calorias e álcool e a maior atenção ao stress bio-psico-social, são 

medidas de grande sucesso da medicina preventiva (Clara e Pádua, 1999). 
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A actividade física regular é assim considerada como uma intervenção 

efectiva na diminuição do risco das DCV (Sundquist et al., 2005), uma vez que 

interfere no controlo de vários factores de risco, nomeadamente na hipertensão 

arterial, nos hábitos tabagísticos, no stress, no excesso de peso/obesidade, na 

diabetes e na hipercolesterolemia (Nunes, 1999). A inactividade física, pelo 

contrário, é o factor de risco major para as doenças cardiovasculares (NIH, 

1996).  
Leon et al. (1997) observaram que mesmo uma pequena quantidade de 

Actividade Física (AF), tal como 10 a 36 min. diários com intensidades 

moderadas é suficiente para reduzir a mortalidade prematura, particularmente 

através das DCV, mesmo na presença dos múltiplos factores de risco em 

homens de meia-idade e idosos possuidores de elevado risco DCV. Pelo 

contrário, os mesmos autores verificaram que um estilo de vida sedentário 

aumenta o risco de morte prematura a partir das DCV.  

Sendo a dislipidémia um dos factores que contribui para este fenómeno 

torna-se importante não apenas estabelecer um enquadramento e a quota-parte 

deste factor para a degenerescência das DCV, mas fundamentalmente 

encontrar formas e intervenções de o colmatar, nomeadamente da contribuição 

da AF para esse feito. 

O papel do excesso de colesterol, ou seja, a dislipidémia, no aparecimento 

da aterosclerose é particularmente importante, estando hoje demonstrado que 

se trata de uma relação causal: o excesso de colesterol no organismo é um 

factor de risco primordial no aparecimento de doenças cardiovasculares (Barata, 

1997; Gennes, 1997; Costa et al., 2003).  

Este reconhecimento é fundamental para a elaboração de uma política de 

prevenção cardiovascular, ainda que não possam negligenciar-se os outros 

factores de risco eventualmente associados. Pois, para além das implicações 

individuais, advindas destas patologias, levantam-se, também, problemas 

relevantes no sistema sócio-económico, nos recursos básicos de saúde e nos 

sistemas de protecção social, mas sobretudo na saúde pública e consequente 

na qualidade de vida das populações dos diferentes países (Guerra, 2002).  
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Costas et al. (2003) verificaram que a incidência da hipercolesterolemia em 

Portugal possui uma incidência de 559 novos casos de dislipidémia por 100000 

habitantes. A incidência aumentava com a idade até aos 54 anos para o sexo 

masculino invertendo-se depois a favor do sexo feminino, corroborando com 

Webber et al. (1991) que referem a idade como um factor que influencia os 

níveis de colesterol, pois estes elevam-se conforme aumenta a idade do sujeito 

relevando-se a pertinência do conhecimento de medidas interventivas no sentido 

de colmatar esta situação nas populações mais idosas. 

Existem indicações de que, de facto, o perfil lipídico pode sofrer 

repercussões positivas através da AF regular mesmo a partir de intensidades 

mais baixas (Spoko et al., 1983; Tucker e Friedman, 1990). Outros estudos 

parecem demonstrar que a actividade física aeróbia regular é capaz de alterar 

favoravelmente os padrões de lípidos plasmáticos, aumentar a performance 

cardiovascular e a composição corporal, quer nos jovens, quer nos idosos 

(Giada et al., 1995). Contudo, não existe um consenso claro de quanto tempo e 

a que intensidade é necessário pois, quer a duração (Berg et al., 1980), quer 

intensidade mais baixas (Cook et al., 1986; Leon et al., 1997) parecem produzir 

resultados favoráveis. 

Assim, pelo facto das doenças cardiovasculares consistirem na principal 

causa de mortalidade nos países desenvolvidos, é de grande importância 

estabelecer os efeitos da AF nos perfis lipídicos nas populações idosas, assim 

como as intensidades e durações daquela para se obterem estes resultados 

(Kostka et al., 1999). 

Contudo, os dados científicos encontram-se baseados fundamentalmente na 

investigação realizada com populações jovens e/ou de meia-idade, existindo 

uma limitada informação concernente à influência da AF sobre os níveis das 

diferentes lipoproteínas nas populações idosas (Kostka et al., 1999). 

A maioria dos estudos existentes reporta-se a actividades aeróbias, existindo 

uma escassez nos efeitos do treino de força nos perfis das lipoproteínas 

plasmáticas, sobretudo nas populações idosas, em que estes efeitos raramente 

foram estudados (Lyndon et al., 1999; Fahlman et al., 2002). 
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Por outro lado, estudos que examinem as diferentes respostas de dois tipos 

de exercício nas lipoproteínas plasmáticas nos idosos são praticamente 

inexistentes (Fahlman et al., 2002).  

Assim o objectivo deste estudo consiste em verificar a influência de dois tipos 

de exercício físico, nomeadamente ginástica de manutenção e musculação, nos 

níveis de Colesterol Total, de HDL-C, de LDL-C, de Triglicerídeos e no Índice 

Aterosclerótico (CT/HDL-C) em idosos. 
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2 – Revisão da literatura 
 

2.1 – Generalidades  

Como já foi referido anteriormente, as DCV consistem numa das principais 

causas de morte nos adultos, quer nos países desenvolvidos quer nos em 

desenvolvimento, sendo os níveis de colesterol elevado o principal 

desencadeador do processo aterosclerótico. Assim, dada a importância deste 

componente lipídico neste processo, torna-se pertinente a realização de uma 

pesquisa mais aprofundada da sua composição, metabolismo e associação com 

a prática de AF, a qual passaremos a desenvolver de seguida. 

O colesterol é um membro da família dos lipídos esteróides e, na sua forma 

pura, é um sólido cristalino, branco, insípido e inodoro. Antes de constituir uma 

ameaça para a saúde, o colesterol é um composto essencial para a vida, 

estando presente nos tecidos de todos os animais. Além de fazer parte da 

estrutura das membranas celulares, é também um reagente de partida para a 

biossíntese de várias hormonas (cortisol, aldosterona, testosterona, 

progesterona, estradiol), dos ácidos biliares e da vitamina D (Jollet, 1999). 

Quer seja introduzido no organismo pela alimentação, quer seja produzido 

pelo próprio organismo, o colesterol deve ser distribuído pelas células para que 

elas se abasteçam deste material indispensável. O colesterol, como outras 

substâncias lipidícas, não são solúveis na água, por isso para o transportar no 

sangue são necessárias as proteínas específicas, constituindo estruturas 

macromoleculares designadas de lipoproteínas, ou seja, as lipoproteínas são 

associações entre lípidos e proteínas que permitem o transporte dos lípidos ou 

substâncias lipossolúveis pelo sangue aos diferentes órgãos (Gennes, 1997). 

As lipoproteínas plasmáticas são geralmente partículas esféricas contendo 

triglicerídeos e esteres de colesterol no seu núcleo, fosfolípidos, colesterol livre e 

proteínas na camada superficial (Tardieu, 1976; Luzzati, 1979). 

As variações internas das quantidades relativas dos diferentes constituintes 

vão promover a formação de lipoproteínas de diferentes densidades (Barreiros, 
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1985). Quanto mais rica em lípidos, nomeadamente em triglicerídeos, menor é a 

sua densidade e maior é o diâmetro da molécula (Barreiros, 1985). 

Já é conhecido que os níveis de lipoproteínas estão directamente 

relacionados com o processo de aterosclerose e, consequentemente, com a 

ocorrência de DCV. O colesterol total tem evidenciado uma correlação positiva 

com as doenças cardiovasculares, encontrando-se o seu efeito aterogénico 

dependente da relação existente entre as lipoproteínas de densidade baixa (Low 

Density Lipoprotein – LDL) e as liproteínas de alta densidade (High Density 

Lipoprotein – HDL) (Twisk, 2000).  

Gennes (1997) refere que ao colesterol LDL (LDL-C) estão directa ou 

indirectamente implicadas no dano dos tecidos endoteliais das artérias, o seu 

depósito origina a formação de uma placa ateromatosa saliente no interior da 

artéria com a consequente proliferação subendotelial de células musculares lisas 

arteriais, que contribuem para o crescimento da placa, de fibroblastos e de 

macrófagos tumefactos pelo colesterol, verificando-se ainda um núcleo lipídico 

com cristais de colesterol e células necrosadas, estas lesões mais avançadas e 

calcificadas estão, assim, sujeitas à erosão, à ruptura e à oclusão arterial por 

trombose. 

Por outro lado, o colesterol HDL (HDL-C) são consideradas como protectoras 

das doenças cardiovasculares, pois estas são responsáveis por transportarem o 

colesterol dos tecidos periféricos, incluindo as paredes arteriais, de volta para o 

fígado, no qual são metabolizados e excretados (Twisk, 2000). 

Para além das HDL-C e LDL-C, também as lipoproteínas de muito baixa 

densidade (Very Low Density Lipoprotein – VLDL) e os triglicerídeos plasmáticos 

têm de ser considerados. Contudo, os efeitos aterogénicos destes dois 

compostos ainda não se encontra totalmente estabelecido (Twisk, 2000). 

Muitos estudos epidemiológicos têm reportado uma relação positiva entre os 

triglicerídeos plasmáticos e a ocorrência de fenómenos cardiovasculares (Austin 

et al, 1998; Assmann et al, 1998). Contudo, estes podem não ser identificados 

como um factor de risco independente, pelo facto do grande número de variáveis 

relacionadas com a elevação dos triglicerídeos, tais como o sobre-peso e 

obesidade, sedentarismo, tabagismo, excesso de álcool, excesso de hidratos de 
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carbono, outras doenças (diabetes do tipo 2) e factores genéticos. Apesar do 

risco elevado de doenças cardiovasculares não se explicar independentemente 

pelos triglicerídeos, autores como Austin et al, (1998) e Assmann et al., (1998) 

consideram-nos um factor independente pelo facto das lipoproteínas ricas neste 

composto serem aterogénicas. 

Depois de uma breve apresentação dos diferentes constituintes bioquímicos 

dos colesterol, vamos agora estabelecer uma breve relação do colesterol e o 

processo aterosclerótico, principal causador das DCV. 

 
 

2.2 – Colesterol, Aterosclerose e Doenças Cardiovasculares  

 

A aterosclerose refere-se a um agrupamento de doenças caracterizadas por 

um espessamento seguido por um endurecimento ou fragilização das paredes 

arteriais englobando as placas de ateroma, reportando-se ainda ao conjunto das 

complicações que podem surgir na sequência da constituição destes depósitos 

nas artérias, prioritariamente nas artérias coronárias (Gennes, 1997).  

O colesterol é uma condição por si só da aterosclerose, no sentido que, 

abaixo de certo limiar, não há, ou só de forma raríssima há, ateroscleroses, 

quaisquer que sejam os outros factores de risco associados. Em contrapartida, 

quando se atingem taxas médias geralmente elevadas, sobretudo nos países 

desenvolvidos com hábitos alimentares desregrada, paga-se um pesado tributo 

à aterosclerose, que é então fortemente agravada pela hipertensão arterial, o 

tabaco, a diabetes e a obesidade (Cooper, 1988). 

Em relação ao sexo, a mulher, para a mesma taxa de colesterol, está melhor 

protegida contra riscos ligados à aterosclerose, o risco de mortalidade é nestas 

praticamente nulo antes dos 45 anos e, geralmente, só atinge 12% depois dos 

60 anos (Gennes, 1997). Todavia a principal diferença reside na protecção 

hormonal da parede arterial que provem da secreção hormonal específica dos 

ovários, nomeadamente dos estrogéneos (Gennes, 1997). Esta protecção 

hormonal diminui violentamente a partir da menopausa: isto explica, sem dúvida, 
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o facto de acidentes cardiovasculares sobreviverem mais tardiamente na mulher. 

A sobrelevação da fracção HDL do colesterol, natural da mulher, também 

intervém decerto nesta protecção, estando em parte igualmente sob o controlo 

das hormonas femininas (Gennes, 1997). 

Para que a demonstração do papel da hipercolesterolemia fique completa, é 

também necessário demonstrar que, baixando o colesterol, diminui igualmente a 

aterosclerose e as suas consequências. Com uma diminuição do colesterol em 

10%, os riscos de aterosclerose diminuíam 20% (Gennes, 1997).  

Na aterosclerose comum, considera-se que o processo de aterosclerose 

começa pelo menos 20 anos antes da primeira manifestação clínica. Uma vez 

iniciado, o processo não é forçosamente irreversível no caso da lesão se 

encontrar no seu estado “jovem”. Diz-se que uma lesão é jovem enquanto é 

constituída por células cheias de colesterol, como macrófagos e certas células 

musculares, e enquanto ainda há proliferação dessas células. A lesão torna-se 

velha quando intervêm a cristalização do colesterol fora da célula, o 

endurecimento por fibrose da superfície da placa e, em seguida, a calcificação 

dos depósitos (Gennes, 1997). 

 

 

2.3 - Metabolismo das lipoproteínas e do colesterol 

 

As trocas e transferências de constituintes são contínuas entre as 

lipoproteínas plasmáticas e os tecidos, tal como se verifica nas trocas e 

transferências do colesterol livre e fosfolípidos entre células e o plasma, nas 

quais as HDL-C desempenham um papel importante (Cooper, 1988). 

 
 

2.3.1 - As Apoliproteínas 
 

Devido aos progressos bioquímicos dos lípidos evidenciados nos finais dos 

anos 70 e início dos anos 80, verificou-se que os níveis de lipoproteínas não são 
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o factor mais importante na sua relação com as doenças cardiovasculares, mas 

sim as partes proteicas das lipoproteínas (as apoliproteínas) (Breslow, 1985 cit. 

Twisk, 2000). As suas apoliproteínas mais importantes são a Apo A1, a qual é a 

maior componente proteica das HDL-C, por isso assumida como protectora em 

relação às doenças cardiovasculares, e a Apo B, a qual é a maior componente 

proteica das LDL-C e por isso assumida como aterogénica (Riesen et al.., 1980; 

Hamsten et al., 1986).  

Mais tarde em relação às lipoproteínas foi descoberta a Lp(a), a qual possui 

propriedades semelhantes à LDL-C e apresenta-se como um factor de risco 

independente para as doenças cardiovasculares (Armestrong et al., 1986; Marai 

et al, 1986). A Lp(a) é, ao contrário da LDL-C, quantitativamente determinada 

geneticamente (Hasstedt e Wiliams, 1986 cit. Twisk, 2000). 

 

 

2.3.2 - Composição e metabolismo dos quilomicra 
 

Os quilomicra são derivados pela absorção intestinal de triglicerídeos 

exógenos (Durstine e Moore, 1997). Apresentam elevado conteúdo de 

triglicerídeos (80-90%) e as apoproteínas constituintes são essencialmente, Apo 

C, Apo B a Apo E (Fredrickson et al., 1967).  

Os quilomicra, lipoproteínas ricas em triglicerideos, são formados na mucosa 

intestinal a partir de gorduras exógenas (ingeridos na dieta), uma vez no sangue 

são enriquecidos de proteína C em contacto com as HDL são hidrolisados pela 

Lipoproteína Lipase (LPL) que se encontra na superfície dos endotélios dos 

vasos sanguíneos dos diversos tecidos periféricos, em particular no tecido 

adiposo (Robinson e Wring, 1971). 

Partes degradados desta poliproteína, designados de “restos de quilomicra”, 

provavelmente, possuem algum potencial aterogénico. 
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2.3.3 - Composição e metabolismo das VLDL 
 

As VLDL possuem uma elevada percentagem de triglicerídeos (~50%) e 

cerca de 20% de colesterol (Cooper, 1988). 

As VLDL, ricas em triglicérideos, contêm cerca de 10-15% do CT (Colesterol 

Total) e são sintetizadas pelo fígado e acessoriamente pelo intestino, são os 

precursores das LDL e são o primeiro transporte dos triglicéridos endógenos 

(Durstine e Moore, 1997).  

As VLDL e os quilomicra têm características em comum, sendo ambas 

definidas como lipoproteínas ricas em triglicerídeos, a função das VLDL é a de 

transportar os triglicerídeos endógenos para a periferia, enquanto que os 

quilomicra fazem o transporte dos glicéridos exógenos provenientes da absorção 

intestinal (Barreiros, 1985). 

 

 

2.3.4 - Composição e metabolismo das LDL-C 
 

As LDL-C são ricas em triglicerídeos, fosfolípidos e colesterol esterificado 

(Eisenberg, 1973; Avogaro, 1979) e transportam sobretudo colesterol (~45%), 

contendo ainda fosfolípidos e triglicerídeos (Stein, 1976). 

As LDL-C constituem cerca de 60-70% do CT. Esta é constituída pela 

apoliproteína, designada de Apo B-100 (Apo B) (Barreiros, 1985). 

Os locais mais importantes para o catabolismo das LDL-C encontram-se nos 

tecidos extra-hepáticos (células musculares lisas, adipocitos, células endoteliais 

e fibroblastos que dispõem de receptores de membrana) (Fruchart, 1983). 

As LDL-C representam o estado final do catabolismo do colesterol VLDL e 

são o principal transportador do colesterol até às células periféricas (Durstine e 

Moore, 1997). São pequenas e densas o suficiente para se ligarem às 

membranas do endotélio (revestimento interno dos vasos sanguíneos). Por esta 

razão, as LDL-C são as lipoproteínas responsáveis pela aterosclerose – 

deposição de placas lipídicas (ateromas) nas paredes das artérias. 

Consequentemente, níveis elevados de LDL-C estão associados com os altos 
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índices de doenças cardiovasculares (Lipid Research Clinics Program, 1984; 

Gennes, 1997). A robusta relação ente o CT e as doenças cardiovasculares, 

encontradas nos estudos epidemiológicos, evidenciam níveis elevados de LDL-

C, como um forte factor de risco, pois grande parte do CT está contido nestas 

lipoproteínas. As LDL-C fixadas por receptores específicos que reconhecem a 

Apo B, a qual tem a função de vincular a LDL-C adequadamente ao receptor, 

entram na célula por endocitose, sofrendo posteriormente, segundo uma 

hidrolise lisosomal sendo os aminoácidos e o colesterol livre libertados no 

citoplasma celular (Cooper, 1988). 

Níveis de LDL-C abaixo dos 25-60 mg/dl são fisiologicamente suficientes e 

níveis acima dos 100 mg/dl são considerados aterogénico (Brown e Goldstein, 

1986). Níveis de LDL-C <100 mg/dl durante a vida estão associados a um baixo 

risco de doenças cardiovasculares (nível óptimo). Mesmo com níveis perto do 

óptimo (100-129 mg/dl), são evidentes fenómenos de ocorrência aterosclerótica, 

os níveis de borderline (elevados) correspondem a 130-159 mg/dl e o processo 

aterosclerótico é significativo; os níveis considerados elevados encontram-se 

nos 160-189 mg/dl e muito altos >190 mg/dl sendo o processo aterosclerótico 

marcadamente acelerado (Law, 1999).  

 

 

2.3.5 - Composição e metabolismo das HDL-C 
 

As HDL-C são constituídas por 50% de apoproteínas, 30% de fosfolípidos e 

18-20% de colesterol. As HDL-C podem ainda ser fraccionadas em HDL2-C e 

HDL3-C, apresentando composição diferente, quer quanto à parte lipídica, quer 

quanto à proteica (Gotto e DPhil, 1983). 

As HDL-C perfazem 20 a 30% do CT e são sintetizadas no fígado e intestino 

(Sezilla et al., 1976; Hamilton, 1978). As HDL-C estão envolvidas no transporte 

inverso do colesterol, ou seja, transportam o colesterol endógeno de volta para o 

fígado (Cooper, 1988). O nível elevado de HDL-C está, assim, inversamente 

correlacionado com o factor de risco das doenças cardiovasculares (Cooper, 

1988; Gennes, 1999). 
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As HDL-C plasmáticas apresentam a Apo E como componente de menor 

importância, sendo o seu péctido determinante a Apo A, nomeadamente a A1 

que é adquirido das lipoproteínas ricas em triglicerídeos (Cooper, 1988).  

Existe um forte consenso nas evidências epidemiológicas que baixos níveis 

de HDL-C (<35 mg/dl) aumentam a ocorrência de episódios cardiovasculares, 

assim como, os casos de mortalidade e mobilidade (Gordon et al, 1989; Wilson 

et al., 1998). Já Gennes (1997) faz uma distinção nestes níveis em função do 

sexo, ou seja, este é excessivamente baixo no homem se for inferior a 35 mg/dl 

e na mulher se inferior a 45 mg/dl. 

Evidências demonstram que a diminuição de 1% nas HDL-C está associada 

com 2-3% de aumento do risco das doenças cardiovasculares (Gordon et al, 

1989). Contudo, a relação entre níveis baixos de HDL-C e a ocorrência de 

episódios cardiovasculares ainda não se encontra totalmente elucidado. Alguns 

dados recentes referem que baixos níveis de HDL-C estão correlacionados com 

a presença de outros factores aterogénicos, nomeadamente elevados níveis de 

triglicerídeos e de partículas densas de LDL-C.  

 

 

2.3.6 - Metabolismo do colesterol 
 

Segundo Gennes (1997) o colesterol tem duas origens: 

-exógeno: sendo este absorvido no intestino, a partir dos alimentos, sob a 

forma essencialmente livre, é esterificado pelo enterocito e secretado no plasma 

sob a forma de quilomicra e de VLDL. 

-endógena: numerosos tecidos do organismo são ricos em colesterol porque 

todas as células nucleares dos mamíferos são capazes de o sintetizar, mas são 

os tecidos hepáticos e intestinal que desempenham o maior papel no 

metabolismo deste composto. 

Na membrana das células destes tecidos, um receptor específico acolhe a 

LDL-C e entra com esta na célula, onde são degradados em aminoácidos, 

ácidos gordos e colesterol livre. Este último é de imediato utilizado para 
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renovação do colesterol das membranas celulares ou é armazenado (Moinet, 

1984 cit. Barreiros, 1985).  

O colesterol “velho” e o excedente é captado pelas HDL-C que, como já 

vimos, têm a principal função de conduzir aquele ao fígado depois de 

esterificado graças à acção da LCAT. 

Uma vez chegado ao fígado, três possibilidades são encaradas quanto ao 

seu futuro (Akanuma e Glomset, 1986): 

-a reutilização para a formação de HDL-C neoformadas ou a transferência 

para outras lipoproteínas; 

-a eliminação sem transformação do colesterol das HDL em colesterol biliar; 

-a eliminação directa pela bílis ou na digestão intestinal dos lípidos depois da 

transformação em ácidos biliares. 

No concernente aos limites de colesterol estabelecidos Gennes (1997) 

refere-nos que entre os 20 e os 30 anos não devem ser ultrapassados os 200 

mg/dl de sangue, pelo que, logo que este limiar seja excedido, o risco multiplica-

se por 2; ultrapassando os 250 mg/dl multiplica-se por 4 e assim 

sucessivamente. Por outro, lado é necessário modelar este limiar em função da 

idade, somando-lhe uma certa margem: 180 mg/dl na criança com idade inferior 

a 15 anos; 220 a 230 mg/dl no adulto com mais de 30-40 anos; 240 a 250 mg/dl 

depois dos 50-60 anos (Gennes, 1997). 

O estabelecimento da relação CT/HDL-C, que não deve exceder 4,5 na 

Europa e 5 nos Estados Unidos, é pois, um meio simples e eficaz de avaliar a 

amplitude do risco relativamente à ameaça de aterosclerose. 

Assim, podemos referir que existem duas fracções do colesterol, veiculadas 

por apoproteínas diferentes. Uma destas fracções pode depositar-se nas artérias 

consistindo, desta forma, o grande responsável pelo processo aterosclerótico, é 

o colesterol LDL, proveniente dos seus precursores, o colesterol VLDL e IDL, 

transportado pela apoproteína B. O colesterol LDL é por vezes designado de 

“mau” colesterol, na realidade só é nocivo quando existe em excesso. A outra 

fracção, o HDL-C, pelo contrário, parece ter por função drenar os tecidos e as 

artérias a fim de transportar o seu colesterol até ao fígado, sendo desta forma 

considerado um factor preventivo das DCV. 
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Kannel (1995b) afirma que determinados padrões vida como a alimentação, 

a AF, o tabagismo, o abuso do álcool assumem um papel determinante na 

mortalidade prematura, nomeadamente através das doenças cardiovasculares. 

Assim torna-se pertinente estabelecer a relação e influência da prática de AF 

nos diferentes compostos do colesterol. 

 

2.4 – Exercício Físico e valores Lipídicos e Lipoproteicos 

 

NIH Consensus Development Conference (1985) refere a importância dada 

aos níveis elevados de LDL-C como factor de risco independente nas doenças 

coronárias. Já em 1993, a mesma conferência refere que o nível de HDL-C é um 

factor de risco independente das doenças cardivasculares, em que valores 

baixos estão associados a um risco elevado enquanto valores elevados 

demonstram um efeito preventivo. Por outro lado, não existe um consenso em 

considerar os níveis de TG como um factor de risco independente nas doenças 

coronárias, apesar das evidentes relações inversas com o nível de HDL-C, ou 

seja, este determina os níveis de HDL-C e LDL-C, em que altos níveis de TG 

propiciam maior formação de LDL-C, a fracção mais agressiva do colesterol. 

Wood e Haskel, (1977 cit. Stefanick, 1997) verificaram que mulheres e 

homens activos (24 ou mais Km/semana) possuíam altos níveis de HDL-C, 

baixos níveis de LDL-C de colesterol total, baixos níveis de TG e baixo 

percentual de gordura corporal em relação ao grupo de controlo da mesma 

idade e sedentários. A partir desta constatação outros estudos vieram corroborar 

tais asserções, demonstrando que homens e mulheres adultos e idosos, 

praticantes regulares de actividade física, possuíam valores de HDL-C cerca de 

20% a 30% superiores comparativamente ao grupo de controlo sedentário 

(Durstine et al., 1994; Stefanick, 1994; Stefanick e Wood, 1994). 

Alguns estudos têm demonstrado que a AF regular aumenta os níveis 

plasmáticos de HDL-C e diminui a razão CT/HDL-C, os níveis de LDL-C e as 

concentrações de TG (Haskell, 1984; Durstine et al., 2001). 
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Baixos níveis de TG e de VLDL-C são evidenciados em adultos activos em 

contraste com inactivos. Contudo, isto é menos consistente nas mulheres, as 

quais possuem tendências de possuírem menor nível de TG e de VLDL-C em 

relação aos homens, independentemente dos níveis de actividade física 

(Durstine e Haskell, 1994; Stefanick, 1994; Stefanick e Wood, 1994). 

Existem evidências que a perda de massa gorda através do exercício é o 

maior factor para o incremento dos níveis de HDL-C (Stefanick, 1993). Uma 

possível explicação para estes resultados encontrados nos estudos em relação 

aos incrementos nos valores de HDL-C, em homens versus mulheres, é que os 

homens possuem uma maior tendência para perder peso através do exercício 

aeróbio do que as mulheres (Stefanick, 1997). Por outro lado, tal como já foi 

referido anteriormente, as mulheres, antes da menopausa, já possuem valores 

superiores de HDL-C (Gennes, 1997). 

A gordura abdominal parece ser um factor particularmente importante, 

associado à perda de peso, para o incremento dos valores de HDL-C (Stefanick, 

1993). Isto pelo facto dos homens, na sua generalidade, possuírem uma porção 

de excesso de gordura visceral em relação às mulheres, a influência da AF 

sobre essa porção de gordura pode ser a principal regra nas diferenças 

verificadas entre o homem e a mulher no que respeita aos efeitos do exercício 

sobre as lipoproteínas (Stefanick, 1997). 

Incrementos nos valores de HDL-C foram igualmente verificados, em relação 

ao grupo de controlo, em indivíduos inicialmente com excesso de peso que se 

propuseram perder peso através da restrição calórica sem alterações nos seus 

hábitos físicos ou propondo-se a aumentar os níveis de exercício aeróbio sem 

alterações na sua dieta (Wood et al., 1988 cit. Stefanick, 1997). Estas evidências 

sugerem a perda de peso como componente essencial na melhoria dos níveis 

de HDL-C através do exercício.  

Vários estudos têm-se debruçado em analisar a quantidade de exercício 

realizado e as suas repercussões nos valores dos lípidos (Stefanick 1997, 

Williams e Moussa, 1995). Nestes estudos, verificou-se, em ambos os sexos, 

que à medida que a distância percorrida, a frequência e a duração dos 

exercícios aumentavam, o mesmo sucedia com os níveis de HDL-C, 
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evidenciando uma relação de “dose-resposta”. Em ambos os estudos os níveis 

de HDL-C eram significativamente elevados em relação aos sedentários e 

indivíduos activos com baixos volumes de actividade por semana.  

Assim, parece que a prática de AF promove alterações favoráveis nas 

concentrações plasmáticas das lipoproteinas, nomeadamente na elevação dos 

níveis de HDL-C e diminuição dos TG, estando estas alterações fortemente 

correlacionadas com a perda simultânea de peso. 

 

 

2.4.1 - Efeitos do Exercício Físico sobre os níveis de HDL-C e de TG 
 

Segundo Stefanick e Wood (1994), os diferentes estudos têm demonstrado 

quer o homem quer a mulher, praticantes regulares de AF são indivíduos mais 

magros e apresentam altos níveis de HDL-C em relação aos seus pares 

sedentários. Segundo Durstine et al. (2001) apesar de existirem algumas 

evidências de que os indivíduos com baixos níveis de HDL-C no início do treino 

físico são os que beneficiam com um maior aumento desta liproproteína, a 

verdade é que o exercício físico parece ser mais efectivo no aumento das HDL-

C nos indivíduos com níveis normais ou altos deste composto antes do treino. 

Quando os níveis de HDL-C são significativamente elevados após o treino físico, 

geralmente a amplitude oscila entre os 2 e os 8mg/dl correspondendo a 4 a 22% 

isto, quer nos homens, quer nas mulheres (Durstine et al., 2001).  

Haskell (1994), refere-nos que quando indivíduos sedentários iniciam a 

prática de AF aeróbia regular, os aumentos nos níveis de HDL-C que ocorrem 

são proporcionais ao volume da actividade, ou seja, existe um paralelismo “dose 

resposta” até um certo limite sendo o limite máximo na elevação de HDL-C, que 

se consegue obter com o exercício, de cerca de os 4mg/dl (Stefanick e Wood, 

1994). Em relação ao volume, Durstine et al. (2001) referem-nos que são 

necessários pelos menos 1200 Kcal dispendidos através da AF por semana para 

aumentar os níveis de HDL-C no homem e na mulher. Correntemente, não 

existem evidências na literatura do exercício físico que mostrem de forma clara 

qual a intensidade de exercício que promova alterações evidentes nos níveis de 
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HDL-C, podendo ser argumentado que a energia dispendida ou volume de 

treino, quando bem controlados, parecem ser factores mais importantes do que 

a intensidade do exercício, a qual parece não mostrar influência nas alterações 

de HDL-C no homem e na mulher (Durstine et al., 2001). 

Ferguson et al (1998) comparando com os valores de HDL-C, avaliados 

antes e imediatamente após o exercício verificaram que estes foram 

significativamente elevados após 24 horas em sessões com um dispêndio 

energético de 1100; de 1300 e de 1500 Kcal em atletas treinados. As 

concentrações foram também elevadas após 48 horas depois de sessões com 

dispêndio energético de 1500 Kcal. Já em sessões com de 800 Kcal não se 

verificaram alterações nas concentrações destas lipoproteínas. Evidenciando-se 

a necessidade de uma sessão de actividade física com um dispêndio energético 

de pelo menos de 1100Kcal para se solicitar o aumento nas concentrações da 

HDL-C.  

O aumento de HDL-C, parece ser devido à maior vida média destas 

partículas, que resultará do seu menor catabolismo. Isto porque o exercício 

diminui a actividade da lípase hepática, enzima que cataliza o HDL-C, 

transformando a fracção HDL-2 em HDL-3, sendo a primeira a mais protectora. 

Por outro lado, a actividade física também aumenta a actividade da enzima 

LCAT (Lecitina-Colesterol-Acil-Transferase), a qual promove a transferência de 

ácidos gordos, desde a lecitina e do colesterol esterificado, para a produção de 

HDL-C (Pérez e Cros, 1996). O último mecanismo subjacente ao aumento do 

HDL-C corresponde ao aumento da actividade da LPL, que ao catalisar as 

partículas VLDL, fornece substrato ao fígado para a síntese de HDL-C (Barata, 

1997). 

Desta forma podemos verificar que apesar da influência da AF sobre o CT 

ser diminuta, aquela promove melhorias substanciais na razão CT/HDL-C, sendo 

esta um excelente indicador de factor de risco quando elevada (Barata, 1997).  

Tal como foi referido anteriormente, existem controversas em relação à 

intensidade de exercício adequada para a melhoria dos valores da HDL-C. 

Duncan et al. (1991) em mulheres de meia-idade após um treino de 24 

Km/semana formando 3 grupos com intensidade diferentes: andar a pé (4,8 
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Km/h), andar activo (6,4 Km/h) e marcha aeróbia (8 Km/h), não verificaram 

diferenças significativas nos aumentos dos níveis de HDL-C nas diferentes 

intensidades estudadas. Este facto remete-nos que mudanças benéficas na 

saúde parecem encontrar-se mais associadas ao volume ou à quantidade de 

actividade do que à intensidade. Assim para benefícios na saúde, parece ser 

mais importante promover o aumento no volume da actividade (duração e 

frequência) a uma intensidade moderada que o aumento da intensidade acima 

daquele nível moderado (em função da capacidade de cada pessoa) (Haskell, 

1994).  

Por outro lado, o tempo dispendido na prática, por semana, está fortemente 

associado com os níveis de HDL-C, podendo evidenciar-se uma relação 

positivamente o volume e mudanças positivas nos lípidos e lipoproteínas 

(Durstine et al., 2001), evidenciando que a duração, preferencialmente à 

intensidade, é aquela que promove mudanças lipídicas mais favoráveis, isto, 

especialmente para as mudanças verificadas nos níveis de HDL-C induzidas 

pelo exercício (Durstine et al., 2001). 

Davis et al (1992) em atletas treinados não verificaram diferenças na 

concentração de HDL-C ou qualquer outra lipoproteína mensurada após 

sessões de exercício de 60 minutos (alta intensidade) e de 90 minutos (baixa 

intensidade) sendo a dieta e a energia dispendida a semelhante. Depreendendo-

se que sessões de exercício agudo com duração de <90 minutos, 

independentemente da intensidade, não promovem alterações nos lípidos 

plasmáticos, nas lipoproteínas e apoliproteínas em homens fisicamente activos e 

que possuem uma elevada concentração inicial de HDL-C. 

Nos indivíduos idosos o tempo requerido para se obter modificações nos 

níveis de HDL-C é superior a um ano e parece relacionar-se com alterações nos 

índices de massa corporal nos homens e com o índice da cintura nas mulheres 

(King et al., 1995).  

No respeitante aos TG, apesar de não existir consenso na literatura, parece 

que a hipertriglicémia por si só não confere um incremento do risco 

cardiovascular, contudo influencia indirectamente nos níveis e na composição 

das partículas de HDL-C e LDL-C (Pérez e Cros, 1996). Níveis mais baixos de 
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TG favorecem uma menor formação de LDL-C, as quais estão associadas a um 

maior risco aterosclerótico (Pérez e Cros, 1996).  

Sabe-se que os desportistas, sobretudo os de desportos de resistência 

tendem a possuir níveis mais baixos de TG quando comparados com indivíduos 

sedentários (Wood e Haskel, 1977; Stefanick e Wood, 1994; Durstine e Haskell, 

1994). Durstine et al. (2001) refere-nos que a maior parte dos indivíduos 

sedentários possuirá uma redução de 7 a 20 mg/dl nos níveis de TG 

aumentando a sua actividade para um dispêndio de 1500 a 2200 Kcal por 

semana. Diminuições significativas nos níveis de TG, possuindo uma amplitude 

de 5 a 38 mg/dl correspondendo a 4 a 37%, têm sido verificados após o 

exercício físico nos homens, contudo este desiderato é menos frequente nas 

mulheres (Durstine et al., 2001).  

Assim, estes efeitos benéficos parecem ser mais evidentes no homem do 

que na mulher sendo os estudos que reportam a diminuição dos níveis de TG 

nas mulheres é menos frequentes do que nos homens. Durstine et al. (2001) 

referem que a relação entre a “dose-resposta” entre o exercício físico e as 

alterações nos níveis de TG pode não ser tão evidente na mulher, sem com isto 

afirmar, que apesar desta relação fraca, que o exercício não afecta os níveis 

plasmáticos na mulher. 

Ainda em relação ao sexo, Durstine et al. (2001) referem-nos que alterações 

favoráveis nos níveis de HDL-C e de TG são menos frequentes na mulher. 

Razões para esta menor consistência de resultados não são completamente 

claros, alguns factores fisiológicos e metabólicos puderam influenciar o 

metabolismo lipídico, tais como a menor massa muscular, a maior massa gorda, 

diferente distribuição da gordura corporal, as flutuações do ciclo menstrual, o 

uso de contraceptivos, a menopausa e a terapia hormonal após a menopausa 

parecem contribuir para a maior variância nas adaptações lipídicas ao exercício. 

Os efeitos sobre os TG tanto se verificam em resposta aguda como crónica 

ao esforço. O efeito da AF sobre os TG é proporcional à dose em que é 

praticada e dá-se mediante o aumento da actividade da LPL, provocada pelo 

exercício, tanto nos músculos como no tecido adiposo, proporcionando mais 

substrato para a formação de HDL-C (Pérez e Cros, 1996; Barata, 1997). 
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Independentemente da resposta aguda depois de uma sessão de treino, é 

necessário um volume de treino mínimo para promover alterações benéficas 

neste composto lipídico, o qual, parece ser similar ao necessário para o HDL-C, 

ou seja pelo menos 1200 Kcal por semana (Durstine et al., 2001). 

A redução do peso corporal ou de massa gorda parece não ser um requisito 

fundamental da AF para produzir alterações favoráveis nos níveis de TG, bem 

como de HDL-C, quer no homem, quer na mulher. As alterações nessas 

características físicas parecem não influenciar a magnitude ou direcção das 

alterações destas fracções lipoproteicas (Durstine et al., 2001). No homem as 

alterações favoráveis nestes lípidos ocorrem com igual frequência quando o 

peso corporal ou massa gorda são reduzidas (Raz et al., 1988; Duncan et al., 

1991) ou quando não são alteradas pelo exercício (Aellen et al., 1993). De igual 

modo, nas mulheres as alterações nos níveis de TG e de HDL-C ocorrem muitas 

na ausência de perda de peso ou de massa gorda (Durstine et al., 2001). 

Para além das variações em relação ao sexo, também em relação à idade, 

existem variações nas alterações de TG e HDL-C após treino, onde os efeitos 

positivos na população idosa requer períodos longos de treino (Durstine e 

Haskell, 1994;. King et al., 1995). Tal como verificou King et al. (1995) ao 

observar incrementos significativos nos valores de HDL-C só depois de mais um 

ano adicional de treino, na mesma amostra, numa população de idosos de 

ambos os sexos.  

Assim, podemos referir que a maioria dos estudos demonstra que quer nos 

homens, quer nas mulheres, que praticam AF regularmente, para além de serem 

muito mais magros, apresentam baixos níveis de TG e nos níveis de VLDL-C em 

relação aos seus parceiros sedentários.  

Assim, em jeito de síntese, podemos referir que o exercício regular promove 

alterações benéficas nos níveis de HDL-C e TG, quer no homem, quer na 

mulher, sendo o efeito do exercício no HDL-C similar em ambos os sexos, 

contudo, nos índices de TG, as alterações são comummente mais reportadas 

nos homens. Por outro lado, alterações no peso corporal ou na massa gorda 

parece não ser uma condição necessária para a existência de alterações 

favoráveis nos HDL-C e TG. O volume de treino necessário para promover as 
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mesmas alterações positivas consiste em ≥ 1200 Kcal por semana em ambos os 

sexos no HDL-C e no TG no Homem. Actualmente, considerações sobre a 

diminuição dos níveis de TG na mulher ainda não está estabelecido a partir da 

literatura do exercício físico. 

 

 

2.4.2 - Efeito do Exercício Físico nos níveis de CT e LDL-C 
 

No respeitante ao CT a literatura não é concisa quanto às diferenças entre 

indivíduos activos e não activos (Pérez e Cross, 1996). Por outro lado, alguns 

estudos têm observado baixos níveis de CT e LDL-C em indivíduos activos 

versus indivíduos inactivos (Durstine e Haskell, 1994; Stefanick, 1994).  

O mesmo acontece nas concentrações de LDL-C, em que os estudos sobre 

a acção do exercício físico sobre este composto bioquímico não têm sido 

consistentes (Stefanick, 1997; Pérez e Cros, 1996). 

Na generalidade dos estudos, mudanças significativas nos níveis de TC e 

LDL-C não são geralmente observadas com a prática de exercício físico 

(Durstine et al., 2001). Contudo, alguns estudos têm demonstrado níveis baixos 

de TC e LDL-C em pessoas activas versos pessoas inactivas (Durstine e 

Haskell, 1994; Superko, 1991), existindo dados com diminuições baixas (5% a 

10%) estando este efeito relacionado com a perda de peso concomitante, obtida 

com o exercício (Peltonen et al., 1981; Superko, 1991). No entanto, também não 

existe um consenso na literatura de que a perda de peso e de massa gorda são 

requisitos fundamentais para se verificarem alterações nos níveis de TC e LDL-

C (Durstine et al., 2001). 

Baixos níveis nas concentrações de LDL-C pequenas e densas, a fracção 

mais aterogénica das LDL-C, foram verificados em fundistas versus sedentários 

(Williams et al., 1985), já outros estudos não reportam o mesmo (Wood et al., 

1983). Quando se verificam alterações, promovidos pela AF, nestes compostos 

lipídicos, estes valores encontram-se entre os 4 a 7%, quer no homem, quer na 

mulher. De um modo geral, estas alterações encontram-se associadas com 

programas de exercício físico que exijam um dispêndio energético superior a 
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1200 Kcal por semana (Grandjean et al., 1996 cit. Durstine et al., 2001). 

Programas de exercício que promovam o dispêndio desta quantidade de calorias 

são mais efectivos em baixar os níveis de TC e LDL-C em indivíduos 

previamente sedentários em relação a indivíduos treinados, mesmo após o 

aumento do volume de treino nestes últimos (Barr et al., 1988 cit. Durstine et al., 

2001).  

Por outro lado, tal como para as HDL-C, a intensidade do exercício parece 

não ser determinante para as alterações nos níveis de TC e LDL-C (Durstine et 

al., 2001). 

Segundo Stefanick e Wood (1994) os estudos transversais não podem 

providenciar uma evidência de causalidade, pois as diferenças genéticas 

também terão de ser consideradas. Segundo os mesmos autores os atletas de 

resistência possuem uma maior proporção de fibras musculares do tipo I (fibras 

vermelhas), as quais possuem níveis mais elevados da enzima LPL de cuja a 

acção resulta mais substrato para a formação de HDL-C e diminuição dos TG. 

Por outro lado, a variação dos valores lipídicos, também depende do músculo 

específico treinado. Kiens e Lithell (1989, cit. Stefanick, 1997) aplicando um 

programa de treino de resistência aeróbia num dos membros inferiores 

(extensão do joelho) na mesma pessoa, verificaram aumentos de 70% na LPL 

no membro treinado relativamente ao não treinado, no qual se verificou um 

aumento marcado de VLDL e TG, enquanto no membro treinado se verificaram 

aumentos significativos de HDL-C. 

Em relação à complementaridade entre o exercício físico e da dieta 

alimentar, Stefanick et al. (1998) verificaram, em adultos idosos com 

dislipidemias que sofreram uma intervenção terapêutica ao nível da dieta 

alimentar e da prática de actividade física, reduções significativas nos níveis de 

LDL-C em relação ao grupo de controlo que não sofreu qualquer intervenção. 

Contudo, os mesmos autores não verificaram alterações significativas entre o 

grupo que sofreu intervenções terapêuticas apenas na sua dieta e o grupo de 

controlo, enfatizando o contributo da actividade física para o tratamento de 

níveis elevados de LDL-C. 
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Em jeito de conclusão, podemos referir que a muitos dos estudos 

evidenciam-nos níveis baixos de LDL-C em indivíduos treinados em contraste 

com os seus pares sedentários, por outro lado a generalidades dos estudos que 

aplicam programas de treino são incapazes de demonstrar reduções 

significativas no LDL-C. 

Resumindo, podemos referir que a AF e desportiva não promove, na maioria 

dos estudos, alterações nos níveis de CT e LDL-C, e quando promove estas não 

vão além de 4 a 7%, quer no homem, quer na mulher. Reduções nestas 

fracções lipídicas ocorrem com maior frequência em amostras previamente 

sedentárias e quando o dispêndio energético da AF ultrapassa as 1200 Kcal por 

semana. Alterações no peso corporal ou massa gorda, assim como, a 

intensidade do exercício não parecem constituir-se como factores importantes 

para promoverem modificações no CT e LDL-C. 

 

 

2.4.3 – Prescrição de um programa de treino 
 

Depois de efectuar-mos uma análise bibliográfica da influência da AF na 

prevenção das DCV, em geral e nos níveis dos diferentes compostos 

bioquímicos do colesterol, em particular, torna-se pertinente a análise 

bibliográfica das considerações fundamentais a contemplar num programa de 

treino, com o intuito de perseguir alterações positivas nos compostos 

lipoproteicos. 

Tendo a prescrição de exercício físico o principal objectivo de aumentar o 

gasto calórico, a selecção das actividades deve ter em conta o gasto calórico 

implícito nas diferentes actividades, e a capacidade funcional do indivíduo 

(Pérez e Cross, 1996). 

Assim, a AF para que possa repercutir-se positivamente deverá ter as 

seguintes características (Pérez e Cross, 1996; Barata, 1997): 

-Tipo de exercício: Recomendam-se principalmente exercícios aeróbios 

baseados em movimentos rítmicos que impliquem a exercitação dos grandes 

grupos musculares, reforçados com exercícios de resistência, flexibilidade e de 
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força nos mais jovens e com exercícios de baixo impacto osteoarticular em 

populações mais idosas. Cada sessão deve incluir uma fase de aquecimento e 

uma fase de “retorno à calma” progressivo. Em pessoas com idade avançada 

recomenda-se a inclusão de exercícios que reforcem a musculatura que rodeia 

as articulações no sentido de prevenir leões. 

-Frequência: Pode realizar-se em uma ou várias sessões diárias, 

recomendando-se um mínimo de 3 dias por semana, sendo o número ideal de 5 

por semana.  

-Intensidade: Recomenda-se uma intensidade moderada (50-75% do VO2 
máx. ). 

-Duração: quanto maior consistir a energia consumida por sessão e quanto 

maior for a duração desta, maior será a possibilidade de obter alterações 

substanciais. Recomendam-se sessões de 20-60 minutos sem contar com os 

períodos de aquecimento e de “retorno à calma”, podendo esta ser dividida em 

mais do que uma sessão diária. 

-Progressão: O programa deve incluir uma fase inicial de baixa intensidade 

cuja a duração dependerá da capacidade de adaptação do indivíduo. A 

progressão realizar-se-à aumentando paulatinamente a duração e a intensidade 

até chegar à fase de manutenção (“plateau” de melhoria não ultrapassável, a 

partir do qual, novos aumentos na carga de treino apenas se traduzirão em 

melhorias da condição física), sendo, inicialmente, preferíveis incrementos na 

duração. 

-Supervisão: a supervisão não é globalmente necessária, contudo, é 

importante em pacientes com antecedentes de DCV. Outros critérios para uma 

supervisão mais controlada incluem história de ocorrência de arritmias durante o 

exercício, insuficiência cardíaca, artropatias e transtornos psicológicos. 

 

2.5 – Lípidos e Lipoproteínas na população idosa 

 

Nas estatísticas Norte-Americanas a percentagem de mortalidade atribuída à 

doença cardiovascular (coronária ou cerebrovascular) aumenta com a idade, 
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atingindo 58% nos indivíduos com 85 ou mais anos de idade. Nos idosos, a 

incidência de doença cardiovascular aterosclerótica é superior ao dobro da dos 

indivíduos de meia idade, sendo o acidente coronário agudo a principal 

manifestação da doença aterosclerótica (Kannell, 1998 cit. Clara e Pádua, 

1999). 

Em Portugal, a principal causa de mortalidade é o acidente vascular cerebral 

com 23662 mortes cerebrovasculares contra 9355 por doença isquémica em 

1996). Esta discrepância é ainda maior nos idosos acima dos 65 anos, com três 

vezes mais mortes por doença coronária e dez vezes mais por doença vascular 

cerebral (Murjal e Pádua 1998). 

Por cada década de vida a mortalidade cardiovascular duplica ou triplica 

(Kannell e Agostinho, 1995 cits Clara e Pádua, 1999). Contudo, apesar destes 

dados parecerem demonstrar um insucesso na prevenção, Clara e Pádua (1999) 

referem a transferência da incidência da doença coronária para grupos etários 

mais idosos com uma indiscutível vantagem sobre factores de risco. 

Durante a meia-idade, os níveis de CT, TG e LDL-C aumentam 

progressivamente atingindo os seus valores máximos (nos homens) 

aproximadamente aos 55 anos de idade (Heiss et al., 1980 cit. Giada et al., 

1995). Dedonder-Decoopman et al. (1980) verificaram que os níveis de VLDL-C, 

LDL-C e apo B eram similares nos homens e nas mulheres e aumentavam com 

a idade, já os níveis de HDL-C e apo A1 encontravam-se mais elevados na 

mulher e estáveis em relação à idade.  

Kannel (1995) refere, para motivos de saúde, que a literatura apela à 

necessidades de mais esforços para baixar os níveis de LDL-C a níveis de <100 

mg/dl e aumentar os de HDL-C. Indicações sugerem a intervenção terapêutica, 

quer para os homens, quer para as mulheres, para níveis de CT a partir de >225 

mg/dl e >240 mg/dl respectivamente e a partir >150 mg/dl e >160 mg/dl 

respectivamente para os níveis de LDL-C. O mesmo se deve proceder para um 

índice aterosclerótico de ≥5 para as mulheres e ≥5.5 para os homens, 

encontrando-se esta razão adequada à volta dos 3,5 (Kannel, 1995).  

Muitos estudos têm indicado que elevados níveis de HDL-C consistem num 

importante factor preventivo de episódios prematuros de DCV em populações 
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idosas (Corti et al., 1995; Barter, 2004; Curb et al., 2004). Ou seja, estudos têm 

identificado uma relação inversa entre os níveis de HDL-C e a prevalência de 

episódios cardiovasculares em populações idosas (Castelli et al., 1977; Kitamura 

et al., 1994). 

Sacco et al. (2001) verificaram que o aumento dos níveis de HDL-C está 

associado a uma redução significativa de um ataque isquémico no coração em 

idosos de diferentes etnias. Também Corti et al. (1995) verificaram que baixos 

níveis de HDL-C consistem num factor de risco para a ocorrência de episódios 

ou na reincidência de novos episódios cardiovasculares em idosos com idade 

superior a 70 anos. Por outro lado, os mesmos autores verificaram que já o CT é 

menos consistente na associação com a mortalidade por DCV. Ao compararem 

os indivíduos com um CT de pelo menos 240 mg/dl com o grupo de referência, 

ou seja, com um CT de 161 a 199 mg/dl, os mesmos autores observaram uma 

associação significativa de risco de DCV para as mulheres, contudo o mesmo 

não foi verificado para os homens. 

Contudo, Krumholz et al. (1994). verificaram pouca consistência na 

hipótese de que a hipercolesterolemia ou níveis baixos de HDL-C consistem 

num factor importante para todas as causas de morte, para a mortalidade por 

doença coronária, ou por hospitalização por enfarte cardíaco ou por angina de 

peito instável numa população com mais de 70 anos de idade.  

 

 

2.5.1 - Efeitos da AF nos perfis lipídicos e lipoproteicos na população 
idosa 

 
O exercício de reforço muscular tem demonstrado induzir benefícios no 

idoso, ao atenuar a degradação muscular aumentando a massa e a força 

muscular (Staron et al., 1994), aumentar a massa óssea (Evans, 1995) e 

melhorar a capacidade funcional e de equilíbrio (Nelson et al., 1994). Por outro 

lado, o treino aeróbio parece prevenir ou atrasar o desenvolvimento da 

hipertensão arterial, reduzindo a mesma em indivíduos hipertensos, melhorar a 

aptidão física e a percepção de saúde, aumentar a capacidade de realização 
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das actividades diárias e melhorar a capacidade cardiovascular diminuindo o 

risco cardiovascular (Dantas, 2003) uma das principais causas de morte do 

nosso país. 

Sendo a hipercolesterolemia o factor maior para a ocorrência de DCV, 

existem evidências que o exercício físico possui efeitos positivos nas 

lipoproteínas plasmáticas em sujeitos jovens (Durstine et al., 1994; Stefanick, 

1994; Stefanick e Wood, 1994). Contudo os efeitos do exercício neste factor de 

risco em populações idosas ainda não se encontra totalmente desvendado 

(Fahlman et al., 2002) tornando-se pertinente o estudo desta temática. 

Kostka et al. (1999) verificaram que os índices de Actividade Física (AF), nos 

homens, prediziam os níveis de CT, de LDL-C, na razão CT/HDL-C e na razão 

LDL-C/HDL-C. Dados semelhantes foram encontrados por Seals et al. (1984a) 

que verificaram valores mais baixos nos níveis de CT, LDL-C, TGs e na razão 

CT/HDL-C e um aumento significativo nos níveis de HDL-C em sujeitos idosos 

praticantes de AF aeróbia regular em comparação com os seus pares 

sedentários. 

Já Reaven et al. (1990 cit. Kastka et al., 1999) verificaram, em mulheres 

idosas, elevados níveis de HDL-C mas não verificaram diferenças significativas 

nos níveis do CT e LDL-C entre os indivíduos activos e inactivos. Por outro lado, 

alguns estudos não verificaram diferenças significativas nos constituintes 

lipídicos entre mulheres idosas moderadamente activas e sedentárias (Voorrips 

et al. (1991, cit Kostka et al, 1999) ou associações da AF com um perfil lipídico 

favorável em idosas pós-menopausa (Danielson et al. (1991, cit Kostka et al, 

1999). 

Num estudo com características longitudinais, Kastka et al. (1999) ao 

avaliaram a influência da variação na AF habitual nos níveis lipoproteicos em 

idosos, os autores não verificaram qualquer indicação na variação dos 

lipoproteica correlacionada com a mudança absoluta e relativa dos índices AF, 

quer na totalidade da amostra, quer quando distinguidos pelo seu género. 

Fonong et al. (1996) num estudo em homens e mulheres idosos e saudáveis 

submetidos a um programa de treino durante 2 meses, verificaram que 

exercícios de pequena duração que necessitam de um dispêndio energético 
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inferior a 900 Kcal por semana, apesar do aumento significativo do VO2 máx. e na 

ausência de perda de peso, falham na interferência dos níveis de HDL-C. 

Deduzindo que variações nos níveis de AF e aumentos no VO2 máx. não são 

predictores dos níveis de HDL-C em idosos saudáveis. Os mesmos autores 

verificaram que a adiposidade abdominal, a dieta de hidratos de carbono e de 

álcool são predicadores significativos das variações dos níveis de HDL-C. 

Seals et al. (1984b) observaram que um programa de treino de seis meses a 

60% da frequência cardíaca teórica máxima, não promoveu alterações no perfil 

lipídico, enquanto o prolongamento do mesmo programa a 80-90% da 

frequência cardíaca máxima, se verificaram aumentos nos níveis de HDL-C e 

diminuições nos níveis de CT e na razão CT/HDL-C em idosos saudáveis. 

Dados os factos, os autores sugerem a necessidade de um limiar elevado na 

intensidade de exercício requerido para se obterem alterações significativas no 

perfil lipídico em idosos. 

No mesmo sentido, King et al. (1995) verificaram aumentos significativos nos 

níveis de HDL-C apenas 2 anos de um programa de treino aplicado a homens e 

mulheres com idades compreendidas entre 50-65 anos, não tendo observado 

quaisquer melhorias no primeiro ano do mesmo treino. Estes resultados 

sugerem a necessidade de um longo período de tempo para induzir alterações 

nos perfis lipídicos. 

Os resultados de Nieman et al. (1993, cit Kostka et al., 1999) mostraram que 

mulheres idosas magras e possuidoras de uma elevada condição física 

possuem níveis baixos de TGs e altos de HDL-C quando comparadas com os 

seus parceiros sedentários. 

Whitehurst e Menendez (1991) num programa de 8 semanas de marcha 

rápida a cerca de 70-80% da FCmáx. observaram aumentos significativos nos 

níveis de HDL-C e uma diminuição nos níveis de TGs e na razão CT/HDL-C em 

mulheres idosas. Num estudo longitudinal, durante 9 meses em idosos com 

hipertensão arterial e com episódios de doenças cardiovasculares: Motoyama et 

al., (1995) verificaram que intensidades baixas de treino promoveram aumentos 

significativos nos níveis de HDL-C e diminuição significativa do índice 

aterosclerótico (CT/HDL-C) em relação ao grupo de controlo, contudo não 
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verificaram alterações nos níveis de CT, de triglicerídeos e de LDL-C entre 

ambos os grupos. No mesmo estudo, os autores verificaram após um mês de 

destreino que os efeitos positivos nos níveis de HDL-C e CT/HDL-C tinham 

desaparecido retomando os valores de pré-treino. 

Kostka et al. (1999) sugerem no seu estudo que em idosos doentes e 

condicionalmente inaptos, os quais possuem um perfil lipídico desfavorável, 

intensidades baixas de exercício são suficientes para produzir alterações 

benéficas, sendo, no entanto, necessárias intensidades mais vigorosas para 

indivíduos saudáveis do mesmo escalão etário.  

Alguns estudos têm verificado que o exercício físico tem exercido uma 

influência significativa nos componentes lipídicos, nomeadamente no aumento 

das concentrações HDL-C, na melhoria da razão HDL/LDL-C em mulheres em 

pos-menopausa (Harting et al., 1984; Rainville e Vaccaro, 1984), sendo estes 

resultados mais frutíferos quando o exercício físico é complementado com uma 

hormonoterapia com estrogéneo (Green et al., 2001). 

Dencel et al. (1994) ao acompanharem sujeitos com dieta alimentar e sem 

AF e indivíduos sujeitos às mesmas restrições alimentares complementadas 

com a prática de AF, observaram que em ambos os grupos se verificaram 

reduções significativas na relação LDL-C/HDL-C e nos TG e com aumento 

substancial na subfracção HDL2-C, não tendo verificado diferenças nos valores 

finais relativos às alterações das diferentes componentes lipoproteicas entre os 

dois grupos. Segundo os mesmos autores, estes resultados sugerem que a 

perda de peso causada pela dieta per si ou combinada com o exercício causa 

resultados semelhantes nos lípidos e lipoproteínas. 

Frey et al. (1990) verificaram que as concentrações plasmáticas de HDL-C, 

nomeadamente da fracção HDL2-C, decresceram em idosos sedentários em 

relação a jovens treinados e destreinados e a idosos treinados. Os mesmos 

autores verificaram que os idosos treinados, em contraste com os seus pares 

destreinados, não evidenciaram alterações no metabolismo de HDL-C quando 

comparados com os grupos jovens. Já Giada et al. (1995), no seu estudo com 

ciclistas jovens e idosos, também verificaram que os valores lipoproteicos nos 
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idosos atletas eram similares, em parte, com os valores da amostra dos mais 

jovens. 

Estes resultados sugerem que a inactividade física típica nas populações 

mais idosas consiste num factor importante na influência nas concentrações e 

metabolismo do HDL-C nesta população, não parecendo existir dúvidas do papel 

desempenhado pela AF regular no auxílio da manutenção de níveis lipídicos 

satisfatórios nos idosos (Chagas e Rosana, 2003). 

Assim, em jeito de resumo, nos idosos a incidência das DCV é superior ao 

dobro da dos indivíduos de meia idade. No concernente aos diferentes 

compostos bioquímicos do colesterol, os níveis de CT; LDL-C e TG parecem 

aumentar com a idade, já os níveis de HDL-C e Apo A1 parecem ser mais 

estáveis em relação à mesma, tendo este, uma relação inversa com a 

prevalência de episódios cardiovasculares em populações idosas. 

Em relação à influência do exercício físico nas concentrações bioquímicas do 

colesterol nas populações mais idosas, estas parecem ser semelhantes à das 

populações mais jovens, ou seja, pouca influência sobre os níveis de CT e LDL-

C e promoção de alterações favoráveis nos níveis de TG e HDL-C, contudo, 

parece ser necessário um período de treino mais longo no tempo para induzir 

estas alterações benéficas. 

Assim, tendo por base a importância dos diferentes constituintes do 

Colesterol e dos Triglicerídeos nas DCV na população idosa (Gennes, 1997; 

Barata, 1997; Costa et al., 2003) e sabendo das limitações na informação 

científica relativa à influência da AF sobre os níveis das diferentes lipoproteínas 

nesta população (Kostka et al., 1999), em particular os efeitos do treino de força 

nos perfis das lipoproteínas plasmáticas (Lyndon et al., 1999; Fahlman et al., 

2002), o objectivo geral deste trabalho consiste na análise dos efeitos 

diferenciados da actividade de “Ginástica de Manutenção”, actividade 

fundamentalmente de cariz aeróbio, e da Musculação nos perfis lipoproteicos de 

sujeitos idosos. 
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3 - Objectivos 
 

O objectivo geral deste trabalho consiste na análise dos efeitos 

diferenciados da actividade de “Ginástica de Manutenção” e de Musculação nos 

perfis lipoprteicos em populações idosas. 

Como objectivos mais específicos este trabalho remete os seguintes: 

- Examinar a variação dos níveis de CT ao longo do programa de treino, ou 

seja nos três momentos de avaliação, quer no Grupo de “Ginástica de 

Manutenção” (G1), quer no Grupo de Musculação (G2); 

- Observar as diferenças verificadas nos níveis de CT entre os G1 e o G2 

no final do programa de treino; 

- Analisar a variação dos níveis de HDL-C ao longo do programa de treino, 

ou seja nos três momentos de avaliação, quer no G1 quer no G2; 

- Observar as diferenças verificadas nos níveis de HDL-C entre os G1 e o 

G2 no final do programa de treino; 

- Analisar a variação dos níveis de TG ao longo do programa de treino, ou 

seja nos três momentos de avaliação, quer no G1 quer no G2; 

- Observar as diferenças verificadas nos níveis de TG entre os G1 e o G2 

no final do programa de treino; 

- Analisar a variação dos níveis de LDL-C ao longo do programa de treino, 

ou seja nos três momentos de avaliação, quer no G1 quer no G2; 

- Observar as diferenças verificadas nos níveis de LDL-C entre os G1 e o 

G2 no final do programa de treino; 
- Analisar a variação da razão CT/HDL-C ao longo do programa de treino, 

ou seja nos três momentos de avaliação, quer no G1 quer no G2; 

- Observar as diferenças verificadas na razão CT/HDL-C entre os G1 e o 

G2 no final do programa de treino; 
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4 - Hipóteses 
 

Tendo em consideração a análise da revisão bibliográfica anteriormente 

desenvolvida a antevisão para os resultados deste trabalho são: 

 

- H1 – Nenhum dos programas influencia significativamente os níveis de 

CT e LDL-C; 

 

- H2 – Ambos os programas influenciam significativamente os níveis de 

HDL-C, TG e no índice aterosclerótico (CT/HDL-C); 

 

- H3 – Ambos os programas de treino, aeróbio (“Ginástica de Manutenção”) 

e de força, promovem alterações benéficas nos lípidos e lipoproteínas 

plasmáticas em populações idosas. 
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5 - Material e Métodos 
 

5.1 - Amostra 

Para a consumação deste estudo, foi utilizada uma amostra constituída por 

24 sujeitos idosos, divididos aleatoriamente por 2 grupos de actividade física: O 

G1, Grupo de “Ginástica de Manutenção”, constituído por 12 elementos, 4 do 

sexo masculino e 8 do sexo feminino e o G2, Grupo de Musculação, constituído 

por 12 elementos, 3 do sexo masculino e 9 do sexo feminino. 

Os idosos de ambas as amostras eram independentes no seu dia-a-dia, 

razoavelmente saudáveis e sem problemas que condicionassem a sua 

participação nos programas de treino proporcionados pelo Gabinete Desporto de 

Recreação e Tempos Livres da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. 

As principais características dos dois grupos de idosos estão descritas no 

Quadro 1. 

 
 
Quadro 1 – Principais características, Média e Desvio Padrão da idade, peso, altura e 

(Body Mass Índex) BMI, dos grupos de G1 e G2. 

 
A participação teve um carácter voluntário. Depois de devidamente 

informados de todas as implicações da participação num programa deste teor e 

das tarefas a realizar nos procedimentos de avaliação, os sujeitos deram o seu 

consentimento de participação. Para além disso, todos os idosos apresentaram 

uma declaração médica atendendo à sua aptidão para a prática da AF proposta, 

bem como a referência às suas limitações e medicação. 

Característica 
Grupo 

Idade 
±SD 

Peso 
 ±SD 

Altura (cm) 
 ±SD 

BMI 
 ±SD 

G 1 
 

70,1 ±2,02 68,5 ±11,2 155,2 ± 8 28,3 ±3,35 

G 2 
 

69,88 ±7,13 63,9 ±6,3 153,6 ±6,5 28,4 ±3,45 
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Foram estabelecidos os seguintes critérios de exclusão: ausência de mais 

de 20% do total das sessões, um número de faltas superiores a 8 sessões 

consecutivas, ausência a um dos momentos de avaliação que pudesse 

influenciar o estudo. 

Foi, também, solicitado aos indivíduos para não alterarem os seus hábitos 

de AF habitual. 

 

5.2 – Métodos 

 

O programa de Ginástica de Manutenção foi aplicado durante um período 

de 8 meses, com uma frequência de duas vezes por semana com a duração de 

uma hora por cada sessão. Estas sessões caracterizavam-se por um trabalho 

generalizado, incluindo um aquecimento (10 minutos), exercícios aeróbios 

(marcha, dança, “jogging”), exercícios de força, de equilíbrio, de coordenação 

(20 minutos) e relaxamento (10 minutos). 

O programa de musculação foi aplicado durante um período de 8 meses 

com uma frequência de 2 vezes por semana com sessões de aproximadamente 

uma hora. Estas sessões incluíram um período de aquecimento de baixa 

intensidade em bicicleta ergométrica e/ou remo ergométrico seguidos de 

exercícios de alongamento muscular, um período de exercitação em máquinas 

de resistência variável por pesos (Nautilus Sport/Medical Industrie, 

Independence, USA), com uma duração de 20 a 30 minutos, sendo exercitados 

os principais grupos musculares dos membros superiores, inferiores e músculos 

posturais, realizando 2 séries de 10 a 12 repetições, com uma carga de 70% de 

1 RM e, por fim, um período de relaxamento, consistindo em exercícios de 

retorno à calma, utilizando, concretamente, o caminhar, bem como, o 

alongamento dos principais grupos musculares exercitados. 

Para a obtenção dos dados referentes aos diferentes compostos 

bioquímicos do colesterol e dos TG foram retiradas, em ambos os grupos e com 

os sujeitos em jejum, amostras de sangue venoso a partir da veia antecubital, 

em três momentos distintos, um Inicial (no início do programa de treino), um 
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Intermédio (aos 4 meses) e outro no Final do mesmo (aos 8 meses). Na 

determinação dos parâmetros bioquímicos recorreu-se a metodologias 

convencionais do laboratório clínico, medidos em mg/dl de sangue. 

 

5.3 - Procedimentos estatísticos 

 

Todos os dados recolhidos foram codificados e analisados através do 

programa de estatística SPSS.  

Para tal, utilizou-se as medidas descritivas: Média (X) e Desvia Padrão 

(±SD). Para a avaliação das diferenças entre os grupos foi utilizado o T-Teste 

Medidas Independentes, sendo utilizado um nível de significância de 5% 

(P≤0,05), Na análise dos resultados ao longo do período de treino nos três 

momentos distintos foi utilizada o teste ANOVA para análise de variância de 

medidas repetidas, sendo utilizado um nível de significância de 5% (P≤0,05).  
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6 - Apresentação dos resultados 
 

6.1 – Colesterol Total (CT) 

 

O Quadro 2 apresenta a média nos diferentes momentos de avaliação 

(Inicial, Intermédio e Final, com 0; 4 e 8 meses de treino respectivamente), 

respectivos desvios padrão e percentagens de variação relativa ao momento 

inicial e final (8 meses depois) do Colesterol Total (CT) dos respectivos grupos 

(G1 e G2). 

 
 
Quadro 2 – Valores médios dos diferentes momentos de avaliação, respectivos desvios 

padrão, média da percentagem de variação e respectivo desvio padrão dos níveis de CT no G1 e 

G2. 

a) Momento Inicial Vs. Momento Intermédio no G1 (P≤0,05).  

b) Momento intermédio Vs. Momento Final no G2 (P≤0,05). 

 
Em relação ao G1 podemos observar uma descida estatisticamente 

significativa entre o momento Intermédio e o Final do treino nos níveis de CT, 

não se verificando alterações estatisticamente significativas entre os restantes 

momentos (Fig. 1). 

No respeitante ao G2 pode-se observar um aumento estatisticamente 

significativo entre o momento inicial e intermédio do treino nos níveis de CT, não 

se verificando alterações estatisticamente significativas entre os restantes 

momentos (Fig. 1). 

Podemos, também observar que não existem diferenças estatisticamente 

significativas nas variações do CT, entre os dois grupos, após o período de 

treino. 

Momento 
Grupo 

Inicial 
 ±SD 

Intermédio 
 ±SD 

Final 
 ±SD 

% Variação 
 ±SD 

G 1 
 

233,17 ±36,12 239,42 ±30,44 a 229,58 ±26,30 a -1,31 ±7,99 

G 2 
 

222,83 ±29,474 b 235,08 ±43,10 b 225,67 ±28,51 0,93 ±8,83 



 
 

________________________________________________________________________ 

__      __ 40

Colesterol Total (CT)

210
215
220
225
230
235
240
245

Inicial Intermédio Final

Momento

C
T 

m
g/

dl

G1
G2

 
Fig. 1 - Valores médios dos diferentes momentos de avaliação dos níveis de CT no G1 e 

G2. 

 
 

6.2 – High-density Lipoprotein (HDL-C) 

 
O Quadro 3 apresenta a média nos diferentes momentos de avaliação, 

respectivos desvios padrão e percentagens de variação relativa ao momento 

inicial e final dos níveis de HDL-C dos respectivos grupos (G1 e G2). 

 
 
Quadro 3 – Valores médios dos diferentes momentos de avaliação, respectivos desvios 

padrão, média da percentagem de variação e respectivo desvio padrão dos níveis de HDL-C no 

G1 e G2. 

a) Momento Inicial Vs. Momento Intermédio no G1 (P≤0,05). 

b) Momento Inicial Vs. Momento Final nos G1 (P≤0,05). 

c) Momento Intermédio Vs. Momento Final no G1 (P≤0,05). 

d) G1 Vs. G2 (P≤0,05). 

 
Relativamente ao G1 podemos observar um aumento estatisticamente 

significativo (P≤0,05) entre o momento Inicial e o momento Intermédio, um 

aumento estatisticamente significativo (P≤0,05) entre o momento Intermédio e o 

Momento 
Grupo 

Inicial 
 ±SD 

Intermédio 
 ±SD 

Final 
 ±SD 

% Variação 
 ±SD 

G 1 
 

43,25 ±5,62 a; b 46,75 ±4,09 a; c 49,17 ±4,01 b; c 11,92 ±10,04 d 

G 2 
 

45,42 ±5,6 45,75 ±5,36 46,67 ±3,31 2,86 ±7,99 d 
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momento Final e um aumento estatisticamente significativo (P≤0,05) entre o 

momento Inicial e o momento Final de treino dos níveis de HDL-C (Fig. 2). 

Já no G2 não observamos alterações estatisticamente significativas nos 

vários momentos de avaliação até ao final do programa de treino nos níveis do 

HDL-C (Fig. 2). 

Podemos, também observar que existem diferenças estatisticamente 

significativas, na percentagem de variação do nível de HDL-C, entre os 

respectivos grupos após o período de treino sendo o aumento mais significativo 

no G1 (P≤0,05). 

HDL-C

40
42
44
46
48
50

Inicial Intermédio Final

Momento

H
D

L-
C

 m
g/

dl

G1
G2

 
Fig. 2 - Valores médios dos diferentes momentos de avaliação dos níveis de HDL-C no G1 

e G2. 

 
 

6.3 – Low-Density Lipoprotein (LDL-C) 

 
O Quadro 4 apresenta a média nos diferentes momentos de avaliação, 

respectivos desvios padrão e percentagens de variação relativa ao momento 

inicial e final dos níveis de LDL-C dos grupos G1 e G2. 
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Quadro 4 – Valores médios dos diferentes momentos de avaliação, respectivos desvios 

padrão, média da percentagem de variação e respectivo desvio padrão dos níveis de LDL-C no 

G1 e G2. 

 
Quer no G1 quer no G2 não observamos alterações estatisticamente 

significativas entre os diferentes momentos de avaliação nos níveis de LDL-C 

(Fig. 3). 

Podemos, também, observar que não existem diferenças estatisticamente 

significativas nas percentagens de variação, dos níveis de LDL-C, entre o G1 e o 

G2 após o período de treino (p>0,05). 
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Fig. 3 - Valores médios dos diferentes momentos de avaliação dos níveis de LDL-C no G1 

e G2. 

 
 

6.4 – Triglicerídeos (TG) 

 
O Quadro 5 apresenta a média nos diferentes momentos de avaliação, 

respectivos desvios padrão e percentagens de variação relativa ao momento 

inicial e final dos níveis de Triglicerídeos (TG) dos grupos G1 e G2. 

 
 
 

Momento 
Grupo 

Inicial 
 ±SD 

Intermédio 
 ±SD 

Final 
 ±SD 

% Variação 
 ±SD 

G 1 
 

166,2 ±34,5 168,7 ±29,1 163,4 ±24,9 -1,6 ±13,99 

G 2 
 

158,25 ±28,7 165,83 ±38,1 156,92 ±29,1 -1,79 ±12,04 
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Quadro 5 – Valores médios dos diferentes momentos de avaliação, respectivos desvios 

padrão, média da percentagem de variação e respectivo desvio padrão dos níveis de TG no G1 

e G2. 

 
 

Quer no G1 quer no G2 podemos observar que não se verificam alterações 

estatisticamente significativas entre os diferentes momentos de avaliação nos 

níveis de TG. Contudo, ressalva-se o decréscimo, substancial deste composto 

bioquímico no G1 entre o momento Inicial e o momento Final (Fig. 4). 

Apesar da discrepância nas médias, não existem diferenças 

estatisticamente significativas nas percentagens de variação dos níveis de TG 

entre G1 e G2 após o período de treino (p>0,05). 
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Fig 4 - Valores médios dos diferentes momentos de avaliação dos níveis de TG no G1 e 

G2. 

 

6.5 – Índice Aterosclerótico (CT/HDL-C) 

 
O Quadro 6 apresenta a média nos diferentes momentos de avaliação, 

respectivos desvios padrão e percentagens de variação relativa ao momento 

Inicial e Final dos valores do Índice Aterosclerótico (CT/HDL-C) dos grupos G1 e 

G2. 

Momento 
Grupo 

Inicial 
 ±SD 

Intermédio 
 ±SD 

Final 
 ±SD 

% Variação 
 ±SD 

G 1 
 

119,42 ±46,194 121,42 ±36,78 105,25 ±42,482 -18,40 ±32,26 

G 2 
 

99,67 ±21,63 116,08 ±43,51 105,17 ±44,32 -0,19 ±20,22 
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Quadro 6 – Valores médios dos diferentes momentos de avaliação, respectivos desvios 

padrão, média da percentagem de variação e respectivo desvio padrão dos níveis de CT/HDL-C 

no G1 e G2. 

a) Momento Inicial Vs. Momento Final no G1 (p≤0,01). 

b) Momento Intermédio Vs. Momento Final G1 (p≤0,01). 

c) G1 Vs. G2 (p≤0,01). 

 
No respeitante ao G1 podemos observar uma diminuição substancial mas 

não estatisticamente significativa entre o momento inicial e intermédio, uma 

diminuição estatisticamente significativa entre o momento intermédio e final 

(p≤0,01) verificando-se, como resultado final, ou seja entre o momento Inicial e 

momento Final do programa de treino, uma diminuição estatisticamente 

significativa nos valores de CT/HDL-C (p≤0,01) (Fig. 5). 

Relativamente ao G2 não observamos alterações estatisticamente 

significativas entre os diferentes momentos de avaliação nos valores de 

CT/HDL-C no grupo em questão (Fig. 5). 

Podemos também observar uma diferença estatisticamente significativa na 

média das percentagens de variação do CT/HDL-C entre G1 e G2 após o 

período de treino (p≤0,01). 
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Fig. 5 - Valores médios dos diferentes momentos de avaliação dos níveis de CT/HDL-C no 

G1 e G2. 

Momento 
Grupo 

Inicial 
 ±SD 

Intermédio 
 ±SD 

Final 
 ±SD 

% Variação 
 ±SD 

G 1 
 

5,4 ±0,8 a 5,1 ±0,67 b 4,7 ±0,63 a; b -16 ±11,90 c 

G 2 
 

4,9 ±0,59 5,1 ±0,71 4,8 ±0,48 -2,49 ±11,32 c 
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7 - Discussão dos resultados 
 
O presente trabalho pretende investigar os efeitos entre duas modalidades 

diferentes, a “Ginástica de Manutenção”, de carácter aeróbio e a Musculação 

nos níveis de CT, HDL-C, LDL-C, e no Índice Aterosclerótico numa população de 

Idosos. 

No mesmo trabalho podemos verificar que não se verificam diferenças 

estatisticamente significativas nas percentagens de variação dos níveis de CT, 

LDL-C e TG entre o G1 e G2. Por outro lado, verificámos diferenças 

estatisticamente significativas na percentagem de variação dos níveis de HDL-C, 

através de um aumento substancial no G1, e nos níveis de CT/HDL-C entre o G 

1 e o G 2. 

Relativamente à variação dos diferentes componentes lipídicos e 

lipoproteicos estudados ao longo da aplicação do programa de treino 

observámos a inexistência de diferenças estatisticamente significativas nos 

valores do CT e LDL-C durante os vários momentos de avaliação em ambos os 

grupos. Apesar de não ser estatisticamente significativa podemos observar uma 

diminuição considerável, durante o período de treino, dos valores de TG no G1. 

Por outro lado, observaram-se aumentos estatisticamente significativos (p≤0,05) 

nos níveis de HDL-C e uma diminuição estatisticamente significativa (p≤0,01) da 

razão CT/HDL-C nos diferentes momentos de avaliação no G1, não observando 

quaisquer alterações no G2, destacando os efeitos benéficos da “Ginástica de 

Manutenção” na alteração dos níveis lipoproteicos e lipídicos nos idosos. 

Muito poucos estudos bem controlados têm vindo a ser publicados 

examinando a relação entre o exercício e os lípidos e lipoproteínas plasmáticas 

em populações idosas (Fahlman et al., 2002). 

Motoyama et al., (1995) submetendo uma amostra de idosos à prática de AF 

a uma intensidade de 60% da FC máx. durante 30 min. e 3-6 vezes por semana 

num período de 9 meses e o estudo de Sunami et al. (1999) em que os idosos 

foram submetidos a uma prática com intensidades de 50% do consumo máximo 

de oxigénio durante 60 min., 2-4 vezes por semana em 5 meses ambos 

obtiveram resultados semelhantes ao presente estudo no caso do grupo da 
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“Ginástica de Manutenção”, ou seja, aumentos significativos nos níveis de HDL-

C e diminuição significativa do CT/HDL-C. Depreendendo que o treino de 

carácter mais aeróbio e a baixa intensidade podem consistir em factores 

importantes para melhorar os níveis de HDL-C e das suas subfracções em 

idosos saudáveis. 

Outros estudos têm-nos demonstrado resultados semelhantes, Knight et al. 

(1999) comparando idosos sedentários e idosos que praticavam AF não 

vigorosa regularmente, observaram os mesmos resultados, ou seja, estes 

últimos possuíam valores superiores dos níveis de HDL-C. Dado que os níveis 

de HDL-C são considerados inversamente associados com as DCV nas 

populações idosas, os mesmos autores referem que uma elevação na 

concentração neste composto providencia uma protecção aos indivíduos idosos 

que praticam AF regular e não vigorosa quando comparados com os seus pares 

sedentários.  

Assim, à semelhança do nosso estudo, nomeadamente no grupo da 

“Ginástica de Manutenção”, podemos referir que AF de baixa intensidade pode 

ser utilizada para promover alterações favoráveis nos níveis lipídicos e 

lipoproteicos em populações idosas. 

Por outro lado, para exercícios a intensidades mais elevadas, Schwartz 

(1988) comparando os efeitos de um programa de AF aeróbia a um grupo de 

idosos e a outro de adultos jovens 3 vezes por semana a uma intensidade de 80 

a 85% da FC máx. ,  e Schwartz et al. (1992) num programa de treino de 

resistência aeróbia a intensidade elevada durante 6 meses (5 dias por semana), 

a jovens e a idosos, verificaram melhorias significativas nos perfil das 

lipoproateínas, especialmente nos níveis de HDL-C, em ambos os grupos de 

estudo. Fahlman et al. (2002) que submeteu um grupo de mulheres idosas a 

actividades aeróbias com intensidades elevadas 3 vezes por semana a uma 

intensidade de 70% da FC máx. verificaram aumentos nos níveis de HDL-C e uma 

diminuição dos níveis de TG. Estes resultados evidenciam-nos que a influência 

do treino aeróbio a intensidades mais elevadas contribui de forma semelhante, 

em populações idosas, na melhoria dos perfis lipídicos e lipoproteico. 
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Assim podemos referir que, quer a intensidades baixas, quer a intensidades 

mais elevadas, o treino aeróbio promove alterações benéficas no perfil 

lipoproteico, tal como nos referem Giada et al. (1995) e Frey et al. ao verificarem 

que o perfil lipoproteico em idosos atletas é similar, em parte, ao dos jovens 

atletas, evidenciando que a inactividade física nos idosos parece construir um 

factor de risco nas alterações não vantajosas promovidas pela idade nestes 

compostos bioquímicos. 

No concernente à actividade de musculação, existe uma escassez de 

informação válida que examine a influência do treino de força nos níveis das 

lipoproteínas e lípidos plasmáticos, nomeadamente na população idosa (Lyndon 

et al., 1999; Fahlman et al., 2002). 

À semelhança do nosso estudo Lyndon et al (1999) não verificaram 

alterações positivas. em 12 semanas de treino de força a uma população idosa. 

nos níveis de HDL–C e na relação CT/HDL-C nas mulheres, obtendo resultados 

completamente opostos no grupo dos homens, nos quais, verificaram alterações 

positivas nos lípidos e lipoproteínas plasmáticas. Contudo, quando ambos os 

sexos foram agrupados, os autores não verificaram qualquer efeito do treino da 

força nas concentrações lipídicas e lipoproteicas. Perante isto, os mesmos 

autores sugerem que o treino da força induz respostas específicas a cada um 

dos géneros da população idosa. 

Já o estudo de Kokkinos et al. (1991) ao estudarem adultos idosos do sexo 

masculino com riscos cardiovasculares submetidos a um programa de força 

durante 20 semanas, vêm corroborar os resultados obtidos no presente trabalho, 

ou seja, os autores não verificaram alterações significativas nas concentrações 

plasmáticas de TG, do CT, de HDL-C e de LDL-C, sugerindo que o treino de 

força não melhora os perfis lipoproteicos em homens possuidores de elevados 

riscos de DCV. Esta explicação deve-se, talvez, pela intensidade baixa e menor 

quantidade semanal de exercício, as quais, se assemelharem às do nosso 

estudo. 

Por outro lado, Fahlman et al. (2002) obtiveram resultados dispares dos 

nossos, ao verificarem que após o período de treino de força aplicado a 

mulheres idosas inicialmente inactivas durante 10 semanas, assumindo que a 
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amostra foi solicitada a uma intensidade elevada de treino em relação a estudos 

anteriores, uma diminuição significativa dos seus níveis de CT, LDL-C e TG, 

assim como, aumentos significativos dos níveis de HDL-C quando comparado 

com o grupo de controlo, no qual, os autores, não verificaram quaisquer 

alterações positivas nas lipoproteínas plasmáticas.  

À semelhança destes resultados, Cauza et al. (2005) verificaram em 

adultos idosos portadores de diabetes Mellitus do tipo 2 submetidos durante 4 

meses a um programa de treino de força reduções significativas nos níveis de 

TG, CT, LDL-C e incrementos significativos nos níveis HDL-C. 

Provavelmente, a grande diferença entre os estudos acima referidos resida 

na intensidade e na quantidade de exercício dos programas de treino, pois os 

que não obtiveram alterações positivas nos perfis lipoproteicos possuíram 

menos uma sessão de treino semanal, o que pode ter sido determinante para 

não promover alterações positivas e significativas nos diferentes compostos 

bioquímicos do colesterol, tal como se evidenciam nos estudos de Fahlman et al. 

(2002) e de Cauza et al. (2005). 

No caso do estudo de Fahlman et al. (2002), as alterações lipoproteicas 

efectuarem-se sem mudanças no peso e na dieta alimentar, evidenciando que o 

exercício de alta intensidade por si só pode ser utilizado como meio de 

modificação das lipoproteínas em populações idosas, ao contrário do que se 

observou no nosso estudo para o treino da força, com a utilização de 

intensidades mais moderadas, tal como verificaram Kostka et al. (1999) num 

estudo transversal, ao verificarem uma relação favorável entre a quantidade de 

AF/aptidão física e o perfil lipoproteico numa população idosa, sugerindo que 

índices elevados de AF é mais conveniente para alterações favoráveis nas 

lipoproteínas plasmáticas na população idosa, o que vai de encontro à nossa 

possível explicação para o não-efeito do treino de força aplicado no nosso 

estudo no perfil lipoproteico dos idosos. 

Por outro lado, apesar de não estatisticamente significativo, podemos 

observar um ligeiro aumento dos níveis de HDL-C no grupo de musculação, 

tendo em consideração Gordam et al. (1989) que referem que o aumento de 

1mg/dl nos níveis de HDL-C está associado a um decréscimo de 4,7% nos 
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riscos cardiovasculares, podemos referir que a musculação pode contribuir como 

um factor de prevenção de DCV, através da sua influência benéficas, não só nos 

lípidos plasmáticos, mas também nos outros factores de risco tal como a 

obesidade, a pressão arterial e resistência à insulina. 

No nosso estudo, podemos observar que a “Ginástica de Manutenção” 

(programa de treino com características aeróbias) revela-se mais eficaz na 

promoção de alterações positivas nas concentrações lipídicas e lipoproteicas 

numa população idosa em detrimento do treino de força. 

Contrastando a influência dos distintos programas de treino, de musculação 

com programas de actividades mais aeróbias, na promoção de alterações 

favoráveis nos lipoproteínas e lípidos plamáticos, Smutok et al. (1993) em 

adultos idosos com elevado risco de DCV do sexo masculino divididos em três 

grupos e submetidos, cada um destes, a programas de treino distintos (treino de 

musculação, treino aeróbio e grupo de controlo sem prática de exercício físico) 

apresentam resultados semelhantes ao nosso estudo para o treino da força e 

resultados contraditórios em relação ao treino aeróbio, ao não verificarem 

alterações significativas nos níveis lipoproteicos e nos perfis lipídicos em 

qualquer um dos três grupos. 

Pelo contrário, Fahlman et al. (2002) no seu estudo com mulheres idosas, 

verificou que quer o grupo submetido ao treino de força, quer o grupo submetido 

ao treino aeróbio obteve alterações positivas nas concentrações lipídicas e 

lipoproteicas, sugerindo, desta forma a influência positiva de ambos os 

programas nas concentrações daqueles componentes plasmáticos. O mesmo 

nos refere Cauza et al. (2005) que evidenciaram, no seu estudo, que o grupo 

submetido ao programa de força, em comparação ao submetido ao treino 

aeróbio, é mais eficaz na promoção de alterações benéficas nos perfis 

lipoproteicos e lipídicos, referindo, que o treino de força, é tão importante como a 

treino aeróbio na protecção contra o desenvolvimento das DCV. 

Assim, apesar de alguma discrepância nos diferentes estudos, quer a 

modalidades com regimes mais aeróbios, como é o caso da “Ginástica de 

Manutenção”, quer as modalidades mais anaeróbias, como a Musculação, 

parecem induzir alterações positivas nas concentrações dos diferentes 
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compostos bioquímicos do colesterol nas populações idosas. A razão para esta 

discrepância na literatura não é conhecida mas pode residir nas características 

do exercício, nomeadamente na intensidade e na quantidade de exercício, pois 

existem evidências que sugerem que a redução dos riscos cardiovasculares está 

associado tanto à intensidade, como à duração do exercício (Fahlman et al., 

2002). 

Perante isto, estudos futuros serão necessários para determinar a 

quantidade e intensidade mínima de exercício físico, nomeadamente no treino 

da força, necessário para promover alterações favoráveis nos perfis lipídicos e 

lipoproteicos nas populações idosas. Assim como identificar os distintos efeitos, 

nestes compostos bioquímicos, promovidos pelo treino da força em cada um dos 

sexos. 
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8 - Conclusões 
 

No presente trabalho foi analisada a influência de duas modalidades distintas 

de AF, Ginástica de Manutenção e Musculação, nos perfis lipoproteicos numa 

população idosa. 

Assim após a análise e discussão dos resultados podemos referir as 

seguintes conclusões: 

-Não se verificaram diferenças estaticamente significativas entre ambas as 

modalidades de treino na variação do CT, LDL-C e TG após o programa de 

treino; 

-A variação do HDL-C após o programa de treino foi significativamente 

diferente maior após o programa de treino com um regime mais aeróbio, ou seja, 

“Ginástica de Manutenção” comparativamente com o programa mais específico 

de reforço muscular (“Musculação”); 

-Variações positivas do Índice Aterosclerótico (CT/HDL-C), após o programa 

de treino, foram significativamente mais evidente no grupo submetido ao 

programa de “Ginástica de Manutenção”; 

-Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas na evolução do 

CT, LDL-C e TG ao longo do programa de treino quer no G1 (“Ginástica de 

Manutenção”) quer no G2 (Musculação), sendo lícito salientar a diminuição 

substancial dos TG no G1; 

-O programa de “Ginástica de Manutenção” induziu uma evolução favorável e 

estatisticamente significativa nos níveis do colesterol HDL-C durante o período 

de treino, o mesmo não foi demonstrado pele programa de Musculação; 

-As mesmas evoluções favoráveis e estatisticamente significativas foram 

observadas no Índice Aterosclerótico (CT/HDL) no grupo submetido à “Ginástica 

de Manutenção”, não se tendo observado o mesmo no grupo submetido a 

trabalho específico de força; 

-Assim, de um modo geral, podemos concluir que a actividade de “Ginástica 

de Manutenção” é mais favorável para promover alterações favoráveis nos 

lípidos proteicos em populações idosas. 
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