
 
 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

Campus Baixada Santista 

 

 

 

BÁRBARA DE BARROS GONZE 

 

 

 

EFEITOS DA SUBSTITUIÇÃO DO 

COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO POR 

ATIVIDADE FÍSICA LEVE E MODERADA À 

INTENSA NA OBESIDADE EM ADULTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santos 

2016 



 
 

BÁRBARA DE BARROS GONZE 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA SUBSTITUIÇÃO DO 

COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO POR 

ATIVIDADE FÍSICA LEVE E MODERADA À 

INTENSA NA OBESIDADE EM ADULTOS 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado à 

Universidade Federal de São Paulo como parte dos 

requisitos curriculares para obtenção do título de 

bacharel em Educação Física – Modalidade Saúde. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Victor Zuniga Dourado 

Coorientador: Prof. Dr. Evandro Fornias Sperandio 

 

 

 

Santos 

2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Conheça todas as teorias, domine todas 

as técnicas, mas ao tocar uma alma 

humana, seja apenas outra alma 

humana."  

(Carl Gustav Jung) 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por me guiar e me permitir vivenciar tudo isso. 

Às minhas mulheres, vó, mãe e irmã, por me ensinarem na prática o significado das 

palavras amor e cuidado. 

Ao Victor, pela orientação e confiança que sempre depositou em mim. 

Ao Evandro, por tudo o que me ensinou e pela disposição em me ouvir. 

À Thatiane, pela imensa ajuda e preocupação com esse trabalho. 

Ao grupo EPIMOV, por ter me permitido aprender e amadurecer tanto. 

Aos voluntários da pesquisa, por terem me proporcionado tantas experiências. 

Aos professores que tive nessa caminhada, por terem me inspirado a chegar até aqui. 

À Ana Cláudia, por aceitar minha frequência afetiva e por estar sempre presente quando 

eu mais precisei em todos esses onze anos de amizade. 

À Heloísa, Gabriela e Carla, por conseguirem dividir comigo o mesmo teto, por nunca 

desistirem de mim e nunca me deixarem desistir. 

À Bianca, por ter acreditado no nosso encontro e me permitir dividir a minha história. 

À Letícia, por me mostrar que vale a pena seguir nossos sonhos e por me hospedar tão 

longe de casa.  

À Yasmin, pela serenidade e sabedoria. 

À Luma, pela parceria e por sempre saber como me motivar. 

À Juliana, por ter dividido comigo um sonho e um dos períodos mais mágicos da 

graduação e da vida. 

À Andressa, pela alegria e boas energias de sempre. 

Ao Kelvin, pelas perguntas sem respostas e o ombro amigo. 

À Barbara, pelos dias e noites de estudos compartilhados. 

Ao Alan, por me ensinar a ser forte. 

 

 



 
 

RESUMO   

 

O comportamento sedentário (CS) tem sido associado com a ocorrência de doenças 

cardiovasculares, obesidade e mortalidade por todas as causas. No entanto, os efeitos 

deletérios à saúde relacionados ao CS podem não ocorrer de forma independente, mas 

sim por uma consequência da substituição do tempo gasto em atividades físicas (AF). 

Poucos estudos têm explorado esse tema, especialmente estudos de follow-up com 

adultos. Nossa hipótese é que a substitução isotemporal do CS por AF leve e atividade 

física moderada à intensa (AFMI) está associada de forma independente com a variação 

da massa corporal, índice de massa corporal (IMC) e porcentagem de gordura corporal 

(%GC) no período de 1 ano de follow-up em adultos assintomáticos. Nosso objetivo foi 

avaliar os efeitos tranversais e após 1 ano de follow-up da substituição do CS por AF 

leve e AFMI nos índices de obesidade em adultos assintomáticos por meio do uso da 

análise de substituição isotemporal. Foram incluídos 780 participantes (≥ 18 anos). 

Obtivemos a massa corporal, IMC e %GC (bioimpedância), bem como suas variações 

após um ano. Mensuramos AF e CS por meio de acelerômetros triaxiais (ActiGraph 

GT3X+) usados sobre do quadril dominante durante as horas de vigília, por pelo menos 

quatro dias consecutivos (4 - 7 dias). Após um ano, 242 participantes completaram 

todas as avaliações. Substituímos o tempo gasto em CS por AF leve ou AFMI e 

avaliamos as associações transversais e após um ano de follow-up com os índices de 

obesidade. A análise de substituição isotemporal transversal mostrou que a substituição 

de um bloco de 10 min de CS por AFMI resultou em diminuição significativa de 1,23 

kg do peso corporal, 0,30 kg/m
2
 do IMC e 0,38% da GC. Substituir um bloco de 10 min 

de CS por AF leve resultou em valores significativamente menores do peso corporal (-1 

kg) e IMC (-0,1 kg/m
2
). Não encontramos efeitos da substituição do CS por AF leve em 

relação à %GC. Quanto à análise de follow-up, observamos que a substituição do CS 

por AFMI foi associada a um declínio significativo na GC (-0,31%). Podemos concluir 

que o CS apresenta influência não consistente com os índices de obesidade em adultos 

assintomáticos e que sua substituição por AFMI está associada à melhora significativa 

na composição corporal mesmo durante um curto período de follow-up.  

 

Palavras-chave: obesidade, alterações do peso corporal, acelerometria, estilo de vida 

sedentário, atividade motora, métodos epidemiológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Sedentary behavior (CS) has been associated with occurrence of cardiovascular 

diseases, obesity, and all-cause mortality. However, deleterious health effects SB-

related may not occur independently, but rather as a consequence of the replacement of 

time spent on physical activities (PA). Few studies have explored this topic, especially 

follow-up studies with adults. Our hypothesis is that isotemporal SB substitution by 

light PA and moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) is independently 

associated with body weight, body mass index (BMI), and percentage os fat body mass 

(%FBM) in a 1-yr follow-up in asymptomatic adults. Our objective was to evaluate the 

cross-sectional effects and after 1-yr follow-up of CS replacement by light AF and 

AFMI in obesity rates in asymptomatic adults through the use of isotemporal 

replacement analysis. A total of 780 participants (≥ 18 years) were included. We 

obtained body mass, BMI and %FBM (bioimpedance), as well as their variations after 

1-yr. We measured PA and SB by triaxial accelerometers (ActiGraph GT3X +) used on 

the dominant hip during the waking hours, for at least four consecutive days (4-7 days). 

After 1-yr, 242 participants completed all assessments. We replaced the time spent on 

SB by light PA or MVPA, and evaluated the cross-sectional and after 1-yr follow-up 

associations with the obesity indexes. Cross-sectional isotemporal substitution analysis 

showed that the replacement of a 10 min SB block by MVPA resulted in a significant 

decrease of 1.23 kg body weight, 0.30 kg/m
2
 BMI and 0.38% FBM. Replacing a 10 min 

SB block with light PA resulted in significantly lower body weight (-1 kg) and BMI (-

0.1 kg/m
2
). We did not find effects of SB substitution by light PA in relation to %FBM. 

Regarding the follow-up analysis, we observed that SB replacement by MVPA was 

associated with a significant decline in FBM (-0.31%). We can conclude that SB has an 

inconsistent influence on the rates of obesity in asymptomatic adults and that its 

replacement by AFMI is associated with a significant improvement in body composition 

even during a short follow-up period. 

 

Keywords: Obesity, body weight changes, accelerometry, sedentary lifestyle, motor 

activity, epidemiologic methods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Características gerais da amostra total. ........................................................ 18 

Tabela 2. Variações absolutas na obesidade a atividade física após 1 ano de follow-up.

 ................................................................................................................................... 19 

Tabela 3. Modelos 1 e 2 nas amostras total (n = 780) e de follow-up (n = 242).. ......... 20 

Tabela 4. Substituição do comportamento sedentário por atividade física nos índices de 

obesidade..... ............................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 9 

1. MÉTODOS ........................................................................................................................ 11 

1.1 Participantes ............................................................................................................ 11 

1.2 Avaliação clínica ..................................................................................................... 11 

1.3 Medidas antropométricas e da composição corporal ................................................. 12 

1.4 Medidas de atividade física e comportamento sedentário .......................................... 12 

1.5 Análise estatística .................................................................................................... 13 

2. RESULTADOS ................................................................................................................. 17 

3. DISCUSSÃO ..................................................................................................................... 22 

CONCLUSÃO ........................................................................................................................ 26 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 27 

ANEXOS  ............................................................................................................................... 30 

Anexo 1 – Parecer do comitê de ética em pesquisa. ............................................................ 30 

Anexo 2 – Questionário de prontidão para atvidade física. .................................................. 32 

APÊNDICE – Termo de consentimento livre e esclarecido. ..................................................... 33 

 



9 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é um crescente problema de saúde pública mundial, e é 

comumente associada com diversas comorbidades, tais como diabetes, câncer, doenças 

cardiovasculares entre outras (ABELSON; KENNEDY, 2004). Um dos principais 

fatores desencadeadores da obesidade é o desequilíbrio energético entre o consumo e o 

gasto de calorias (WHO, 2015). 

O aumento do gasto energético proporcionado pela atividade física (AF), 

assim como seus benefícios à saúde e sua relação inversa com a obesidade e a 

mortalidade, já são bem descritos na literatura (PHYSICAL ACTIVITY GUIDELINES 

ADVISORY COMMITTEE, 2008). Por outro lado, a investigação sobre 

comportamentos sedentários (CS), definidos como "qualquer comportamento de vigília 

caracterizado por um gasto energético ≤ 1,5 equivalente metabólico de tarefa (MET) ou 

a adoção de posturas sentadas e reclinadas" (SEDENTARY BEHAVIOUR 

RESEARCH, 2012), é mais recente (OWEN et al., 2010). Adotar CS é diferente de ser 

fisicamente inativo, que se caracteriza como realização inferior a 150min/semana de 

atividade física moderada à intensa (AFMI), de acordo com as recomendações (ACSM, 

1998). Embora diferentes, CS e inatividade física (IF) podem ou não coexistir. A 

expressão da língua inglesa "Active Couch Potato" caracteriza o indivíduo que não é 

inativo fisicamente, conforme o recomendado (ACSM, 1998), mas dispende tempo 

prolongado em CS (OWEN et al., 2010). 

 Adicionalmente, o CS tem emergido como um domínio diferente dentre as 

atividades físicas, e um fator de risco independente para a ocorrência de insuficiência 

cardíaca (IC) (YOUNG et al., 2014). O CS também parece ser um fator de risco para a 

ocorrência de doenças cardiovasculares e metabólicas (THORP et al., 2011;  YOUNG 

et al., 2014), bem como para a morbidade e a mortalidade por todas as causas, 

independentemente da quantidade de AFMI (DESPRES, 2015;  GIBBS et al., 2015;  

HAMILTON et al., 2008;  ROSENBERG et al., 2015;  SCHMID; RICCI; 

LEITZMANN, 2015;  YOUNG et al., 2014).  

No entanto, apesar de alguns estudos (BULLOCK et al., 2016;  

KATZMARZYK et al., 2015;  MITCHELL et al., 2009) sugerirem uma associação 

positiva entre CS e a obesidade, a literatura ainda não é suficiente para afirmar que essa 
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associação é independente dos níveis de AF, ou se os efeitos deletérios do CS na 

obesidade são apenas uma consequência do tempo de AF que é substituído por tempo 

em CS (HAMER; STAMATAKIS; STEPTOE, 2014).  

A análise de substituição isotemporal (ASI) é um modelo estatístico que 

leva em conta as 24 horas do dia e que, se o tempo de sono for mantido constante, 

sempre que existir o aumento no tempo gasto em uma atividade haverá um consequente 

deslocamento do tempo gasto em outra atividade (MEKARY et al., 2009). Assim, a ASI 

permite avaliar o efeito da substituição hipotética de um bloco de tempo gasto em uma 

atividade por outro bloco equivalente de outra atividade. Isto é possível quando o tempo 

é controlado e todas as intensidades de AF são colocadas em uma mesma escala de 

tempo e divididas em blocos isotemporais (MEKARY et al., 2009). A acelerometria 

triaxial proporciona avaliação direta do tempo dispendido em CS e AF, bem como a 

intensidade de cada atividade. Além disso, o uso de acelerômetros favorece a realização 

da ASI, já que permite controlar o tempo total de uso do aparelho em um dia e 

determinar assim o tempo de cada atividade dentro de um período de tempo 

determinado (ATKIN et al., 2012;  KIM et al., 2015). 

No entanto, a maioria dos estudos prévios realizou análises transversais, 

com crianças e adolescentes (HAMER et al., 2014;  MEKARY et al., 2009;  

SARDINHA et al., 2016), e poucos estudos têm explorado esse tema, especialmente em 

análises de follow-up com adultos. Além disso, a obesidade é, geralmente, classificada 

apenas pelo índice de massa corporal (IMC) (DESPRES, 2015), e o uso da porcentagem 

de gordura corporal (% GC), que é um marcador mais preciso da obesidade (COSTA, 

2001), é mais escasso na literatura.  

Sob nosso conhecimento, pouco foi investigado sobre a substituição 

isotemporal de um bloco de tempo de CS por outro bloco de AF, bem como o quanto 

esta substituição é determinante, tanto de forma transversal como prospectivamente, 

para os índices de obesidade em adultos. Especialmente se considerarmos a avaliação 

objetiva por meio de acelerômetros triaixias. Nossa hipótese é que a substitução 

isotemporal do CS por AF leve e AFMI está associada de forma independente com a 

variação da massa corporal, IMC e %GC no período de 1 ano de follow-up em adultos 

assintomáticos. Sendo assim, nosso objetivo foi avaliar os efeitos tranversais e após 1 

ano de follow-up da substituição do CS por AF leve e AFMI nos índices de obesidade 

em adultos assintomáticos por meio do uso da ASI.  
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1. MÉTODOS 

 

1.1  Participantes 

 

Selecionamos 780 indivíduos com idade superior a 18 anos (297 homens) 

entre os participantes do Estudo Epidemiológico sobre o Movimento Humano (Estudo 

EPIMOV). O Comitê de Ética em Pesquisa da universidade local (nº 186.796/2013) 

avaliou e aprovou o estudo (Anexo 1). Em resumo, o EPIMOV é um estudo 

epidemiológico com avaliações anuais, cujo principal objetivo é determinar a 

associação longitudinal entre o CS e a IF com o desenvolvimento de doenças crônicas 

hipocinéticas. 

Recrutamos a amostra por conveniência por meio de folhetos e mídias 

sociais. Todos os voluntários foram informados sobre os riscos e desconfortos 

relacionados ao protocolo de pesquisa e assinaram termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice). Após um ano da primeira avaliação, convidamos por telefone 

todos os participantes a retornarem e refazerem todo o protocolo de pesquisa.  

Os critérios de inclusão no Estudo EPIMOV foram: participantes com idade 

superior a 18 anos, residentes da baixada santista (Santos, São Paulo, Brasil), sem 

diagnóstico prévio de doença cardíaca ou pulmonar e/ou aqueles sem dificuldade de 

realizar AF decorrente de problemas osteoarticulares, condições neurológicas ou 

músculoesqueléticas. Dentre os participantes do Estudo EPIMOV, foram incluídos no 

presente estudo aqueles que fizeram uso correto e por período suficiente do 

acelerômetro (4 a 7 dias, por pelo menos 12h/dia) e tiveram adequada execução do 

protocolo de avaliação exigido na avaliação de bioimpedância. 

1.2 Avaliação clínica 

 

A avaliação clínica inicial incluiu o histórico de distúrbios de saúde e o uso 

prévio de medicamentos. Em seguida, todos os participantes responderam ao 

Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q) (Anexo 2) previamente 

validado (THOMAS; READING; SHEPHARD, 1992), para rastrear possíveis contra-

indicações para a realização de AF.  
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Consideramos os seguintes fatores de risco cardiovascular por meio de auto-

relato, conforme recomendado (ACMS, 2009): idade (≥ 45 anos para homens; ≥ 55 anos 

para mulheres), sexo, histórico familiar de doença cardiovascular (infarto do miocárdio 

ou morte súbita em parentes de primeiro grau), hipertensão arterial, hiperglicemia ou 

diabetes, hipercolesterolemia ou dislipidemia, sobrepeso ou obesidade e tabagismo 

(tabagismo atual ou ter fumado 100 ou mais cigarros durante a vida) (SANTOS et al., 

2011).  

 

1.3 Medidas antropométricas e da composição corporal 

 

Mensuramos massa corporal (com precisão de 10g) e estatura (com precisão 

de 0,5 centímetro) em uma balança equipada com estadiômetro (TOLEDO, São Paulo, 

Brasil) e, em seguida, calculamos o IMC (LOHMAN; ROACHE; MARTORELL, 

1992). 

Avaliamos composição corporal e obtivemos a %GC por meio de 

bioimpedância elétrica tetrapolar (310E, BIODYNAMICS, Detroit, EUA). Todos os 

participantes foram instruídos a urinar pelo menos 30 minutos antes o teste, retirar 

qualquer objeto metálico que possuíssem, não usar diuréticos, manter jejum por pelo 

menos quatro horas, não beber álcool por 48 horas e permanecer por 10 minutos em 

decúbito dorsal, em completo repouso, antes do início dos procedimentos. Todo o 

protocolo seguiu o manual de instruções do fabricante. Classificamos a obesidade a 

partir da %GC como sendo > 30% para mulheres e > 20% para homens (COSTA, 2001) 

e a partir do IMC como ≥ 30 kg/m
2
 (WHO).  

 

1.4 Medidas de atividade física e comportamento sedentário 

 

Utilizamos acelerômetros triaxiais (GT3X+, Actigraph, Inc., Pensacola, FL) 

previamente validados (BROOKS et al., 2005;  TROIANO et al., 2008) para avaliar o 

CS e a AF.  O aparelho é capaz de medir o movimento humano em relação aos eixos 

vertical, sagital e médio-lateral. 

Os participantes foram instruídos a manter suas atividades normais durante 

os 7 dias consecutivos do período de avaliação. O acelerômetro foi utilizado durante as 
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horas de vigília, exceto em atividades que envolvessem água (tais como tomar banho e 

praticar esportes aquáticos) ou durante o sono da noite. Consideramos válidos os dados 

dos indivíduos que usaram o dispositivo durante pelo menos 4 dias (4 - 7 dias) por, no 

mínimo, 12 horas consecutivas por dia, bem como aqueles sem contagens excessivas (> 

20.000) (TROIANO et al., 2008).  

O CS e a IF foram obtidos por meio do acelerômetro, tais como descritos 

anteriormente (FREEDSON; MELANSON; SIRARD, 1998;  HEALY et al., 2008;  

KIM et al., 2015;  TROIANO et al., 2008). Resumidamente, foram considerados como 

CS aquelas atividades com menos de 100 contagens por minuto (cpm) ou gasto 

energético ≤ 1,5 MET. Já o tempo de inatividade física foi considerado como menos de 

150 min/semana de AFMI, de acordo com o recomendado (ACSM, 1998;  FREEDSON 

et al., 1998). 

O tempo de não-uso do aparelho foi definido como, pelo menos, 60 minutos 

consecutivos de contagens “zeradas”, isto é, entre 0 e 99 cpm, permitindo-se um 

intervalo de até 2 minutos de contagens diferentes de zero nesse período. Todas as  

medidas foram calculadas como min/dia, bem como porcentagem do tempo total. 

Avaliamos a quantidade e a intensidade dos níveis semanais de AF, da 

seguinte forma: leve (≤ 3,00 METs ou entre 100 e 1.951 cpm), moderada (3,00 a 5,99 

METs ou entre 1952 e 5724 cpm), intensa (6,00 a 8,99 METs ou entre 5725 e 9298 

cpm), muito intensa (≥ 9,00 METs ou > 9499 cpm) e AFMI (> 3,00 METs ou > 1.951 

cpm) (FREEDSON et al., 1998). Todos os procedimentos descritos acima foram 

realizados na primeira e segunda avaliações. 

 

1.5 Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada por meio do programa SPSS, versão 23 

(SPSS IBM Corp., Armonk, NY, EUA). Analisamos os dados de forma descritiva e 

apresentamos como média ± desvio padrão para variáveis contínuas ou como contagem 

absoluta (porcentagem) para as variáveis categóricas. A probabilidade de erro α foi 

fixada em 5% para todos os testes descritos acima. 

Realizamos análise descritiva dos índices de obesidade, comorbidades e 

categorias de intensidade de AF para a amostra total e basal. Além disso, fizemos a 
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mesma análise em relação à amostra de follow-up e obtivemos as variações após um ano 

nos índices de obesidade e categorias de intensidades de AF. Comparamos os dados da 

amostra de follow-up com a amostra basal por meio do Teste t.  

Em seguida, para que pudéssemos investigar os efeitos da substituição 

isotemporal do CS por AF leve e AFMI, transformamos o tempo total de uso do 

acelerômetro, bem como os tempos gastos em CS, AF leve e AFMI, em blocos de 10 

minutos. Optamos por blocos de 10 minutos pois representa o bloco de tempo mínimo 

para acumular os níveis de AF descritos como ideais (ACSM, 1998). Assim, avaliamos 

as associações entre unidades de tempo de 10 minutos de CS, AF leve e AFMI com a 

massa corporal, IMC e %GC por meio de regressão múltipla linear.  

Posteriormente, executamos três conjuntos de análise de regressão múltipla 

linear. Incluímos todos os fatores de risco cardiovascular (idade, sexo, hipertensão 

arterial, dislipidemia, diabetes e tabagismo) como covariáveis nos três modelos 

estatísticos. No modelo 1 investigamos o impacto isolado de cada intensidade de 

atividade (CS, AF leve e AFMI) nos índices de obesidade (massa corporal, IMC e 

%GC). Neste modelo incluímos em cada modelo dos índices de obesidade, uma das três 

categorias de intensidade de atividade (CS, AF leve e AFMI) separadamente e todas as 

covariáveis, mas não ajustamos para as outras categorias de intensidade de atividade ou 

para o tempo total de uso do acelerômetro.   

 

Índices de obesidade = b0 + b1 (comportamento sedentário OU AF leve OU 

AFMI) + b2-7 (covariáveis) 

 

No modelo 2, incluímos simultaneamente os índices de obesidade, todas as 

três categorias de intensidade de atividade (CS, AF leve e AFMI) e as covariáveis, mas 

ainda sem ajustes para o tempo total de uso do acelerômetro. Quando não ajustamos 

para o tempo total, assume-se que cada uma das demais atividades é adicionada ao 

modelo, ao invés de substituida. Dessa maneira, o modelo estima cada componente de 

tempo enquanto mantém constante os demais. 
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Índices de obesidade = b0 + b1 (comportamento sedentário) + b2 (AF leve) + 

b3 (AFMI) + b4-9 (covariáveis) 

 

 Por último, no modelo 3, realizamos cada análise de regressão múltipla 

utilizando o modelo de substituição isotemporal para investigar o impacto da 

substituicao do CS por cada uma das duas demais categorias de intensidade de 

atividade. Os modelos foram ajustados por todas as três categorias de intensidade de 

atividade, bem como para as covariáveis e o tempo total de uso do acelerômetro. Dessa 

forma, o modelo assume que qualquer tempo gasto em um tipo de atividade causa um 

consequente deslocamento isotemporal de outro tipo de atividade, já que o tempo total é 

mantido constante. 

Por exemplo, para avaliar o impacto da substituição de 10 minutos de CS 

por 10 minutos de AFMI ou 10 minutos de AF leve, retiramos do modelo o tempo de 

CS, ajustando para as outras duas categorias de intensidade de atividade, covariáveis e 

tempo total de uso do acelerômetro. Os coeficientes da AFMI e AF leve representam o 

impacto da substituição do tempo do CS por AFMI e AF leve nos índices de obesidade.  

 

Índices de obesidade = b0 + b1 (AF leve) + b2 (AFMI) + b3-8 (covariáveis) + 

b9 (tempo total) 

 

Todos os métodos estatísticos mencionados acima foram aplicados também 

após um ano de variações absolutas na massa corporal, IMC e %GC. Nesse caso, 

ajustamos todos os modelos de follow-up também para os valores basais dos índices de 

obesidade. Verificamos a linearidade das relações, tal como recomendado previamente 

em modelos de substituição isotemporal (MEKARY et al., 2013;  MEKARY et al., 

2009). 

O tamanho da amostra foi calculado pelo número de variáveis  

independentes de interesse para inclusão nos modelos de regressão múltipla, ou seja, 

idade (anos), sexo, hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes e tabagismo, CS, AF leve, 

AFMI, e tempo total. Nas análises de follow-up os modelos de regressão múltipla 

também foram ajustados pelos índices de massa corporal, IMC ou %GC obtidos na 
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primeira avaliação. Considerando 15 observações para cada um dos preditores, 

encontramos pelo menos 150 indivíduos para inclusão no estudo e 165 indivíduos para 

as análises de follow-up. 
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2. RESULTADOS 

 

Dos 780 participantes do estudo, 242 (62 homens) retornaram após um ano 

de follow-up e repetiram todo o protocolo de pesquisa. Os participantes usaram o 

acelerômetro por 884 ± 76 min/dia. As porcentagens de tempo total de uso foram: 

73,2%, 21,6%, e 5,0% em CS, AF leve e AFMI, respectivamente. A proporção de 

indivíduos fisicamente inativos foi de 30%. 

A avaliação inicial da amostra total foi majoritariamente constituída por 

mulheres de meia idade e com sobrepeso (Tabela 1). As porcentagens de prevalência de 

hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes e tabagismo foram semelhantes a avaliação 

inicial da amostra total e na avaliação após um ano de follow-up, bem como os níveis de 

AF (Tabelas 1 e 2). 

Após 1 ano de follow-up, encontramos alterações absolutas significativas (p 

< 0,05) na AFMI e na %GC. Não encontramos alterações absolutas significativas no CS 

e AF leve, bem como na massa corporal e IMC (Tabela 2). 
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Tabela 1. Características gerais da amostra total. 

 Avaliação 

inicial 

(n = 780) 

Idade (anos)  44,0  14,5 

Sexo   

 Masculino 287 

 Feminino 493 

Massa corporal (kg)  76,8  17,8 

Índice de Massa Corporal (kg/m
2
)  28,6  6,1 

Gordura corporal (kg)  24,6  10,4 

Gordura corporal (%)  31,0  8,5 

Obesidade  278 (35,6) 

Hipertensão arterial  139 (17,8) 

Diabetes  83 (10,6) 

Dislipidemia  212 (27,2) 

Tabagismo  90 (11,5) 

Comportamento sedentário (min/d)  650,9  74,1 

Atividade física leve (min/d)  196,8  49,3 

Atividade física moderada (min/d)  40,5  21,6 

  Atividade física intensa (min/d)  1,8  4,0 

Dados apresentados como média ± desvio padrão para as variáveis 

contínuas e como contagem absoluta (%) para as variáveis categóricas. 
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Tabela 2. Variações absolutas na obesidade a atividade física após 1 ano de follow-up. 

 Basal 

(n = 242) 

Follow-up 

(n = 242) 

Variação 

absoluta 

p 

Índice de obesidade     

Massa corporal (kg) 76,1  17,1 76,3  17,5 0,13  5,52 0,702 

Índice de Massa Corporal (kg/m
2
) 28,4  6,0 28,5  6,1 0,11  1,84 0,348 

Gordura corporal (kg) 24,7  11,0 26,3  11,1 1,56  6,40 0,000* 

Gordura corporal (%) 31,0  9,2 33,4  9,2 2,40  6,21 0,000* 

Intensidade de atividade física (min/d)     

Comportamento sedentário  653,4  83,4 657,6  86,8 4,17  86,32 0,544 

Leve  199,3  51,1 194,1  57,4 -5,23  42,88 0,127 

Moderada 44,1  21,1 38,9  18,2 -5,23  18,39 0,000* 

Intensa  3,86  8,00 3,61  8,65 -0,25  8,11 0,692 

Moderada à intensa  48,4  24,4 42,8  22,2 -5,65  21,13 0,001* 

*p ≤ 0,05. Dados apresentados como média ± desvio padrão. AF: atividade física. 

 

Após modelo de regressão múltipla linear  (modelos 1 e 2) na amostra total, 

o CS foi fracamente associado com o IMC, com a massa corporal e a %GC. 

Encontramos correlações negativas significativas entre a AFMI e a massa corporal, IMC 

e %GC. Na análise do Modelo 2, apenas a AFMI permaneceu como determinante 

significativo dos índices de obesidade. Após um ano de follow-up, encontramos 

correlações significativas entre o CS e a AFMI com a %GC após modelo de regressão 

simples. Em relação à análise do Modelo 2, apenas o CS foi selecionado como um 

preditor significativo para a variação absoluta da %GC (Tabela 3). 
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Tabela 3. Modelos 1 e 2 nas amostras total (n = 780) e de follow-up (n = 242). 

 Massa corporal 

 (kg) 

IMC  

(kg/m
2
) 

GC  

(%) 

Amostra Total    

Modelo 1    

Comportamento sedentário, B (SE) -0,069 (0,127) -0,044 (0,026)# -0,005 (0,029) 

Atividade física leve, B (SE) -0,136 (0,221) 0,040 (0,041) -0,044 (0,045) 

Atividade física moderada à intensa, 

B (SE) 

-1,264 (0,435)* -0,284 (0,088)* -0,357 (0,096)* 

Modelo 2    

Comportamento sedentário, B (SE) -0,213 (0,139) -0,066 (0,030) -0,049 (0,033) 

Atividade física leve, B (SE) -0,125 (0,238) 0,037 (0,047) -0,033 (0,051) 

Atividade física moderada à intensa, 

B (SE) 

-1,418 (0,457)* -0,369 (0,092)* -0,388 (0,102)* 

Amostra de follow-up    

Modelo 1    

Comportamento sedentário, B (SE) -0,051 (0,044) -0,007 (0,016) 0,116 (0,068)# 

Atividade física leve, B (SE) -0,014 (0,076) -0,036 (0,032) 0,087 (0,119) 

Atividade física moderada à intensa, 

B (SE) 

0,000 (0,153) -0,058 (0,063) -0,269 (0,144)* 

Modelo 2    

Comportamento sedentário, B (SE) -0,067 (0,049) -0,003 (0,020) 0,155 (0,076)* 

Atividade física leve, B (SE) -0,055 (0,084) -0,032 (0,035) 0,202 (0,130) 

Atividade física moderada à intensa, 

B (SE) 

-0,042 (0,161) -0,047 (0,067) -0,087 (0,250) 

*p ≤ 0,05; #p ≤ 0,08. Dados apresentados como coeficiente (erro-padrão). IMC: índice de 

massa corporal; GC: gordura corporal. Modelo 1:  ajustado por uma das intensidades de 

atividade física (comportamento sedentário, atividade física leve ou atividade física moderada 

à intensa), idade (anos), sexo, hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, e tabagismo. Modelo 

2: ajustado por comportamento sedentário, atividade física leve, atividade física moderada à 

intensa, e pelas mesmas covariáveis mencionadas anteriormente. Após um ano de follow-up, 

todos os modelos também foram ajustados pelos valores de massa corporal, IMC, %GC no 

basal.   
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A análise de substituição isotemporal na amostra total mostrou que a 

substituição de um bloco de 10 minutos de CS por AFMI foi relacionada com uma 

diminuição de 1,23 kg na massa corporal, 0,30 kg/m
2
 no IMC e 0,38% na GC. 

Substituir CS por AF leve produziu valores mais baixos de massa corporal (1 kg) e IMC 

(0,1 kg/m
2
). Não encontramos efeitos significativos da substituição do CS por AF leve 

na %GC. Após um ano, na amostra de follow-up, observamos que a realocação do CS 

pelo mesmo tempo de AFMI associou-se significativamente com o declínio na GC (-

0,31%) (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Substituição do comportamento sedentário por atividade física nos índices de 

obesidade. 

Substituição de 10 minutos 

de CS 

Massa corporal 

 (kg) 

IMC  

(kg/m
2
) 

GC  

(%) 

Amostra Total    

Atividade física leve -0,099 (0,230)* -0,104 (0,044)* 0,018 (0,048) 

Atividade física moderada à intensa -1,237 (0,448)* -0,303 (0,091)* -0,383 (0,100)* 

Amostra de follow-up    

Atividade física leve 0,011 (0,083) -0,004 (0,030) 0,037 (0,084) 

Atividade física moderada à intensa 0,026 (0,161) -0,039 (0,057) -0,315 (0,149)* 

*p ≤ 0,05. IMC: índice de massa corporal; GC: gordura corporal. Modelos ajustados por 

blocos de 10 minutos de AF leve, AFMI, e tempo total de uso do acelerômetro, bem como para 

idade (anos), sexo, hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, e tabagismo. Todos os modelos 

após um ano de follow-up também foram ajustados pelos valores de massa corporal, IMC, ou 

%GC no basal.  
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3. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo analisamos, de forma transversal e longitudinal, os 

efeitos da substituição do CS por AF leve e AFMI na massa corporal, IMC e % GC. Sob 

nosso conhecimento, não há estudos prospectivos que utilizam a ASI para investigar o 

efeito da substituição de diferentes categorias de intensidade de AF nos índices de 

obesidade em adultos assintomáticos, sobretudo utilizando acelerômetros triaxiais. Após 

ASI observamos que a substituição de um bloco de tempo de 10 minutos de CS por 

outro bloco de tempo igual de AF leve ou AFMI foi prospectivamente associada à 

diminuição dos índices de obesidade. 

Estudos anteriores (THORP et al., 2011) encontraram que maiores períodos 

gastos em CS aumentaram o risco de doença cardiovascular e mortalidade por todas as 

causas. Além disso, o CS mostrou ser correlacionado ao risco de IC, independente dos 

níveis de AF (YOUNG et al., 2014). No entanto, embora a relação entre CS, AF, e 

obesidade seja atualmente foco de estudos (MAHER et al., 2013;  MURABITO et al., 

2015;  VAN DYCK et al., 2015),  muitos deles não analisaram especificamente o 

quanto o CS é um fator de risco independente para os indices de obesidade ou apenas 

uma consequencia da substituição pelo tempo de AF. 

 Um exemplo disso é que, após realizarmos análise de regressão múltipla tanto 

no Modelo 1 quanto no Modelo 2, encontramos que os índices de obesidade foram 

fracamente correlacionados ou não apresentaram associação significativa com o CS, e 

apresentaram associação consistente com a AFMI. Segundo uma pesquisa realizada 

pelo grupo de estudos NHANES (MAHER et al., 2013), o qual envolveu mais de cinco 

mil indivíduos, pequenas diminuições nos níveis diários de AFMI (seis minutos) 

associaram-se com o aumento do risco de obesidade, o que não aconteceu em relação ao 

tempo total gasto em CS ou em assistir televisão. Alguns outros estudos indicaram que 

o CS objetivamente mensurado tem pouca ou nenhuma associação com o IMC 

(COOMBS; STAMATAKIS, 2015;  MAHER et al., 2013;  VAN DYCK et al., 2015), 

mas apresenta associação sólida com a AFMI  (MAHER et al., 2013;  MURABITO et 

al., 2015;  VAN DYCK et al., 2015;  YOSHIOKA et al., 2005). Tais achados podem 

ser explicados devido ao gasto energético gerado por maiores intensidades de AF, que é 

um dos fatores determinantes para a diminuição da massa corporal (WHO, 2015). 
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Adicionalmente, esses dados reforçam as diretrizes atuais de orientações para a prática 

de AF (ACSM, 1998), que preconizam a AFMI para a obtenção de benefícios à saúde. 

 Por outro lado, quanto aos nossos resultados referentes às análises de 

regressão múltipla na amostra de follow-up de 1 ano, encontramos correlações 

significativas entre o CS e a AFMI com a % GC após o Modelo 1, e somente o CS foi 

selecionado como preditor significativo para a variação absoluta na %GC após o 

Modelo 2. Em alguns outros estudos de follow-up (HONDA et al., 2016;  ROGERSON 

et al., 2016) os quais não realizaram análise de substituição isotemporal, o CS foi 

associado com aumento do risco de mortalidade por todas as causas em pessoas que já 

apresentavam doença cardíaca e risco de síndrome metabólica. Em relação à obesidade, 

um estudo realizado com mais de 12.000 adolescentes (KIM; BARREIRA; KANG, 

2016) mostrou que o aumento do CS, a diminuição da AFMI, bem como a combinação 

de ambos, foram associados à maior incidência de obesidade. 

 Além disso, depois de executarmos análise de substituição isotemporal para 

entender se o CS é independente dos níveis de AF para os índices de obesidade, 

observamos que o CS não foi selecionado como um fator de risco independente para a 

obesidade, e que sua substituição por AF leve ou AFMI foi prospectivamente associada 

à diminuição da obesidade. Nossos achados são consistentes com os resultados de um 

estudo recente (SARDINHA et al., 2016) que analisou o impacto da substituição do CS 

por AFMI na composição corporal, e observou que a substituição de 15 min/dia ou 30 

min/dia de CS por AFMI foi positivamente associada com a diminuição da obesidade 

em crianças. Além disso, outro estudo com crianças (HUANG et al., 2016) mostrou que 

a substituição isotemporal de 30 min/dia de atividades acadêmicas ou do tempo de uso 

de aparelhos eletrônicos por AFMI resultou em diminuição do IMC.  

Nossos dados vão ao encontro de alguns resultados encontrados 

anteriormente em que, após análise de substituição isotemporal, o CS não mostrou ser 

um fator de risco independente para a obesidade e comorbidades, mas sim que seus 

efeitos deletérios sobre a saúde podem ter ocorrido devido ao tempo de AFMI 

substituído por CS (EKBLOM-BAK et al., 2016).  

A partir de nossos resultados, podemos afirmar que mesmo a subtituição de 

uma pequena quantidade de CS (isto é, 10 min/dia) por AFMI é suficiente para 

melhorar a composição corporal em adultos. Efeitos positivos sobre fatores de risco 

metabólicos em adultos também foram observados recentemente por HAMER et al. 
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(HAMER et al., 2014) a partir da substituição de 10 min/dia de CS por AFMI. Dessa 

forma, a substituiçãio mesmo que de pequenas quantidades de CS por AFMI pode ser 

uma estratégia inicial para reduzir os efeitos deletérios da obesidade.  

Nosso estudo sugere que o modelo de substituição isotemporal fornece 

informações mais precisas do que em outros modelos estatísticos sobre quanto o CS é 

um preditor independente da obesidade. Somado a isso, quando realizamos análises de 

regressão múltipla linear sem levar em consideração o tempo total de um dia, 

observamos que existem variações nos resultados e nas evidências sobre a associação 

entre o CS e obesidade. Isso pode acontecer devido às diferentes formas de avaliação, 

tanto direta quanto indiretamente, do CS e AF, e também às diferentes abordagens 

estatísticas, que podem levar à superestima dos danos causados pelo CS,  nos modelos 

em que o tempo total de cada atividade dentro de um período finito de um dia não é 

considerado.  

Embora a análise de substituição isotemporal seja um modelo matemático 

de substituição hipotética, uma possível estratégia para a população adulta alcançar 

esses níveis de AFMI poderia ser o incentivo à criação de grupos de AF no local de 

trabalho. Alguns estudos prévios (TABAK et al., 2015;  VERWEIJ et al., 2011) 

observaram que as intervenções de AF no local de trabalho foram associadas com 

diminuição da obesidade, e que a convivência com colegas de trabalho envolvidos com 

AF e bons comportamentos alimentares, foi associado com aumento no consumo de 

alimentos saudáveis e nos níveis de AF.  

Por conseguinte, considerando que a substituição do CS por AFMI tem 

efeito causal na diminuição dos índices de obesidade em adultos, o presente estudo tem 

algumas implicações práticas. Podemos indicar que mesmo a substituição de pequenas 

quantidades de CS por quantidades semelhantes de AF leve e AFMI foram 

significativas na diminuição dos índices de obesidade e seria uma estratégia mais 

desejável para diminuição da obesidade em comparação às estratégias com foco único 

na diminuição do CS. Sugerimos também que o CS  não é  um fator de risco 

independente para a obesidade, visto que sua troca, mesmo que de curtos períodos de 

tempo, por AF resulta em diminuição nos índices de obesidade. Desse modo, nossos 

resultados reforçam os achados da literatura na área de saúde pública e podem ser úteis 

para a concepção de estratégias mais eficazes para prevenir a pandemia da obesidade 
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em adultos. Estudos com um maior período de follow-up podem ser úteis para confirmar 

nossos achados. 

Algumas limitações do presente estudo devem ser consideradas. A amostra 

de conveniência pode explicar a maior proporção de mulheres em nossa pesquisa. Além 

disso, não avaliamos outros determinantes da obesidade, tais como a ingestão dietética e 

o consumo de calorias. Em contrapartida, alguns pontos fortes do presente estudo são 

notáveis. Entre eles, usamos uma classificação da obesidade com base na %GC e 

avaliamos os níveis de CS e AF de forma direta, por meio de acelerometria triaxial. 

Além disso, não encontramos estudos de follow-up que tenham utilizado o modelo de 

substituição isotemporal para avaliar os efeitos de substituição do CS por AF leve e 

AFMI nas variações da %GC em adultos assintomáticos. Nosso curto período de follow-

up também é um ponto importante do estudo, que indicou que os benefícios 

anteriormente mencionados podem ocorrer mesmo em um intervalo de tempo pequeno.  
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CONCLUSÃO  

 

Podemos concluir que o CS apresenta influência não consistente com os 

índices de obesidade em adultos assintomáticos e que sua substituição por AFMI está 

associada à melhora significativa na composição corporal mesmo durante um curto 

período de follow-up. Estudos com maior tempo de follow-up podem confirmar nossos 

resultados e esclarecer se os efeitos negativos associados ao CS são mediados pelos 

níveis de AF. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Parecer do comitê de ética em pesquisa. 
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Anexo 2 – Questionário de prontidão para atividade física. 

 

PAR-Q: QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA 

Este questionário tem objetivo de identificar a necessidade de avaliação clínica e 

médica antes do início da atividade física. Caso você marque um SIM, é fortemente 

sugerida a realização da avaliação clínica e médica.  

O bom senso é o seu melhor guia ao responder estas questões. Por favor, 

responda atentamente cada questão com SIM ou NÃO.  

1. Alguma vez seu médico disse que você possui algum problema cardíaco e 

recomendou que você só praticasse atividade física sob supervisão médica?  

2. Você sente dor no peito quando pratica atividade física?  

3. No último mês você sentiu dor no peito quando não estava praticando atividade 

física? 

 4. Você perdeu o equilíbrio em virtude de tonturas ou perdeu a consciência quando 

estava praticando atividade física?  

5. Você tem algum problema ósseo ou articular que poderia ser agravado com a prática 

de atividades físicas?  

6. Seu médico já recomendou o uso de medicamentos para controle da sua pressão 

arterial ou condição cardiovascular? 

7. Você tem conhecimento de alguma outra razão física que o impeça de participar de 

atividades físicas? 
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APÊNDICE – Termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo  

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Movimento Humano 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nível de atividade e aptidão física e sua associação com o declínio da função 

pulmonar em adultos do município de Santos/SP, Brasil 

 

Por meio deste termo, gostaríamos de convidá-lo a participar do nosso estudo. 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo. 

Nosso objetivo é avaliar a associação entre o seu nível de atividade/capacidade física e a 

sua capacidade respiratória ao longo do tempo. Faremos uma estimativa também do 

número de pessoas fisicamente inativas no município de Santos/SP. Você será 

acompanhado por pelo menos quatro anos, com avaliações anuais (descritas abaixo). 

Resumidamente, avaliaremos sua condição geral de saúde por meio de exame clínico, 

peso, altura, quantidade de músculo e de gordura, capacidade respiratória (por um 

exame de assopro), avaliação cardíaca, capacidade de realizar exercício, força muscular 

e nível de atividade física no seu dia a dia. As avaliações serão realizadas em três dias 

subsequentes e repetiremos todas as avaliações anualmente. Os procedimentos 

propostos pelo presente estudo serão os seguintes: 

1. Questionários: primeiramente realizaremos uma entrevista para 

registrar informações importantes sobre a sua saúde. Em seguida você 

será submetido a dois questionários: o primeiro consta de questões 

relacionadasao seu nível habitual de atividade física. Caso apresente 

alguma restrição ao exercício, ainda que mínima, você será 

encaminhado(a) para avaliação médica. Caso necessário, o Médico 

Cardiologista solicitará exames complementarescom o objetivo de 

garantirmos a sua segurança durante os testes. As questões não 

causarão nenhum constrangimento e não pretendemos obter 

informações que causem desconforto. 

2. Avaliação antropométrica e da composição corporal: mediremos a sua 

altura e o seu peso inicialmente. Para avaliar a quantidade de músculo 

e de gordura utilizaremos um pequeno aparelho. Dois eletrodos 

descartáveis serão colocado no seu pé e outros dois na sua mão. Não há 

riscos de choque ou de descargas elétricas durante este exame. O teste 
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não tem radiação e é imperceptível para o examinado. 

3. Espirometria: este exame, comumente conhecido como exame de 

assopro, avalia a os volumes e fluxos pulmonares. O objetivo é avaliar 

se você apresenta alguma doença pulmonar. O exame é realizado com 

materiais higienizados e descartáveis, impossibilitando alguma 

infecção. Exige que você assopre com força em um bocal descartável. 

Serão realizados em média três testes. 

4. Teste de caminhada de seis minutos: O teste consiste em caminhar o 

mais rápido possível em um corredor de 30m delimitado por dois 

cones, idas e voltas consecutivas durante seis minutos.Antes e após 

este teste avaliaremos a sua pressão arterial, sua frequência cardíaca e 

sua percepção de esforço perguntando o quanto o teste foi cansativo 

para você. Realizaremos dois testes após pelo menos 30 min de 

descanso. Este teste é submáximo. Haverá algum cansaço, mas não 

oferecerá risco à sua saúde. Caso você apresente alguma conta-

indicação para este teste, não o realizará.  

5. Teste ergométrico: o teste será realizado em uma esteira que sofrerá 

aumento da velocidade e da inclinação lentamente até que você atinja 

sua capacidade física máxima. O teste será realizado com 

eletrocardiograma (avaliação cardiológica) e será supervisionado por 

um médico cardiologista. Será realizado em ambiente apropriado. Os 

riscos deste exame são mínimos e o teste será realizado em sala com 

todos os equipamentos de emergência necessários. 

6. Análise metabólica: as avaliações 4 e 5 serão realizadas utilizando um 

equipamento que registrará o gasto energético, as respostas cardíacas e 

respiratórias durante o exercício. Você respirará através de uma 

máscara facial. O equipamento não controlará nem impedirá a sua 

respiração e sim registrará dados sobre ela. Todo o equipamento será 

higienizado antes da sua utilização. Algumas pessoas sentem um 

pequeno ressecamento nas vias aéreas quando o exercício é mais 

vigoroso, mas caso isso ocorra não oferecerá nenhum risco à sua saúde. 

7. Avaliação do equilíbrio: pediremos que você fique em pé em uma 

pequena plataforma afixada no chão. Registraremos o seu equilíbrio 

durante 30 segundos. Depois você será solicitado a permanecer 30 

segundos com o pé direito à frente do pé esquerdo e 30 segundos 

fazendo o inverso. A plataforma estará praticamente no mesmo nível 

do solo e não acarretará nenhum risco de quedas. 

8. Força muscular: será avaliada inicialmente em equipamento 

computadorizado. Você realizará flexões e extensões vigorosas do 

braço e da perna com intervalo suficiente de descanso entre as três 

tentativas para o braço e três tentativas para a perna. Depois, pediremos 

que aperte com a sua mão um dinamômetro (equipamento que mede 

força muscular) o mais forte que puder durante cinco segundos. Este 

último teste também será repetido por três vezes. Embora as contrações 

sejam vigorosas, não proporcionam grandes alterações na sua 

frequência cardíaca e na sua pressão arterial. Os testes serão realizados 

após aquecimento da musculatura, o que torna o risco de lesões 

musculares praticamente inexistentes. 
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9. Nível de atividade física na vida diária: entregaremos um pequeno 

equipamento que será afixado em seu punho durante sete dias 

seguidos, retirando-o apenas para tomar banho ou quanto tiver contato 

com água (p.ex. piscina). Este equipamento é extremamente leve e não 

atrapalhará o seu dia a dia. Ele medirá quantos passos você realiza e 

qual a intensidade desses passos diários. Também avaliará quanto 

tempo você fica sentado, em pé, deitado, andando, correndo, etc. Não 

há nenhum perigo de choque. 

10. Relatório: ao final das avaliações entregaremos o seu relatório de 

avaliação com informações sobre sua saúde em geral e com laudos 

médicos dos exames de espirometria e ergometria para informá-lo caso 

apresente algum problema de saúde digno de acompanhamento 

médico. 

 

Riscos e desconfortos 

Os testes em questão apresentam riscos mínimos à sua saúde. Mesmo assim, 

você será submetido a exame médico e exames complementares cardíacos e pulmonares 

e, caso seja diagnosticado algum risco, será avisado e excluído previamente da pesquisa, 

além de receber informações necessárias quanto ao acompanhamento médico. Caso não 

apresente alguma contra-indicação, o risco de algum evento cardiovascular passa a ser 

praticamente inexistente. Poderá, eventualmente, ocorrer um cansaço ou dor decorrente 

do esforço realizado, mas nada que comprometa a sua saúde.  

 

 

Garantias 

Não há benefício direto ao participante, pois se trata de uma pesquisa que visa 

estabelecer se a inatividade física representa risco para o desenvolvimento de doença 

pulmonar. Os resultados dos voluntários possibilitarão o melhor conhecimento dos 

fatores de risco dessas doenças e permitirão o desenvolvimento de condutas preventivas. 

Em qualquer momento do estudo o avaliado pode ter acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas ou mesmo para 

retirar o consentimento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo. O 

coordenador deste projeto é o Prof. Dr. Victor Zuniga Dourado que pode ser encontrado 

na Avenida Ana Costa, 95 – Vila Mathias, Santos/SP; telefones: 13 38783700. Se 

houver 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 – cj 14, 5571-

1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto, não sendo divulgada a 

identificação dos participantes. O avaliado também terá direito de ser informado sobre 

os resultados parciais da pesquisa. Garantimos o uso dos dados da pesquisa para fins 

exclusivamente acadêmicos. Caso a pesquisa resulte comprovadamente em dano 

pessoal, ressarcimento e indenizações previstos em lei poderão ser requeridos pelo 

participante. 

Não há despesas pessoais para o avaliado em qualquer fase do estudo, incluindo 

exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 
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participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento 

da pesquisa. 

 

Consentimento 

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

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Nível de atividade e aptidão física e 

sua associação com o declínio da função pulmonar em adultos do município de 

Santos/SP, Brasil”. 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 minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou 

no meu atendimento neste Serviço. 

__________________________________________  

Assinatura do voluntário/representante legal Data         /       /        

__________________________________________  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos e semi-analfabetos. 

______________________________________________________________________ 

(somente para o responsável do projeto) 

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

Esclarecido deste voluntário para a participação neste estudo. 

__________________________________________  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

 

 


