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RESUMO

Introdução: A prática de exercícios físicos atua positivamente na prevenção e na manutenção
da saúde, sendo que o uso de atividades esportivas pode servir como um motivador para a
adesão  em programas  de  atividade  física,  inclusive  para  grupos  especiais.  O  tênis  é  um
esporte acíclico, com contribuição energética tanto anaeróbia quanto aeróbia, podendo haver
ampla quantidade de benefícios para os indivíduos que o praticam. Contudo, não parece tão
claro se o tênis especificamente é efetivo para melhora em parâmetros relacionados à saúde
dos  seus  praticantes  (como  aptidão  cardiorrespiratória  e  composição  corporal).  Objetivo:
Verificar, por meio de uma revisão sistemática, a influência da prática do tênis na aptidão
cardiorrespiratória e composição corporal de indivíduos não atletas. Métodos: Esta revisão de
literatura  utilizou-se  de  buscas  em  artigos  científicos  nas  bases  de  dados  eletrônicas
Periódicos  Capes,  Pubmed  e  Google  Acadêmico,  além  das  referências  dos  artigos
encontrados. Foram contemplados artigos científicos até o ano de 2020, que investigaram os
efeitos do treinamento do tênis nas variáveis cardiorrespiratórias e de composição corporal.
Os  principais  critérios  de  inclusão  foram:  I)  disponível  em língua portuguesa,  inglesa  ou
espanhola  em jornais  com processos  de  revisão  por  pares;  II)  aplicação  de  treinamentos
longitudinais (> 2 semanas) de tênis; III) artigos originais experimentais; IV) participantes
sedentários, ativos ou atletas amadores/iniciantes. Foram excluídos artigos que: I) envolveram
atletas de elite; II) sessões agudas de treino; III) estudos relacionados às lesões na modalidade.
As  variáveis  cardiorrespiratórias  investigadas  foram  o  consumo  máximo  de  oxigênio
(VO2max)  e  os  limiares  de  transição  fisiológica.  Quanto  à  composição  corporal,  foram
investigadas a massa corporal, o índice de massa corporal e o percentual de gordura. O perfil
lipídico também foi investigado. Resultados: Nove artigos foram incluídos nesta revisão, seis
investigaram os efeitos  da prática  de tênis  no VO2max,  um no limiar  anaeróbio,  nove na
composição corporal e três no perfil lipídico.  Os estudos compreenderam um total de 192
praticantes,  com  idades  entre  9  e  65  anos,  e  o  tempo  de  duração  das  intervenções
compreendeu de 6 semanas a 10 meses. O treinamento sistemático de tênis parece benéfico
para  melhora  do  VO2max,  com  estudos  não  reportando  melhora  nessa  variável  sendo
associados  a  baixo  volume,  VO2max  inicial  alto,  e  até  mesmo  treinamento  concorrente
(participação em exercícios de força durante a época do treinamento em tênis). Contudo, os
resultados das intervenções mostram uma inclinação para a melhoria do perfil lipídico nas
variáveis pesquisadas – HDL, LDL e triglicerídeos. Nestes artigos de intervenção, verificou-
se aumento do HDL, e redução do LDL e de triglicerídeos, podendo em alguns casos não
terem  sido  mudanças  significativas  devido  ao  pouco  tempo  em  que  fora  realizado  o
treinamento. A composição corporal foi favorecida com a prática de tênis, tendo o percentual
de gordura sido reduzido significativamente em boa parte dos estudos de intervenção, e a
gordura corporal dos grupos de praticantes de tênis mostrou-se melhor ou equivalente aos
valores de outros grupos nos estudos transversais. A massa corporal também foi reduzida nos
estudos de intervenção. Conclusão: Por fim, conclui-se que a prática do tênis é benéfica para
melhora do VO2max, composição corporal e perfil lipídico de seus praticantes.
Palavras-chave: Saúde. Aptidão física. Esportes de raquete. Tenistas.



ABSTRACT

Introduction: Physical exercises act positively in the prevention and maintenance of health,
and the use of sport  activities may work as a motivating factor for adherence to physical
activity  programs,  including for special  groups.  Tennis  is  an acyclic  sport  and its  energy
contribution is both anaerobic and aerobic, which can bring a large amount of benefits to the
individuals who practice it.  Nevertheless, it doesn’t seem so clear if the practice of tennis
specifically  is  effective  to  improve  health-related  parameters  of  its  practitioners  (as
cardiorespiratory fitness and body composition).  Objective: To verify through a systematic
review the influence of the tennis pratice on non-athlete individuals cardiorespiratory fitness
and body composition.  Methods: This literature review was based on searches in books and
scientific  articles  found  in  the  electronic  databases  Periódicos  Capes,  Pubmed  e  Google
Scholar, in addition to the references of the articles found. Scientific articles published until
2020  were  contemplated,  which  investigated  the  tennis  training  effects  on  the
cardiorespiratory fitness and body composition variables. The main inclusion criteria were: I)
articles  available  in  Portuguese,  English  and  Spanish;  II)  longitudinal  tennis  training
application  (>  2  weeks);  III)  original  experimental  articles;  IV)  the   practitioners  were
sedentary, active, or novice/amateur athletes. Articles were excluded when involved: I) elite
athletes;  II)  acute  training  sessions;  III)  studies  related  to  injuries.  The  investigated
cardiorespiratory  variables  were  maximum oxygen  consumption  (VO2max)  and  anaerobic
threshold.  Regarding  body composition,  the  investigated  variables  were  body mass,  body
mass  index,  fat  percentage  and  lipid  profile.  Results: Nine  articles  were  included  in  this
review, six investigated the effects of tennis on VO2max, one on anaerobic threshold, nine on
body composition and three on lipid profile. The studies comprised a total of 192 practitioners
aged 9 to 65 years old, and the duration of interventions ranged from 6 weeks to 10 months.
Systematic  tennis  training  seems beneficial  to  improve VO2max,  and studies  that  did  not
report improvements on this variable were associated to low volume, high inicial VO2max,
and even concurrent training (participation in strength exercises during the tennis training
season). Nevertheless, the results of interventions show an inclination to improve the lipid
profile  on  the  researched  variables  -  HDL,  LDL and  triglycerides.  In  these  intervention
articles there was an increase in HDL and reduction of LDL and triglycerides, and in some
cases there may have been no significant changes due to the short time in which the training
was carried out. Body composition was favored with the practice of tennis, and the percentage
of fat has been significantly reduced in most intervention studies, and the body fat of the
groups of tennis players proved to be better or equivalent to the values of other groups in
cross-sectional  studies.  Body  mass  was  also  reduced  in  intervention  studies.  Conclusion:
Lastly,  it  is  concluded that  the practice of tennis is  beneficial  to improve VO2max, body
composition and lipid profile of its practitioners.
Keywords: Health. Physical fitness. Racket sports. Tennis players.
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1  INTRODUÇÃO

A prática de atividades físicas e exercícios físicos atua positivamente tanto na prevenção

quanto  na  manutenção  da  saúde,  diminuindo  a  presença  de  fatores  de  risco,  sendo  uma  das

recomendações para se seguir um estilo de vida saudável (POWERS; HOWLEY, 2005; COELHO;

BURINI, 2009). Em tal perspectiva, o uso de atividades esportivas pode servir como um motivador

para a adesão em programas de atividade física, objetivando alcançar os níveis de aptidão física que

estejam associados à manutenção ou melhora da saúde (FERRAUTI et al., 1997), inclusive com

adaptações  na  forma  como  a  modalidade  é  executada  voltadas  a  grupos  especiais  (FUENTES

GARCÍA et al., 2013).

Dentre inúmeras modalidades esportivas, o tênis é um esporte acíclico, com contribuição

energética tanto anaeróbia quanto aeróbia, devido a sua característica de várias ações relativamente

curtas  e  intensas  durante uma mesma partida (KOVACS, 2006),  sobretudo no jogo de simples

(GROPPEL;  ROETERT,  1992).  É  possível  supor,  então,  que  há  uma  ampla  quantidade  de

benefícios aos quais os indivíduos que praticam tal  esporte estão sujeitos,  como por exemplo a

melhora da aptidão aeróbia, por meio da melhora do consumo máximo de oxigênio (VO2max) e

redução do percentual de gordura corporal. 

Além  de  benefícios  à  aptidão  física  de  atletas,  a  prática  de  tênis  beneficia  indivíduos

iniciantes  na  modalidade.  Neste  sentido,  a  comparação  das  respostas  fisiológicas  agudas  entre

grupos de tenistas  avançados e tenistas eventuais descreveram similaridades na maior  parte das

variáveis  pesquisadas,  como  frequência  cardíaca  e  percentual  da  frequência  cardíaca  máxima

alcançada,  VO2max e  percentual  do  VO2max alcançado,  além de  gasto  energético  (Fernandez-

Fernandez  et  al.  2009).  Esses  resultados  indicam  que,  havendo  benefícios  concretos  à  saúde

advindos da prática da modalidade, esses poderiam atingir uma gama de praticantes de vários níveis

de proficiência no tênis.

Contudo, não parece tão claro se a prática do tênis especificamente é efetiva,  e em qual

magnitude,  para  melhora  de parâmetros  relacionados  à  saúde dos  indivíduos não atletas,  como

aptidão cardiorrespiratória e composição corporal. As revisões de literatura existentes apontam uma

tendência benéfica do tênis em uma série de variáveis, mas deixam em aberto a real eficácia desse

esporte  em  variáveis  como  o  VO2max  e  a  composição  corporal  (MARKS,  2006;  GROPPEL;

DINUBILE, 2009). Além disso, a atualização destas pesquisas após quase uma década pode ser

importante  para  verificar  a  importância  desta  modalidade  em  indicadores  da  saúde  de  seus

praticantes, especialmente para a Língua Portuguesa. É possível que, ao se aprofundar na temática
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proposta, chegue-se ao ponto de entendimento de como a modalidade consegue ser benéfica; ou

seja, buscando-se associar a forma como foi praticada aos resultados fisiológicos obtidos.

Como  exemplo,  Groppel  e  Dinubile  (2009)  relatam  que  a  prática  de  tênis  estimula

agudamente  os  sistemas  aeróbio  e  anaeróbio  de  fornecimento  de  energia,  proporcionando

cronicamente  a  melhora  da  aptidão  cardiorrespiratória,  além  de  possibilitar  aos  praticantes  a

manutenção de altos níveis de ativação e disposição. O treinamento apresentaria benefícios para

várias faixas etárias,  dos mais novos aos mais velhos (MARKS, 2006; GROPPEL; DINUBILE,

2009), inclusive contribuindo para o alcance dos valores recomendados pelo Colégio Americano de

Medicina do Esporte (ACMS; HASKELL et al.,  2007), além da melhora de funções corporais,

como  a  pulmonar  (GROPPEL;  DINUBILE,  2009).  Ainda,  o  treinamento  de  tênis  proporciona

redução da gordura corporal em adultos (GROPPEL; DINUBILE, 2009) e indivíduos com idade

acima  de  50  anos  (MARKS,  2006),  que  pode  estar  associada  a  característica  intermitente  da

modalidade,  intercalando períodos de alta e baixa intensidade,  por longos períodos (GROPPEL;

DINUBILE, 2009), bem como pelo aumento do fluxo sanguíneo para o músculo exercitado, com a

consequente melhoria do consumo de oxigênio pelos tecidos (MARKS, 2006).

Com a perspectiva de que o tênis é uma atividade que pode trazer vários benefícios à saúde

dos  indivíduos,  ressalta-se  a  importância  de  uma reunião  de  dados  que  aprofunde  e  avance  o

conhecimento sobre a influência da prática de tênis no VO2max e na composição corporal. Com o

foco  em  aprofundar  e  esclarecer  esses  possíveis  benefícios,  bem  como  variáveis  (duração  e

frequência das aulas, por exemplo) que mais os explicam e os respectivos valores, tenta-se concluir

quais  as  evidências  concretas  de  melhorias  em relação  à  saúde dos  indivíduos  que  praticam a

modalidade e as formas de execução associadas a essas melhorias. Logo, esta pesquisa se depara

com  o  seguinte  problema  de  pesquisa:  há  influência  da  prática  do  tênis  na  aptidão

cardiorrespiratória e na composição corporal de indivíduos não atletas? 

 1.1  JUSTIFICATIVA

As  atividades  físicas  são  vistas  como  parte  do  processo  de  melhoria  da  saúde  e  na

prevenção de doenças, sobretudo cardiovasculares. Pela característica anaeróbia e aeróbia do tênis

(KOVACS, 2006) e as habilidades  derivadas dessas características,  como velocidade,  agilidade,

potência,  resistência  muscular e aeróbia,  entre  outras (KOVACS, 2007), há estudos tratando da

prática desse esporte que buscam esclarecer as mudanças que ocorrem com o passar/avanço do

treinamento (WILMORE ET AL., 1980; NAUGHTON; CARLSON, 1991; KRAEMER ET AL.,

2003; FERRAUTI ET AL., 1997), que sugerem uma ampla possibilidade de melhoras à saúde dos
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indivíduos  nos  aspectos  cardiorrespiratórios  e  antropométricos.  Além disso,  o  VO2max,  que  é

intimamente associado à aptidão cardiorrespiratória, não é apenas determinante para o desempenho

aeróbio, mas também da mortalidade na população em geral (LUNDBY et al. 2016). Tendo isso em

mente, reunir dados acerca do assunto pode deixar nítido o que realmente é possível de se atribuir à

prática  da  modalidade  no  que  se  refere  a  efeitos  positivos  na  saúde  das  pessoas,  indicando

principalmente as características que sugerem as formas mais efetivas por meio das quais a prática

do tênis traz benefícios à saúde. Os resultados dessa pesquisa podem ser importantes não apenas

para  os  praticantes  da  modalidade,  mas  também professores  e  treinadores  da  modalidade  para

fundamentar  fisiologicamente  sua  prática,  além  de  constituir  uma  importante  estratégia  na

promoção da saúde.

Os  benefícios  da  prática  de  exercícios  inclusive  já  foram  associados  à  melhora  da

expectativa de vida, com a prática de tênis destacando-se entre outras atividades e esportes como

aquela que demonstrou maior longevidade de seus praticantes (+9,7 anos) em relação ao grupo de

pessoas sedentárias (Schnohr et al. 2018). Além disso, a motivação dos sujeitos tende a influenciar

tanto na adesão quanto na aderência nos programas de atividade física. Alguns estudos com o tênis,

inclusive, indicaram a relevância desse fator para pacientes em recuperação de problemas cardíacos

(FUENTES GARCÍA et al., 2013), e para sujeitos cadeirantes (RICHARDSON et al., 2017). Sendo

uma atividade esportiva, e sendo relativamente segura em relação a outras modalidades coletivas

por não haver contato físico com adversário, seria aparentemente atrativo para os sujeitos aderirem

a  esta  prática.  Além  disso,  o  tênis  é  reconhecidamente  um  dos  esportes  mais  praticados

mundialmente  (KOVACS,  2006;  FERNANDEZ-FERNANDEZ et  al.,  2009),  indicando  que  há

bastante  interesse das  pessoas  pela  modalidade.  Ainda,  também é considerável  a  aderência  dos

indivíduos no tênis mantendo-se na prática durante toda a vida (PLUIM et al., 2007). Assim sendo,

poderia  auxiliar  positivamente  na  saúde  daqueles  que  se  interessam  pela  modalidade  também

devido à adoção de um comportamento ativo ao longo da vida.

Em caráter  pessoal,  com o interesse adquirido  durante o curso pela  área  de estudo da

fisiologia, além da inclinação esportiva que tenho, seja por gostar, seja por alguma experiência na

prática, foi algo natural tentar unir uma coisa à outra. Por ser uma das atividades que tenho mais

contato, optei por pesquisar o tênis, relacionando a modalidade com aspectos ligados à fisiologia e,

também, à saúde.

 1.2 OBJETIVOS
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1.2.1 Objetivo Geral

Por  intermédio  de  revisão  de  literatura,  verificar  a  influência  da  prática  do  tênis  no

consumo máximo de oxigênio e na composição corporal de indivíduos não atletas.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Analisar o efeito da prática de tênis sobre os limiares de transição fisiológica;

- Identificar o efeito da prática de tênis sobre o índice de massa corporal e percentual de

gordura;

- Examinar o efeito da prática de tênis sobre o perfil lipídico.
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 2  MÉTODOS

 2.1  CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO

Esta  pesquisa  caracteriza-se  quanto  à  sua  natureza  como aplicada,  pois  pretende gerar

conhecimentos para a aplicação prática em uma situação específica (GIL, 2008). A pesquisa tem

como delineamento  uma revisão de literatura  bibliográfica,  utilizando-se de buscas  em livros  e

artigos científicos (GIL, 2008).

 2.2  BUSCA DA LITERATURA

A pesquisa foi realizada nas bases de dados eletrônicas Periódicos Capes, Pubmed e Google

Acadêmico.  Além  das  bases  de  dados,  as  referências  dos  artigos  encontrados  também  foram

analisadas. Foram contemplados artigos científicos até o ano de 2020. 

As palavras-chaves utilizadas foram: (tennis AND health) AND (tennis OR fitness OR body

composition)  AND  (tennis  OR  VO2  max)  AND  (tennis  AND  training).  Como  critérios  de

elegibilidade, foi efetuada a leitura dos títulos e resumos, bem como a leitura na íntegra do artigo

completo. Também foram buscados artigos nas referências dos artigos selecionados.

 2.3  SELEÇÃO DOS ESTUDOS

Foram contemplados na pesquisa estudos investigando os efeitos do treinamento do tênis

nas variáveis cardiorrespiratórias e de composição corporal. Foram incluídos estudos atendendo aos

seguintes critérios de inclusão: I) disponível em língua portuguesa, inglesa ou espanhola em jornais

com processos de revisão por pares; II) aplicação de treinamentos longitudinais (> 2 semanas) de

tênis;  III)  artigos  originais  experimentais;  IV)  participantes  sedentários,  ativos  ou  atletas

amadores/iniciantes.  Estudos  transversais  comparando as  variáveis  de interesse  em grupos com

diferentes  tempos  de  prática  da  modalidade  também  foram  considerados.  Foram  adotados  os

seguintes critérios de exclusão: I) estudos com atletas de alto nível;  II) investigação de sessões

agudas de treino; III) ausência dos dados de interesse desta pesquisa. IV) estudos relacionados às

lesões na modalidade.

 2.4  PROCESSO DE COLETA DE DADOS
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Dentre  os  estudos  incluídos  na  pesquisa,  foram  considerados  elegíveis  aqueles  que

forneceram os dados de interesse da pesquisa. Foram registradas as informações disponíveis nos

artigos,  não sendo realizado contato com os autores do trabalho para solicitar  informações  não

disponibilizadas  nos  artigos.  Dentre  as  informações  coletadas,  destacam-se  o  número  de

participantes, tempo de intervenção e tipo de treinamento.

Quanto às variáveis cardiorrespiratórias, foram investigados o consumo máximo de oxigênio

(VO2max) e os limiares de transição fisiológica. 

Quanto  à  composição  corporal,  foram analisadas  as  variáveis  massa  corporal,  índice  de

massa corporal, percentual de gordura, e de perfil lipídico (HDL, LDL e triglicerídeos).
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 3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um total de nove artigos foram incluídos nesta revisão. Destes, sete artigos investigaram

os efeitos da prática de tênis na aptidão cardiorrespiratória, sendo seis no VO2max, um no limiar

anaeróbio, enquanto nove artigos investigaram os efeitos da modalidade na composição corporal. A

tabela 1 descreve os protocolos experimentais dos estudos analisando os efeitos do treinamento no

VO2max, enquanto a tabela 2 descreve os delineamentos experimentais dos estudos investigando

variáveis da composição corporal.

Tabela 1. Protocolos experimentais dos estudos que investigaram os efeitos da prática de tênis no

VO2max.

Grupo N Idade
(anos)

Treinamento Duração

BERDEJO-DEL-
FRESNO et al., 
2010.

Tênis 7 
(3M, 4F).

10,8 ± 0,4 4 sessões/semana
2,5 h/sessão + 2 h de 
jogo/semana.

10 meses

SWANK et al., 
1998

Tênis 28
>40

≥3 sessões/vezes semanais 10 anos 
anteriores*Controle 18 Moderadamente ativos

WILMORE et al., 
1980

Tênis 10M
22 a 55

3 sessões/semana
45 min/sessão

20 semanas
Controle 28M

NAUGHTON e 
CARLSON, 1991

Tênis 8 9 a 13 3 sessões/semana
1-1,5 h/sessão 

12 semanas
Controle 32

JACKSON et al., 
2020

Tênis 43 (18M, 
25F)

18 a 65

- 20 ± 16 anos*

Controle 47 (26M, 
21F)

≥ 150 min/semana -

KRAEMER et al 
AL., 2003

Tênis 27F ~19 1 grupo tênis; 
2 grupos tênis + treinamento
de força 3 vezes na semana 
(1 grupo periodização linear;
1 grupo não periodizado).

9 meses

Fonte: Produção do autor.

Legenda: M: Masculino. F: Feminino. 

*Representam que o delineamento do estudo foi transversal.

Dentre os estudos considerados nesta revisão em relação ao VO2max, um total  de 123

praticantes foram investigados, com idades entre 9 e 65 anos. O tempo de duração das intervenções

compreendeu de 12 semanas a 10 meses. Os treinamentos consistiram principalmente de prática

recreacional de tênis até o treinamento esportivo, com frequência média de 3 vezes por semana.
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Tabela  2. Protocolos experimentais dos estudos que investigaram os efeitos da prática de tênis na

composição corporal.

Grupo N Idade
(anos)

Treinamento Duração Variáveis
investigadas

FUENTES 
GARCÍA et al., 
2013

Tênis 27M
55,2 ± 9,6

3 sessões/semana
60 min/sessão

3 meses
IMC, HDL, LDL, 
TriglicerídeosControl

e
52M

PAIVA et al., 
2013

Tênis 20M
40,5 ± 1,7

~180 meses de prática*
Gordura corporalControl

e
20M ~50 meses de prática*

FERRAUTI et 
al., 1997

Tênis
22
(11M,
11F)

45 ± 7 (M)
43 ± 4 (F)

3 sessões/semana 
90 min/sessão

6 semanas
Massa corporal, 
HDL, LDL, 
Triglicerídeos.Control

e

16
(8M,
8F)

47 ± 7 (M)
44 ± 5 (F)

WILMORE et 
al., 1980

Tênis 10M
22 a 55

3 sessões/semana
45 min/sessão

20 
semanas

Massa corporal,
Gordura corporalControl

e
28M

SWANK et al., 
1998

Tênis 28
>40

≥3 sessões/vezes 
semanais 10 anos 

anteriores*

Gordura corporal, 
Massa corporal, 
LDL, HDL, 
Triglicerídeos.

Control
e

18
Moderadamente 
ativos

NAUGHTON e 
CARLSON, 
1991

Tênis 8 9 a 13
3 sessões/semana
1-1,5 h/sessão

12 
semanas

Massa corporal.
Control
e

32

BERDEJO-DEL-
FRESNO et al., 
2010

Tênis
7 
(3M, 
4F).

10,8 ± 0,4

4 sessões/semana
2,5 h/sessão +
2 h de 
jogo/semana.

10 meses
IMC, Gordura 
corporal, Gordura 
abdominal.

JACKSON et al.,
2020

Tênis
43 
(18M,
25F)

18 a 65

-
20 ± 
16 anos* Massa corporal, 

Gordura corporal, 
IMC.Control

e

47 
(26M,
21F)

≥ 150 min/semana -

KRAEMER et 
al., 2003

Tênis 9F

~19

Tênis + Força 
(3 sessões/semana)
Periodização não 
linear 

9 meses
Gordura corporal, 
massa corporal.

Tênis 10F
Tênis + Força 
(3 sessões/semana)
Não periodizado

Tênis 8F Tênis

Fonte: Produção do autor.

Legenda: M: Masculino. F: Feminino. IMC: Índice de Massa Corporal. HDL: Lipoproteínas de Alta

Densidade. LDL: Lipoproteínas de Baixa Densidade. 

*Representam que o delineamento do estudo foi transversal.
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Dentre os estudos que pesquisaram a composição corporal e foram incluídos nesta revisão,

um total de 192 praticantes foram investigados, com idades entre 9 e 65 anos. O tempo de duração

das intervenções compreendeu de 6 semanas a 10 meses. As principais variáveis reportadas foram

massa corporal, massa de gordura corporal, HDL, LDL, triglicerídeos, e índice de massa corporal.

Os  treinamentos  consistiram  principalmente  de  prática  recreacional  de  tênis  até  o  treinamento

esportivo, com frequência média de 3 vezes por semana.

 3.1  TÊNIS E APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA

Sete artigos trataram de duas variáveis de aptidão cardiorrespiratória (VO2max e limiar

anaeróbio) de interesse para o presente estudo. 

3.1.1 VO2max

Em linhas gerais, dos seis artigos analisados que investigaram os efeitos da prática de tênis

no  VO2max,  dois  deles  reportaram  melhora  significativa  do  VO2max  com  a  intervenção

(BERDEJO-DEL-FRESNO et al., 2010) ou superioridade do grupo tênis sobre um grupo controle

em  relação  ao  VO2max  (SWANK  et  al.,  1998).  Ainda,  três  artigos  não  indicaram  mudança

significativa  (WILMORE  et  al.,  1980;  NAUGHTON  E  CARLSON,  1991)  ou  diferença

significativa  entre  grupos  (JACKSON et  al.,  2020).  Por  fim,  um dos  artigos  indicou  piora  do

VO2max após a intervenção (KRAEMER et al., 2003).
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Tabela 3. Efeitos do treinamento de tênis no VO2max.

Grupo N
VO2max (ml/kg/min)

Efeito
Pré Pós

BERDEJO-DEL-
FRESNO et al., 
2010.

Tênis 7 (3M, 4F). 54,2 ± 3,4 56,5 ± 4,0 ↑ 4,2%

SWANK et al., 
1998

Tênis 13 (40-59 anos) 48,7 ± 11,7
↑8,0%

Controle 11 (40-59 anos) 44,8 ± 8,1
Tênis 15 (≥60 anos) 35,3 ± 5,8

↑20,4%
Controle 7 (≥60 anos) 28,1 ± 4,0

WILMORE et 
al., 1980

Tênis 10M 42,0 44,4
↔5,7%

Controle 28M - -
NAUGHTON e 
CARLSON, 
1991

Tênis 8
60,0 ± 2,1 59,4 ± 2,1 ↔ -1,0%

Controle 32

JACKSON et al.,
2020

Tênis 43 (18M, 25F)

-

39,2 ± 10,4
↔ -6,0%

Controle 47 (26M, 21F) - 41,5 ± 10,2

KRAEMER et al
AL., 2003

Tênis
9 (Periodização
não linear)

49,4 ± 4,4 45,7 ± 5,2 ↓ -7,5%

Tênis
10 (Não 
periodizado)

51,0 ± 3,2 45,1 ± 4,9 ↓ -11,6%

Tênis
8 (Apenas 
tênis)

45,7 ± 2,2 44,8 ± 5,5 ↔ -2,0%

Fonte: Produção do autor.

Legenda: M: Masculino. F: Feminino. ↔ Sem mudança. ↓ Redução. ↑ Melhora.

*Representam que o delineamento do estudo foi transversal.

Berdejo-del-Fresno et al. (2010) realizaram testes de aptidão física relacionada à saúde com

crianças consideradas de elite (Top 100) de suas categorias na Espanha, em que foi mensurado

indiretamente  o  VO2max por  meio  do  teste  de  Léger  (corrida  “vai  e  vem” de  20  metros).  As

avaliações foram realizadas após 5 e 10 meses de treinamento. O resultado encontrado do 1º ao 5º

mês foi o aumento significativo do VO2max (1º mês: 54,2 ± 3,4  ml/kg/min; 5º mês: 56,5 ± 5,0

ml/kg/min). Curiosamente, quando comparado do 1º ao 10º mês, não houve mudança significativa

do VO2max (10º mês: 54,9 ± 5,3 ml/kg/min). Um aspecto que pode influenciar nestes achados é a

frequência  semanal  de  treinamento.  Nos  primeiros  três  meses  de  treinamento,  duas  sessões

semanais de treino aeróbio foram conduzidas - que foi então reduzida a uma única sessão semanal

do quarto mês 4 em diante. Esse fato pode sugerir uma explicação para uma melhora acentuada nos

primeiros  meses  de  treinamento,  mas  que  não  se  manteve  posteriormente,  indicando  que  a

frequência de treinamento semanal e volume total de treinamento realizado é um fator importante

para melhora do VO2max (MONTERO e LUNDBY, 2017).
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Em outro estudo, porém com delineamento experimental transversal, Swank et al. (1998)

estimaram  o VO2max  por  meio  da  frequência  cardíaca  obtida  em  teste  de  esteira.  Os  46

participantes do estudo tinham idades acima de 40 anos e foram subdivididos entre os grupos que

possuíam  experiência  prévia  superior  a  10  anos  na  prática  de  tênis  ou  não  praticantes  da

modalidade,  mas  classificados  como  moderadamente  ativos  fisicamente.  Acerca  do  VO2max

relativo a massa corporal (i.e. ml/kg/min), o grupo tênis apresentou superioridade significativa em

comparação ao grupo controle tanto entre indivíduos com idade entre 40 a 59 anos de idade (48,7 ±

11,7 vs. 44,8 ± 8,1  ml/kg/min) ou com 60 anos ou mais (35,3 ± 5,8 vs. 28,1 ± 4,0  ml/kg/min).

Quando expresso em valores absolutos (L/min), porém, embora uma diferença média superior a 0,3

L/min tenha sido observada, não foram detectadas diferenças significativas no grupo com idade

entre 40 a 59 anos de idade (3,90 ± 0,86 vs. 3,61 ± 0,77 L/min) ou com 60 anos ou mais (2,83 ±

0,45 vs. 2,38 ± 0,63 L/min). 

Ressalta-se  aqui  que  o  instrumento  Yale  Physical  Activity  Survey (YPAS)  indicou

diferença significativa entre os grupos quanto a energia gasta (kcal/semana) em prol do grupo tênis,

o que poderia indicar  a importância  da modalidade  para o aumento  do gasto calórico semanal.

Apesar de ser possível acreditar que esses achados reflitam alterações promovidas pela modalidade

ao  longo  de  10  anos  ou  mais  de  prática,  o  artigo  é  transversal,  ou  seja,  não  se  fez  um

acompanhamento dos indivíduos, não se podendo extrair relações de causa-efeito destes achados.

Logo, embora os resultados realcem a importância do tênis para as variáveis investigadas, não se

pode presumir  que a  condição física  atual  dos  sujeitos  seja  resultado apenas  de uma atividade

específica por eles praticada, neste caso o tênis.

Em contraste,  nem todos  os  estudos  analisados  verificaram melhoras  significativas  no

VO2max.  No estudo de Wilmore et al. (1980), com homens de 22 a 55 anos praticando tênis três

vezes  por  semana,  apesar  de  haver  aumento  médio  de  5,7%  no  VO2max  (de  42,0  para  44,4

ml/kg/min) determinado diretamente por meio de teste máximo em esteira, o valor pós-intervenção

do grupo tênis não foi estatisticamente considerado significativo - nem em relação a si próprio, nem

em relação ao grupo controle. De acordo com o próprio estudo, essas mudanças modestas podem

ser  resultado do pouco tempo de prática  das sessões da modalidade,  compreendendo 3 sessões

semanais de 45 minutos de duração, os quais poderiam não ser suficientes para mudanças realmente

marcantes  no  VO2max  (WILMORE  et  al.  1980),  por  não  alcançarem  o  tempo  comumente

dispendido na prática típica de tênis no lazer. Porém, algumas questões precisam ser consideradas.

Embora  o  artigo  tenha  medido  diretamente  o  VO2max,  as  diferenças  detectadas  (~5,7%)  são

próximas  da  própria  variabilidade  individual  observada  no  VO2max  (POSSAMAI  et  al.  2020;

KATCH et al. 1982), não sendo possível afirmar se as alterações são de fato substanciais ou apenas
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resultado  da  variação  da  medida.  Além  disso,  é  possível  observar  melhoras  significativas  no

VO2max com 4 semanas de treinamento (WEN et al. 2019; TURNES et al. 2016; BACON et al.

2013), sendo a melhora do VO2max positivamente impactada pelo volume (intensidade e duração)

das  sessões  de  treinamento  (MONTERO e  LUNDBY, 2017).  Assim,  é  possível  que  o volume

reduzido de treinamento, aquém do comumente observado em programas de treinamento no tênis,

tenham contribuído para os resultados detectados por Wilmore et al. (1980).

Em outro estudo, Naughton e Carlson (1991) analisaram 40 crianças com idade entre 9 e 13

anos por 12 semanas, e o VO2max foi mensurado mediante teste de esteira adaptado a crianças. O

grupo tênis não apresentou mudanças significativas no VO2max (Pré-intervenção: 60,0 ± 2,1; Pós:

59,4 ± 2,1 ml/kg/min) - bem como 3 dos demais 4 grupos (praticantes de basquete, badminton, além

do grupo controle de não praticantes de alguma atividade específica; apenas a modalidade netball

apresentou alteração significativa no VO2max – em forma de melhora - com a intervenção). Há

vários  fatores  que  podem indicar  uma explicação  para  o  resultado  alcançado:  além da  própria

condição dos sujeitos (crianças), o que traz certa dificuldade em diferenciar o que é em decorrência

própria de um esporte ou de um padrão de crescimento, os grupos eram formados por indivíduos

praticantes da modalidade, que inclusive já contavam com valores de VO2max altos na variável em

questão elevados (i.e. 60,0 ml/kg/min no grupo tênis pré-teste). Também é possível que, mesmo que

os grupos fossem de iniciantes,  12 semanas talvez não fossem tempo suficiente  para promover

mudanças significativas em um grupo com VO2max alto.

No estudo de Jackson et al. (2020) com 90 pessoas de 18 a 65 anos de idade, o VO 2max,

mensurado por meio de um teste incremental usando esteira e o protocolo de Bruce, não apresentou

diferença significativa entre o grupo de praticantes de tênis (39,2 ± 10,4  ml/kg/min) e grupo de

sujeitos moderadamente ativos, mas não praticantes de tênis (41,5 ± 10,2 ml/kg/min). O fato de não

haver  uma  descrição  detalhada  das  atividades  praticadas  pelo  grupo  de  participantes

moderadamente  ativos,  bem  como  do  próprio  grupo  tênis,  dificulta  uma  análise  complexa  do

resultado. Poder-se-ia, entretanto, tentar basear-se no maior gasto calórico em intensidade vigorosa

por parte do grupo de participantes moderadamente ativos para explicar o resultado. Apesar disso, a

diferença  não foi  significativa,  além do gasto  energético  total  ter  sido  maior  no  grupo tênis  -

também com diferença não significativa entre os grupos.

Embora  os  estudos  até  aqui  tenham observados  resultados  favoráveis  ou  inalterados  no

VO2max após o treinamento de tênis, alguns estudos observaram um efeito negativo. No estudo de

Kraemer et al. (2003), que investigou os efeitos do treinamento de tênis com o treinamento de força

por  9  meses  em  27  mulheres  jovens,  não  foram  observadas  melhoras  no  VO2max  com  o

treinamento, independentemente se foi realizado ou não com treinamento de força. As jovens foram
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divididas em três grupos praticando tênis, sendo que dois deles praticaram simultaneamente treinos

de força, enquanto um grupo realizou apenas treinamento de tênis. O VO2max foi determinado por

meio do protocolo de Bruce em esteira ergométrica e não apresentou diferença significativa em

relação ao pré treino no 4º e no 6º mês em nenhum dos grupos. No último mês, após 9 meses de

treinamento,  foi  encontrada  uma  redução  significativa  no  VO2max  dos  dois  grupos  realizando

treinamento de força junto com a prática da modalidade (Tabela 3). O estudo também mensurou o

pico de potência anaeróbia (mensurada em W), o qual apresentou melhora pós intervenção – e a

hipótese apresentada pelo estudo foi que justamente essa melhora, alcançada por ambos os grupos,

possa  ter  influenciado  no  resultado  encontrado  para  o  VO2max,  devido  a  uma  mudança  de

prioridade  de  adaptações  corporais,  favorecendo  maiores  geração  de  força  e  tolerância  do

metabolismo glicolítico no exercício. Além disso, o possível aumento da massa corporal ocasionado

pelo treinamento de força pode ter contribuído para as reduções substanciais (~10%) no VO2max

relativizado  pela  massa  corporal  (ml/kg/min).  O  grupo  controle,  o  qual  apenas  praticou  tênis,

continuou não apresentando mudança significativa no 9º mês, o que pode representar uma variação

biológica na variável (~2%).

Acerca do que se encontrou nos estudos nos quais o VO2max foi mensurado, é possível que

o treinamento de tênis seja benéfico para a melhora dessa variável de aptidão cardiorrespiratória. As

intervenções  geralmente  demonstraram  melhoras  substanciais  com  o  treinamento,  embora  não

necessariamente significativas, e valores de VO2max acima de 40 ml/kg/min. As comparações entre

os grupos de tenistas e outros grupos nos estudos transversais também parecem indicar a eficácia do

tênis  em melhorar  o  consumo máximo de oxigênio  daqueles  que praticam a modalidade.  Uma

limitação é identificar o nível inicial dos participantes; ou seja, saber se quem praticou já tinha um

nível alto ou mesmo máximo em relação ao seu limite para tal variável. O fato do VO2max ter sido

meramente  estimado em boa parte  dos estudos também dificulta  saber  ao certo  qual  foi  a  real

mudança adquirida com o treinamento.

3.1.2 Limiar anaeróbio

O único artigo encontrado que tratou da análise  do limiar anaeróbio (FERRAUTI et  al.,

1997) encontrou melhora dessa variável com o treinamento de tênis. Embora o principal objetivo do

estudo se referiu aos efeitos do treinamento no metabolismo dos lipídeos, Ferrauti et  al.  (1997)

produziram  uma  intervenção  de  6  semanas  com  38  pessoas  com  idade  entre  40  e  50  anos,

praticantes recreacionais de tênis. O treinamento de tênis foi combinado com uma movimentação

em corrida de 8 metros antes dos golpes, mais focado na parte física e na quantidade total de golpes
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e menos na parte técnica. Foi observado melhora na velocidade do limiar anaeróbio em km/h (de

9,30 ± 1,78 km/h para 10,34 ± 1,41 km/h), determinado pela intensidade associada à concentração

fixa de lactato sanguíneo de 4 mmol/l. Apesar do resultado, cabe-se ressaltar que um treino de tênis

com essa característica (intensiva com corrida) só faz sentido se os indivíduos já tiverem a técnica

de jogo o suficiente desenvolvida para realizá-lo.

 3.2  TÊNIS E COMPOSIÇÃO CORPORAL

Ao todo, nove artigos investigaram os efeitos do treinamento de tênis em variáveis de

composição corporal (perfil lipídico, IMC, massa gorda/gordura corporal e massa corporal) em seus

estudos. De uma maneira sintetizada, os estudos analisaram indivíduos jovens e adultos de idades

entre 9 a 65 anos, com períodos de intervenção de 6 semanas a 10 meses e sessões variando de 3 a 4

vezes semanais de 45 min a 2,5 horas cada.

3.2.1 Perfil lipídico

Três  estudos  trataram do perfil  lipídico  dos  seus  participantes.  Apenas  um dos  estudos

(FUENTES  GARCÍA  et  al.,  2013)  encontrou  melhora  ou  superioridade  do  grupo  tênis  nestas

variáveis. Os demais (FERRAUTI et al., 1997; SWANK et al., 1998) não encontram mudanças ou

diferenças significativas entre grupos em tais variáveis.

Fuentes García et al.  (2013) mensuraram o perfil lipídico de 79 homens, sendo 27 deles

antes e após uma intervenção de 3 meses de prática do tênis. Como resultado do estudo, em relação

ao grupo tênis, o perfil lipídico apresentou melhoras significativas, traduzidas no aumento do HDL

(de 34 ± 10 para 44 ± 10 mg/dl) e na redução do LDL (de 100 ± 31 para 76 ± 24 mg/dl), porém com

mudança não significativa nos valores de triglicerídeos (de 114 ± 38 para 102 ± 54 mg/dl).

Porém, Ferrauti  et  al.  (1997),  após 6 semanas de intervenção,  não verificaram nenhuma

mudança significativa no HDL (Pré: 1,22 ± 0,42 mmol/l; Pós: 1,23 ± 0,38 mmol/l) no LDL (Pré:

4,13 ± 1,17 mmol/l; Pós: 4,01 ± 1,07 mmol/l) ou nos triglicerídeos (Pré: 1,27 ± 0,64 mmol/l; Pós:

1,11  ±  0,39  mmol/l).  Tal  resultado foi  atribuído  pelos  autores  ao  pouco tempo  de  duração do

experimento (6 semanas), supondo que poderia haver efeitos mais marcantes após maior tempo de

prática do que esse.

Em outro estudo, porém de caráter transversal, Swank et al. (1998) mensuraram as variáveis

de perfil lipídico HDL, LDL e triglicerídeos dos 46 participantes do seu estudo. No entanto, não
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houve diferença significativa entre o grupo tênis e o grupo de indivíduos moderadamente ativos em

nenhuma das variáveis investigadas tanto entre o grupo com idade de 40 a 59 anos no LDL (3,07 ±

0,79 mmol/l no grupo Tênis, 3,06 ± 0,75 mmol/l no Controle), no  HDL (1,30 ± 0,22 mmol/l no

grupo Tênis, 1,09 ± 0,39 mmol/l no Controle) e triglicerídeos (1,15 ± 0,52 mmol/l no grupo Tênis,

1,15 ± 0,87 mmol/l no Controle), bem como no grupo de pessoas com 60 anos ou mais, nas mesmas

variáveis, como o LDL (3,89 ± 0,59 mmol/l no grupo Tênis e 4,15 ± 0,66 mmol/l no Controle);

HDL (1,24 ± 0,38 mmol/l no grupo Tênis e 1,18 ± 0,31 mmol/l no Controle); e triglicerídeos (1,27

± 0,82 mmol/l no grupo Tênis, 1,72 ± 1,15 mmol/l no Controle). No entanto, é necessário ressaltar

que  devido  ao  artigo  mencionado  ser  transversal,  há  alguma  limitação  para  alcançar  uma

interpretação mais conclusiva dos dados.

Tabela 4. Efeitos do treinamento de tênis na massa corporal.

Grupo
N Massa corporal (kg) Efeito

Pré Pós
FERRAUTI et 
al., 1997

Tênis 22 (11M, 11F) 74,8 ± 12,2 73,4 ± 11,3
↑-1,9%

Controle 16 (8M, 8F) - -

SWANK et al., 
1998

Tênis 13 (40-59 anos) - 80,6 ± 8,6
↔0%

Controle 11 (40-59 anos) - 80,6 ± 9,2
Tênis 15 (≥60 anos) - 80,9 ± 13,2

↔-3,7%
Controle 7 (≥60 anos) - 83,9 ± 11,7

WILMORE et 
al., 1980

Tênis 10M 88,3 87,4
↔1,0%

Controle 28M - -
NAUGHTON e 
CARLSON, 
1991

Tênis 8
41,8 ± 2,3 42,9 ± 6,5 ↔2,7%

Controle 32

JACKSON et al.,
2020

Tênis 43 (18M, 25F)

-

68,3 ± 8,0
↔6,1%

Controle 47 (26M, 21F) - 72,4 ± 11,4

KRAEMER et al 
AL., 2003

Tênis
9 (Periodização não 
linear)

60,5 ± 7,7 61,6±6,8 ↔ 1,8%

Tênis 10 (Não periodizado) 60,8 ± 7,8 61,0±7,4 ↔ 0,3%
Tênis 8 (Apenas tênis) 58,1 ± 7,9 57,4±6,6 ↔ -1,2%

Fonte: Produção do autor.

Legenda: M: Masculino. F: Feminino. ↔ Sem mudança. ↓ Redução. ↑ Melhora.

*Representam que o delineamento do estudo foi transversal.

3.2.2 Índice de Massa Corporal

Três  estudos trouxeram a relação do IMC (Kg/m²)  dos participantes  do estudo,  seja  em

resposta a uma intervenção, seja comparando grupos. Dois desses estudos mostraram ou melhora
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com a intervenção (FUENTES GARCÍA et al., 2013), ou valores melhores no grupo de tenistas em

relação ao outro grupo da pesquisa de não praticantes de tênis (JACKSON et al., 2020).

Fuentes García et al. (2013) verificaram diminuição significativa no IMC de 28,5 ± 4,0 Kg/

m² para 28,0 ± 4,0 Kg/m² em 27 tenistas que realizaram 3 meses de treinamento. No estudo de

Jackson et al. (2020) com 90 pessoas, sendo que 43 dessas fizeram parte do grupo Tênis, em relação

ao IMC (Kg/m²) foi encontrada diferença significativa entre os grupos no grupo de tenistas (23,8 ±

2,8 Kg/m²) em comparação a um grupo de sujeitos moderadamente ativos, porém não tenistas (25,2

± 3,5 Kg/m²). Por se tratar de uma comparação entre grupos, não havendo um acompanhamento dos

indivíduos  para  análises  de  mudanças  durante  determinado  período,  há  dificuldade  de  realizar

reflexão mais aprofundada sobre os valores encontrados.

Por outro lado, Berdejo-del-Fresno et al. (2010) não verificaram alterações no IMC de 7

crianças após intervenção de 10 meses de prática de tênis (18,1 ± 2,8 Kg/m²) em comparação aos

valores pré-intervenção (18,5 ± 3,0 Kg/m²). Embora a composição corporal tenha sido mensurada

por meio de absorciometria de raio-x de dupla energia (DXA), o baixo número de participantes,

associada a uma redução não significativa no IMC (~0,4 Kg/m²) sugerem que o treinamento de

tênis pode ser uma boa alternativa para manutenção do IMC.

O índice de massa corporal tem importância para indicar riscos à saúde, como hipertensão

arterial (SARNO e MONTEIRO, 2007). A prática do tênis parece estar associada a melhora nesse

aspecto, visto que todas as intervenções indicaram redução dos valores de IMC (significativa ou

não) e os estudos transversais mostraram valores mais baixos nos grupos de pessoas que praticam

tênis  se  comparados  a  grupos  que  não  praticam  a  modalidade.  É  possível  acreditar  que  esses

resultados,  apesar da limitação de serem apenas três estudos,  refletem o fato de o tênis ter  um

potencial para melhorar o IMC dos seus praticantes, reduzindo os valores da variável em questão.

3.2.3 Massa e gordura corporal

Oito artigos investigaram os efeitos do treinamento de tênis na massa corporal e na massa

gorda  de  seus  praticantes.  Enquanto  metade  desses  artigos  encontrou  resultados  positivos

(FERRAUTI  et  al.,  1997;  BERDEJO-DEL-FRESNO  et  al.,  2010;  KRAEMER  et  al.;  2003,

SWANK et al.,  1998), a outra metade não apresentou mudanças significativas nas variáveis em

intervenções  ou  em comparações  entre  grupos  (PAIVA et  al.,  2013;  WILMORE et  al.,  1980;

NAUGHTON E CARLSON, 1991; JACKSON et al., 2020).
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Ferrauti  et  al.  (1997) identificaram uma redução significativa  na  massa corporal  dos  22

indivíduos do grupo tênis (de 74,8 ± 12,2 Kg para 73,4 ± 11,3 Kg) em 6 semanas. Em se tratando de

exercícios  intermitentes  com  longa  duração  -  categoria  essa  da  qual  tênis  faz  parte  -,  estes

favorecem, por exemplo, a oxidação de gorduras, também podendo haver efeitos após o término do

exercício  (por  meio  do consumo de  oxigênio  excessivo  pós  exercício  [EPOC]) dependendo da

intensidade do exercício executado (CALDAS JÚNIOR, 2014). Estes aspectos, associados ao maior

gasto energético que a modalidade parece provocar em relação a indivíduos que não praticam a

modalidade (SWANK et al. 1998; JACKSON et al., 2020), podem favorecer a redução da massa

corporal, mas principalmente da massa gorda.

Estas alterações não parecem restritas a adultos, uma vez que Berdejo-del-Fresno et al.

(2010) reportaram que o percentual de gordura corporal total  e abdominal de crianças sofreram

redução significativa (de 23,9% para 21,3%, e de 17,9% para 14,6%, respectivamente) após 10

meses de intervenção. Estas adaptações foram acompanhadas pelo aumento significativo de massa

magra, e até mesmo com aumento da massa corporal.

No estudo de Kraemer et al. (2003) com 27 mulheres, como resultado dos nove meses de

intervenção não foram reportadas mudanças significativas em relação à gordura corporal no grupo

que apenas realizou treinamento tênis (de 22,6 ± 5,7% para 21,4 ± 4,3%), porém sendo verificadas

reduções significativas nos grupos que participaram de treino de força associado ao treinamento

além da prática de tênis, seja ele o grupo da periodização não linear (de 22,9 ± 3,9% para 19,1 ±

3,6%); ou o grupo do treinamento não periodizado (de 23,7 ± 4,9% para 21,6 ± 2,9%). Não houve

mudança significativa na massa corporal em kg dos indivíduos no grupo periodizado não linear (de

60,5 ± 7,7 para 61,6 ± 6,8 kg), grupo do treinamento não periodizado (de 60,8 ± 7,8 para 61,0 ± 7,4

kg) ou  grupo controle que praticou apenas tênis (de 58,1 ± 7,9 para 57,4 ± 6,6 kg), o que, em certa

medida, pode ser explicada pelo aumento (significativo) da massa magra (massa livre de gordura)

nos grupos que participaram do treinamento de força. Estes achados reforçam a importância do

tênis também para melhora da massa magra, contribuindo para aumento da massa livre de gordura.

Swank  et  al.  (1998)  encontraram  um  percentual  significativamente  menor  de  gordura

corporal no grupo tênis tanto em indivíduos com 40 a 59 anos (17,1 ± 4,8%) ou com mais de 60

anos (21,2 ± 7,2%) quando comparado ao grupo de sujeitos moderadamente ativos com 40 a 59

anos  (20,5  ±  4,5%)  e  60  anos  ou  mais  (25,0  ±  4,7%).  Simultaneamente,  não  foi  encontrada

diferença significativa na massa corporal entre ambos os grupos com idade de 40 a 59 anos (80,6 ±

8,6 kg no grupo Tênis vs. 80,6 ± 9,2 kg no grupo controle); ou acima de 60 anos (80,9 ± 13,2 kg no

grupo Tênis vs. 83,9 ± 11,7 kg no grupo controle). É necessário ter cautela nessa comparação, no
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entanto, por ser um artigo de característica transversal, havendo a limitação em interpretar o que

realmente pode ser atribuído aos efeitos benéficos de uma modalidade esportiva.

Em contraste, alguns estudos não verificaram efeitos positivos do treinamento de tênis na

massa e gordura corporal.  Paiva et al. (2013) não verificaram influência do tempo de prática e o

volume de prática semanal no percentual de gordura, não observando, assim, diferença significativa.

O percentual de gordura foi similar entre tenistas em relação a esses dois fatores nos grupos que

praticavam a modalidade há mais e há menos tempo (20 sujeitos com menos tempo de prática:

~23%;  e  20  sujeitos  com mais  tempo de  prática:  ~22%).  O próprio  artigo  ressalta  nesse  caso

algumas limitações dos métodos empregados, como a não consideração de outros fatores, incluindo

genética, estresse, ingestão calórica, gasto energético basal e gasto energético total. Estes aspectos,

é  digno de nota,  não foram controlados nos  estudos até  aqui  mencionados  e  podem afetar  nos

achados reportados.

Wilmore et al. (1980) observaram uma redução menor do que 2% (de 20,5 Kg para 20,1

Kg) na massa gorda (em Kg) do grupo de 10 indivíduos submetidos a 20 semanas de treinamento de

tênis (n = 10,  todos homens),  que,  no entanto,  não foi significativa.  Apesar de realizarem-se 3

sessões  na semana,  cada  uma com 30 minutos  de prática  do tênis  (45 se somado o tempo de

aquecimento) durante 20 semanas, a intervenção se mostrou insuficiente para alcançar modificações

relevantes. Isso pode ser considerado em futuras pesquisas investigando os efeitos do treinamento

na modalidade.

Em Naughton e Carlson (1991), não foi encontrada diferença significativa na massa corporal

média das oito crianças do grupo tênis (de 41,8 ± 2,3 Kg para 42,9 ± 6,5 Kg). Tal escassez de

diferença entre o pré e o pós teste foi atribuído pelos autores a fatores como o tempo insuficiente

(12 semanas) para mudanças fisiológicas nesta variável, ou até mesmo a dificuldade de identificar o

que foi efeito específico do esporte e o que é decorrência de aspectos maturacionais das crianças do

estudo.

Por fim, Jackson et al. (2020) não identificaram diferenças significativas na massa corporal

ou percentual de gordura de um grupo de praticantes de tênis (68,2 ± 8,0 Kg e 23,4 ± 7,6%) em

comparação a um grupo de indivíduos moderadamente ativos (72,3 ± 11,3 Kg e 23,2 ± 8,2%). A

mera comparação entre grupos, por ser delineamento transversal, deixa a lacuna acerca de quanto

dos resultados pode ser atribuído à prática das atividades de ambos os grupos. Porém, o IPAQ de

ambos  os  grupos  apontou  diferença  não  significativa  de  gasto  calórico  dos  indivíduos,  talvez

mostrando que o esforço realizado em exercícios físicos por ambos os grupos fosse similar.

Os resultados nas variáveis de massa e de gordura corporal parecem indicar que a prática

do tênis melhora esses aspectos, tendo em vista que na maior parte dos estudos houve melhora nas
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intervenções,  ou vantagens dos grupos de praticantes  de tênis em comparação a outros grupos,

mesmo quando estatisticamente não significativas. Desta forma, a prática de tênis parece benéfica

para manutenção ou até mesmo melhora da composição corporal de seus praticantes.
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 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O treinamento sistemático de tênis parece benéfico para melhora do VO2max, com estudos

não reportando melhora nessa variável sendo associados a baixo volume, VO2max inicial alto, e até

mesmo  treinamento  concorrente  (participação  em  exercícios  de  força  durante  a  época  do

treinamento em tênis). Ainda assim, a maioria dos artigos encontraram ou aumento do VO2max

(estatisticamente  significativo  ou  não),  ou  sua  manutenção  em valores  possivelmente  altos,  ou

vantagem do grupo tênis sobre outros grupos em estudos transversais. Logo, os estudos demonstram

majoritariamente  que  o  tênis  é  uma  modalidade  propícia  para  a  melhora  da  aptidão

cardiorrespiratória. É possível que um acompanhamento de vários anos possa indicar a proporção

em que acontece a mudança ou manutenção no VO2max dos praticantes da modalidade, deixando

ainda mais claro a forma como o processo evolui com o passar do tempo.

O efeito no perfil lipídico foi tratado em apenas três artigos, sendo que um único encontrou

melhora  significativa.  Contudo,  os  resultados  das  intervenções  mostram uma inclinação  para  a

melhoria das variáveis pesquisadas – HDL, LDL e triglicerídeos.  Nestes artigos de intervenção,

verificou-se aumento do HDL, e redução do LDL e de triglicerídeos, podendo em alguns casos não

terem sido mudanças significativas devido ao pouco tempo em que fora realizado o treinamento.

Assim, com os resultados apresentados pelos estudos, a prática do tênis se mostrou benéfica para a

melhora do perfil lipídico.

Os  estudos  também trouxeram resultados  no  sentido  de  que  a  composição  corporal  é

favorecida com a prática de tênis. O percentual de gordura se mostrou reduzido significativamente

em boa parte dos estudos de intervenção, o que reforça o efeito positivo da prática da modalidade

nesse aspecto. Os grupos de praticantes de tênis também mostraram superioridade significativa a

outro grupo ou equivalência aos valores de grupo de sujeitos moderadamente ativos em relação à

gordura corporal nos estudos transversais. A massa corporal também foi reduzida nos estudos de

intervenção,  significativamente  em  parte  deles,  e  os  grupos  de  praticantes  de  tênis  também

apresentaram menor massa corporal  que outros grupos dos estudos transversais,  apesar  de nem

sempre  as  diferenças  serem  estatisticamente  significantes.  Os  valores  encontrados  de  massa

corporal,  de  acordo  com  os  próprios  estudos,  podem  ter  sido  influenciados  por  fatores  como

aumento da massa magra devido a treinamento de força (e consequentemente aumento da massa

corporal) e até mesmo o aspecto maturacional dos participantes nos estudos com crianças.

Tendo todas essas considerações em vista, o tênis parece ser uma modalidade propícia a

melhoras da aptidão cardiorrespiratória e da composição corporal.  Os estudos contaram com no

mínimo três  sessões  semanais,  indicando que  essa é  uma frequência  suficiente  para  que sejam
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alcançados bons resultados. Apesar disso, mesmo sessões com menor duração (45 minutos) ou com

menor tempo de intervenção (6 semanas) foram encontrados valores melhores das características

analisadas,  mesmo que na maioria desses casos a mudança não tenha sido significativa.  Porém,

essas melhoras já indicam a tendência a bons resultados futuros, com ou sem o aumento da duração

das sessões, por exemplo, e com a continuação do treinamento por mais tempo.

Por fim, conclui-se que o tênis é um esporte benéfico nos parâmetros relacionados à saúde

pesquisados no presente  trabalho,  e  o  fato  de  ser  chamativo  por  várias  características,  como a

motivação  para  praticá-lo,  pode  servir  como atrativo  para  que  mais  pessoas  procurem por  sua

prática,  se  mantenham  na  atividade  por  bastante  tempo,  e  obtenham  benefícios  como  aqueles

apontados no texto dessa pesquisa.
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