
   

Motricidade

ISSN: 1646-107X

director@revistamotricidade.com

Edições Desafio Singular

Portugal

Rocha, J.B.; Ogando, B.P.; Mota, M.P.G.; Gabriel, R.; Moreira, H.

Efeitos do exercício na composição corporal de mulheres pós-menopausa

Motricidade, vol. 8, núm. 2, 2012, pp. 689-699

Edições Desafio Singular

Vila Real, Portugal

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273023568082

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2730
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2730
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273023568082
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=273023568082
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2730&numero=23568
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273023568082
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2730
http://www.redalyc.org


Motricidade © FTCD/FIP-MOC 
2012, vol. 8, n. S2, pp. 689-699 Suplemento do 1º EIPEPS 

 

Efeitos do exercício na composição corporal de mulheres pós-
menopausa 
Exercise effects in body composition of postmenopausal women 

J.B. Rocha, B.P. Ogando, M.P.G. Mota, R. Gabriel, H. Moreira 
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RESUMO 
O estudo procurou analisar o efeito do exercício e da natureza da menopausa (NM) na composição 
corporal de mulheres pós-menopáusicas. A amostra incluiu 169 mulheres distribuídas em dois grupos; 
controle (GC) e experimental (GE), realizando este último 60 minutos de exercício de step, 
musculação e flexibilidade, 3× por semana. A composição corporal foi avaliada por bioimpedância, nos 
dois grupos, antes e após 12 meses de intervenção. Foram identificadas diferenças nas taxas de 
modificação da maior parte das variáveis analisadas. O exercício influenciou a variação da altura, da 
condição muscular e da massa isenta de gordura e de osso total e do tronco (MIGOT), tendo a NM um 
efeito significativo na massa muscular esquelética e na MIGOT e MIGOMS (membros superiores). O 
programa de exercício revelou-se efetivo na melhoria da condição muscular das mulheres pós-
menopáusicas, sendo os melhores níveis de MIGOT e MIGOMS

Palavras-chave: exercício físico, composição corporal, pós-menopausa 

 apenas identificados na presença de 
uma menopausa natural. 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
This study analyzes the effect of physical exercise and the nature of menopause (NM) in the body 
composition of post menopausal women. The sample has included 169 women assigned to two groups, 
a control (CG) and an experimental group (EG). The latter has performed 60 minutes of step exercise, 
resistance training and flexibility, 3 times a week. Body composition was assessed by bioimpedance in 
both groups before and after a 12-month period of intervention. Differences have been were found in 
rates of change in most variables analyzed. The exercise has influenced the variation of height, muscle 
condition and total soft lean mass, as well as of the trunk (SLMT). The nature of menopause has a 
significant effect on the skeletal muscle mass, SLMT and SLMA (arms). The exercise program proved to 
be effective in improving muscular condition of postmenopausal women. The best levels of SLMT

Keywords: physical exercise, body composition, postmenopause 

 and 
SLMA were identified only in the presence of a natural menopause. 
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O envelhecimento e a menopausa geram 
aumentos da adiposidade total e central e uma 
redução da massa muscular (Kuczmarski, 
Weddle, & Jones, 2010) e óssea (Poortmans & 
Carpentier, 2009) na mulher pós-menopáusica, 
não sendo claro, na literatura, o efeito inde-
pendente de cada um desses fatores (Santoro, 
2008), nomeadamente, os que decorrem de 
uma menopausa natural (reconhecida após 12 
meses consecutivos de amenorreia permanen-
te, sem causa patológica ou fisiológica reconhe-
cida), ou que são impelidos por ooforectomia 
bilateral, ou fatores externos, que geram modi-
ficação da função ovárica (Ozdemir, Çelik, Gor-
kemli, Kiyici, & Kaya, 2009). Essas alterações 
são agravadas pela presença de reduzidos 
níveis de atividade física (Kuczmarski et al., 
2010), adoção de uma dieta inadequada (Poor-
tmans & Carpentier, 2009) e ausência de tera-
pia hormonal (Sites et al., 2005; Sorensen, Ro-
senfalck, Højgaard, & Ottesen, 2001). De 
acordo com as mais recentes orientações da 
International Menopause Society (Sturdee & 
Pines, 2011) a prescrição da TH nesta fase do 
climatério, quando adequada, deve integrar um 
conjunto de estratégias de promoção da saúde 
na mulher, incluindo a adoção de um estilo de 
vida mais ativo. 

O exercício físico previne o ganho de peso e 
atenua as alterações da composição corporal 
(Bea et al., 2010; Velthuis, Schuit, Peeters, & 
Monninkhof, 2009), reduz o risco cardiovas-
cular e melhora a qualidade de vida das mulhe-
res pós-menopáusicas (Riesco et al., 2010). A 
implementação de programas de exercício 
nessa fase da pós menopausa, reunindo níveis 
de intensidade, duração e frequência adequa-
dos às necessidades dessa população, revela-se 
muito importante, sendo as mulheres obesas, 
particularmente, sensíveis a programas estru-
turados com supervisão especializada (Gillert 
& Caserta, 1996). 

A literatura documenta um número limi-
tado de estudos randomizados que analisam o 
efeito de programas de resistência (Teixeira et 
al., 2003), força (Bea et al., 2010) e combi-
nados (Gillert & Caserta, 1996; Saucedo et al., 

2008; Velthuis et al., 2009) na composição 
corporal de mulheres pós-menopáusicas e, 
concretamente, avaliem a influência da natu-
reza da menopausa (Velthuis et al., 2009). 

Reunindo um desenho experimental e um 
período de intervenção de 12 meses, o presente 
estudo procurou analisar a influência de um 
programa de exercício de step/ musculação/ 
flexibilidade e controle postural na composição 
corporal e na taxa metabólica basal de mulhe-
res pós-menopáusicas, examinando o efeito 
isolado e interativo do mesmo com a natureza 
da menopausa. 

 
MÉTODO 

Amostra 
A amostra incluiu 169 mulheres pós-

menopáusicas, sem menopausa prematura, que 
foram aleatoriamente distribuídas por grupo 
controle (GC= 78) e grupo experimental (GE= 
91) sujeitas a um pré-teste e um pós-teste. A 
sua maioria documentou uma menopausa na-
tural (73.1% no GC e 72.5% no GE), o uso de 
terapia hormonal (55.1% no GC e 54.9% no 
GE) e um tempo de menopausa inferior a 10 
anos (59% no GC e 61.5% no GE). Com base 
na avaliação da história clínica e reprodutiva, 
foram considerados os seguintes critérios de 
inclusão na amostra (Moreira, 2004): (a) au-
sência de significativa doença hepática, hema-
tológica ou renal; (b) inexistência de sintomas 
de angina de peito ou de enfarte do miocárdio 
nos últimos 3 meses; (c) não utilização de 
medicação anti-hipertensora ou anti-arrímtica; 
(d) ausência de uma hipertensão arterial; (e) e 
inexistência de limitações músculo-esqueléti-
cas que possam condicionar a prática de exer-
cício, ou, serem exacerbadas pelo mesmo. 

O recrutamento da amostra foi realizado na 
cidade de Vila Real (Portugal), entre os meses 
de Novembro de 2005 e Março de 2006, atra-
vés de diferentes meios como panfletos, inter-
net, notícias e publicidade em distintos meios 
de comunicação social. Todos as participantes 
integraram voluntariamente o estudo, assina-
ram o termo de consentimento livre e esclare-
cido, aceitaram a randomização do mesmo, e 
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este atendeu aos procedimentos da Declaração 
de Helsinki (World Medical Association - 
WMA, 2009). 

Durante o período de intervenção de 12 
meses, o GC aceitou manter o seu nível habi-
tual de atividade física, tendo-lhe sido propor-
cionada a inclusão num programa de atividade 
física, com supervisão especializada, após o 
período indicado. 

 
Instrumentos 

A altura foi medida em posição antropo-
métrica com o estadiômetro SECA 220 (Seca 
Corporation, Hamburg, Germany), sendo o 
resultado considerado no final da inspiração 
profunda (Heyward & Wagner, 2004). O peso 
(P), a massa gorda (MG), a área de adiposidade 
visceral (AAV), a massa isenta de gordura 
(MIG), a massa muscular esquelética (MME) e 
a massa isenta de gordura e de osso total 
(MIGO) e regional (MIGOMS, membros supe-
riores; MIGOT, tronco; MIGOMI, membros 
inferiores) foram avaliadas através da bioimpe-
dância octopolar InBody 720 (Biospace, Seoul, 
Coreia), sendo cumpridos os procedimentos 

estabelecidos na literatura (Biospece, 2004; 
Chumela & Sun, 2005). 

A Inbody 720 usa 8 elétrodos, dois em con-
tato com a palma (E1 e E3) e polegar (E2 e E4) 
de cada mão e dois em contato com a parte 
anterior (E5 e E7) e calcanhar (E6 e E8) de 
cada pé, permitindo avaliar 4 compartimentos 
da massa corporal (água corporal total, pro-
teína, minerais e massa gorda). Cinco impe-
dâncias segmentares (braço direito, braço es-
querdo, tronco, perna direita e perna esquerda) 
são mediadas a 1.5, 50, 250, 500 e 1000 KHz e 
os pontos de contato com os elétrodos são 
limpos, previamente, com um tecido eletrolí-
tico, segundo as instruções do fabricante do 
equipamento (Biospece, 2004). Os dados fo-
ram eletronicamente importados para o Excel, 
utilizando o software Lookin'Body 3.0 (Bio-
space, Seoul, Coreia). O índice de massa mus-
cular esquelética foi calculado (IMME= 
MME/P×100) pela fórmula de Janssen, Hey-
msfield e Ross (2002), e a taxa metabólica 
basal (TMB), pela equação proposta por Cun-
ninghan (1991). 

Os valores de corte considerados para a
 
 

Tabela 1 
Erros técnicos das variáveis antropométricas e de composição corporal 

Variáveis Erros Técnicos 

Altura (m) .09  

Peso (Kg) .06  

Massa Gorda (Kg) .32  

Massa Gorda (%) .45  

Área de Adiposidade Visceral (cm2 .97  ) 

Massa Muscular Esquelética .21  

Massa Isenta de Gordura (Kg) .20  

Massa Isenta de Gordura e de Osso Total (Kg) .35  

Massa Isenta de Gordura e de Osso no Braço Direito (Kg) .04  

Massa Isenta de Gordura e de Osso no Braço Direito (Kg) .04  

Massa Isenta de Gordura e de Osso no Tronco (Kg) .19  

Massa Isenta de Gordura e de Osso na Perna Direito (Kg) .03  

Massa Isenta de Gordura e de Osso na Perna Esquerda (Kg) .03  

Taxa Metabólica Basal (Kcal/dia) 7.66  
Nota: Erro técnico = (∑d2/2n) 0,5

 
; d - diferença entre duas medições e n - número de elementos da amostra 
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obesidade, elevada adiposidade visceral e 
sarcopenia foram, respetivamente, MG≥ 35% 
(Lohman & Going, 1998), AAV≥ 100 cm2

As medições foram realizadas pelo mesmo 
técnico.  Os erros técnicos [ET= ( ∑ d

 
(Williams et al., 1996) e IMME < 28% (Jans-
sen et al., 2002). 

2/2n )0.5

Todos os elementos da amostra completa-
ram um registro alimentar de 3 dias (incluindo 
um dia de fim de semana), sendo o mesmo 
revisto e discutido com a nutricionista. O ques-
tionário alimentar foi desenvolvido e validado 
pelo Serviço de Higiene e Epidemiologia da 
Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto (Lopes, 2000). A densidade calórica foi 
calculada através da fórmula: DC= (kcal das 
gorduras/kcal do total de alimentos) × 1000. 

], 
sendo d a diferença entre duas medições e n o 
número de elementos da amostra, calculados 
com base na medição em duplicado de cada 
variável, em 10 mulheres pós-menopáusicas, 
estando os mesmos ilustrados na Tabela 1. 

A frequência cardíaca foi monitorizada com 
um cardiofrequencímetro (Polar FS 2C Electro 
Oy, Kemple, Filand), tendo sido realizada as 
medições nas mulheres incluídas no GE. A 
quantificação dos valores de frequência cardía-
ca foi antecedida da verificação dos códigos 
associados a cada transmissor, evitando-se as 
interferências de outros monitores, e durante o 
período de avaliação foi monitorizada a utiliza-
ção de todos os polares. 

 
Procedimentos 

Após os procedimentos de avaliação, o GE 
foi submetido ao exercício. As sessões de trei-
no foram supervisionadas por dois professores 
de Educação Física, sendo realizadas três 
sessões semanais de 60 minutos, cada sessão 
envolvendo três componentes (Moreira, 2004): 
step (2× por semana, 20 a 25 minutos), refor-
ço muscular (2× por semana, 20 a 25 minutos) 
e trabalho de flexibilidade/controle postural 
(1× por semana, 45 minutos). A fase cardio-
vascular foi desenvolvida a uma intensidade 
moderada-vigorosa (40% a 75% da frequência 
cardíaca de reserva) com a plataforma de step, 

sendo os passos padronizados de step intro-
duzidos, progressivamente, a partir da 3ª sema-
na e a intensidade aumentada a cada 2-3 sema-
nas. O reforço muscular foi desenvolvido com 
as máquinas de musculação e pesos livres, com 
intensidade sub-máxima, realizando cada exer-
cício 8 a 10 repetições. No trabalho de flexibi-
lidade foram valorizados os alongamentos está-
ticos e controle postural, incluindo a realização 
de exercícios que estimulavam ou combinavam 
os principais sistemas responsáveis pelo con-
trole e pela manutenção do equilíbrio. Em 
todas as aulas, foi feito um registro das presen-
ças, sendo exigida uma taxa de assiduidade de, 
pelo menos, 50%. 

 
Análise Estatística 

A análise estatística foi realizada com o 
programa SPSS (versão 16, SPSS In. Chicago, 
IL) e foi estabelecido um grau de significância 
estatística de 5%, estando os dados expressos 
em média ± desvio padrão. 

As mudanças absolutas das variáveis foram 
calculadas pela fórmula pós-teste − pré-teste e 
as mudanças relativas (∆), pela equação: ∆ = 
[(pós-teste −pré-teste)/pré-teste] × 100. 

O teste t para amostras dependentes foi 
realizado em cada grupo para comparar as 
mudanças absolutas das varáveis. A confron-
tação das médias dos valores de pré-teste, das 
taxas de modificação e das variáveis nas 
mulheres com menopausa natural e induzida 
foi realizada entre os dois grupos, recorrendo-
se ao teste t para amostras independentes. 

O efeito isolado e interativo do exercício e 
da NM na variação dos valores médios das 
variáveis foi examinado através de uma Ancova 
(controle da idade) com 2 fatores fixos: 
(exercício: grupo de controle= 0, grupo experi-
mental= 1; NM: natural= 1 e induzida= 2). 
Algumas variáveis (P, MG, MIG, MIGO total e 
dos membros inferiores e TMB) exigiram o 
ensaio de várias transformações (recíproca, 
logarítmica, quadrática, raiz quadrada, recípro-
ca da raiz quadrada), tendo apenas sido possí-
vel melhorar a sua assimetria (Pestana & 
Gageiro, 1998). 
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RESULTADOS 
Não foram registradas diferenças nos valo-

res médios de pré-teste entre os dois grupos, 
com excepção para a idade (55.59 ± 5.68 anos 
no GE e 58.20±7.05 anos no GC, p < .01), 
sendo as médias de densidade calórica de 
32.58% no GE e de 33.65% no GC. 

A Tabela 2 ilustra os valores de pré-teste e 
de pós-teste das variáveis analisadas nos dois 
grupos, verificando-se que, em termos absolu-
tos, ambos diminuíram (p < .01) a MIGOMS e 
a MIGT, com diferenças mais vincadas no GC 
e, particularmente, para a região do tronco      
(-.33 kg no GE e -.65 kg no CG). O GE revelou 
um aumento significativo da estatura, evolu-
indo o valor médio de 155.61 cm no pré-teste 
para 156.20 cm após um ano de intervenção. A 
percentagem de mulheres obesas neste grupo, 
no pós-teste, reduziu-se em 1.1%, tendo 80 
mulheres (87.9%) permanecido com valores de 
AAV ≥ 100 cm2

Durante o período de intervenção conside-
rado, o GC aumentou (p <.01) a adiposidade 

total (1.86% MG) e central (+3.92 cm

. 

2

Na Tabela 3, são indicadas as taxas de mo-
dificação das variáveis, dentro de cada grupo e 
entre os dois grupos examinados. Com exceção 
do peso (p = .49), o GE revelou, em relação ao 
GC, mudanças relativas dos componentes da 
massa corporal e da taxa metabólica basal 
(2.73%, p < .01) mais acentuadas (p ≤ .04), 
particularmente, no que se refere à %MG        
(-4.23%), AAV (-4.00%), MIG (3.45%) e MME 
(3.09 %). 

), 
elevando-se a percentagem de mulheres com 
obesidade no pós-teste em 6.4%. Os valores 
médios de MIG e de MIGO total sofreram um 
decréscimo, (-1.30 kg e -1.23 kg, respectiva-
mente, p < .01), refletindo-se negativamente 
na TMB (-27.95 kcal/dia) deste grupo. A redu-
ção do IMME no GC foi de -1.06 (p < .01), 
tendo o número de mulheres com sarcopenia 
quase duplicado durante o período de interven-
ção considerado (de 10.3% no momento de 
avaliação pré-teste para 19.2% no momento 
pós-teste). 

 
 
Tabela 2 
Valores médios das variáveis nos dois grupos no pré-teste e no pós-teste e comparação dos mesmos dentro de cada grupo 
(análise das mudanças absolutas) 

Variáveis 
Grupo Experimental (n= 91) 

Pré-teste                           Pós-teste 
Média±DP            Média±DP (Diferença) 

Grupo de Controle (n= 78) 
Pré-teste                       Pós-teste 

Média±DP             Média±DP (Diferença) 

Peso (kg) 67.66±11.39 68.00±13.28 ( .11)  68.80±10.55 68.53±10.22 (- .27) 

Altura (cm) 155.61±5.16 156.20±5.08 ( .59)* 154.87±5.29 154.78±5.25 (- .09)  

Massa Gorda (kg) 26.55±8.35 26.84±10.18 ( .29) 28.02±8.23 29.02±8.06 ( .99)* 

Massa Gorda (%) 38.23±6.85 38.45±7.09 ( .21) 39.83±6.99 41.68±6.40 (1.86)* 

Área adiposidade visceral (cm2 130.46±27.29 ) 129.66±27.69 (- .81) 135.03±26.96 138.94±24.85 (3.92)* 

Massa Muscular Esquelética (kg) 22.36±2.95 22.25±2.89 (- .11)  22.22±2.83 21.41±2.56 (- .81)* 

Índice de M. M. Esquelética (%) 33.42±3.69 33.23±3.65 (- .19) 32.63±3.90 31.57±3.60 (-1.06)* 

Massa Isenta de Gordura (kg) 41.07±4.88 40.90±4.81 (- .17) 40.81±4.62 39.51±4.18 (-1.30)* 

Massa Isenta de Gordura e de Osso     

Total (kg) 38.73±4.62 38.59±4.57 (- .14) 38.49±4.41 37.26±4.04 (-1.23)* 

Membros Superiores (kg) 4.51± .81 4.37±0.79 (- .15)* 4.47± .76 4.22± .71 (- .26)* 

Tronco (kg) 19.55±2.50 19.21±2.46 (- .33)* 19.39±2.26 18.73±2.13 (- .65)* 

Membros Inferiores (kg) 11.78±1.61 11.95±1.75 ( .16) 11.83±1.73 11.70±1.54 (- .13) 

Taxa Metabólica Basal (kcal/dia) 1257.54±105.95 1253.01±104.15 (-4.53) 1250.94±99.92 1222.98±90.30 (-27.95)* 

Nota: * p < .01; Índice de M. M. Esquelética – índice de massa muscular esquelética; n – número de elementos na amostra; 
DP – desvio 
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Tabela 3 
Comparação das taxas de modificação (∆) das variáveis nos dois grupos analisados 

Variáveis 
GE (n= 91) 

∆  Média±DP 

GC (n=78) 

∆  Média±DP 
Diferença 

Média±DP (p) 

Peso (Kg) .34± 7.19 -.28± 3.88 .63±  .91 (p=  .49) 

Altura (cm) .39± 1.18 -.05± 1.07  .44±  .17 (p=  .01) 

Massa Gorda (Kg) 1.57± 23.02 4.84±12.41 -3.27± 2.91 (p=  .26) 

Massa Gorda (%) 1.52±14.84 5.76±12.04 -4.23± 2.10 (p=  .05) 

Área de Adiposidade Visceral (cm2 -.17± 13.5 ) 4.17±11.96 -4.00± 1.95 (p=  .04) 

Massa Muscular Esquelética (Kg) -.37± 4.35 -3.46± 4.48  3.09±  .68 (p<  .01) 

Índice de Massa Muscular Esquelética (%) -.00± .06 -.03± .05  .03±  .01 (p<  .01) 

Massa Isenta de Gordura (Kg) -.39± 7.77 -3.05± 3.52  3.45±  .96 (p<  .01) 

Massa Isenta de Gordura e de Osso     

Total (Kg) -.26± 4.11 -2.99±5.28  2.73±  .72 (p<  .01) 

Membros Superiores (Kg) -3.02± 6.04 -5.55± 5.29  2.53±  .88 (p= .01) 

Tronco (Kg) -1.61± 4.14 -3.27± 3.61  1.65±  .60 (p=  .01) 

Membros Inferiores (Kg) 1.65± 7.86 -.84± 4.59  2.49± 1.01 (p= .02) 

Taxa Metabólica Basal (kcal/dia) -.31± 2.79 -3.30±10.28  2.99± 1.12 (p= .01) 

Nota: GE – grupo experimental; GC – grupo de controle; n – número de elementos da amostra; ∆ - taxa de modificação; DP 
– desvio padrão; p – nível de significância estatística 

 
 

Considerando o controle dos valores iniciais 
das variáveis (∆), O GE exibiu um aumento da 
MIGOMI (1.65%) e reduziu, de forma mais ate-
nuada, a MIGOTe, particularmente, a MIGOMS

A Tabela 4 ilustra a análise do efeito isolado 
e interativo do exercício e da NM na variação 
da TMB e das variáveis antropométricas e de 
composição corporal. Dessa observação, cons-
tatamos a ausência de interação dos fatores 
considerados, embora o exercício e a NM 
expliquem, isoladamente, a variação da MME 
(F=13.53 para p< .01 e F=5.97 para p=.02, 
respectivamente), da MIGO

, 
comparativamente ao GC (1.61% vs -3.27% e   
-3.02% vs -5.55%, respetivamente), com dife-
renças significativas entre eles. Ao contrário do 
GE, o GC revelou uma variação negativa da 
altura (-.05%) exibindo diferenças em relação 
ao GE (-.44%, p = .01). 

MS e da MIGOT

As diferenças nas médias da altura, do 
IMME e da MIGO total em função do exercício 
revelaram-se, estatisticamente significativas 
(p= .03, p= .04 e p= .02), explicando as varia-
ções 27%, 4.7% e 3.1% destas variáveis, res-
petivamente, pelos exercícios. 

 (F= 
5.74 para p=.02 e F=6.44 para p=.01). Dos 3 
modelos enunciados, o primeiro foi o que se 
ajustou melhor aos dados, explicando 12.7% 
da variação da MME nas mulheres pós-meno-
páusicas. 

A comparação dos valores médios das variá-
veis dependentes entre o GE e o GC e em fun-
ção da NM estão expressas na Tabela 5. 

Os dados documentam que as mulheres 
pós-menopáusicas com menopausa natural fo-
ram as que mais se beneficiaram da prática do 
programa de exercícios, apresentando, compa-
rativamente às mulheres do GC, melhorias na 
altura (+.05%, p= .02) e na AAV (-4.45%, p= 
.04) e reduções mais atenuadas do IMME e da 
MIGOT (-2.13% no GE e -3.68% no GC, p= 
.03), mais particularmente da MME (- .87% e  
-3.99% para p< .01, respetivamente) e da 
MIGOMS

Na menopausa induzida, o estudo apenas 
evidenciou diferenças com significado estatís-
tico (p= .04) para a MME, com as mulheres do 
GE apresentando + 2.99% em relação ao GC. 

. 
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Tabela 4 
Efeitos isolados e interativos do exercício (grupo de controle =0, grupo experimental=1) e da natureza da menopausa 
(natural=1 e induzida=2) na composição corporal e da taxa metabólica basal 

Taxas de modificação das variáveis 
Exercício Natureza da 

Menopausa 
Interação R2 

×100 
Ajustado 

F p F p F p 

Peso (Kg)ǂ .24 .63 .16 .70 1.09 .30 9 % 

Altura (cm) 4.56 .03 1.43 .23 .18 .67 27 % 

Massa Gorda (Kg)ǂ .08 .78 .12 .73 2.05 .15 0 % 

Massa Gorda (%)ǂ .03 .87 .81 .37 .28 .60 1.3 % 

Área de Adiposidade Visceral (cm2 3.24 ) .07 1.37 .24 .06 .81 1.5 % 

Massa Muscular Esquelética (Kg) 13.53 .00 5.97 .02 .05 .82 12.7 % 

Índice de Massa Muscular Esquelética (%) 4.21 .04 .11 .75 1.94 .17 4.7 % 

Massa Isenta de Gordura (Kg)ǂ 2.23 .14 2.95 .09 .81 .06 .9 % 

Massa Isenta de Gordura e de Osso         

Total (Kg)ǂ 6.08 .02 2.26 .14 .49 .49 3.1 % 

Membros Superiores (Kg) 5.84 .02 6.86 .01 .01 .94 6.8 % 

Tronco (Kg) 5.74 .02 6.44 .01 .04 .84 6.0 % 

Membros Inferiores (Kg)ǂ .00 .99 .01 .92 .06 .81 2.4 % 

Taxa Metabólica Basal (kcal/dia)ǂ .37 .54 .53 .47 .61 .44 1.0 % 

Nota: ǂ Transformação recíproca da variável (melhoria da assimetria da distribuição); F – Teste F; p = significância estatís-
tica; R2

 
 Ajustado – proporção da variação total da variável dependente explicada pelo modelo. 

 
Tabela 5 
Comparação dos valores médios das taxas de modificação das variáveis entre os grupos experimental e de controle, em função 
da natureza da menopausa (natural e induzida) e considerando as transformações contempladas na Tabela 4 

Taxas de modificação das variáveis 

Menopausa Natural Menopausa Induzida 

GE (n= 66) 
Média ± DP 

GC (n= 57) 
Média ± DP 

GE (n= 25) 
Média ± DP 

GC (n= 21) 
Média ± DP 

Peso (Kg)ǂ -.19±1.24  .15±1.60 -.03± .78 -.18± .64 

Altura (cm)  .36±1.26 -.14±1.08*  .46± .96 .19±1.02 

Massa Gorda (Kg)ǂ -.06± .82  .13±1.04  .05± .20 -.12± .81 

Massa Gorda (%)ǂ -.17±1.11 -.05±1.26  .12± .91 .01± .47 

Área de Adiposidade Visceral (cm2 -.79±13.21 )  3.66±10.15*  2.71±12.92 5.56±16.13 

Massa Muscular Esquelética (Kg) -.87±4.50 -3.99±4.64** .97±3.70 -2.02±3.74** 

Índice de Massa Muscular Esquelética (%) .00± .06 -.03± .05** -.02± .08 -.02± .04 

Massa Isenta de Gordura (Kg)ǂ -.22±1.29 -.47± .87 .13± .72 -.17±1.49 

Massa Isenta de Gordura e de Osso      

Total (Kg)ǂ -.18±1.16 -.51± .83 .22± .96 -.37±1.08 

Membros Superiores (Kg) -3.79±5.92 -6.21±5.12* -1.00±5.99 -3.78±5.44 

Tronco (Kg) -2.13±4.01 -3.68±3.48* -.24±4.25 -2.13±3.81 

Membros Inferiores (Kg)ǂ .04±1.68 .11±2.75 .17±1.03 .05±1.32 

Taxa Metabólica Basal (kcal/dia)ǂ -.26±3.31 -.93±2.29 -.31±2.68 -.19±2.34 

Nota: ǂ Transformação recíproca da variável; GE – grupo experimental; CG – grupo de controle; n= número de elementos da 
amostra; DP – desvio padrão; * p≤  .05 e ** p≤ .01. 

 
 



696 | J.B. Rocha, B.P. Ogando, M.P.G. Mota, R. Gabriel, H. Moreira 

 

DISCUSSÃO 
O estudo experimental desenvolvido procu-

rou analisar a efetividade de um programa de 
exercícios de step/musculação/flexibilidade e 
controle postural na composição corporal e na 
taxa metabólica basal de mulheres pós-
menopáusicas, examinando a influência da 
natureza da menopausa. Procurou-se respon-
der a algumas lacunas identificadas na litera-
tura causadas pelo restrito número de estudos 
randomizados (Teixeira et al., 2003), com a 
presença de períodos de intervenção relativa-
mente curtos (Moreira & Sardinha, 2003), com 
o número limitado de elementos da amostra 
(Saucedo et al., 2008) e com a escassez de 
pesquisas envolvendo a componente cardiovas-
cular, muscular e de controle postural (Bou-
chard, Dionne & Brochuet, 2009). Enfatiza-se 
também, que o impacto da NM na composição 
corporal da mulher ainda não está devidamente 
clarificado na literatura (Lovejoy, Champagne, 
Jonge, Xie, & Smith, 2008). 

Os dois grupos em análise revelaram carac-
terísticas similares da menopausa, embora o 
grupo GC apresentasse faixa etária mais eleva-
da. Com excepção do P e da MG (kg), os resul-
tados documentaram diferenças entre as taxas 
de modificação da composição corporal e da 
TMB exibidas entre os dois grupos em análise, 
mais evidentes para a adiposidade total e 
central. No pós-teste, o GE revelou uma redu-
ção do número de mulheres obesas, sendo a 
percentagem de sarcopênicas mais saliente no 
GC em relação ao GE. Os exercícios e a NM 
explicaram de forma isolada a variação da 
∆MME, ∆MIGOMS e ∆MIGOT, 

Vários aspectos sustentam o aumento da 
adiposidade total e central com a menopausa e 
o envelhecimento, incluindo a diminuição da 
sensibilidade dos receptores para os hormônios 
lipolíticos (St-Onge & Bjorntorp, 2005), a re-

dução da aromatização periférica e da globulina 
de ligação aos hormônios sexuais (Moreira & 
Sardinha, 2003), o incremento da densidade 
dos receptores androgênicos (St-Onge & Bjorn-
torp, 2005) e a redução da atividade física ha-
bitual (Kemmler et al., 2010), entre outros. 
Atendendo à ausência de diferenças na densi-
dade calórica evidenciada entre os dois grupos, 
a redução da TMB no GC terá contribuído para 
a elevação da obesidade nas mulheres por ela 
afetadas em 6.4%, incrementando o risco para 
a manifestação de várias doenças, entre as 
quais se incluem a hipertensão, a diabetes 
mellitus, o cancer da mama e ginecológico e o 
trombo embolismo venoso (Lambrinoudaki et 
al., 2010). 

tendo o primeiro 
influenciado a ∆Altura, ∆IMME e ∆MIGO total. 
As mulheres do GE com menopausa natural 
evidenciaram modificações mais favoráveis da 
massa muscular esquelética (absoluta e relativa 
à massa corporal) e da MIGO regional (tronco 
e membros superiores). 

Embora o GE tenha apresentado, em 
relação ao GC, diferenças na ∆% MG (-4.23%) 
e na ∆AAV (-4%), com a redução consequente 
de mulheres obesas no pós-teste (-1.1%), 
quando procedemos ao controle da idade, a 
atividade física estruturada não revelou um 
efeito significativo na sua variação, tendo, con-
tudo, influenciado a ∆MME, ∆IMME, ∆MIGO 
(total e dos membros superiores e tronco). 
Julgamos que os exercícios desenvolvidos, 
adaptados às condições individuais de cada 
participante e seguindo as orientações eviden-
tes na literatura de referência (Taaffe, 2006; 
WHO, 2010), terão contribuído não apenas 
para a melhoria da massa muscular, mas, tam-
bém, para o incremento da força muscular 
(Rolland & Vellas, 2009) e para a redução do 
risco de queda nestas mulheres (Taaffe, 2006). 
Salienta-se que, apesar da Ancova não ter 
revelado um efeito significativo do exercício na 
∆MIGOMI

Estudos desenvolvidos por Monteiro, Gabri-

, as mulheres do GE apresentaram 
um aumento (+1.65%) da MIGO (água + pro-
teínas) nessa região. De acordo com Taaffe 
(2006), o trabalho dos músculos extensores do 
joelho e do quadril, dos abdutores do quadril e 
dos flexores do joelho (trabalho de força e de 
step muito solicitados) e dos dorsi flexores e 
dos plantares (no step) contribuem, sobremo-
do, para a melhoria do equilíbrio e da pressão 
plantar, ajudando na prevenção de quedas. 
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el, Sousa, Abrantes e Moreira (2011) revela-
ram melhorias nos parâmetros biomecânicos 
de pressão plantar e no padrão de caminhada 
das mulheres pós-menopáusicas que integra-
vam o mesmo programa de exercícios. 

A redução da AAV no GE (-.17%), também, 
poderá estar acomunada à atenuação da perda 
muscular, uma vez que a melhoria da sensi-
bilidade dos tecidos à insulina estimula a sín-
tese proteica por parte desse hormônio (Rol-
land & Vellas, 2009). Tal fato revela-se muito 
importante no controle do peso e na manu-
tenção da condição óssea (Silva, Costa-Paiva, 
Pinto-Neto, Braga, & Morais, 2005) desta po-
pulação, embora, segundo alguns autores 
(Bouchard et al., 2009), a obesidade tenda a 
influenciar mais a capacidade física e funcional 
das mulheres pós-menopáusicas, comparativa-
mente à sarcopenia. 

O efeito do exercício e a idade média do GE 
(55.59 anos) contribuíram para uma atenuação 
do aumento de mulheres pós-menopáusicas 
com sarcopenia no pós-teste (-4.5% em relação 
ao GC), sendo reconhecido que o declínio 
anual da massa muscular nas mulheres se 
acentua de 1-2%, aos 50 anos, para 3%, por 
volta dos 60 anos de idade (Rolland & Vellas, 
2009) e que a perda muscular é agravada pela 
inatividade física (Poortmans & Carpentier, 
2009). Os nossos resultados documentam uma 
atenuação da perda de MIGOT

Os estudos não são unânimes sobre o im-
pacto da natureza da menopausa na compo-
sição corporal total e regional (Lovejoy et al., 
2008). Na presença de uma menopausa 

natural, as mulheres do GE apresentaram taxas 
de modificação mais favoráveis em relação à 
altura, AAV, IMME e MIGO

 no GE em rela-
ção ao GC (-1.61% e -3.27%, respectivamente) 
com um efeito significativo do exercício e da 
NM, quando controlado para a idade das 
participantes. Este fato terá contribuído, em 
parte, para o ligeiro aumento da altura no GE 
(.39%), contrariando a sua perda com o enve-
lhecimento e intimamente relacionada com a 
curvatura da coluna, com o estreitamento dos 
discos intervertebrais e com as fraturas 
vertebrais, muito frequentes nesta população 
(Briot, Legrand, Pouchain, Monnier, & Roux, 
2010). 

T, mas sobretudo 
MME e MIGOMS

Apesar da validade da bioimpedância octo-
polar InBody estar documentada na literatura 
(Medici et al., 2005), alguns estudos apre-
sentam ainda resultados contraditórios (Gib-
son, Holmes, Desautels, Edmonds & Nuudl, 
2008; Volgyi et al., 2008), justificando a 
inclusão de outras metodologias mais precisas 
na avaliação da composição corporal total e 
regional. A avaliação dos níveis de atividade 
física habitual (ex. acelerometria) quantificação 
da ingesta calórica nos dois momentos avalia-
tivos considerados, e o controle da hormonio 
terapia, também se revelam de grande impor-
tância em estudos futuros. 

, comparativamente ao GC. Foi 
também este o grupo que apresentou uma 
∆MME mais evidente na presença de uma 
menopausa induzida. Segundo Rolland e Vellas 
(2009), a redução abrupta dos estrogênios en-
dógenos tende a ser mais comprometedora na 
condição muscular da mulher pós-menopáu-
sica, devido à maior redução da globulina de 
ligação aos hormonios sexuais e da testoste-
rona, do nítido e aumento de citocinas pró-
inflamatórias, como a interleucina 6 e o fator α 
de necrose tumoral, com consequente incre-
mento do catabolismo das proteínas. 

Sugere-se mais estudos randomizados, que 
analisam a influência do exercício físico na 
composição corporal e taxa metabólica basal 
em mulheres na pós menopausa devem ser 
realizados, controlando a hormonio terapia, 
bem como a natureza da menopausa. 

 
CONCLUSÕES 

O presente resultado sugere que o progra-
ma de exercícios foi efetivo na preservação da 
condição muscular das mulheres pós-meno-
páusicas, particularmente naquelas cuja redu-
ção estrogênica decorreu de forma natural. 
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