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RESUMO 

 

FIDALGO, J.P.N. Efeito da terapia Interdisciplinar no consumo máximo de oxigênio em 

adultos obesos e sua relação com os parâmetros da síndrome metabólica. 2013. 46f. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física- Modalidade Saúde)- Instituto de Saúde e 

Sociedade, Universidade Federal de São Paulo, Santos, 2013. 

A obesidade é uma doença multifatorial crônico-degenerativa que vem apresentando um 

crescimento desordenado a níveis epidêmicos, tanto em países desenvolvidos quanto nos países em 

desenvolvimento. Essa patologia vem acompanhada de comorbidades normalmente relacionadas 

com a modificação de algumas funções metabólicas vitais do organismo. Esses distúrbios 

metabólicos quando associados entre si desenvolvem a Síndrome Metabólica (SM), a qual é 

caracterizada por uma constelação de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. Estas doenças são fortemente relacionadas ao estilo de vida dos indivíduos 

obesos, deste modo destacamos a terapia interdisciplinar como uma estratégia viável no intuito de 

modificar o estilo de vida e melhorar o perfil patológico dos indivíduos obesos, muitas vezes 

associado ao sedentarismo. Dentre as estratégias da terapia interdisciplinar insere-se a prática de 

exercício físico e dentre os parâmetros alteráveis pelo treinamento está o VO2 máx., índice capaz de 

mensurar a capacidade cardiorrespiratória do indivíduo, sendo um parâmetro preditivo de 

comorbidades associadas. O presente estudo visou, portanto, avaliar os efeitos da terapia 

interdisciplinar no VO2 máx. e nos parâmetros da Síndrome Metabólica em adultos obesos e 

identificar a existência de relação entre eles. MÉTODOS: Trinta e um indivíduos de ambos os 

gêneros, entre 30 e 50 anos e IMC entre 30 e 40 Kg/m², foram submetidos a 19 semanas de terapia 

interdisciplinar, composta por intervenções semanais, de exercícios físicos (três vezes por semana), 

nutrição (uma vez por semana) e psicologia (uma vez por semana). Para a verificação dos efeitos da 

terapia os voluntários foram avaliados em dois momentos: imediatamente antes e após as 19 

semanas de intervenção. As variáveis avaliadas foram: o VO2 máx.; os parâmetros plasmáticos da 

SM (através de dosagens sanguíneas), parâmetros antropométricos e composição corporal. 

RESULTADOS: Pós terapia interdisciplinar de curta duração os adultos obesos apresentaram 

aumento do VO2 máx. tanto relativo ao peso corporal (+16,1%, p<0,001) quanto o VO2 máx. 

absoluto (+11,3%, p<0,001). Com relação à SM apenas o perímetro abdominal apresentou redução 

significativa (-6,2%, p<0,001), desta forma não ocorreu mudança na prevalência da SM pós terapia 

interdisciplinar na população estudada. Houve ainda redução da massa corporal (-4,6%, p<0,001) e 

melhora da composição corporal com aumento da porcentagem de massa livre de gordura (MLG) 

(+1,4%, p<0,05). CONCLUSÃO: A Terapia Interdisciplinar de curto prazo foi eficiente para o 

tratamento da obesidade, tendo em vista os parâmetros antropométricos e de composição corporal. 

Apresentou ainda melhora significativa do VO2 máx., porém não obtivemos a mesma melhora nos 

parâmetros da SM e na prevalência da mesma, o que pode evidenciar que não há relação entre essas 

variáveis. 

  

Palavras chave: Obesidade, Sedentarismo, Composição Corporal, Avaliação 

Cardiorrespiratória. 
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ABSTRACT 

 
FIDALGO, J.P.N. Effect of interdisciplinary therapy in maximum oxygen consumption in 

obese adults and its relation to the parameters of the metabolic syndrome. 2013. 46f. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física- Modalidade Saúde)- Instituto de Saúde e 

Sociedade, Universidade Federal de São Paulo, Santos, 2013. 

Obesity is a multifactorial chronic degenerative disease that is showing a disordered 

growth at epidemic levels, both in developed countries and in developing countries. This condition 

usually comes with comorbidities related to the modification of some vital metabolic functions of 

the body. These metabolic disturbances when associated with each other developing the Metabolic 

Syndrome (MS), which is characterized by a constellation of risk factors for development of 

cardiovascular diseases. These diseases are strongly related to the lifestyle of obeses, thus highlight 

the interdisciplinary therapy as a viable strategy in order to modify the lifestyle and improve the 

pathological profile of obeses, often associated with physical inactivity. Among the strategies of 

interdisciplinary therapy is part of the practice of physical exercise and among the modifiable 

parameters for the training is VO2 max., index able to measure cardiorespiratory fitness, and a 

predictor of comorbidities. The present study therefore aimed to evaluate the effects of 

interdisciplinary therapy in VO2 max. and metabolic syndrome parameters in obese adults and 

identify the existence of relationship between them. METHODS: Thirty-one individuals of both 

genders, between 30 and 50 years old and BMI between 30 and 40 kg / m², were undergo a 19 

weeks interdisciplinary therapy with weekly interventions, of physical exercise (three times per 

week), nutrition (once a week) and psychology (once a week). To verify the effects of the therapy 

volunteers were evaluated at two times: immediately before and after the 19 weeks of intervention. 

The variables evaluated were: VO2 max., plasma parameters of MS (through blood dosage), 

anthropometric parameters and body composition. RESULTS: Post interdisciplinary therapy of 

short duration obese adults showed an increase in VO2 max. both in relative to body weight (+16.1 

%, p<0.001) and in absolute VO2 max. (+11.3%, p<0.001). About the SM, only the abdominal 

circumference were significantly reduced (-6.2%, p<0.001), there was no change in the prevalence 

of MS after interdisciplinary therapy in this population. There was also reduction in body mass (-4.6 

%, p<0.001) and improved body composition with increased percentage of fat-free mass (FFM) 

(+1.4%, p<0.05). CONCLUSION: Interdisciplinary short-term therapy was effective for treatment 

of obesity both in anthropometric and body composition parameters. Also showed significant 

improvement in VO2 max., But did not get the same improvement in the parameters of the SM and 

the prevalence of it, this may be evidence that no relationship between these variables. 

 
Keywords: Obesity, Sedentary Lifestyle, Body Composition, Cardiorespiratory 

Assessment. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A Obesidade apresenta-se como tema principal do presente estudo, relacionando-a com 

a Terapia Interdisciplinar, a Síndrome Metabólica e o Consumo Máximo de Oxigênio. 

Observa-se que a obesidade caracteriza-se por ser uma doença crônico-degenerativa de 

etiologia multifatorial que apresenta acúmulo de tecido adiposo em todo o corpo, sendo 

determinada pela associação de fatores fisiológicos, metabólicos, comportamentais e sociais. Entre 

os fatores ambientais, podem-se destacar os hábitos alimentares poucos saudáveis e o sedentarismo 

como os dois principais fatores de risco para o acúmulo de adipócitos e consequentemente de tecido 

adiposo (DÂMASO, 2003; VILLELA et al., 2004).  

A doença atinge, em proporções epidêmicas, tanto países desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento (PEÑA e BACALLAO, 2000) e pelo menos um terço dos 1,5 bilhões de 

indivíduos com excesso de peso são diagnosticados como clinicamente obesos segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) ou World Health Organization (WHO, 2011), sua 

denominação na língua inglesa. Particularmente no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010), estima-se que 20% dos adolescentes e 50% da população 

adulta apresentam algum excesso de peso. Estima-se também que o Brasil, em 2025, será o quinto 

país a ter mais problemas relacionados com obesidade em seus habitantes (ROMERO e ZANESCO, 

2006) enquanto as projeções para todo o mundo são de que, em 2030, 2.26 bilhões de pessoas 

apresentem sobrepeso e 1.12 bilhão, obesidade (KELLY et al., 2008). 

A obesidade modifica algumas das funções vitais do organismo, como a função 

cardíaca, pulmonar, endócrina e imune (CONWAY e RENÉ, 2004) trazendo consigo comorbidades 

associadas que aumentam as taxas de mortalidade (National Institute of Health, 2000; DE PIANO 

et al., 2009; SANCHES et al., 2010)  e por isso o aumento de sua prevalência é de suma 

importância nas questões de saúde pública. 

A partir do entendimento das funções do tecido adiposo é que se pôde compreender 

melhor a gravidade da obesidade. O tecido adiposo vai além de um simples depósito de energia, 

funciona também como um órgão endócrino que libera diversas adipocinas, sendo estas as 

responsáveis por desenvolver doenças metabólicas (PRADO et al., 2009) tais como a hipertensão 

arterial, as dislipidemias, a diabetes mellitus do tipo 2, a aterosclerose, a esteatose hepática não 

alcoólica, entre outras.  

Esses distúrbios associados desencadeiam na Síndrome Metabólica caracterizada por 

um agrupamento de fatores de risco para doenças cardiovasculares (ELIAS et al., 2008), ou seja, 

uma constelação de anormalidades metabólicas dentre estas: a hipertensão arterial, dislipidemias, 
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diabetes tipo 2 e resistência insulínica associadas e relacionadas ao excesso de tecido adiposo 

visceral (CARANTI et al., 2009). 

Atualmente não há um consenso sobre o melhor critério de diagnóstico para classificar a 

síndrome metabólica, logo, há uma grande discussão no que se refere às definições e os pontos de 

corte. Uma delas foi estabelecida pela OMS e Associação Americana de Diabetes (ADA), na qual, 

definiu-se a Síndrome Metabólica a partir da intolerância à glicose, resistência à insulina ou 

diabetes, juntamente com duas ou mais alterações, sendo, hipertensão, triglicérides elevado, HDL 

(Lipoproteína de alta densidade- high density lipoprotein) baixo, obesidade central e 

microalbuminúria. O “National Cholesterol Education Program´s Adult Treatment Panel III” 

(NCEP-ATPIII) (2001) difere da OMS pelo fato de não ser necessário evidenciar a resistência à 

insulina e medida da microalbuminúria. De acordo com a classificação da NCEP-ATPIII (2001) 

para o diagnóstico da Síndrome o indivíduo deve apresentar três ou mais fatores de risco, quaisquer 

que sejam.  

Segundo Cavagioni et al. (2008), o critério da NCEP-ATPIII (2001) é o mais utilizado 

por ser de fácil aplicabilidade, além de ser a proposta adotada pela I Diretriz Brasileira no 

Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica. Outra classificação é a da International 

Diabetes Federation (IDF), que leva em consideração os mesmos fatores de risco da NCEP-ATPIII 

(2001), porém, considera a obesidade central como fator essencial para definir a síndrome. 

A etiologia da obesidade, bem como da Síndrome Metabólica, está fortemente associada 

ao estilo de vida. Decorrente de um balanço energético positivo, ou seja, um desequilíbrio 

energético resultante do aumento da ingestão calórica e diminuição do gasto energético provocado 

por um ambiente obesogênico (DÂMASO, 2005). Diversos itens da vida moderna contribuem de 

forma significativa para a diminuição do gasto energético, como os controles remotos e os telefones 

celulares, os elevadores, que contribuem para sedentarismo que se torna cada vez mais presente no 

estilo de vida moderno (KING et al., 2000).  

A OMS já reconheceu este tipo de ambiente como o principal determinante do rápido 

crescimento da prevalência de obesidade, e oficialmente recomendou que fossem estudadas 

medidas de mudança ambiental para prevenir o ganho de peso (MARGETTS, 2004). Além das 

causas exógenas, que incluem aspectos comportamentais e emocionais, fatores endógenos também 

estão associados à obesidade, como os fatores genéticos, metabólicos e endócrinos. Devido à 

interação entre esses fatores, a obesidade é considerada uma doença complexa e de difícil controle e 

tratamento (DÂMASO, 2005).  

Com o conhecimento científico prévio de que tais doenças metabólicas apresentam 

pontos comuns em suas etiologias e que juntas geram um conjunto de alterações multifatoriais, 
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acredita-se então que uma estratégia interdisciplinar em saúde pode ser mais efetiva do que 

intervenções isoladas para o seu controle.  

Segundo o Plano Pedagógico do Campus Baixada Santista da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP, 2006) o modelo interdisciplinar de cuidado implica pensar em novas 

interações no trabalho em equipe interprofissional, que visa as trocas de experiências e 

conhecimentos específicos respeitando a diversidade, em busca da cooperação para efetivar práticas 

transformadoras, parcerias na construção e exercício permanente do diálogo. 

Com essa perspectiva de integralidade, o cuidado em saúde transcende os afazeres 

individualizados de cada profissional, assumindo a importância da equipe no trabalho (UNIFESP, 

2006).  

A interdisciplinaridade e o compromisso com a integralidade das ações devem ser 

alcançados com um amplo reconhecimento a cada profissão. Neste sentido são estabelecidas três 

competências no âmbito do trabalho em equipe: a competência comum a todos os profissionais de 

saúde, a competência complementar (específica de cada profissão) e a competência colaborativa, 

essencial para o trabalho conjunto (UNIFESP, 2006). 

Neste sentido as trocas e saberes partilhados devem estabelecer espaços mais 

significativos e comprometidos com a prática do trabalho em equipe com ênfase na integralidade no 

cuidado ao paciente (UNIFESP, 2006). Este cuidado integral ao paciente pode ser transferido 

quando se trata de morbidades multifatoriais, como é o caso da Obesidade, em que inúmeros fatores 

constroem essa complexa morbidade, na qual uma hipótese apropriada de tratamento seria nesse 

aspecto integral do paciente e da doença. 

Estudos científicos prévios demonstram que o exercício físico traz benefícios próprios a 

cada uma das comorbidades associadas, sendo eles a melhora do perfil lipídico em longo prazo 

(THOMAS e LA FONTAINE, 1998), exerce um papel terapêutico importante no controle da 

hipertensão arterial sistêmica (SANTOS et al., 2001) e ainda  parece ter um efeito benéfico 

independente nas outras comorbidades da obesidade, especialmente na resistência à insulina, 

hiperglicemia e dislipidemias, além de atenuar a morbimortalidade em indivíduos com sobrepeso e 

obesos (GRUNDY et al., 1999). 

No entanto, estudos científicos recentes reforçam que o modelo de terapia 

interdisciplinar (com acompanhamento psicológico, nutricional, terapêutico além do exercício 

físico), apresenta maior eficiência no controle da obesidade quando comparado com os efeitos do 

exercício físico isoladamente (DÂMASO, 2003), principalmente devido a uma possível 

modificação no metabolismo lipídico, favorecendo a melhoria da qualidade de vida e assim tendo 

uma diminuição dos fatores de riscos associados a essas doenças (DÂMASO, 2003; ANDERSEN et 

al., 1999). 
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Com base nesses pressupostos, sugere-se a terapia interdisciplinar, incluindo um 

programa de exercícios físicos sistematizados, como tipo de intervenção compatível para o 

tratamento da obesidade, o mesmo será elaborado visando promover a melhora dos efeitos das 

comorbidades associadas a essa doença. Por meio deste programa interdisciplinar com exercício 

físico estima-se que muitos parâmetros fisiológicos sofrerão alterações assim como os indicadores 

da Síndrome Metabólica (CHEN et al., 2005). 

Dentre estes parâmetros alteráveis pelo treinamento existe o Consumo Máximo de 

Oxigênio (VO2 máx.), que é um índice fisiológico utilizado para mensurar a quantidade de oxigênio 

que o indivíduo é capaz de captar, transportar e utilizar em uma unidade de tempo durante um 

exercício físico em intensidade máxima. Pode ser expresso em valores absolutos (l/min) ou em 

valores relativos ao peso corporal (ml.Kg-1.ml-1). Como a necessidade de energia varia em função 

do tamanho corporal, o VO2 máx geralmente é expresso em valores relativos (DENADAI, 1995).  

A potência aeróbia mensurada por meio do VO2 máx. depende dos componentes 

cardiovasculares, respiratórios, hematológicos e de mecanismos oxidativos do músculo em 

exercício. É determinada de forma direta com o teste cardiopulmonar, que permite uma avaliação 

simultânea da habilidade dos sistemas cardiovascular e respiratório para realizar suas principais 

funções, como a troca gasosa
 
(ARMSTRONG E WELSMAN, 1994), o que torna o VO2 máx. o 

melhor indicador da condição cardiovascular, se tornando um importante parâmetro preditivo de 

morbidades associadas
 
(ACSM, 2006). Portanto, o VO2 máx. é um marcador para a condição física 

do indivíduo, ou seja, quanto melhor, ou maior, for o VO2 máx. do indivíduo maior será sua 

capacidade de realizar trabalho auxiliando os indivíduos não atletas nas atividades diárias além de 

ser importante destacar também que o VO2 máx. é uma medida utilizada para nortear a prescrição 

do exercício e a analisar o efeito dos programas de treinamento
 
(OBERT et al., 2003). 

Justifica-se o presente estudo pela obesidade ser um tema que já trazia interesse ao 

autor, o que acabou aumentando no módulo de Doenças Crônicas e Exercício I oferecido pelo curso 

de graduação da UNIFESP- Baixada Santista, que tem por enfoque principal num de seus blocos a 

própria obesidade. A partir daí surgiu à possibilidade de realizar uma Iniciação Científica (IC) no 

Grupo de Estudos da Obesidade (GEO- Baixada Santista) coordenado pela Profa. Dra. Danielle 

Arisa Caranti, orientadora deste projeto, e em decorrência deste projeto de IC foi elaborada o 

presente estudo como Trabalho de Conclusão de Curso. Foi então que o interesse em estudar e 

intervir nessa morbidade só aumentou. 

Atualmente existem evidências na literatura científica que abordam a relação do 

condicionamento físico e dos parâmetros fisiológicos da população de estudo com os parâmetros da 

Síndrome Metabólica. Vê-se ainda que a obesidade e as comorbidades associadas seja assunto 

constante nas pesquisas voltadas à área da saúde na atualidade, novas formas de tratamento e 
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prevenção dessas comorbidades são vistas com uma significativa importância pela sociedade 

acadêmica, visando elucidar e promover resultados que comprovam a eficácia e eficiência de 

determinado tratamento para que o mesmo possa ser reproduzido em qualquer lugar buscando o 

benefício da população de maneira geral e a solução de perguntas que a ciência ainda tem a 

desvendar. 

Com o aumento da conscientização da população sobre as causas e consequências da 

obesidade, indivíduos portadores dessa morbidade tem procurado acompanhamento profissional, 

desta forma o presente estudo pretende abordar algumas questões sobre o método interdisciplinar de 

intervir nesta morbidade e em suas comorbidades. Desta forma cria-se uma nova possibilidade de 

intervenção para cuidar dessa parcela da população, além de responder algumas perguntas quanto 

ao efeito do tratamento interdisciplinar sobre alguns aspectos fisiológicos da população obesa. 

Tratada como um dos principais problemas de saúde pública da atualidade, a obesidade 

já é considerada como uma das mais preocupantes pandemias do mundo moderno devido à suas 

morbidades associadas e os riscos que levam à vida dos indivíduos acometidos. Portanto é de vital 

importância que seja tratada da maneira mais eficaz e saudável possível, para isso o presente estudo 

apresenta a terapia interdisciplinar como possibilidade de tratamento, buscando melhorar a 

qualidade de vida dos indivíduos obesos. 

O presente estudo tem como problema, elucidar a questão sobre quais são os efeitos da 

terapia interdisciplinar tanto no VO2 máx., quanto nos parâmetros da Síndrome Metabólica em 

adultos obesos e verificar a relação existente entre eles pós-programa de intervenções 

interdisciplinares. 

Nesse contexto, o estudo teve como objetivo geral: 

- Avaliar o efeito da terapia interdisciplinar no VO2 máx. e nos parâmetros da Síndrome 

Metabólica e a relação existente entre esses efeitos em adultos obesos. 

Apresentou ainda como objetivos secundários:  

- Verificar o efeito da terapia interdisciplinar em parâmetros antropométricos e 

composição corporal; 

- Avaliar a presença da Síndrome Metabólica e os seus parâmetros isolados na 

população estudada.  

A partir de um olhar mais amplo sobre a obesidade, a síndrome metabólica e o VO2 

máx., temos como hipótese para o presente estudo que por meio da participação de indivíduos 

adultos obesos em um programa de intervenções interdisciplinares, entre elas a prática de exercício 

físico, ocorra uma melhora no VO2 máx. o que caracterizaria uma melhora do condicionamento 

físico. Além disso, a prática de atividade física regular e a manutenção de níveis adequados de 

aptidão física têm sido reconhecidas por causar efeitos benéficos à saúde, sendo possível relacionar 
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com a prevenção de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, osteoporose, entre outras 

(FARIAS, 2010). Ainda, de acordo com os resultados encontrados em pesquisas realizadas pelo 

GEO-UNIFESP, o tratamento multi e interdisciplinar da obesidade e de suas comorbidades 

apresenta-se como estratégia viável para o controle dessas doenças (DÂMASO, et al. 2013). Com 

isso espera-se um aumento do condicionamento físico, acompanhado por uma consequente melhora 

nas comorbidades metabólicas associadas à obesidade. 
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2- MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de gênero prático, classificada como uma pesquisa quase 

experimental (THOMAS e NELSON, 2012), de abordagem quanti-qualitativa do tipo explicativa. 

  

2.1- Amostra 

 

A amostra foi composta por 31 indivíduos obesos de ambos os gêneros. A obesidade foi 

definida pelo IMC (Índice de Massa Corpórea) obtido pela divisão da massa corporal total (em 

quilogramas) pela estatura (em metros) elevada ao quadrado. Os voluntários foram divididos em 

dois grupos de acordo com o VO2 máx. relativo, verificado pela a análise direta dos gases em um 

teste de ergoespirometria, descrito a seguir, com o objetivo de homogeneizar o grupo para a prática 

de exercício físico. 

Este projeto foi uma vertente do Projeto de intervenção Interdisciplinar – Promoção e 

Reabilitação da Saúde em Pacientes com obesidade e outras Doenças Metabólica que se encontra 

em andamento e foi previamente submetido ao comitê de ética em pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo e aprovado sob o número 0135/04 (adendo nº 3) e também foi previamente 

submetido ao comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal de São Paulo sob o número 

304.805/13 (ANEXO A). Os voluntários serão incluídos no estudo após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). As informações obtidas foram 

utilizadas apenas para finalidades científicas, preservando-se o sigilo quanto à identidade do 

participante.  

  

2.1.1- Critérios de inclusão 

 

- Ter entre 30 e 50 anos;  

- Apresentar Índice de Massa Corpórea (IMC) entre 30 e 40 Kg/m². 

 

2.1.2- Critérios de não inclusão 

 

- Faltar mais que 25% nas intervenções de qualquer uma das áreas;  

- Gravidez;  

- Apresentar situação clínica que não permita a prática de exercício físico;  
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- Fazer uso de drogas de abuso e usar medicamentos que possam influenciar nos 

resultados do estudo. 

 

2.2- A Terapia 

 

A terapia teve duração de 19 semanas e foi realizada com base em um enfoque 

interdisciplinar, por meio de intervenções desenvolvidas por psicólogos (as), nutricionistas e por 

profissionais de educação física. Foram realizadas intervenções três vezes por semana, sendo que 

em todos os três dias ocorriam concomitantemente a intervenção da Educação Física e em outros 

dois desses dias também ocorria a intervenção de uma das outras duas áreas. Além disso, toda 

semana ocorria uma reunião interdisciplinar entre as áreas de atuação para discutir as demandas do 

grupo.  

 

Imagem 1: Organograma do Modelo Interdisciplinar de Terapia  

 
Adaptado de: (CARVALHO-FERREIRA, 2012) 
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2.2.1- Intervenções interdisciplinares 

 

Os voluntários foram submetidos às dinâmicas de grupo e intervenções teóricas 

fundamentadas em mudanças de estilo de vida, tendo como base temática das áreas de nutrição, 

psicologia e educação física. 

Os grupos de obesos adultos eram acompanhados com enfoque na interdisciplinaridade, 

durante o transcorrer das intervenções na Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada 

Santista (UNIFESP-Baixada Santista) (CARANTI et al., 2007a; CARANTI et al., 2007b) 

Essas intervenções interdisciplinares foram planejadas e executadas pelos profissionais 

das diferentes áreas. As reuniões semanais tinham como objetivo discutir casos e organizar a 

produção científica e administrativa do grupo, fortalecendo o caráter interdisciplinar do projeto. 

 

 2.2.2- Intervenção psicológica 

 

A intervenção psicológica foi realizada uma vez por semana pelos psicólogos (as) do 

grupo, normalmente em grupos, por meio de aulas, dinâmicas e sessões terapêuticas e de orientação. 

Os temas foram desenvolvidos a partir da troca de experiências na situação grupal ou de forma 

individual, de forma que a temática abordada reflita as dificuldades e desejos dos voluntários. 

Outros temas foram previamente elencados, como obesidade e depressão; ansiedade e 

comportamento alimentar; estresse; como eu me enxergo e o que fazer para me sentir melhor (auto-

imagem); entre outros, no sentido de incentivar os voluntários a focar na mudança do estilo de vida. 

(DÂMASO, et al., 2013) 

 

2.2.3- Intervenção nutricional 

 

Com duração de 60 minutos, e frequência de uma vez por semana os (as) nutricionistas 

do grupo, tiveram por objetivo promover a mudança de estilo de vida, mais especificamente, 

conscientizar o grupo de voluntários para a busca e aquisição de hábitos alimentares saudáveis, o 

que é muito importante para a redução da massa corporal e para atenuar as comorbidades 

apresentadas por eles. Constituiu-se de estratégia para reeducação alimentar, abordagens e 

discussões de temas como pirâmide alimentar, rotulagem nutricional, alimentos diet e light, opções 

de lanches saudáveis, atividade prática para reconhecimento de utensílios de medidas caseiras e 

escolhas alimentares em supermercado. Algumas aulas foram práticas e executadas na cozinha 

experimental da UNIFESP Campus Baixada Santista, com intuito de enriquecer o conhecimento 
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prático e vivenciar algumas experiências na área da gastronomia e nutrição. Novamente focando no 

controle das comorbidades e na mudança do estilo de vida. (DÂMASO, et al., 2013) 

 

2.2.4- Intervenção – exercício físico 

 

Durante a intervenção interdisciplinar os voluntários obesos foram submetidos a um 

programa de exercícios combinados três vezes por semana, essas intervenções foram elaboradas e 

coordenadas pelos profissionais de Educação Física do grupo, consistiram em 30 minutos de 

exercícios predominantemente aeróbios por sessão de treinamento. Os exercícios aeróbios eram 

realizados a uma intensidade determinada para a sessão de acordo com a escala subjetiva de esforço 

de Borg (BORG, 1998).  

Os exercícios aeróbios foram associados a exercícios de resistência muscular localizada, 

exercícios em forma de circuitos, exercícios de alongamento, atividades recreativas, exercícios de 

ginásticas, totalizando duração de uma hora de terapia com exercícios físicos, com intuito de 

mudança do estilo de vida e aquisição de hábitos mais saudáveis de acordo com metodologia 

previamente descrita por Tock et al. (2006) e Dâmaso et al. (2006). 

 

2.3- Avaliações 

 

As avaliações foram realizadas em duas situações: antes do início das intervenções e na 

19ª semana, após o final do programa de intervenção. 

 

2.3.1- Avaliação clínica 

 

Realizada antes do início das intervenções, na qual todos os voluntários passaram por 

uma avaliação clinica diagnóstica, realizada por um (a) médico(a) convidado(a) pelo grupo, e 

fizeram uma anamnese visando relatar seu estado e histórico de saúde (antecedentes familiares e 

história do progresso da obesidade), a fim de serem liberados para o início das atividades do 

projeto. 

 

2.3.2- Avaliação Antropométrica 

 

As avaliações antropométricas foram realizadas antes do início e após as 19 semanas de 

intervenção. A massa corporal e a estatura foram avaliadas através da metodologia descrita por 

Lohman et al (1988). Para a avaliação da massa corporal os voluntários deveriam estar com roupas 
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leves e sem calçados numa balança digital da marca Filizola
®

 com capacidade de até 300 kg e 

precisão de 0,1 kg. A estatura foi aferida utilizando um estadiômetro, fixo na parede, com resolução 

de 0,1 centímetro, da marca Standard ES 2030- Sanny
®

. Em seguida foi calculado o Índice de 

Massa Corpórea (IMC) dividindo-se a massa corporal (Kg) pelo quadrado da altura (m²), para 

descrever a amostra e identificar o grau de obesidade dos voluntários. 

 

2.3.3- Avaliação da Composição Corporal por bioimpedância tetra polar e perímetros 

 

Realizada antes do início e após as 19 semanas de intervenções, a composição corporal 

foi determinada de maneira duplamente indireta através de Bioimpedância Tetrapolar. A 

impedância biolétrica é um método rápido, não invasivo e econômico para a avaliação da 

composição corporal, indicada para avaliação de obesos. Neste caso foi utilizado o aparelho de 

bioimpedância elétrica tetrapolar RJL Systems
®

, modelo Quantum I. As avaliações foram realizadas 

observando os critérios e os procedimentos previamente estabelecidos na literatura de acordo com 

Lukaski et al., 1986. Os dados da Bioimpedância unidos à estatura, a massa corporal e à idade, são 

usados para estimar a composição corporal através da fórmula: 0,00091186 x E2 - (0,01466 x R) + 

(0,2999 x P) - (0,07012 x I) + 9,37938 (E = estatura em cm; R = resistência; P = massa corporal em 

Kg; I = idade em anos) (SEGAL,1988).  

Concomitantemente, foi realizada a avaliação dos perímetros de pescoço, coxa, abdominal e 

quadril, como marcadores de risco cardiovascular. 

 

2.3.4- Avaliação da Aptidão Cárdio-Respiratória e VO2 máx. 

 

Para a avaliação da potência aeróbia, foi realizado teste ergoespirométrico de cargas 

crescentes até a exaustão, para determinação do consumo máximo de oxigênio (VO2 máx.). A 

avaliação foi realizada em cicloergômetro de perna (BIOTEC-2100 AC - CEFISE
®

).  Os testes 

foram realizados com a presença de profissionais de educação física, antes do início e após as 19 

semanas de intervenção. 

Protocolo do teste: O teste iniciava sem carga adicional e ocorria o incremento de 

carga de 25 Watts/2min. Para garantir que o VO2 máx. fosse atingido os voluntários eram 

estimulados verbalmente para continuarem o exercício o maior tempo possível. O teste terminava 

quando eram observados indicadores de fadiga (relato do voluntário ou incapacidade de manter a 

cadência de pedalada 55 a 65 RPM). Durante o teste era acoplado ao voluntário uma máscara onde 

o VO2 máx., produção de dióxido de carbono (VCO2), ventilação por minuto (VE) e frequência 

respiratória (FR) eram coletadas e mensuradas a cada 20s através do Analisador de Gases 



21 

 

Metabólicos VO2000 Inbrasport
®

 (Medical Graphics,USA). Era utilizado um frequencímetro Polar 

® para verificar a frequência cardíaca durante o teste. Concomitante ao teste era aplicada a escala 

subjetiva de Borg (BORG, 1998) para avaliação do esforço durante o incremento da intensidade.  

 

2.4- Coleta de Sangue 

 

As amostras de sangue foram coletadas e dosadas por um biomédico(a) ou 

enfermeiro(a), após jejum de 12 horas dos voluntários para avaliar parâmetros plasmáticos e 

bioquímicos. Essa coleta foi realizada em um dia específico determinado pelo grupo antes de iniciar 

e após as 19 semanas de intervenção.  Em cada coleta eram retirados 30 ml de sangue venoso. Após 

a coleta, as amostras de sangue foram armazenadas em freezer -80 C para posteriores dosagens.   

 

2.5- Determinação dos parâmetros plasmáticos e bioquímicos da SM 

 

2.5.1- Avaliação dos parâmetros bioquímicos da síndrome metabólica 

  

Foram utilizados os valores de corte de acordo com a prévia definição de Síndrome 

Metabólica estabelecida pela International Diabetes Federation (IDF,2006) como mostra a tabela 

abaixo: 

 

Tabela 1: Critérios para determinação da SM 

IDF (2006) Obesidade 
Central 

Triglicérides HDL Hipertensão 
Arterial 

Glicose 
Sérica 

Circunferência 
abdominal 
alterada + 2 
componentes 

Circunferência 
de Cintura > 90 
cm para homens 
e > 80 cm para 
mulheres (sul-
americanos) 
(IDF,2005) 

≥ 150 mg/dl < 40 mg/dl 
em homens 
e < 50 mg/dl 
em 
mulheres 

PAS ≥ 130 e 
PAD ≥ 85 
mm/Hg 

Glicemia de 
jejum ≥ 100 
mg/dl 

                                                                                                    (DÂMASO, 2012) 

 

A partir do sangue coletado, a glicemia, as frações lipídicas, os triglicerídeos (TG) 

enzimaticamente foram analisados por kits de reagentes para substratos da marca Labtest
®

 (Glicose 

Liquiform; Colesterol Liquiform; Colesterol HDL; Triglicérides Liquiform.). 
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2.6– Estatística 

 

Para a análise estatística foi utilizado o programa estatístico SPSS Statistic, versão 17.0. 

Foi realizado o teste de Shapiro-Wilk para verificação de normalidade e utilizados testes estatísticos 

adequados t-Student ou Wlicoxon de acordo com a distribuição paramétrica ou não-paramétrica das 

variáveis. O nível de significância estava pré-estabelecido em 5% (THOMAS, NELSON e 

SILVERMAN, 2012). 
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3- RESULTADOS 

 

Após as 19 semanas de Intervenção Interdisciplinar com 31 voluntários obesos de 

ambos os sexos, os quais apresentando uma média de idade de 42,48 anos, obteve-se os seguintes 

resultados: 

Em relação aos dados antropométricos, os resultados (Tabela 2) demonstraram redução 

significativa da massa corporal total (-4,6%, p<0,001), o que levou à diminuição também do Índice 

de Massa Corpórea (IMC) (-4,6%, p<0,001). 

 

Tabela 2: Dados antropométricos e de Composição. 

LEGENDA: IMC = índice de massa corporal, IC=índice de conicidade, BAI= body adiposity index (índice de 

adiposidade corporal), PAS= pressão arterial sistólica, PAD= pressão arterial diastólica, MLG = massa livre de gordura, 

GC = gordura corporal. 

 

O Índice de Conicidade, o qual é utilizado para avaliar a distribuição de gordura 

corporal, enfatizando o acúmulo de gordura na região central do tronco, apresentou redução 

significativa (-3,9%, p<0,001). O Body Adiposity Index (BAI) ou Índice de Adiposidade Corporal 

também apresentou diminuição significativa tanto para mulheres (-5,3%, p<0,001), quanto para 

homens (-3,9%, p<0,001). 

Antropometria Média Inicial Média Final Delta (Δ) 
% 

P 

Massa Corporal Total 
(kg) 

94,5 (±11,4) 90,2 (±11,2) -4,6 0,001 

Estatura (m) 1,6 (±0,08) 1,6 (±0,08) 0 0,001 

IMC (kg/m²) 34,9 (±2,9) 33,2 (±2,8) -4,6 0,001 

IC 1,3 (±0,07) 1,2 (±0,07) -3,9 0,001 

BAI Mulheres: 38,5 (±4,8) 
 

Homens: 29,8 (±0,7) 

Mulheres: 36,5 (±4,6) 
 

Homens: 28,6 (±0,2)  

-5,3 
 

-3,9 

0,001 
 

0,001 
Perímetro Abdominal 
(cm) 

108,7 (±9,7) 101,9 (±9,15) -6,2 0,001 

Perímetro de Quadril 
(cm) 

119,1 (±9,1) 114,7 (±8,8) -3,6 0,001 

Perímetro de Coxa 
(cm) 

67,1 (±3,9) 64,7 (±3,5) -3,5 0,001 

Perímetro de Pescoço 
(cm) 

37,4 (±2,2) 36,7 (±2,4) -1,8 0,015 

MLG (kg) (Segal,1988) 58,3 (55,2-62,4) 57,0 (53,1-60,9) -3,3 0,002 

% MLG (Segal, 1988) 63,6 (±5,3) 64,5 (±5,9) 1,4 0,048 

GC (kg) (Segal, 1988) 34,5 (±7,4) 32,1 (±7,8) -6,7 0,001 

% GC (Segal, 1988) 36,3 (±5,3) 35,4 (±5,9) -2,5 0,048 
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As medidas de perímetros também apresentaram redução, o demonstram os resultados 

de perímetro abdominal (-6,2%, p<001), perímetro de quadril (-3,6%, p<0,001), perímetro de coxa 

(-3,5, p<0,001) e perímetro de pescoço (-1,8%, p<0,01). 

Com relação à composição corporal os dados demonstraram uma pequena diminuição 

da Massa Livre de Gordura (MLG) em quilograma (-3,3%, p<0,05), porém esse a porcentagem de 

MLG aumentou (1,4%, p<0,05), o que é resultado da maior perda de Gordura Corporal em kg (GC) 

(-6,7%, p<0,001) em relação à MLG, o que refletiu na diminuição do percentual de Gordura 

Corporal (-2,5%, p<0,05). 

 

Com relação à prevalência da Síndrome Metabólica (SM), segundo os parâmetros 

estabelecidos pela IDF, na população estudada observamos que o número total de casos se manteve 

em vinte e cinco indivíduos portadores da SM (80,64%) e seis voluntários não portadores da SM 

(19,35%) tanto nas avaliações iniciais quanto nas avaliações finais (Gráfico 1). 

  

Gráfico 1: 

 
Legenda: Valor absoluto de indivíduos com SM e sem SM. 

 

Através dos resultados observamos que apenas três indivíduos (9,67%) não 

apresentaram a SM, outros três indivíduos (9,67%) não apresentavam SM nas primeiras avaliações, 

mas após o tratamento foi identificada a SM, no entanto, outros três indivíduos (9,67%) que eram 

portadores da SM na avaliação inicial e foram diagnosticados sem a SM na avaliação final após 

intervenção. O restante dos voluntários (70,96%) apresentou a SM tanto nas avaliações iniciais 

quanto nas avaliações finais, dentre esses, dez indivíduos (32,25%) aumentaram pelo menos um 
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parâmetro associado à SM, outros seis voluntários (19,35%) mantiveram o número de parâmetros 

nas duas avaliações, houve ainda outros seis voluntários (19,35%) que melhoraram pelo menos um 

parâmetro da SM como mostra o Gráfico 2: 

 

Gráfico 2: 

 
 

Obteve-se (Gráfico 3), portanto, como resultado geral final da resposta dos parâmetros 

da SM à Terapia Interdisciplinar, que quatorze voluntários (45,16%) pioraram o seu estado 

patológico em relação à SM, ou seja, adquiriu, pelo menos, mais um fator de risco que define a SM, 

contudo outros oito voluntários (25,8%) mantiveram o número de parâmetros para a SM, e outros 

nove (29,03%) apresentaram melhora, reduzindo ao menos um fator característico desta doença. 

 

Gráfico 3: 

 
 

Com relação aos dados referentes à Síndrome Metabólica verificamos poucos resultados 

significativos, alguns refletem efeito positivo da terapia interdisciplinar, como por exemplo, o 
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perímetro abdominal que apresentou grande redução (-6,2%, p<0,001), além dos níveis de HDL que 

apresentaram aumento, porém não significativo (2,5%, p>0,05). Outros resultados encontrados não 

responderam de maneira positiva aos efeitos da terapia, no qual observou aumento da Glicose sérica 

(4,9, p>0,05), da Pressão Arterial Diastólica (PAD) (0,5, p>0,05) e dos níveis de Triglicérides (0,8, 

p>0,05), porém esses valores não foram significativos. De modo similar a Pressão Arterial Sistólica 

(PAS) apresentou aumento (4,4%, p<0,05), no entanto significativo (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Parâmetros da Síndrome Metabólica 

Síndrome 
Metabólica 

Inicial Final Delta (Δ) % P 

Perímetro 
Abdominal (cm) 

108,7 (±9,7) 101,9 (±9,1) -6,2 0,001 

PAS 130 (120-130) 130 (120-140) 4,4 0,007 

PAD 80 (80-90) 90 (80-90) 0,5 0,645 

Glicose (mg/dl) 98,7 (90,9-107,9) 105,46 (94,92-117,47) 4,9 0,085 

HDL (ml/dl) 35,7 (54,3-28,2) 36,07 (33,16-41,54) 2,5 0,125 

Triglicérides (ml/dl) 124,09 (113,4-146,1) 129,09 (119,3-142,5) 0,8 0,799 

LEGENDA: IMC = índice de massa corporal, CA= circunferência abdominal, PAS= pressão arterial 

sistólica, PAD= pressão arterial diastólica. 

 

No que se refere aos resultados do VO2 máx. provenientes da intervenção 

interdisciplinar (Tabela 4), pôde-se encontrar um aprimoramento da potência aeróbia. Houve 

melhora dos níveis de VO2 máx. tanto o relativo à massa corporal (16,1%, p<0,001), quanto o 

absoluto (11,3%, p<0,001), e ainda houve melhora significativa nas cargas máximas alcançadas 

durante e teste incremental máximo tanto em quilogramas (kg) (28%, p<0,001), quanto em watts 

(28%, p<0,001), conforme tabela abaixo: 

   

Tabela 4: Dados de Consumo de Oxigênio 

Exercício Físico Mediana Inicial Mediana Final Delta (Δ) % P 

VO2 máx. rel. 
(ml/kg/min) 

18 (16,8-20,5) 20,5 (19,15-23,25) 16,1 0,001 

VO2 máx. abs. 
(l/min) 

1,75 (1,5-1,9) 1,88 (1,7-2,1) 11,3 0,001 

Carga (Watts) 125 (100-125) 150 (125-175) 28 0,001 

Carga (kg) 2,5 (2,0-2,5) 3,0 (2,5-3,5) 28 0,001 

LEGENDA: VO2 máx. rel.= consumo máximo de oxigênio relativo à massa corporal, VO2 máx. abs.= 

consumo máximo de oxigênio absoluto. 
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4-     DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo verificar o efeito da Terapia Interdisciplinar no 

VO2 máx. e nos parâmetros da SM de adultos obesos e a relação existente entre eles.  

Neste sentido, observou-se aumento significativo no VO2 máx. relativo à massa 

corpórea (16,1%, p<0,001), porém esse aumento poderia ser um resultado observado apenas com a 

perda de massa corporal, contudo o VO2 máx. absoluto também apresentou aumento significativo 

(11,3%, p<0,001). Tal fato corrobora com KNÖPFLI, et al. (2008) que observaram melhora do VO2 

máx. de adolescentes obesos e sedentários inseridos em um programa multidisciplinar de terapia e 

DONNELLY, et al. (2000), que encontraram resultados significativos de melhora na potência 

aeróbia (VO2 máx.) em mulheres obesas sedentárias que aderiram a prática de exercícios físicos. 

Estudos indicam que a baixa aptidão cardiorrespiratória não é apenas indicadora de 

disfunções metabólicas, mas a causa direta das mesmas, das morbidades e do risco de mortalidade 

associadas ao diabetes tipo 2 (TELFORD, 2007). 

No entanto o aumento do consumo de oxigênio, observado pelos voluntários pós-terapia 

interdisciplinar, representa uma melhora da capacidade do indivíduo em captar o oxigênio (sistema 

respiratório), transportá-lo (sistema cardiovascular), e utilizá-lo (sistema muscular), ou seja, 

melhora a capacidade muscular de captar esse oxigênio dos vasos a fim de produzir adenosina 

trifosfato (ATP) de maneira aeróbia (SANCHES, et al., 2013), o que representa uma melhor 

eficiência desse complexo sistema. Segundo FOGELHOLM, 2009 indivíduos com melhor 

capacidade cardiorrespiratória, mesmo apresentando alto índice de massa corporal (IMC), 

apresentam menor chance de morrer por doenças cardiovasculares em comparação com indivíduos 

sedentários com menor capacidade cardiorrespiratória. 

Além dos resultados de VO2 máx., verificou-se um aumento da capacidade dos 

indivíduos de suportar maiores cargas tanto em watts (28%, p<0,001), quanto em quilogramas (kg) 

(28%, p<0,001), durante os testes de esforço máximo. Esse aumento encontrado na capacidade de 

suportar cargas representa um ganho em eficiência e capacidade funcional muscular dos indivíduos 

após a terapia interdisciplinar de curto-prazo.   

Dados recentes comprovam que a inclusão de indivíduos obesos em programas que 

incluem a prática de exercício físico como uma forma de terapia é eficiente na melhora das 

capacidades físicas dos indivíduos, KNÖFLI, et al. (2008), por exemplo, observaram resultados 

significativos no VO2 máx. e na capacidade de suportar cargas em oito semanas de internação em 

programa multidisciplinar para adolescentes obesos. LAZZER et al. (2004), que realizaram nove 
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meses de terapia multidisciplinar não observaram resultados significativos no VO2 máx., porém 

encontraram melhora na força e aptidão física de maneira geral dos indivíduos. 

No que se refere aos parâmetros da SM verificamos que apenas o perímetro abdominal, 

apresentou redução significativa (-6,2%, p<0,001) e apresentou a resposta esperada ao tratamento 

interdisciplinar. 

O perímetro abdominal está relacionado ao tecido adiposo visceral (obesidade central) o 

qual é metabolicamente mais ativo e em excesso pode contribuir para o aumento no risco de 

desenvolvimento de comorbidades como diabetes tipo 2, doença arterial coronariana, apneia do 

sono, dislipidemia, resistência a insulina, hipertensão e alguns tipos de câncer (TCHERNOF e 

DESPRÉS, 2013). 

A redução do perímetro abdominal, portanto, é um excelente resultado apresentado 

pelos voluntários, pois é benéfico ao controle da SM e de inúmeras outras comorbidades associadas 

que poderiam aumentar os riscos para doença cardiovascular e consequente risco de mortalidade 

(MISRA e VIKRAM, 2003). 

Os resultados encontrados corroboram com os vistos em adolescentes que participaram 

de programas multidisciplinares de tratamento da obesidade (LEITE, et al., 2009). Adultos obesos 

que realizaram um ano de programa de mudança do estilo de vida através de intervenções 

nutricionais e de exercício físico, também obtiveram resultado significativo na diminuição do 

perímetro abdominal segundo GOODPASTER, et al. (2010), o que enfatiza a eficiência de um 

tratamento inter ou multiprofissional visando a redução do tecido adiposo, em especial daquele 

depositado na região intra-abdominal.  

Outro resultado relevante, relacionado à SM, foram os níveis de HDL-colesterol, ou 

seja, houve um aumento, porém nas análises estatísticas esses valores não foram significativos 

(2,5%, p>0,05).  

Com a inserção de indivíduos em programas de atividades físicas é esperado um 

aumento dos níveis de HDL-colesterol, porém esses resultados são mais expressivos em programas 

de longa duração e com frequência entre três e cinco vezes por semana (AHMED et al., 2012). O 

mesmo estudo de AHMED et al. (2000) enfatiza que a relação de aumento do HDL está ligada à 

prática de exercício físico e não com a perda de peso.  

Os outros parâmetros da SM, no entanto, não apresentaram modificação durante a 

terapia nas 19 semanas de intervenção, porém ressaltamos a necessidade de estudos longitudinais 

com essa população com maior tempo de terapia para melhores resultados. 

Com relação à Pressão Arterial (PA) observou-se aumento tanto na PAS quanto na 

PAD. O aumento da PAS foi estatisticamente significativo (4,4%, p<0,05) entre os valores 

apresentados antes do início das intervenções e após o período de intervenção. Tais resultados vão 
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de encontro com a grande maioria dos achados na literatura tanto em relação a programas que 

incluem dieta, exercício físico e perda de peso (BLUMENTHAL et al., 2010) quanto programas 

que realizam apenas exercício físico (FARPOUR-LAMBERT et al., 2009; CARDOSO JR. et al., 

2010). 

A variável Triglicérides também apresentou aumento, o que não era esperado, porém 

esse aumento não foi estatisticamente significativo. Segundo DÂMASO (2003), a aquisição de um 

estilo de vida mais saudável, acompanhado de uma alimentação equilibrada, prática de exercício 

físico e diminuição do percentual de gordura corporal, tendem a diminuir as taxas de Triglicérides, 

o que corrobora com LEON et al. (2000), que observaram em 20 semanas de treinamento uma 

diminuição significativa do Triglicérides plasmático.  

Os níveis de Glicose plasmática não apresentaram valores significativos, porém observou-se 

aumento (4,9%, p>0,5) na comparação das avaliações pré e pós-intervenção, a mediana da glicemia 

de jejum entre os voluntários passou de 98,7 mg/dl para 105,46 mg/dl, ou seja, saiu de uma 

classificação considerada normal para classificação de pré-Diabetes, segundo a American Diabetes 

Association (ADA,2012). 

A prática de atividade física e melhora de hábitos alimentares estão comumente 

incluídos em recomendações visando o controle do Diabetes (CANADIAN MEDICAL 

ASSOCIATION JOURNAL (CMAJ), 2008). Portanto tal resposta não era esperada, ainda que 

SNOWLING e HOPKINS (2006) concluam que o exercício exerce efeito de pequena a moderada 

magnitude no controle glicêmico. DÂMASO et al. (2013), encontraram redução significativa dos 

índices glicêmicos em adolescentes participantes de um programa multiprofissional de tratamento 

da obesidade, porém os estudos apontam tais efeitos com terapias de longo prazo e o delineamento 

do presente estudo, por sua vez, traz resultados da terapia de curta duração. 

Em relação à prevalência de SM, dados recentes mostram que aproximadamente 30% 

da população adulta dos países ocidentais apresentam esta síndrome, nos EUA, por exemplo, 

estima-se que 34% da população apresentem a SM (BEDONE e ABDO, 2013). 

Na amostra estudada não foram observadas alterações na prevalência de SM antes e 

após o período de intervenção interdisciplinar de curto prazo. No que diz respeito à quantidade de 

indivíduos portadores da SM, antes do início do período sob a intervenção interdisciplinar 

observou-se que 25 indivíduos (80,64%) eram portadores da SM e seis indivíduos (19,35%) não 

eram portadores, número que se repetiu ao final do programa, mostrando que o programa 

interdisciplinar de curto prazo não foi suficiente para reduzir a prevalência da SM em adultos 

obesos.  

Esses resultados não corroboram com estudos prévios que apresentaram efeitos 

benéficos da terapia interdisciplinar em obesos (CARANTI et al., 2007)  os quais verificaram 



30 

 

diminuição da prevalência da SM em adolescentes obesos tanto no tratamento de curta duração 

quanto no tratamento de longa duração. STEWART et al. (2005), também observaram a diminuição 

da prevalência da SM em adultos e idosos, entre 55 e 75 anos, porém apenas com exercício físico 

em seis meses de tratamento. 

Com base na resposta dos voluntários aos parâmetros da SM não obtivemos 

modificações na incidência e o número de parâmetros apresentados antes e após as intervenções. A 

partir destes resultados concluiu-se que 14 indivíduos (45,16%) apresentaram pelo menos um fator 

caracterizador da SM a mais que no início, ou seja, pioraram, enquanto que oito indivíduos (19,3%) 

mantiveram o número de fatores para a SM, e apenas nove indivíduos (25,08%) apresentaram 

redução no número de fatores, ou seja, apresentaram melhora do perfil metabólico relacionado à 

SM.  

Tais resultados vão de encontro com a grande maioria dos achados na literatura. 

DÂMASO, et al. (2013), observaram que 30% dos adolescentes de sua amostra possuíam SM no 

início do tratamento multidisciplinar e ao final do tratamento apenas 2%  deles ainda apresentavam 

SM. E em STEWART et al. (2005), os adultos e idosos apresentaram melhora no percentual em 

quatro dos cinco parâmetros da SM pós tratamento. 

Com relação aos dados antropométricos foram obtidos importantes resultados em 

resposta à Terapia Interdisciplinar de curto prazo. Houve uma grande diminuição na massa corporal 

total, (-4,5%, p<0,001) o que propiciou uma consequente redução do IMC. Qualquer redução da 

massa corporal, acarreta uma redução da mesma magnitude do IMC, do perímetro abdominal e da 

gordura corporal (MASQUIO, et al., 2013) e consequente redução do risco de desenvolvimento de 

comorbidades associadas.  

Os resultados de redução de massa corpórea e consequente diminuição do IMC são 

observados na maior parte da literatura com indivíduos obesos ou com sobrepeso em programas de 

intervenção interdisciplinar ou apenas exercício físico (HEIJDEN et al. 2012; NICKLAS, 2004). 

MELLO et al. (2011) e CARANTI et al. (2007), por sua vez, obtiveram com intervenção de curta 

duração, mudanças de classificação do grau de obesidade segundo IMC entre o início e fim da 

terapia. 

Os resultados obtidos na análise da perimetria foram muito expressivos. O perímetro 

abdominal, já citada anteriormente, apresentou redução significativa (-6,2%, p<0,001), a média 

passou de 108,7cm para 101,9cm, esses resultados promovem uma diminuição na adiposidade 

visceral e nos riscos relacionados à inflamação que serão potencializados com a diminuição da 

massa corporal (TCHERNOF e DESPRÉS, 2013). 

O perímetro de pescoço é também um fator preditor de obesidade (BEN, 2011) e 

atualmente é considerado fator de risco para doenças cardiovasculares. BEN e LAOR (2013), 
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verificaram uma correlação positiva uma grande circunferência de pescoço e o aumento dos 

parâmetros da SM. JAMAR, et al. (2013), por sua vez  comprovam a relação entre o aumento da 

circunferência de pescoço e o com o estado inflamatório na população obesa, o que 

comprovadamente aumenta o risco de formação de placas ateroscleróticas e aumento do risco de 

acidentes cardiovasculares. Portanto a redução deste parâmetro é um fator preventivo para doenças 

cardiometabólicas.  

Outra forma de estabelecer predição para as doenças cardíacas são calculadas por meio 

de cálculos matemáticos com dados perimétricos e antropométricos. No presente estudo averiguou-

se o Body Adiposity Index (BAI) ou índice de Adiposidade Corporal (IAC) que leva em 

consideração as medidas de perímetro de quadril e a estatura do indivíduo ((BAI=Perímetro de 

Quadril/Altura x √Altura)-18) para estimar o índice de adiposidade corporal em adultos 

(BERGMAN, et al., 2011). Neste índice obtiveram-se resultados significativos para os homens (-

3,9%, p<0,001) e para as mulheres (-5,3%, p<0,001) que demonstraram uma redução da 

adiposidade corporal, ou seja, uma melhora da composição corporal. 

   

Tabela 5: Classificação do Índice de Adiposidade Corporal (IAC) 

IAC (em %)  

Classificação Homens Mulheres 

<11 <23 Abaixo do Peso 

11 a 22 23 a 35 Peso Normal 

22 a 27 35 a 40 Sobrepeso 

>27 >40 Obeso 

(BALAN,2013) 

 

Além do BAI, verificou-se também o Índice de Conicidade (IC) que utiliza as medidas 

de massa corporal total, da estatura, e do perímetro de cintura (IC=Cintura/0,109 x √(MC/H)) para 

calcular a distribuição da gordura corporal. Este cálculo leva em consideração que o corpo passa da 

forma de um cilindro, para o formato de um cone duplo conforme se engorda, e este visa verificar 

se o acúmulo de gordura está localizado em maior quantidade na região central do tronco, o que 

caracteriza a obesidade andrógena, que é comprovadamente mais prejudicial ao metabolismo 

(MISRA e VIKRAM, 2003). Tanto o IAC quanto o IC, assim como o Perímetro Abdominal 

discutido anteriormente, são usados para classificar e estabelecer predisposição ao risco de 

comorbidades associadas ao acúmulo de tecido adiposo e a redução dos mesmos podem nos mostrar 

uma melhora da condição dos indivíduos e consequente menor risco de apresentar morbidades e 

mortalidade por consequência de doenças cardiovasculares (FRANCK et al., 2004). 

Obtiveram-se relevantes resultados para a composição corporal, tanto em valores 

absolutos em quilogramas (kg) quanto em porcentagem (%) da massa corporal total. A porcentagem 
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de MLG em relação à massa corporal total apresentou um aumento de 1,4%. Isso se explica em 

virtude da grande redução da Gordura Corporal (GC) em quilograma (-6,7%, p<0,001) que refletiu 

na diminuição da porcentagem de GC que reduziu (-2,5%, p<0,001). 

A redução significativa da porcentagem de GC e o consequentemente aumento da 

porcentagem de MLG significa que houve uma melhora da composição corporal, a qual corrobora 

com LIRA, et al. (2011), que observaram aumento da MLG e diminuição da GC em adolescentes 

obesos pós tratamento interdisciplinar. O aumento da MLG está relacionado com a melhora da 

capacidade cardiorrespiratória e funcional dos indivíduos, e a redução da GC pode predizer melhora 

do perfil metabólico. Portanto, a melhora da composição corporal apresentada pelos indivíduos pós 

terapia interdisciplinar de curto prazo pode representar importante melhora na qualidade de vida dos 

mesmos (DÂMASO, 2003)  

Os resultados obtidos nas diferentes variáveis analisadas apresentam-se como fruto da 

ação conjunta interdisciplinar das diferentes áreas profissionais incluídas na terapia proposta este 

modelo de tratamento o qual potencializa a diminuição de diversas comorbidades associadas à 

Síndrome Metabólica.  

A nutrição atuou com o objetivo de conscientizar os voluntários sobre melhores hábitos 

alimentares, com objetivo de propiciar o balanço energético negativo e agregar valores nutritivos à 

alimentação dos indivíduos. A psicologia, por sua vez, auxiliou, por meio de dinâmicas em grupo, 

no controle da ansiedade, depressão e compulsões, em especial a alimentar, visando uma mudança 

comportamental do grupo e de fatores psicológicos. E a intervenção da educação física com a 

prática de exercício físico alterou os hábitos dos indivíduos em busca de um estilo de vida mais 

ativo, além de promover maior gasto energético e aumento da taxa metabólica basal com o 

exercício sistematizado, buscando a manutenção da MLG (SANCHES, et al., 2013). 
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5- CONCLUSÃO 

 

O modelo de terapia interdisciplinar promoveu resultados relevantes nos parâmetros 

antropométricos e composição corporal incluindo adiposidade visceral, o que evidencia a eficiência 

deste tipo de programa no controle da Obesidade e suas consequências. Assim como, apresentou 

melhora significativa no VO2 máx. da população obesa o que potencializa nossos resultados de 

aptidão física. 

Dentre as limitações do nosso estudo, com relação aos parâmetros associados à SM os 

resultados obtidos não foram os esperados devido ao curto prazo de tratamento. No entanto, o 

Perímetro Abdominal, único parâmetro da SM que apresentou melhora significativa, evidencia uma 

possível relação com o VO2 máx. Não foi identificada relação entre o VO2 máx. e a prevalência da 

SM na amostra estudada, pois a prevalência da SM não modificou entre o início e o final do estudo. 

Futuros estudos são necessários objetivando o modelo de terapia interdisciplinar de 

longo prazo a fim de verificar a influência do tempo de tratamento no controle da Obesidade e 

síndrome Metabólica e os efeitos dose resposta.  
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APÊNDICE A- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto de Intervenção Interdisciplinar - Promoção e Reabilitação da Saúde em Pacientes 

com Obesidade e outras Doença Metabólicas 

 

A obesidade é uma doença crônica multifatorial de prevalência crescente nas diversas 

faixas etárias da população no Brasil e no mundo. O excesso de peso conduz ao desenvolvimento de 

doenças associadas, como diabetes (aumento dos níveis de açúcar no sangue), doenças 

cardiovasculares(doenças relacionadas com o coração e com as veias e artérias), e esteatose 

hepática não alcoólica(acumulo de gordura no fígado), entre outras. O estilo de vida inadequado, 

como hábitos alimentares errôneos e sedentarismo, são considerados como as principais causas da 

obesidade. Desta forma, assume-se como de fundamental importância o controle de peso, por meio 

de intervenção interdisciplinar, que promova o desenvolvimento de estratégias que permitam ao 

indivíduo mudanças no estilo de vida. 

Essas informações estão sendo fornecidas para a sua participação voluntária neste 

estudo, que visa avaliar as intervenções de vários profissionais da área da saúde (médicos, 

nutricionistas, psicólogos, educadores físicos e fisioterapeutas), com o intuito de verificar os efeitos 

destas intervenções sobre a composição corporal, saúde metabólica, distúrbios do sono e consumo 

alimentar. 

Como critério de seleção para participação neste projeto, será determinado o perfil do 

voluntário por meio de questionários. Após a triagem, caso o indivíduo não seja selecionado, será 

realizada uma entrevista devolutiva fornecendo informações sobre os dados coletados e orientações. 

Os participantes do projeto serão avaliados pela equipe interdisciplinar e serão 

submetidos à: avaliação antropométrica (massa corporal, estatura, circunferência da cintura, quadril, 

pescoço e coxa); avaliação da composição corporal por um aparelho que estimará a quantidade de 

gordura e de massa livre de gordura que o seu corpo apresenta; avaliação do consumo alimentar.  

Ainda, serão avaliados quanto à capacidade cardiorrespiratória por um teste que o 

voluntário deverá pedalar em uma bicicleta estacionária o quanto aguentar, sendo que durante o 

teste será aumentada a resistência da bicicleta (ficando mais difícil pedalar). Durante o teste será 

utilizada uma mascará que irá direcionar os gases respirados para o aparelho, que analisará algumas 

medidas que serão utilizadas para o nosso estudo. Antes da realização deste teste será realizado pelo 

médico do grupo um exame de eletrocardiograma de esforço, liberando ou não o voluntário para a 

prática de exercício físico.  

Com intuito de avaliações mais profundas quanto aos problemas causados pela 

obesidade, haverá coleta de sangue, onde serão analisados processos inflamatórios, sistema 

imunológico e risco cardiovascular (interleucinas, TNF-α, PAI-1, PCR, glicemia, insulina, 

colesterol total e frações, triglicérides e leptina). Todas estas avaliações serão realizadas em 

laboratórios especializados e equipados de acordo com a necessidade e ocorrerão três vezes ao 

longo dos doze meses de tratamento, sendo a primeira na fase inicial, outra no meio e a última ao 

final da terapia.  

Serão submetidos à intervenções, em grupos, nutricionais, psicológicas e serão 

orientados à prática de atividade física devidamente orientada por educadores físicos. Os 

voluntários também realizarão uma avaliação clínica diagnóstica com uma anamnese do estado 

geral de saúde (história dos antecedentes familiar e história pregressa do início da obesidade). Os 

resultados das avaliações serão analisados para que os voluntários possam receber orientações 

específicas. 
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Todas as informações obtidas neste trabalho serão confidenciais e em nenhum momento 

o seu nome será divulgado, assim como os pesquisadores comprometem-se a utilizar os dados e o 

material coletado somente para esta pesquisa. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A Coordenadora e Orientadora dos demais 

projetos é a Profª Drª Danielle Arisa Caranti que pode ser encontrada a Avenida Ana Costa, 95, 

telefone (13) 3221-8058. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 1º andar, conjunto 

14, telefone (011) 5571 1062, fax (011) 5539 7162 e E-mail: cepunifesp@epm.br. 

Aos participantes deste projeto de pesquisa é garantida a liberdade da retirada de 

consentimento e o direito de manter-se atualizado sobre os resultados parciais em qualquer período 

do estudo. 

São critérios de não inclusão do projeto: uma frequência inferior a 75% em todas as 

intervenções propostas; todas as formas de desrespeito e agressão física ou verbal por parte dos 

voluntários entre eles ou em relação aos funcionários do local e responsáveis pelo projeto; gravidez; 

apresentar situação clínica que não permita a prática de exercício físico; fazer uso de drogas de 

abuso e usar medicamentos que possam influenciar nos resultados do estudo. 

Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 

as avaliações e consultas. Também não haverá compensação financeira relacionada à sua 

participação neste projeto. 

Os procedimentos previstos nesta pesquisa podem gerar riscos de médio grau para o 

voluntário, devido a coleta de sangue e realização da ergoespirometria.  

No momento da coleta de sangue poderá haver alguma dor decorrente da punção da 

pele. Além disso, após a coleta alguns indivíduos podem apresentar a formação de Hematoma no 

local da punção, mas que desaparece em poucos dias. A fim de minimizar o caráter invasivo da 

coleta de sangue e minimizar seus riscos, esta será realizada por profissionais previamente 

treinados. A ergoespirometria por ser um exame que busca a capacidade máxima do indivíduo em 

realizar exercício físico, pode gerar alguma complicação cardiovascular, por isso será acompanhada 

por um médico e somente será realizada com apresentação de eletrocardiograma de esforço prévio 

sem restrições para a prática regular de exercício físico e autorização médica liberando-o para 

prática de exercício físico. Ressaltamos que todas as atividades propostas pelo projeto são 

adequadas para a população de estudo de acordo com as recomendações do American College of 

Sports Medicine (ACSM). 

Sendo necessário um atendimento específico, este será realizado conforme o 

procedimento padrão da UNIFESP. O procedimento de urgência é realizado com o acionamento do 

serviço de RESGATE (193) e o voluntário será encaminhado para o Pronto-Socorro da Santa Casa 

da Misericórdia de Santos acompanhado por algum dos profissionais vinculados a pesquisa. 

  

AUTORIZAÇÃO 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Intervenção Interdisciplinar - Promoção e 

Reabilitação da Saúde em Pacientes com Obesidade e outras Doença Metabólicas”. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas no que se refere 

aos procedimentos da pesquisa. Concordo em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes do término do estudo, sem penalidade, prejuízo ou perda 

de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, assim como ser excluído caso não cumpra os 

critérios acima citados. 

 

DECLARAÇÃO 
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

_________________________________________              Data: ____/____/____ 

Voluntário ou Responsável 

 

 

_________________________________________   Data: ____/____/____ 

Testemunha 

 

_________________________________________   Data: ____/____/____ 

Profª Drª Danielle Arisa Caranti (Coordenadora do projeto) 
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