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Introdução: A saúde e a qualidade de vida do homem podem ser preservadas e pela
prática de atividade física, sedentarismo é condição indesejável que representa risco
para a saúde. Estudos concluem que indivíduos fisicamente ativos, tendem a apresentar
uma menor incidência de doenças crônicas degenerativas. Devido à crescente procura
por academias em busca de uma melhora estética, observa-se que na maioria das vezes
o objetivo principal é a redução do percentual de gordura corporal. Diversas academias
adotam o treinamento em circuito, como método eficiente para aprimoramento da
potência aeróbia e utilizado com objetivo de redução do percentual de gordura
corporal. Objetivo: Determinar entre diferentes métodos de treinamento resistido, o
Circuit Training e Peripheral Heart Action o mais eficaz para promover alterações na
composição corporal e na potência aeróbia em mulheres adultas. Metodologia: A
amostra de 30 mulheres adultas foi dividida em grupo Circuito Training e grupo
Peripheral Heart Action com idade média de 46,06±9,14 e 41,06±8,12 anos
respectivamente. O treinamento durou oito semanas com duas sessões semanais de 50
minutos associado a uma sugestão de dieta alimentar. Foi adotado o teste de correr e
caminhar 12 minutos de Cooper. Para análise dos dados utilizou-se o software SPSS
for Windows. Para comparação dos grupos entre pré e pós-teste foi utilizado o teste “t”
de Student independentes e para determinar a evolução de cada grupo o teste “t” de
Student pareado. Significância adotada foi Resultados: Foi observado na comparação
entre os grupos nos dois momentos, pré e pós-teste, que os grupos não apresentavam
diferença significativa nas variáveis pesquisadas no início dos treinamentos. Nos
resultados da comparação dos grupos após as 8 semanas de treinamento,pode-se
constatar que os resultados apontam uma diferença significativa a nível de
p&#8804;0,001 para as variáveis distância percorrida e VO2max. Conclusão:
Conclui-se que o método circuit training teve melhora nas variáveis com relação à
composição corporal e o método PHA teve melhora apenas nas variáveis distância
percorrida e potência aeróbia.
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