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Introdução: A gordura corporal em excesso pode ser causada pelo desequilíbrio entre
ingestão e consumo energético, o que é denominado de balanço calórico positivo,
sendo este responsável por 98% dos casos de obesidade (causa exógena) sendo os 2%
dos casos de obesidade restantes oriundos de causas endógenas como disfunções
hormonais, alguns tumores e síndromes genéticas. As principais estratégias de
tratamento não-farmacológico do sobrepeso e da obesidade seria a adoção de novos
hábitos de vida como a reeducação alimentar, muitas vezes com restrição energéticas,
associada à pratica de exercícios físicos.  Objetivo: Determinar entre dois diferentes
métodos de treinamento resistido, o Circuit Training e o Peripheral Heart Action qual
método seria mais eficaz para promover alterações na composição corporal de
mulheres adultas.  Metodologia: A amostra composta por 30 mulheres adultas foi
dividida aleatoriamente em grupo Circuito Training (n=13), idade média de
46,06±9,14 anos e grupo Peripheral Heart Action (n=17), idade média de 41,06±8,12
anos. O treinamento durou oito semanas, duas sessões semanais de 50 minutos. As
voluntárias foram orientadas com uma dieta alimentar para tentar equilibrar a ingestão
calórica. Para análise dos dados utilizou-se software SPSS for Windows. Para
comparação dos grupos (pré e pós-teste), utilizou-se teste “t” de Student para amostras
independentes e para determinar a evolução de cada grupo usou-se teste “t” de Student
pareado. A significância adotada foi de p&#8804;0,05. Resultados: Os resultados
encontrados demonstram que não havia diferença significativa entre os grupos em
nenhuma das variáveis pesquisadas no início dos treinamentos sugerindo que os
grupos neste momento eram semelhantes e que depois de decorrido oito semanas de
intervenção os dados apontam não haver diferença significativa entre os dois grupos.
Porém, ao se verificar a evolução dos dois grupos pode-se constatar que no Grupo
Circuit Training apresentou diferença estatisticamente significativa ao nível de
p&#8804;0,001 para gordura corporal relativa e peso de gordura e de p&#8804;0,05
para massa corporal magra proporcionando uma redução na média da gordura corporal
relativa de 11,12% e um ganho na média da massa corporal magra de 2,44% enquanto
que no Grupo Peripheral Heart Action não foi encontrado diferença significativa ao
nível de p&#8804;0,05 para as mesmas variáveis, a redução na média da gordura
corporal relativa foi de 1,96% e o ganho na massa corporal magra de 0,15%. 
Conclusão: Estes resultados nos permitem inferir que o método de treinamento
resistido no formato de CT é mais eficiente que o PHA para promover alterações na
composição corporal provocando redução no percentual de gordura corporal e
manutenção e ou aumento da MCM.
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