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RESUMO 

 

Introdução: A obesidade é uma doença crônica em crescimento acelerado. Além de ser 

responsável direta por diversas mortes ao redor do mundo, a obesidade está associada ao 

desenvolvimento de diversas doenças (comorbidades) que elevam as chances de morbidade e 

mortalidade precoce. Porém, elevados níveis de aptidão cardiorrespiratória parecem gerar efeito 

protetor contra morbidade e mortalidade, mesmo em pessoas com obesidade. Assim, o foco no 

tratamento da obesidade deve se dar não somente sobre a perda de peso, mas também sobre o 

aumento da aptidão cardiorrespiratória. Objetivos: Analisar e comparar os efeitos do treinamento 

funcional (TF) realizado de forma isolada, da terapia interdisciplinar (INT) e da educação em saúde 

(ES) sobre aptidão cardiorrespiratória e variáveis fisiológicas em mulheres adultas com obesidade. 

Métodos: Quarenta e quatro mulheres completaram 30 semanas de intervenção distribuídas de 

forma randomizada em 3 grupos: TF (n=14, idade=39,7±6,6 anos, IMC=34,5±2,6 kg/m²), INT 

(n=19, idade=39,0±5,5 anos, IMC=35,8±3,0 kg/m²) e ES (n=11, idade=41,0±6,3 anos, 

IMC=36,3±2,7 kg/m²). O TF foi submetido a treinamento físico combinado (exercício aeróbios + 

exercícios resistidos funcionais) com frequência de 3x/sem, INT recebeu a mesma intervenção de 

treinamento complementada por intervenções de Nutrição (1x/sem), Psicologia (1x/sem) e 

Fisioterapia (1x/sem) e o ES participou de encontros interdisciplinares com temas relacionados à 

promoção de saúde em geral (1x/mês). Avaliações de consumo máximo de oxigênio (VO2máx), 

variáveis antropométricas, cardiometabólicas, hormonais e nível de atividade física foram realizadas 

nos momentos pré e pós-intervenção. Resultados: Todas as intervenções proporcionaram resultados 

favoráveis à melhora do perfil de saúde das voluntárias, porém a terapia INT mostrou-se superior às 

demais, em virtude de ter influenciado positivamente mais variáveis. Em INT, foram observadas 

melhora no VO2máx (↑10,8%), massa corporal (MC; ↓4,4% ), índice de massa corporal (IMC; 

↓4,4%), massa gorda (MG; ↓2,3% ), perímetro de cintura (PC; ↓5,1% ), relação cintura-estatura 

(RCE; ↓5,1% ), pressão arterial (PA) sistólica (↓3,8%) , glicemia (GLIC; ↓14,1% ) e leptina (LEP; 

↓10,8%). Em TF, observou-se melhora do VO2máx (↑7,5%), PC (↓3,4%), RCE (↓3,4%) e GLIC 

(↓19,4%). Já em ES, MC (↓3,7%), IMC (↓3,7%), PC (↓3,5%), RCE (↓3,5%), PA sistólica (↓12,6%), 

diastólica (↓11,5%) e média (↓10,3%) , GLIC (↓16,0%) e razão leptina-adipnectina (↓18,1%) 

melhoraram após a intervenção. Conclusão: O presente estudo revelou superioridade da INT sobre 

os demais modelos de intervenção para tratamento da obesidade. A INT promoveu melhora no 

VO2máx e variáveis antropométricas analisadas, além de melhora em parte das variáveis 

cardiometabólicas e hormonais. ES pode ser uma opção quando o objetivo for a melhora das 

variáveis antropométricas, cardiometabólicas e hormonais, e o TF pode ser alternativa quando o 

foco se dá sobre o VO2máx de mulheres com obesidade. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Obesity is a chronic disease with rapid growth. In addition to being directly 

responsible for several deaths around the world, obesity is associated with the development of 

several diseases (comorbidities) that increase the chances of early morbidity and mortality. 

However, high levels of cardiorespiratory fitness seem to have a protective effect against morbidity 

and mortality, even in people with obesity. Thus, the focus on the treatment of obesity must be not 

only on weight loss, but also on increasing cardiorespiratory fitness. Objective: Analyze and 

compare the effects of isolated functional training (TF), interdisciplinary therapy (INT) and health 

education (ES) on cardiorespiratory fitness and physiological variables in adult women with 

obesity. Methods: Forty-four women completed 30 weeks of intervention randomly distributed into 

3 groups: TF (n=14, age=39.7±6.6 years, BMI=34.5±2.6 kg/m²), INT (n=19, age=39.0±5.5 years, 

BMI=35.8±3.0 kg/m²) and ES (n=11, age=41.0±6.3 years, BMI=36, 3±2.7 kg/m²). The TF was 

submitted to combined physical training (aerobic exercise + functional resistance exercises) with a 

frequency of 3x/week, INT received the same training program complemented by Nutrition advice 

(1x/week), Psychology advice (1x/week) and Physiotherapy (1x/week) and the ES participated in 

interdisciplinary meetings/lectures on topics related to general health promotion (1x/month). 

Measurements of the maximum oxygen consumption (VO2máx), anthropometric, cardiometabolic, 

hormonal variables and level of physical activity were performed at pre and post-intervention. 

Results: All interventions provided favorable results for the improvement of the volunteers' health 

profile, but INT proved to be superior to the others, due to the positive influence on more variables. 

In INT, improvement was observed in VO2max (↑10,8%), body mass (BM; ↓4,4%) ), body mass 

index (BMI; ↓4,4%)), fat mass (FM; ↓2,3%), waist circumference (WC; ↓5,1%), waist/height ratio 

(WHR; ↓ 5,1%), systolic blood pressure (BP; (↓3,8%), blood glucose (GLU; ↓14,1% ) and leptin 

(LEP; ↓1 0,8%). In TF, there was an improvement in VO2max (↑7,5%), WC (↓3,4%), WHR 

(↓3,4%) and GLU (↓19,4%). In ES, BM (↓3,7%), BMI (↓3,7%), WC (↓3,5%), WHR (↓3,7%), 

systolic (↓12,6%), diastolic (↓11,5%) and mean BP (↓10,3%), GLU (↓16,0%) and leptin/adipnectin 

ratio (↓18,1%) improved after the intervention. Conclusion: The present study revealed INT's 

superiority over the other intervention models for treating obesity. INT promoted an improvement 

in VO2max and anthropometric variables analyzed, in addition to an improvement in part of the 

cardiometabolic and hormonal variables. ES can be an option when the aim is to improve 

anthropometric, cardiometabolic and hormonal variables, and TF can be an alternative when the 

focus is on the VO2max of women with obesity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A porcentagem de pessoas obesas vem crescendo em ritmo acelerado em todo o mundo. 

Considerando o índice de massa corporal (IMC = massa corporal/estatura²) como parâmetro 

mundialmente aceito para classificação de excesso de peso e obesidade, dados do Ministério da 

Saúde do Brasil revelaram que 55,7% dos adultos estão com excesso de peso (IMC≥25,0kg/m2) e 

19,8% encontram-se em níveis de obesidade (IMC≥30,0kg/m2

 O tecido adiposo possui uma importante função endócrina através da síntese e secreção de 

citocinas, atualmente denominadas de adipocinas (Prado et al., 2009). Algumas adipocinas como a 

leptina, interleucina-6 (IL-6), fator de necrose tumoral - α (TNF-α), e adiponectina possuem funções 

imunomoduladoras (Yu e Ginsberg, 2005) e a alteração na síntese e liberação dessas substâncias, 

decorrente da obesidade, resulta em um perfil inflamatório crônico e aterogênico que pode estar 

relacionado ao desenvolvimento de diversas desordens metabólicas e cardiovasculares, como 

resistência à insulina, diabetes tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemias, dentre outras 

(Prado et al., 2009). 

), sendo que a ocorrência de 

obesidade é maior entre mulheres (20,7%) em relação aos homens (18,7%) (Brasil, 2019). Além dos 

prejuízos funcionais e sociais causados pela obesidade, essa doença predispõe a um desequilíbrio 

entre a síntese de citocinas pró e anti-inflamatórias, gerando uma série de prejuízos ao organismo 

(Das et al., 2001; Ellulu et al., 2017). 

 Embora essas desordens sejam fortemente associadas a obesidade e acometam boa parte das 

pessoas obesas, elevados níveis de aptidão cardiorrespiratória parecem apresentar efeito protetor 

contra o desenvolvimento dessas doenças, além de reduzir o risco de mortalidade, mesmo em 

sujeitos com obesidade (Franklin e Mccullough, 2009). Sui et al. (2007) verificaram que baixos 

níveis de aptidão cardiorrespiratória são significantes preditores de mortalidade em sujeitos idosos, 

independente da quantidade de gordura abdominal ou corporal geral. Corroborando a ideia, 

LaMonte et al. (2005) observaram que a aptidão cardiorrespiratória é inversamente associada à 

incidência de síndrome metabólica, tanto em homens, como em mulheres. Mais recentemente, 

estudos do nosso grupo observaram correlação negativa moderada, porém significante, entre 

aptidão cardiorrespiratória e leptinemia em obesos (Sanches et al., 2016; 2017), ou seja, níveis 

elevados de aptidão cardiorrespiratória estão associados à diminuição da resistência à leptina, com 

consequente diminuição do perfil inflamatório subclínico crônico e do risco cardiovascular (Martin 

et al., 2008). 

 No entanto, ainda são poucos os estudos analisando os efeitos de diferentes intervenções em 

obesos com objetivo de emagrecimento, verificando seus impactos sobre a aptidão 
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cardiorrespiratória e outros marcadores cardiovasculares e bioquímicos, principalmente em 

mulheres. Nesse sentido, estudos envolvendo treinamento funcional (TF), terapia interdisciplinar 

(INT) e, sobretudo, estratégias de educação em saúde (ES) são escassos, justificando a realização da 

presente pesquisa. 

 Estudos que analisaram os efeitos do TF sobre variáveis antropométricas e composição 

corporal encontraram resultados interessantes em diferentes populações (Cayres et al., 2014; Neves 

et al., 2014; Neves et al., 2017), mas a escassez de pesquisas envolvendo mulheres com obesidade 

não permite afirmar se os resultados podem ser extrapolados a esse público. Na terapia INT, apesar 

da eficácia no tratamento da obesidade demonstrada em dezenas de estudos, a maioria dos estudos 

envolveu a participação de adolescentes (Mendes et al., 2016), o que também não permite a 

extrapolação de resultados para a população adulta. Estudos que aplicaram modelos de intervenção 

baseados em educação do paciente obeso - semelhante ao ES - demonstraram efeitos importantes, 

sobretudo, na redução do peso (Lagger et al., 2010), mas são escassos estudos verificando os efeitos 

desse tipo de intervenção sobre a aptidão cardiorrespiratória e demais variáveis fisiológicas de 

mulheres obesas. Ademais, estudos comparando os efeitos de TF, INT e ES não foram encontrados 

na literatura. 

 Cabe ainda ressaltar que, nas atuais pesquisas que elencam as principais tendências do setor 

fitness no Brasil e no mundo, itens como "exercício para emagrecimento", "treinamento funcional", 

"estilo de vida saudável" e "coaching de saúde e bem estar" se destacam (Thompson et al., 2019; 

Amaral e Palma, 2019), o que nos leva a crer que haverá um aumento na procura por esses tipos de 

intervenções por parte das pessoas com obesidade, reforçando a importância desse estudo. 

 

OBESIDADE: ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS 

 

 A obesidade é a doença crônica que mais cresce e acomete pessoas no Brasil e no mundo. 

Especificamente no Brasil, entre 2006 e 2017, a taxa de excesso de peso na população cresceu 

26,8%, enquanto que a de obesidade, 60,2%. 

 Essa doença é desencadeada por uma combinação de diversos fatores que levam a uma 

condição de balanço calórico positivo crônico, com consequente acúmulo excessivo de tecido 

adiposo no corpo (Schelbert, 2009). Dentre as suas diversas funções (ex. armazenamento de 

energia, proteção, isolamento térmico), o tecido adiposo também é responsável pela produção de 

substâncias (hormônios), também chamadas de adipocinas (Fantuzzi, 2005). As diferentes 

adipocinas produzidas pelas células de gordura são liberadas na corrente sanguínea e, ao 
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interagirem com células de diversos tecidos, exercem funções importantes, com destaque para 

controle de processos inflamatórios (Schelbert, 2009). 

 Especificamente sobre a influência do tecido adiposo sobre os processos inflamatórios, duas 

adipocinas se destacam por terem sido objeto de pesquisas nas últimas décadas: leptina (LEP) e 

adiponectina (ADIPO). 

 A LEP é um hormônio produzido primariamente pelo tecido adiposo branco com atuação 

importante sobre o sistema nervoso central, sobretudo, no controle da saciedade (Zhang et al., 

1994). De modo geral, quanto maior a quantidade de tecido adiposo no corpo, maiores são as taxas 

de síntese e secreção de LEP, com consequente aumento na leptinemia. Valores maiores que 

40ng/ml caracterizam um estado de hiperleptinemia (Wang et al., 2001), estado comumente 

observado em pessoas com obesidade (Sanches et al., 2018). 

 Essas taxas elevadas de LEP circulante, a priori, auxiliariam no controle da saciedade e no 

metabolismo energético. Porém fatores relacionados ao genótipo e ao fenótipo podem gerar 

alterações na sensibilidade e ação da LEP no sistema nervoso central, levando à sustentação de 

níveis elevados de leptinemia, condição conhecida como resistência à LEP. A resistência à LEP é 

uma condição que proporciona prejuízos no controle da saciedade e do metabolismo energético, o 

que dificulta o processo de emagrecimento em pessoas com obesidade (Myers et al., 2010). 

 Além de sua influência sobre a saciedade e dispêndio energético, a LEP também apresenta 

função imunomoduladora, mais especificamente atuando como uma substância pró-inflamatória. O 

acúmulo excessivo de tecido adiposo e a resistência à LEP são condições que levam ao aumento da 

leptinemia, com consequente desequilíbrio no perfil inflamatório da pessoa com obesidade, 

favorecendo a inflamação (Iikuni et al., 2008). 

 Já a ADIPO, citocina secretada exclusivamente pelos adipócitos (Scherer et al., 1995), 

exerce função anti-inflamatória, antiaterogênica e antioxidante, atuando como uma fator de 

proteção contra a inflamação e as desordens geradas por essa condição, dentre as quais, a síndrome 

metabólica (Arita et al., 1999; Engin, 2017). 

 As concentrações sanguíneas de ADIPO costumam variar entre 3 e 30μg/ml (Arita et al., 

1999), sendo que a média observada em mulheres é de 8,7μg/ml (Engin, 2017). Concentrações 

circulantes menores que 4μg/ml caracterizam um estado de hipoadiponectinemia (Kumada et al., 

2003; Engin, 2017). 

 Ao contrário da LEP, que aumenta em proporção à quantidade de tecido adiposo corporal, a 

ADIPO não apresenta o mesmo comportamento, mostrando-se diminuída em pessoas com 

obesidade (Arita et al., 1999), inclusive tendo sua produção atenuada em condição de 

hiperleptinemia (Sanches et al., 2014). Esses desequilíbrios na produção de LEP e ADIPO levam a 
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um aumento na razão leptina-adiponectina (L/A), característica que indica um perfil inflamatório 

alterado favorecendo o estado de inflamação subclínica ou de baixo grau, comum em obesos 

(Engin, 2017). 

 Esse estado sustentado de inflamação subclínica gera alterações no funcionamento do 

sistema imunológico e no turnover celular que, em médio/longo prazo, podem provocar disfunções 

em diversos tecidos e sistemas, levando ao desenvolvimento (ou aumento do risco) de diversas 

comorbidades de ordem cardiometabólica (ex. hipertensão arterial sistêmica, resistência à insulina, 

diabetes mellitus tipo 2), mental (ex. doença de Alzheimer), e osteoarticular (ex. osteoartorse), além 

de alguns tipos de câncer (Schelbert, 2009; La Cava, 2017). 

 Assim, a obesidade, de forma isolada ou em conjunto com as doenças associadas, eleva o 

risco de morbidade e mortalidade precoce, fato atestado em diversas pesquisas conduzidas ao redor 

do mundo. Em países com renda per capita semelhante ao Brasil, o excesso de peso e a obesidade 

estavam entre as 3 principais causas de morte por fator de risco (WHO, 2009). Já a hipertensão 

arterial, a glicemia elevada e o colesterol ocupavam as posições 1, 6 e 7, respectivamente, na 

mesma lista de responsáveis por mortes relacionadas a fatores de risco (WHO, 2009). Considerando 

a forte associação entre obesidade e doenças como hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e 

dislipidemias, ratifica-se o potencial letal do excesso de peso (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Fisiopatologia da obesidade. Baseado em Schelbert (2009) 

 

 Diante desse quadro, estratégias para prevenção e tratamento do excesso de peso e da 

obesidade são amplamente divulgadas e incentivadas ao redor do mundo. Dentre as diferentes 
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intervenções para essa finalidade, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da 

Síndrome Metabólica (ABESO, 2016) elenca como fatores primários a educação do público, a 

promoção de uma alimentação saudável e a prática regular de atividade física. Assim, estudos que 

envolvam essas intervenções nos seus mais diferentes modelos se fazem necessários para respaldar 

e melhor direcionar os tratamentos. 

 

OBESIDADE: ESTRATÉGIAS PARA O TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO 

 

 Estratégias de prevenção primária, tratamento e controle da obesidade incluem a prática 

regular de exercício físico (Swift et al., 2014). Dentre os tipos de exercício físico, o treinamento 

combinado, associando exercícios aeróbios e resistidos, tem sido bem recomendado (Donnelly et 

al., 2009). A justificativa para essa recomendação considera os resultados de diversos estudos que 

verificaram resultados mais expressivos no treinamento combinado em relação ao treinamento 

aeróbio e resistido realizados de forma isolada, sobretudo, quando o objetivo é a diminuição da 

massa corporal e a preservação da massa magra (Donnelly et al., 2009). 

 Com relação específica ao componente resistido do treinamento, mais recentemente, alguns 

estudos têm investigado os efeitos do TF sobre variáveis morfológicas e funcionais em população 

variada e os resultados mostram ligeira superioridade desse tipo de intervenção em relação ao 

treinamento resistido tradicional, sobretudo, no aspecto funcional (Liu et al., 2014; Distefano et al., 

2013). O TF, também denominado de treinamento integrado (integrated training), treinamento 

multicomponente (multicomponent training), treinamento híbrido (hybrid training) ou treinamento 

tarefa-específico (task-specifc training), consiste na utilização do treinamento resistido e de técnicas 

associadas não somente enfatizando a força muscular, mas adaptando os exercícios para 

desenvolver simultaneamente, além da força, outras capacidades físicas como aptidão 

cardiorrespiratória, equilíbrio, coordenação motora, agilidade, flexibilidade, entre outras (La Scala 

Teixeira et al., 2017; Thompson, 2019). 

 Estudo que avaliou os efeitos de 16 semanas de TF combinado com o treinamento aeróbio 

em mulheres sobrepesadas e menopausadas observou diminuição significante no índice de massa 

corporal (-1,9%±2,5), no percentual de gordura corporal (-3,6%±4,3) e no colesterol total (-

3.5%±11.3), além de melhora significante nos níveis de força (79,0%±62,5), coordenação motora 

(5,4%±4,9), agilidade (5,5%±6,4) e capacidade cardiorrespiratória (3,6%±5,5) (Neves et al., 2014). 

Porém, no melhor de nosso conhecimento, há uma lacuna na literatura científica analisando os 

efeitos do TF sobre aptidão cardiorrespiratória e demais variáveis fisiológicas, sobretudo, em 

mulheres com obesidade. 
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 Além do exercício físico, as terapias multi e interdisciplinares também são bem 

recomendadas para o tratamento da obesidade, principalmente, em longo prazo (Johns et al., 2014), 

pois entende-se que essa doença tem origem multifatorial, ou seja, além dos baixos níveis de 

atividade física, fatores comportamentais e sociais exercem forte influência no seu desenvolvimento 

(Calvo e Egan, 2015). A terapia multidisciplinar, como o nome leva a crer, consiste em um tipo de 

tratamento que envolve a participação de profissionais de diferentes áreas da saúde, cada qual com 

sua atuação independente. Já a terapia interdisciplinar, apesar de ser baseada em modelo 

semelhante, considera a atuação integrada da equipe multiprofissional, tendo em vista que o objeto 

de investigação (no caso, a obesidade) é comum a várias áreas. Nesse último modelo, apesar da 

condução presencial das intervenções ser de responsabilidade do profissional específico da área, as 

decisões prévias acerca da intervenção, bem como as discussões de caso são realizadas por toda 

equipe multiprofissional (Galván, 2007). 

 Embora já existam muitas evidências de que a terapia INT pode melhorar diferentes 

aspectos relacionados à saúde de crianças e adolescentes obesos (Tock et al., 2006; Dâmaso et al., 

2013), estudos investigando os efeitos da terapia INT em adultos com obesidade, sobretudo 

analisando seus efeitos fisiológicos e comparando-os com o TF isolado, ainda são escassos na 

literatura científica. 

 Mais recentemente, além do TF e da terapia INT, as intervenções para emagrecimento 

baseadas no compartilhamento de informação para auxiliar no processo de mudança de 

comportamento (ex. coaching, educação em saúde) também têm emergido na clínica. Pesquisas 

com esse tipo de informação e objetivo já estão disponíveis na literatura há alguns anos, sugerindo 

eficácia desse tipo de tratamento para redução da massa corporal (Tate et al., 2003), inclusive 

confirmada através de meta-análise (Neve et al., 2010). Contudo, não foram encontrados estudos 

analisando os efeitos desse tipo de intervenção sobre aptidão cardiorrespiratória e demais variáveis 

fisiológicas, bem como estudos que comparassem o ES com TF e INT. 

 

OBJETIVOS 

 

Gerais 

 Analisar e comparar os efeitos do treinamento funcional realizado de forma isolada, da 

terapia interdisciplinar e da educação em saúde sobre aptidão cardiorrespiratória e variáveis 

fisiológicas de mulheres adultas com obesidade. 

 

Específicos 
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 Analisar e comparar os efeitos do TF, da INT e da ES sobre as seguintes variáveis: 

• Aptidão cardiorrespiratória: consumo máximo de oxigênio (VO2

• Antropometria: massa corporal (MC), índice de massa corporal (IMC), perímetro de cintura 

(PC), relação cintura-estatura (RCE) 

máx) 

• Composição corporal: massa gorda (MG), massa livre de gordura (MLG) 

• Fatores cardiometabólicas: pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), 

pressão arterial média (PAM), glicemia (GLIC), triacilglicerol (TG), taxa metabólica de 

repouso (TMR) 

• Hormônios: Leptina (LEP), Adiponectina (ADI), Razão leptina-adiponectina (L/A) 

• Nível de atividade física 

 

HIPÓTESE 

 

 O desenvolvimento do projeto partiu da dúvida sobre a eficácia dessas diferentes 

intervenções em promover adaptações benéficas sobre as diferentes variáveis analisadas em 

mulheres com obesidade. Para essa questão, nossa hipótese foi que todas as intervenções 

promoveriam alterações clinica e significativamente benéficas em todas as variáveis analisadas, 

porém com magnitudes diferentes. Em nossa ideia inicial, o INT promoveria maior magnitude de 

efeitos sobre as variáveis, porém TF e ES proporcionariam efeitos clínicos importantes sobre todas 

as variáveis. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Tipo do estudo 

 

 O presente trabalho foi baseado em uma pesquisa longitudinal, em formato de ensaio clínico 

randomizado incluindo três tipos distintos de tratamento/intervenção, com análise quantitativa dos 

dados. 

 

Local do Estudo 

 

 O estudo foi realizado no Laboratório Interdisciplinar de Doenças Metabólicas (LIDM) do 

Grupo de Estudos da Obesidade (GEO) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), situado 

à Av. Epitácio Pessoa, 741, Ponta da Praia, Santos, SP. 
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Aspectos éticos 

 

 O estudo foi realizado seguindo as normas que regulamentam pesquisa em seres humanos 

contida na resolução normativa nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. A 

todas as participantes, foi solicitado o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) de participação, após o completo esclarecimento dos objetivos da pesquisa 

(Anexo 1). O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da UNIFESP (CAAE: 

57101616.6.0000.5505 - Anexo 2). 

 

Participantes 

 

 A amostra foi composta por 78 mulheres obesas (IMC entre 30,0 e 39,9 kg/m²), com idade 

entre 30 e 50 anos, com liberação médica por escrito para prática de exercícios (comprovada por 

atestado médico e apresentação de eletrocardiograma recentes - até 3 meses anteriores à entrega) e 

com disponibilidade temporal para participar da intervenção, que foi realizada no período noturno. 

Não foram incluídas na amostra as voluntárias que apresentaram quaisquer restrições músculo 

esqueléticas que impediam a prática de exercícios resistidos e aeróbios, estivessem fazendo uso de 

substâncias ergogênicas e/ou estimulantes, estivessem grávidas ou já tivessem sido submetidas à 

cirurgia bariátrica. Foram incluídas voluntárias que apresentaram outras patologias (ex. hipertensão 

arterial, diabetes, dislipidemias), pois essa condição representa a realidade de pacientes obesos 

atendidos nas unidades básicas de saúde e em outras clínicas. 

 O convite para participação foi feito através de redes sociais, sites institucionais, jornais 

locais e convites pessoais. No primeiro contato foram dadas todas as informações relativas ao 

projeto tais como os objetivos e procedimentos a que as voluntárias seriam submetidas nas 

intervenções subsequentes. Ao final das explicações as voluntárias tomaram ciência do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, estando de acordo com o estudo, o assinaram. As 

informações obtidas foram utilizadas apenas para finalidades científicas, preservando-se o sigilo 

quanto a identidade da participante. 

 As voluntárias foram distribuídas aleatoriamente em 3 grupos: TF (n=28), INT (n=24) e ES 

(n=26). A randomização foi feita através de função específica do software Microsoft Excel. Após 

período de 30 semanas, quarenta e quatro mulheres (TF=14; INT=19; ES=11) completaram as 

intervenções com um mínimo de 70% de frequência e foram incluídas nas análises (Figura 2). Uma 

alta porcentagem de frequência foi adotada considerando que essa variável parece ser forte preditora 
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de êxito em programas de perda de peso (Byrne et al., 2012). As razões reportadas para a evasão ou 

não inclusão na análise de dados foram as seguintes: gravidez (n=1), cirurgia (n=1), oportunidades 

de trabalho (n=2), não comparecimento nas reavaliações (n=12), razões pessoais (n=8), frequência 

insuficiente (n=12). 

 

 
Figura 2. Esquema representativo da participação das voluntárias ao longo do estudo 

 

Intervenções 

 

Treinamento funcional (TF) 

 O grupo TF foi submetido a protocolo de treinamento presencial, prescrito e supervisionado 

por profissionais de Educação Física, que consistiu na execução de exercícios que aprimoram, de 

forma sinérgica, integrada e equilibrada, diferentes componentes da aptidão física, conforme 

sugerido por La Scala Teixeira et al. (2017). A intervenção foi conduzida em ambiente climatizado 

(~20 a 22ºC) e equipado com ergômetros (bicicletas e esteiras), além de equipamentos e acessórios 

para exercícios resistidos. As voluntárias foram submetidas a um programa de TF, com frequência 

de três vezes por semana (segunda, quarta e quinta), incluindo exercícios aeróbios e exercícios 

resistidos multicomponentes. A sessão de treino teve duração de 60 minutos e foi estruturada da 

seguinte maneira: 5 minutos de aquecimento, seguidos por 25 minutos de exercícios aeróbios mais 
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25 minutos de exercícios resistidos multicomponentes (não necessariamente nesta ordem), 

finalizando com 5 minutos de volta à calma. 

 Os exercícios aeróbios foram realizados em ergômetro (esteira ou bicicleta) à intensidade 

equivalente a percepção subjetiva de esforço (PSE) de 13-14 na escala de Borg (6-20) (Borg, 1998; 

Figura 3A). Os exercícios resistidos foram realizados em esquema de circuito, sendo realizadas 3 

passagens em 8 estações. Em cada passagem foram realizados 40 segundos de execução 

intercalados por 20 segundos de intervalo passivo. A intensidade foi controlada por PSE, sendo 

utilizada a escala CR-10 (Borg, 1998; Figura 3B) (Tabela 1). Foram elaborados 4 circuitos 

diferentes que foram revezados em ciclos mensais. Para sobrecarga, os exercícios utilizaram pesos 

livres (PL – barras, anilhas, halteres, bastões), elásticos (EL) e peso corporal (PC), com exceção do 

quarto circuito, que foi baseado no treinamento resistido manual (TRM), conforme sugerido por La 

Scala Teixeira (2017) (Tabela 2). 

 

  
A B 

Figura 3. Escalas de Borg para percepção subjetiva de esforço; A: original; B: CR-10 

 

Tabela 1. Característica do componente resistido da intervenção de treinamento funcional 

Variáveis Características 

Atividades desenvolvidas 
Exercícios resistidos integrados, incluindo movimentos simultâneos 

de membros superiores e inferiores, multiplanares, alta demanda de 
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estabilidade do tronco, coordenação motora e equilíbrio. 

Intensidade 

Semanas 1 a 10: PSE 6-7 (0-10) 

Semanas 11 a 20: PSE 7-8 (0-10) 

Semanas 21 a 30: PSE 8-9 (0-10) 

Volume/duração/método 
Circuito com 8 estações (exercícios), 40 segundos de execução, 20 

segundos de intervalo, 3 passagens, totalizando 25 minutos 

PSE: percepção subjetiva de esforço 

 

Tabela 2. Protocolo de circuitos adotados nos ciclos mensais de treinamento funcional 

Semanas Exercícios (Meios) 

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 

1. Levantar da cadeira c/ flexão dos cotovelos (PL, PC) 

2. Flexão de braços (PC) 

3. Abdominal com rotação (PC) 

4. Swing com halter (PL) 

5. Puxada frontal com agachamento (EL) 

6. "Bom dia" (PL) 

7. Elevação lateral com abdução de quadril (PL) 

1. Avião (PC) 

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 

1. Terra sumô com remada alta (PL) 

2. Crucifixo c/ elevação pélvica (PL) 

3. Rotação de tronco no elástico (EL) 

4. Agachamento lateral com elevação frontal (PL, PC) 

5. Remada suspensa (PC) 

6. Flexão de joelho com flexão de cotovelo (PL) 

7. Flexão lateral de tronco (PL) 

8. Equilíbrio unipodal com privação visual (PC) 

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 

2. Agachamento thruster (PL) 

3. Flexão de quadril com flexão do cotovelo (PL) 

4. Abdominal na bola (PC) 

5. Afundo com elevação lateral (PL, PC) 

6. Remada horizontal alternada (EL) 

7. Stiff (PL) 

8. Supino (PL) 

1. Equilíbrio unipodal com privação visual (PC") 
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4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 

2. Supino em pé (TRM) 

3. Agachamento sumô (TRM) 

4. Remada horizontal (TRM) 

5. Abdominal (PC) 

6. Empurrar para frente (TRM) 

7. Extensão de quadris (TRM) 

8. Adução / abdução de ombros (TRM) 

8. Rotação de tronco (TRM) 

PL: pesos livres; EL: elásticos; PC: peso corporal (exercícios calistênicos); TRM: treinamento 

resistido manual 

 

Terapia interdisciplinar (INT) 

 O grupo INT foi submetido a programa de treinamento idêntico ao grupo TF. Entretanto, em 

cada um dos dias de treino físico, foram adicionadas intervenções das áreas da Nutrição 

(1x/semana, terça-feira), Psicologia (1x/semana, quinta-feira) e Fisioterapia (1x/semana, sexta-

feira), com base em um enfoque interdisciplinar. Além disso, uma vez por mês foi desenvolvida 

uma intervenção entre duas ou mais áreas com o objetivo de fortalecer o caráter interdisciplinar do 

tratamento proposto. 

 As intervenções de Nutrição foram conduzidas por dois profissionais nutricionistas com 

objetivo principal de promover conscientização sobre alimentação e comportamento alimentar, 

possibilitando às voluntárias realizarem mudanças positivas em seu estilo de vida, auxiliando na 

redução da obesidade e de suas comorbidades As intervenções foram baseadas no guia alimentar 

para a população (Brasil, 2014) e nos princípios da nutrição comportamental (Alvarenga et al., 

2015), além de conhecimentos específicos de nutrição, alimentos e dietética. Estas foram 

estruturadas em temas semanais e tinham duração de 60 minutos, na qual eram utilizados métodos 

principalmente expositivos e dialogados para transmitir os conteúdos abordados. Além disso, aulas 

práticas em cozinha experimental foram realizadas a cada 2 meses, com intuito de enriquecer o 

conhecimento prático e vivenciar algumas experiências na área da gastronomia e nutrição. No início 

da terapia foi também proposto um plano alimentar individualizado para cada voluntário de acordo 

com suas necessidades calóricas e nutricionais (baseado na avaliação inicial da taxa metabólica de 

repouso), com objetivo de servir como guia para aqueles que tinham uma maior dificuldade em 

relação a quantidades e tamanhos de porções de alimentos, auxiliando assim nas escolhas 

alimentares diárias. Os temas trabalhados nos encontros de Nutrição são apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Temas trabalhados na intervenção de Nutrição 

Nº Tema 

1 Apresentação da equipe e proposta de trabalho; Como trabalhar medidas caseiras? 

2 O que se espera mudar? Expectativas e objetivos 

3 Grupos alimentares e funções dos nutrientes 

4 Metabolismo, calorias, gasto energético e tecido adiposo; Por que ganhamos peso? 

5 Entrega do plano alimentar e lista de substituições e como utilizar 

6 Interdisciplinar com educação física: calorias gastas x calorias ingeridas 

7 Intervenção prática de culinária: sopas 

8 Rotulagem nutricional 

9 Hidratação e bebidas alcoólicas 

10 Grau de processamento  

11 Fibras: função, tipo e quantidade diária 

12 Intervenção prática de culinária: tortas 

13 Emoções x alimentos 

14 Análise sensorial e sensibilidade 

15 Fome vs. saciedade vs. satisfação 

16 Dúvidas e esclarecimento sobre o semestre; Mudanças até então realizadas e expectativas 

17 Alimentação saudável - grupo de alimentos e composição das refeições 

18 Mitos e verdades sobre alimentação 

19 Intervenção prática de culinária: sucos e sanduiches 

20 Adoçantes e alimentos diet e light  

21 Quantidade de açúcar, gordura e sal nos alimentos 

22 Congelamento de alimentos e organização da geladeira 

23 Dietas da moda e substitutos alimentares 

24 Alimentos orgânicos e temperos in natura 

25 Interdisciplinar com psicologia: mindfulness eating 

26 Comportamento alimentar e suas dificuldades em férias e festas 

27 Intervenção prática de culinária: saladas e molhos para saladas 

28 Acabou o GEO. E agora? 

  

 As intervenções de Psicologia foram realizadas por uma profissionais psicóloga com 

frequência de uma vez por semana e duração de 60 minutos por sessão. A abordagem teórica que 

norteou a intervenção psicológica foi a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), que consiste no 
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conceito de que a maneira como as pessoas pensam afeta o que elas sentem e fazem. Neste sentido, 

as intervenções de TCC buscaram auxiliar na identificação de pensamentos sabotadores e a 

responder a eles, de maneira funcional, o que leva a pessoa se sentir melhor e a se comportar de 

modo mais adaptativo ao seu ambiente, usando a cognição (racionalidade) para tomada de decisões 

relacionadas ao comportamento. Neste sentido, aplicou-se tratamento/terapia cognitivo-

comportamental para obesidade descrito por Beck (2011), com objetivo de auxiliar os indivíduos a 

modificarem a forma como lidam com a alimentação, com a atividade física e com o exercício 

físico. Os temas trabalhados nos encontros de Psicologia são apresentados na Tabela 4: 

 

Tabela 4. Temas trabalhados na intervenção de Psicologia 

Nº Tema 

1 Apresentação profissional e proposta de trabalho; Contrato terapêutico 

2 Dinâmica para apresentação dos membros do grupo 

3 Psicoeducação: consequências físicas e psicológicas da obesidade 

4 Tarefa: exercício para trabalhar prós e contras de renunciar e recuperar a saúde 

5 Psicoeducação: teoria do set-point e normalização do hábito alimentar 

6 Discussão e reflexão: significado do emagrecimento e necessidades a serem trabalhadas 

7 Exercício de responsabilização e culpa (autorresponsabilidade) no processo de mudança 

8 Tarefa: leitura 

9 Psicoeducação: modelo TCC para compreensão da obesidade 

10 Discussão e reflexão: como o modelo é personalizado em base nas suas expectativas 

11 Automonitoramento 

12 Autoelaboração de plano personalizado para mudança de hábitos alimentares e 

estabelecimento de metas de curto prazo 

13 Discussão: o progresso rumo às metas 

14 Psicoeducação: estratégias práticas de TCC para o tratamento da obesidade 

15 Tarefa: automonitoramento diário da ingestão de alimentos e contexto situacional 

16 Discussão: contexto situacional, finais de semana e alimentação 

17 Psicoeducação: modelo transitório e mudanças de estratégias 

18 Discussão: estratégias para lidar com os desafios da mudança de estilo de vida 

19 Tarefa: reconhecimento e valorização das conquistas alcançadas 

20 Discussão: estabelecimentos de metas individuais para normalizar a alimentação 

21 Tarefa: verificação do progresso rumo à normalização da alimentação 

22 Psicoeducação: motivação 
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23 Discussão: aspectos motivacionas intrínsecos e extrínsecos para a prática do exercício físico 

24 Resolução de problemas em grupo para lidar com o sedentarismo 

25 Psicoeducação: ansiedade 

26 Técnicas de manejo e controle da ansiedade 

27 Discussão: pensamentos sabotadores 

28 Tarefa: relaxamento e respiração diafragmática 

29 Psicoeducação: psicoterapia e autonomia 

30 Discussão: reflexão sobre o aprendizado proporcionado pelo tratamento 

 

 As intervenções da Fisioterapia foram conduzidas por um fisioterapeuta objetivaram 

melhorar a capacidade funcional das voluntárias. Cada sessão teve duração de 60 minutos e foi 

dividida em duas partes: 20 minutos dedicados a discussões teóricas em grupo, com o objetivo de 

orientar sobre questões gerais de saúde relacionadas ao sistema musculoesquelético, como 

orientações ergonômicas (no trabalho e nas atividades da vida diária), orientações com relação a 

risco de quedas, tipos de calçados e influência do sobrepeso sobre as articulações; 40 minutos 

dedicados a atividades práticas envolvendo exercícios posturais, estabilização lombopélvica, 

exercícios de equilíbrio dinâmico e de flexibilidade. Foram realizados exercícios de ponte, prancha 

e abdominais, variando entre 10 e 15 repetições (exercícios dinâmicos) 15/30/45 e 60 segundos 

(exercícios isométricos), de acordo com necessidade de progressão observada durante as sessões.  

 

Educação em saúde (ES) 

 O protocolo adotado no grupo (ES) foi realizado por meio de encontros com duração 

aproximada de 60 minutos e periodicidade mensal. As voluntárias receberam orientações para 

mudanças no estilo de vida através de 7 encontros baseados em palestras com interações sobre os 

temas centrais abaixo relacionados, na ordem em que ocorreram. 

 

1. Motivação para mudança de comportamento: encontro mediado por profissional da área 

de Educação Física que apresentou estratégias facilitadoras da mudança de comportamento 

baseadas em modelos adotados no coaching. 

2. Aspectos psicológicos relacionados ao emagrecimento: encontro mediado por profissional 

da área de Psicologia baseado na abordagem da Terapia Cognitivo-Comportamental 

3. Alimentação saudável: encontro mediado por profissional da área de Nutrição com base no 

guia alimentar para a população brasileira 
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4. Cuidados fisioterapêuticos na obesidade e no processo de emagrecimento: encontro 

mediado por profissional da área de Fisioterapia com foco sobre ergonomia e exercícios para 

estabilidade do tronco 

5. Doenças associadas à obesidade: encontro mediado por profissional da área de 

Enfermagem com foco sobre a apresentação das comorbidades associadas ao excesso de 

peso 

6. Exercício físico na promoção da saúde e do emagrecimento: encontro mediado por 

profissional da área de Educação Física baseado na apresentação das principais 

recomendações sobre atividade física e exercício físico e seus efeitos sobre a saúde geral e 

emagrecimento. 

7. Cirurgia bariátrica: encontro mediado por profissional da área de Medicina que apresentou 

os problemas decorrentes da cirurgia bariátrica e as elevadas taxas de retorno ao peso 

anterior após alguns anos de cirurgia. 

 

 Durante o período da pesquisa, os integrantes do grupo estiveram conectados entre si por 

meio de redes sociais (WhatsApp) para compartilhamento de informações acerca da terapia e 

feedback sobre as palestras/encontros, sendo que a comunicação nessa rede social ficou restrita às 

formalidades (Profissionais → Voluntárias; Voluntárias → Profissionais) . 

 

Avaliações 

 

 Todas as avaliações foram aplicadas nos momentos pré e pós-intervenção. No momento pós-

intervenção, as avaliações foram aplicadas com, no mínimo, 72 horas após a última sessão de treino. 

 

Antropometria 

 Para avaliação do índice de massa corporal (IMC) foi utilizada balança digital (Toledo), com 

capacidade máxima de 200 quilogramas e precisão de 50 gramas, e estadiômetro profissional 

(Sanny), com precisão de 1 milímetro. O IMC foi calculado pela razão da massa corporal (em Kg) 

pelo quadrado da estatura (em m). 

 Para aferição da relação cintura-estatura (RCE) foi utilizada fita antropométrica (Sanny) 

com precisão de 1 milímetro. O perímetro da cintura foi aferido com a fita sendo colocada de forma 

horizontal sobre o ponto médio entre crista ilíaca e o último arco costal, ao final de uma expiração 

normal (Kaminsky, 2013). O valor do perímetro da cintura (em cm) foi dividido pela estatura (em 

cm). 
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 As voluntárias foram avaliadas descalças e trajando roupas leves. 

 

Composição corporal 

 Para avaliação da composição corporal, as voluntárias foram submetidas ao protocolo de 

bioimpedância elétrica, utilizando equipamento tetrapolar (Maltron BF- 906). A avaliação foi feita 

após período de jejum de 4 horas, seguindo recomendações do fabricante. Para calcular a 

composição corporal com base no cálculo da massa livre de gordura (MLG), foi utilizada equação 

proposta por Segal et al. (1988) específica para mulheres com obesidade. 

 

MLG = 0,00091186(EST²) - 0,01466(R) + 0,29990(MC) - 0,07012(I) + 9,37938 

EST: estatura; R: resistência; MC: massa corporal; I: idade 

 

 As voluntárias foram avaliadas em posição deitada em decúbito dorsal, descalças, trajando 

roupas leves e sem usar peças de metal junto ao corpo. 

 

Aptidão cardiorrespiratória (VO2

Para a avaliação do VO

máx) 

2máx, foi realizado teste ergoespirométrico de cargas crescentes em 

esteira ergométrica (TRX 600 – Total Health®) até a exaustão. O protocolo utilizado para a 

realização do teste ergoespirométrico contou com velocidade inicial de 3km/h e inclinação fixada 

em 1%, sendo acrescido 1 km/h a cada dois minutos, até a exaustão voluntária. As voluntárias 

foram estimuladas verbalmente para continuarem o exercício pelo maior tempo possível. O teste foi 

interrompido quando as participantes relataram incapacidade de continuar a atividade. Durante a 

realização do teste, foi utilizada máscara conectada a Analisador de Gases (FITMATE-PRO – 

COSMED®). Para segurança na execução do teste, frequência cardíaca e pressão arterial foram 

aferidos durante cada estágio. Concomitantemente, a percepção subjetiva de esforço (Borg, 1998) 

foi relatada ao final de cada estágio. Foram considerados válidos para inclusão na análise os 

resultados dos testes que apresentaram valores ≥18 de percepção subjetiva de esforço no momento 

da interrupção do teste, além de frequência cardíaca condizente com a máxima prevista pela idade. 

O valor absoluto (l.min-1) do consumo máximo de oxigênio (VO2máx) foi registrado e utilizado 

para cálculo do VO2máx relativo à massa corporal (ml.kg.min-1). Para cálculo do VO2máx magro 

(mVO2máx), o valor absoluto foi dividido pela massa livre de gordura, conforme sugerido por 

Krachler et al. (2014). A intensidade compatível com o VO2máx (iVO2

As voluntárias foram avaliadas trajando roupas e calçados específicos para a prática de 

máx), em km/h, também foi 

registrada. 
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atividade física. 

 

Avaliações hemodinâmicas e cardiovasculares 

 A pressão arterial foi analisada através de esfigmomanômetro automático (BP A100 Plus – 

MICROLIFE®), com acurácia previamente confirmada para medidas em braços com diferentes 

perímetros (BONSO et al., 2009). A medida foi tomada no braço esquerdo, com a voluntária 

sentada, após permanecer, pelo menos, 15 minutos em repouso. Foram aferidas PAS e PAD e, com 

base nos valores, foi calculada a PAM de acordo com a equação "PAM=PAD+[(PAS-PAD)/3]" 

(Rapsomaniki et al., 2014). 

 

Taxa metabólica de repouso 

 Para avaliação da TMR, foi utilizado o método de calorimetria indireta, através da análise do 

consumo de oxigênio em repouso. O teste foi realizado em condições térmicas neutras (entre 22 e 

25ºC), após jejum de 4 horas, abstenção de álcool, substâncias estimulantes e atividade física 

intensa por 24 horas, e com a voluntária deitada em decúbito dorsal, após permanecer em repouso 

por, pelo menos, 15 minutos. Durante a realização do teste, a voluntária usou máscara para que o 

consumo de oxigênio fosse mensurado através de Analisador de Gases Metabólicos (FITMATE-

PRO – COSMED®

 

). Considerando o consumo de oxigênio por um período de 15 minutos, o 

equipamento estima a TMR de 24 horas (em Kcal/dia). Esse protocolo foi baseado no estudo de Poli 

et al. (2016). 

Avaliações sanguíneas 

 Os parâmetros séricos avaliados foram GLIC, TG, LEP e ADI. As amostras de sangue foram 

coletadas por profissional habilitado pela Cruz Vermelha de São Paulo para venopunção, após 

jejum de 12 horas e repouso de 48 horas após a última sessão de treinamento e sem a ingestão de 

cafeína e álcool por 24 horas. Em cada coleta foram retirados cerca de 30ml de sangue venoso. 

Após as coletas, as amostras de sangue foram centrifugadas, separadas e armazenadas em freezer 

específico (-80ºC) para posteriores dosagens. 

 A partir do sangue coletado, GLIC e TG foram analisados por kits de reagentes para 

substratos da marca Labtest® (Glicose Liquiform; Triglicérides Liquiform) em laboratório parceiro 

(Laboratório Cellula Mater, Santos, SP, Brasil), de acordo com as instruções contidas na bula de 

cada um dos kits. As demais variáveis foram analisadas em laboratório próprio (UNIFESP) pelo 

método ELISA com a utilização de kits comerciais específicos (R&D Systems, Mineápolis, MN, 

USA), seguindo todas as recomendações dos respectivos fabricantes. 
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Nível de atividade física 

 Para estimar o nível de atividade física, aplicou-se o questionário internacional de atividade 

física (IPAQ) em sua versão curta (Matsudo et al., 2001), contemplando 4 questões acerca do tempo 

semanal de atividades sedentárias, atividades físicas leves, moderadas e vigorosas. No presente 

estudo, as 5 classificações possíveis no IPAQ foram distribuídas em 2 níveis de atividade física: 

insatisfatório = sedentário + irregularmente ativo A + irregularmente ativo B; satisfatório = ativos + 

muito ativos. 

 

Análise estatística 

 

 A normalidade dos dados foi testada através do teste de Shapiro Wilk. 

 Na análise das variáveis aferidas nos momentos pré e pós-intervenção, os dados são 

apresentados em média e desvio-padrão. A análise inferencial para verificar interação no tempo (pré 

vs. pós) e na relação entre tempo e intervenção (TF vs. INT vs. ES) foi feita através da ANOVA 

mista para medidas repetidas com aplicação de post hoc de Bonferroni, quando necessário. Para 

corrigir eventuais problemas estatísticos de normalidade, os dados não paramétricos foram 

transformados em logaritmo previamente à analise da ANOVA de medidas repetidas. 

 Para quantificar a magnitude das respostas, foram calculados delta percentual  individual e 

tamanho do efeito (d de Cohen). Para comparação das alterações percentuais entre intervenções, 

quando confirmada a normalidade, foi aplicada ANOVA one-way com post-hoc de Bonferroni, 

quando necessário, e os dados são expressos em média e desvio-padrão. Para os dados não-

paramétricos, foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis com posterior comparação em pares e os dados 

são expressos em mediana e intervalo interquatil. 

 Foi considerado nível de significância de 5% (p≤0,05). As análise foram feitas no SPSS 

v.20. 

 

RESULTADOS 

 

 A Tabela 5 apresenta as características iniciais dos sujeitos que completaram as intervenções 

nos 3 grupos. Idade, IMC e frequência de participação não apresentaram diferença significante entre 

os grupos. 

 

Tabela 5. Caracterização amostral dos sujeitos que completaram as intervenções 
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Variável ES TF INT 

N 11 14 19 

Idade (anos) 41,0±6,3 39,7±6,6 39,0±5,5 

IMC (Kg/m²) 36,3±2,7 34,5±2,6 35,8±3,0 

Frequência de participação (%) 77,9±11,7 78,0±9,3 75,7±10,7 

ES: educação em saúde; TF: treinamento funcional; INT: terapia interdisciplinar; N: quantidade de 

participantes; IMC: índice de massa corporal 

 

Aptidão cardiorrespiratória (VO2

 

máx) 

 No VO2máx, a ANOVA revelou efeito do tempo (F=12,441, p=0,001), mas sem interação 

entre tempo e intervenção (F=1,841, p=0,172). Aumentos significantes no VO2

 No mVO

máx foram 

observados nas intervenções TF (p=0,014, 95%IC=0,469 a 3,902) e INT (p=0,001, 95%IC=1,169 a 

4,115), sem alteração no ES (p=0,699, 95%IC=-1,564 a 2,309) (Tabela 4). Na comparação entre as 

alterações percentuais no VO2máx, a ANOVA one-way não revelou diferença entre os grupos 

(F=1,925, p=0,159) (Figura 4). 

2máx, os resultados foram semelhantes aos observados no VO2máx. Foi observada 

efeito do tempo (F=10,641, p=0,002), sem interação entre tempo e intervenção (F=1,406, p=0,257). 

Aumentos significantes no mVO2máx foram observados nas intervenções TF (p=0,008, 

95%IC=1,087 a 6,800) e INT (p=0,007, 95%IC=1,001 a 5,905), sem diferença no ES (p=0,705, 

95%IC=-2,614 a 3,832). Na comparação entre as alterações percentuais no mVO2

 Já na iVO

máx, não foram 

observadas diferenças significantes (Figura 5). 

2máx, a ANOVA revelou efeito do tempo (F=56,843, p<0,001), sem interação 

entre tempo e intervenção (F=1,414, p=0,255). Aumentos significantes na iVO2máx foram 

observados em todas as intervenções (ES: p=0,014, 95%IC=0,007 a 0,062; TF: p<0,001, 

95%IC=0,038 a 0,087; INT: p<0,001, 95%IC=0,038 a 0,079) (Tabela 6). Na comparação entre 

alterações percentuais, o teste de Kurskal-Wallis não revelou diferença significante entre as 

intervenções (χ2

 

(2)=2,988, p=0,224) (Tabela 11). 

Tabela 6. Consumo máximo de oxigênio relativo à massa corporal total (VO2máx), consumo 

máximo de oxigênio relativo à massa livre de gordura  (mVO2máx) e intensidade correspondente à 

obtenção do VO2máx (iVO2

Variável 

máx) nos momentos pré e pós nas diferentes intervenções 

ES TF INT 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós 
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VO2

(ml.kg/min) 

máx 
25,9±3,4 26,3±3,5 28,8±4,7 31,0±6,2* 26,8±3,5 29,4±3,7* 

mVO2
43,3±1,5 

máx 

(ml.kg/min) 
43,9±2,0 47,9±1,4 51,9±1,8* 45,3±1,2 48,7±1,5* 

iVO2

(km/h) 

máx 
7,8±1,0 8,5±0,9* 7,5±0,9 8,6±0,9* 7,6±0,8 8,7±0,9* 

ES: Educação em saúde; TF = Treinamento funcional; INT: Terapia interdisciplinar; *: p≤0,05 vs. 

pré 

 

 
Figura 4. Delta percentual (∆%) do consumo máximo de oxigênio relativo a massa corporal total entre momentos pré e 

pós nas diferentes intervenções. ES: Educação em saúde; TF: Treinamento funcional; INT: Terapia interdisciplinar; d: 

tamanho do efeito 
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Figura 5. Delta percentual (∆%) do consumo máximo de oxigênio relativo à massa livre de gordura entre momentos pré 

e pós nas diferentes intervenções. ES: Educação em saúde; TF: Treinamento funcional; INT: Terapia interdisciplinar; d: 

tamanho do efeito 
 

Antropometria e composição corporal 

 

 Tanto para MC, como para o IMC, a ANOVA revelou efeito do tempo (MC: F=17,719, 

p<0,001; IMC: F=18,708, p<0,001), sem interação entre tempo e intervenção (MC: F=1,218, 

p=0,306; IMC: F=1,274, p=0,291). Reduções significantes na MC e no IMC foram observadas nas 

intervenções ES (MC: p=0,029, 95%IC=0,363 a 6,228; IMC: p=0,022, 95%IC=0,197 a 2,347) e 

INT (MC: p<0,001, 95%IC=2,145 a 6,608; IMC: p<0,001, 95%IC=0,812 a 2,448), sem alteração no 

TF (MC: p=1,187, 95%IC=-0,871 a 4,328; IMC: p=0,183, 95%IC=-0,314 a 1,592) (Tabela 7). 

Quando analisadas as alterações percentuais em MC e IMC, a ANOVA one-way não revelou 

diferença entre os grupos (MC: F=1,230, p=0,303; IMC: F=1,231, p=0,303) (Tabela 10). 

 Para PC e RCE, a ANOVA revelou efeito do tempo (PC: F=31,534, p<0,001; RCE: 

F=32,264, p<0,001), sem interação entre tempo e intervenção (PC: F=0,757, p=0,476; RCE: 

F=0,749, p=0,479). Diminuições significantes na PC e na RCE foram observadas em ES (PC: 

p=0,022, 95%IC=0,538 a 6,407; RCE: p=0,014, 95%IC=0,003 a 0,028), TF (PC: p=0,007, 

95%IC=1,084 a 6,287; RCE: p=0,009, 95%IC=0,004 a 0,026) e INT (PC: p<0,001, 95%IC=3,157 a 

7,622; RCE: p<0,001, 95%IC=0,014 a 0,033) (Tabela 7), sem diferença entre os grupos. Quando 

analisadas as alterações percentuais em PC e RCE, a ANOVA one-way não revelou diferença entre 

os grupos (CC: F=0,724, p=0,491; RCE: F=0,723, p=0,491) (Tabela 10). 

 Na análise da composição corporal, a MG relativa apresentou efeito do tempo (F=11,192, 

p=0,002), sem interação entre tempo e intervenção (F=1,644, p=0,206). A MG relativa reduziu 

significativamente somente em INT (p=0,001, 95%IC=0,451 a 1,662), sem alteração em ES 

(p=0,065, 95%IC=-0,048 a 1,544) e em TF (p=0,527, 95%IC=-0,483 a 0,928) (Tabela 7). As 

alterações percentuais não apresentaram diferença significante entre grupos (F=1,635, p=0,207) 

(Tabela 10). Já a MG absoluta também apresentou efeito do tempo (F=14,849, p<0,001), sem 

interação entre tempo e intervenção (F=1,384, p=0,262). Da mesma forma, a MG absoluta reduziu 

significativamente somente em INT (p<0,001, 95%IC=1,394 a 4,460) e apresentou tendência 

estatística de diminuição em ES (p=0,052, 95%IC=-0,022 a 4,007), sem alteração em TF (p=0,269, 

95%IC=-0,794 a 2,777) (Tabela 7). O teste de Kruskall-Wallis não relevou diferenças entre os 

grupos no que se refere às alterações percentuais (χ 2(2)=2,466, p=0,291) (Tabela 11). A MLG 

relativa apresentou efeito do tempo (F=11,192, p=0,002), sem interação entre tempo e intervenção 

(F=1,644, p=0,206). A MLG relativa aumentou significativamente somente em INT (p=0,001, 
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95%IC=0,451 a 1,662), sem alterações em ES (p=0,065, 95%IC=-0,048 a 1,544) e TF (p=0,527, 

95%IC=-0,483 a 0,928) (Tabela 7). As alterações percentuais não apresentaram diferença 

significante entre grupos (F=1,648, p=0,205) (Tabela 10). Quanto à MLG absoluta, também houve 

efeito do tempo (F=22,470, p<0,001), sem interação entre tempo e intervenção (F=0,851, p=0,434). 

Houve diminuição significante da MLG absoluta em ES (p=0,009, 95%IC=0,336 a 2,269) e INT 

(p<0,001, 95%IC=0,714 a 2,185), sem alteração em TF (p=0,090, 95%IC=-0,120 a 1,594) (Tabela 

7). Na comparação das alterações percentuais entre intervenções, a ANOVA one-way não revelou 

diferença significante (F=0,884, p=0,421) (Tabela 10). 

 

Tabela 7. Variáveis antropométricas nos momentos pré e pós nas diferentes intervenções 

Variável 
ES TF INT 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

MC (kg) 97,5±3,9 94,2±4,1* 91,2±3,5 89,5±3,6 95,9±3,0 91,6±3,1* 

IMC (kg/m²) 36,3±0,8 35,0±1,0* 34,5±0,7 33,9±0,9 35,8±0,6 34,2±0,7* 

MG (%) 45,4±1,4 44,6±2,8 44,3±2,0 44,1±1,8 45,2±1,6 44,2±1,8* 

MG (kg) 44,3±6,0 42,3±8,6 40,6±6,8 39,6±6,4 43,6±7,6 40,6±7,6* 

MLG (%) 54,7±1,4 55,4±2,8 55,7±2,0 55,9±1,8 54,8±1,6 55,8±1,8* 

MLG (kg) 53,2±5,4 51,9±6,2* 50,6±6,1 49,9±5,9 52,4±6,8 50,9±6,6* 

PC (cm) 101,9±2,8 98,4±2,8* 103,9±2,4 100,2±2,5* 105,2±2,1 99,8±2,1* 

RCE 0,62±0,05 0,60±0,06* 0,64±0,05 0,62±0,04* 0,65±0,04 0,61±0,05* 

MC: massa corporal; IMC: índice de massa corporal; MG: massa gorda; MLG: massa livre de 

gordura; PC: perímetro de cintura; RCE: relação cintura-estatura; *: p≤0,05 vs. Pré 

 

Perfil cardiometabólico 

 

 Para PAS, a ANOVA revelou efeito do tempo (F=21,226, p<0,001) e interação entre tempo 

e intervenção (F=6,820, p=0,003). Houve diminuição significante no ES (p<0,001, 95%IC=0,036 a 

0,082) e no INT (p=0,046, 95%IC=0,000 a 0,035), sem alteração no TF (p=0,680, 95%IC=-0,016 a 

0,025). Entre grupos, os resultados foram diferentes somente na condição pré entre os grupos ES e 

TF (p=0,035, 95%IC=0,003 a 0,100), sem diferenças nas demais comparações (Tabela 8). Na 

comparação das alterações percentuais entre intervenções, a ANOVA one-way revelou diferença 

significante (F=6,435, p=0,004). O grupo ES apresentou maiores reduções percentuais em relação 

ao TF (p=0,003, 95%IC=3,3865 a 20,0579) e ao INT (p=0,031, 95%IC=0,5944 a 16,2709), não 

sendo observada diferentes entre TF e INT (Tabela 10). 
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 Na PAD, houve efeito do tempo (F=14,116, p=0,001), sem interação entre tempo e 

intervenção (F=2,836, p=0,070). Diminuição significante foi observada em ES (p=0,001, 

95%IC=0,024 a 0,080), sem alteração em TF (p=0,360, 95%IC=-0,013 a 0,036) e em INT 

(p=0,124, 95%IC=-0,005 a 0,038) (Tabela 8). Na comparação entre alterações percentuais, o teste 

de Kurskal-Wallis não revelou diferença significante entre as intervenções (χ2

 Para PAM, houve efeito do tempo (F=20,735, p<0,001) e interação entre tempo e 

intervenção (F=5,126, p=0,010). Houve diminuição significante no ES (p<0,001, 95%IC=0,032 a 

0,078), tendência estatística de diminuição no INT (p=0,057, 95%IC=0,000 a 0,035), sem alteração 

no TF (p=0,419, 95%IC=-0,012 a 0,029). Entre grupos, somente houve tendência estatística de 

diferença significante entre ES e TFM no momento pré-intervenção (p=0,058, 95%IC=-0,001 a 

0,094) (Tabela 8). Na comparação das alterações percentuais, o teste de Kurskal-Wallis revelou 

diferença significante (χ

(2)=4,468, p=0,102) 

(Tabela 11). 

2(2)=7,273, p=0,026) entre as intervenções. O grupo ES apresentou maiores 

reduções percentuais em relação ao INT (χ 2

 Na GLIC, a amostra analisada foi de 42 voluntárias (ES=11, TF=13, INT=18). A ANOVA 

revelou efeito do tempo (F=52,957, p<0,001), sem interação entre tempo e intervenção (F=0,387, 

p=0,682). Houve diminuição significante em ES (p<0,001, 95%IC=0,032 a 0,101), TF (p<0,001, 

95%IC=0,041 a 0,104) e INT (p<0,001, 95%IC=0,028 a 0,082) (Tabela 8). Na comparação entre 

alterações percentuais, o teste de Kurskal-Wallis não revelou diferença significante entre as 

intervenções (χ

=-13,221, p=0,032), não sendo observada diferença nas 

demais comparações por pares (Tabela 11). 

2

 No TG, a amostra analisada foi de 43 voluntárias (ES=11, TF=13, INT=19). Não houve 

efeito do tempo (F=0,205, p=0,653) e nem interação entre tempo e intervenção (F=0,246, p=0,783) 

(Tabela 8). Na comparação entre alterações percentuais, o teste de Kurskal-Wallis não revelou 

diferença significante entre as intervenções (χ

(2)=0,681, p=0,711) (Tabela 11). 

2

 Para TMR, não houve efeito do tempo (F=0,713, p=0,403) nem interação entre tempo e 

intervenção (F=1,959, p=0,154) (Tabela 8). Na comparação das alterações percentuais, o teste de 

Kurskal-Wallis revelou diferença significante (χ

(2)=0,271, p=0,873) (Tabela 11). 

2(2)=9,424, p=0,009) entre as intervenções. O 

grupo INT apresentou redução percentual na TMR com diferença em relação ao ES (χ 2=13,392, 

p=0,018) e tendência estatística de diferença em relação ao TF (χ2

 

=10,568, p=0,059), não sendo 

observada diferença entre ES e TF (Tabela 11). 

Tabela 8. Variáveis cardiovasculares e metabólicas nos momentos pré e pós nas diferentes 

intervenções 
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Variável 
ES TF INT 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

PAS 

(mmHg) 
137,6±4,6 120,1±4,1* # 121,0±4,1 119,8±3,6 127,4±3,5 122,2±3,1* 

PAD 

(mmHg) 
87,6±3,0 77,8±2,8* 79,3±2,6 77,4±2,5 84,1±2,3 80,7±2,2 

PAM 

(mmHg) 
104,3±16,2 91,9±14,9* 93,2±9,0 91,5±9,8 98,5±8,5 94,6±6,1 

GLIC 

(mg/dl) 
112,0±19,0 95,3±9,4* 109,0±13,6 91,8±6,2* 112,4±16,8 98,3±7,9* 

TG 

(mg/dl) 
130,5±80,7 140,1±95,7 149,4±55,3 138,2±66,4 163,4±73,5 165,6±102,5 

TMR 

(kcal) 

1680,1± 

254,0 

1709,2± 

269,8 

1702,8± 

311,3 

1733,9± 

235,0 

1746,1± 

340,1 

1565,4± 

447,6 

PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; PAM: pressão arterial média; *: 

p≤0,05 vs. pré; #

 

: p≤0,05 vs. pré TF 

Adipocinas 

 

 Na análise da LEP, observou-se efeito do tempo (F=6,021, p=0,018), sem interação entre 

tempo e intervenção (F=0,120, p=0,887). Houve redução significante somente em INT (p=0,055, 

95%IC=-0,002 a 0,191), sem diferença em ES (p=0,189, 95%IC=-0,043 a 0,210) e TF (p=0,297, 

95%IC=-0,054 a 0,171) (Tabela 9). Na comparação entre alterações percentuais nas diferentes 

intervenções, a ANOVA one-way não revelou diferença (F=0,078, p=0,925) (Tabela 10). 

 Para ADIPO, não foi observada efeito do tempo (F=1,092, p=0,302) e nem interação entre 

tempo e intervenção (F=0,280, p=0,757) (Tabela 9). Na comparação entre as alterações percentuais 

observadas nas diferentes intervenções, o teste de Kruskal Wallis também não revelou diferença 

significante (χ2

 Em L/A, observou-se efeito do tempo (F=9,498, p=0,004), sem interação entre tempo e 

intervenção (F=0,111, p=0,895). Diminuição significante foi observada somente em ES (p=0,059, 

95%IC=-0,005 a 0,272), tendência estatística de diminuição em INT (p=0,073, 95%IC=-0,009 a 

0,202), sem diferença em TF (p=0,123, 95%IC=-0,027 a 0,219) (Tabela 9). Na comparação entre 

alterações percentuais nas diferentes intervenções, a ANOVA one-way não revelou diferença 

(F=0,169, p=0,845) (Tabela 10). 

(2)=1,072, p=0,585) (Tabela 11). 
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Tabela 9. Adipocinas nos momentos pré e pós nas diferentes intervenções 

Variável 
ES TF INT 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

LEP 

(ng/ml) 
57,5±31,5 51,6±28,0 57,8±30,2 50,8±27,7 65,1±29,7 54,8±34,6* 

ADIPO 

(μg/ml) 
2,3±0,8 2,7±1,0 2,0±0,8 2,2±1,1 2,3±0,7 2,6±2,1 

L/A 28,6±19,6 21,8±15,7* 31,1±16,5 26,1±14,5 30,4±12,7 25,8±15,3 

 LEP: leptina; ADIPO: adiponectina; L/A: razão leptina-adiponectina *: p≤0,05 vs. pré 

 

Tabela 10. Delta percentual (∆%) e taman ho d o efeito ( d) entre os momentos pré e pós nas 

diferentes intervenções - variáveis com distribuição paramétrica (média±desvio-padrão) 

Variável 
ES TF INT 

∆% d ∆% d ∆% d 

MC -3,7±6,1 0,85 -1,8±2,2 0,49 -4,4±5,3 1,44 

IMC -3,7±6,1 1,62 -1,8±2,2 0,86 -4,4±5,3 2,67 

MG (%) -1,7±4,1 0,54 -0,5±1,3 0,11 -2,3±2,9 0,68 

MLG (%) 1,3±3,2 0,54 0,4±1,0 0,11 1,9±2,5 0,68 

MLG -2,6±3,1 0,24 -1,4±1,9 0,12 -2,7±3,3 0,21 

PC -3,5±4,4 1,25 -3,4±3,8 1,54 -5,1±5,0 2,57 

RCE -3,5±4,4 0,40 -3,4±3,8 0,40 -5,1±5,0 1,00 

PAS -12,6±8,9* 0,69 # -0,5±9,8 0,11 -3,8±6,6 0,53 

LEP -6,3±47,1 0,19 -5,3±40,9 0,23 -10,8±41,3 0,35 

L/A -18,1±39,4 0,35 -10,5±41,9 0,30 -8,9±44,9 0,36 

MC: massa corporal; IMC: índice de massa corporal; MG: massa gorda; MLG: massa livre de 

gordura; PC: perímetro de cintura; RCE: relação cintura-estatura; PAS: pressão arterial sistólica; 

PAD: pressão arterial diastólica; PAM: pressão arterial média; LEP: leptina; L/A: razão leptina-

adiponectina *: p≤0,05 vs. TF; #

 

: p≤0,05 vs. INT; negrito: d classificado como grande ou muito 

grande (Hopkins, 2002). 

Tabela 11. Delta percentual (∆%) e taman ho d o efeito ( d) entre os momentos pré e pós nas 

diferentes intervenções - variáveis com distribuição não-paramétrica (mediana[intervalo 

interquatil]) 
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Variável 
ES TF INT 

∆% d ∆% d ∆% d 

iVO2 0,0[14,3] máx 0,65 14,3[5,6] 1,22 14,3[16,1] 1,45 

MG -6,2[19,8] 0,33 -2,3[3,2] 0,15 -5,1[10,1] 0,38 

TMR 6,2[6,6]* 0,11 3,3[10,2] 0,10 -5,1[15,0] 0,53 

PAD -11,5[16,6] 0,82 -5,4[11,7] 0,20 -6,9[12,1] 0,39 

PAM -10,3[12,5]* 0,76 -4,8[16,0] 0,19 -5,7[8,9] 0,47 

GLIC -16,0[12,8] 0,88 -19,4[13,1] 1,26 -14,1[21,1] 0,84 

TG -2,4[27,8] 0,12 1,2[34,0] 0,20 0,7[46,3] 0,03 

ADIPO 17,7[32,0] 0,43 -7,8[77,7] 0,25 1,2[72,3] 0,53 

iVO2máx: intensidade do VO2

 

máx; MG: massa gorda; TMR: taxa metabólica de repouso; PAD: 

pressão arterial diastólica; PAM: pressão arterial média; GLIC: glicemia; TG: triacilglicerol; 

ADIPO: adiponectina; *: p≤0,05 vs. INT; negrito: d classificado como grande ou muito grande 

(Hopkins, 2002). 

Nível de atividade física 

 

 Com base na quantidade de participantes distribuídas nas diferentes classificações do IPAQ, 

a taxa de voluntárias com nível satisfatório de atividade física (ativas e muito ativas) aumentou em 

todos os grupos. No grupo INT, a quantidade de voluntárias com nível de atividade física 

satisfatório aumentou de 5 para 14, representando um aumento de 180,2%. No TF, aumentou de 3 

para 11, correspondendo a um aumento de 267,3%. No ES, foi de 4 para 7, o que equivaleu a um 

aumento de 74,7%. 

 

Síntese dos resultados 

 

 A tabela 12 sintetiza os resultados significantes observados nas variáveis analisadas, 

considerando-se as três intervenções. 

 

Tabela 12. Alterações observadas nas variáveis analisadas nas três intervenções 

Variável ES TF INT 

Aptidão 

Cardiorrespiratória 

VO2 - máx ↑ ↑ 

mVO2 - máx ↑ ↑ 

iVO2 ↑ máx ↑ ↑ 
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Antropometria 

e composição corporal 

MC ↓ - ↓ 

IMC ↓ - ↓ 

MG (%) - - ↓ 

MG (Kg) ↓ - # ↓ 

MLG (%) - - ↑ 

MLG (Kg) ↓ - ↓ 

PC ↓ ↓ ↓ 

RCE ↓ ↓ ↓ 

Perfil cardiometabólico 

PAS ↓ - ↓ 

PAD ↓ - - 

PAM ↓ - ↓

GLIC 

# 

↓ ↓ ↓ 

TG - - - 

TMR - - - 

Adipocinas 

LEP - - ↓ 

ADIPO - - - 

L/A ↓ - ↓# 

VO2máx: consumo máximo de oxigênio relativo à massa corporal total; mVO2máx: consumo 

máximo de oxigênio relativo à massa livre de gordura; iVO2máx: intensidade correspondente ao 

consumo máximo de oxigênio; MC: massa corporal; IMC: índice de massa corporal; MG: massa 

gorda; MLG: massa livre de gordura; PC: perímetro de cintura; RCE: relação cintura-estatura; PAS: 

pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; PAM: pressão arterial média; GLIC: 

glicemia; TG: triacilglicerol; TMR: taxa metabólica de repouso; LEP: leptina; ADIPO: 

adiponectina; L/A: razão leptina-adiponectina; ↑: aumento significante; ↓: diminuição significante; 
#

 

↓: tendência estatística de diminuição; -: sem alteração significante 

DISCUSSÃO 

 

 Este estudo teve como hipótese que as três intervenções produziriam resultados benéficos 

relacionados à saúde da população investigada, proporcionando alterações clínicas e 

significativamente relevantes em todas as variáveis analisadas, porém em magnitudes diferentes. 

Nossa hipótese foi parcialmente confirmada. No melhor de nosso conhecimento, são escassos 

estudos de longo prazo analisando os efeitos do TF em pessoas com obesidade, sobretudo 

comparando esse tipo de intervenção com a terapia INT (padrão-ouro) e com um programa de ES. 
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 Nosso principal achado foi que a terapia INT se destacou por apresentar efeitos positivos 

sobre uma quantidade maior de variáveis, além de menor taxa de evasão ao longo do período de 

intervenção. 

 

Aptidão cardiorrespiratória (VO2

 

máx) 

 O VO2máx aumentou de maneira significante somente nos grupos que foram submetidos ao 

programa de treinamento físico (TF e INT), sem alterações no ES. Essa afirmação vale tanto para o 

VO2máx relativo à massa corporal, como à massa livre de gordura (mVO2

 Melhorar a aptidão cardiorrespiratória de pessoas com obesidade é interessante pois, a baixa 

aptidão cardiorrespiratória está associada ao aumento do risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e metabólicas e a altas taxas de mortalidade em sujeitos sobrepesados e obesos, 

sendo que o seu aprimoramento altera o paradoxo da obesidade, ou seja, pessoas com elevada 

aptidão cardiorrespiratória, mesmo que sobrepesadas ou obesas, apresentam redução na taxa de 

mortalidade (Wei et al., 1999; McAuley et al., 2010; Barry et al., 2014; McAuley et al., 2016). 

Além disso, estudo prévio do nosso grupo (Sanches et al., 2016) observou correlação negativa 

moderada entre a aptidão cardiorrespiratória e a leptinemia de obesos, ou seja, o aprimoramento do 

VO

máx). Esses resultados 

eram esperados, pois a principal, se não a única, intervenção que proporciona aumentos expressivos 

nessa variável é o treinamento físico, sobretudo quando a sessão de treino inclui exercícios aeróbios 

(Wilson et al., 2012). Embora esperava-se aumento na quantidade de voluntárias com nível 

satisfatório de atividade física no grupo ES, o que de fato aconteceu, em consequência das 

informações compartilhadas ao longo do período de intervenção, a proporção de aumento no 

número de voluntárias ativas e muito ativas nesse grupo foi de 74%, enquanto que em TF e INT foi 

de 267 e 180%, respectivamente, dados que ajudam a explicar nossos resultados. De fato, como 

demonstrado por Church et al. (2007), as adaptações na aptidão cardiorrespiratória de mulheres 

sobrepesadas e obesas apresentam uma relação de dose-dependência com o volume semanal de 

atividade física. Como o ES contou com apenas um encontro direcionado especificamente às 

discussões sobre exercício físico, é possível que uma maior ênfase nessa temática possa 

proporcionar melhores resultados sobre o nível de atividade física e, consequentemente, a aptidão 

cardiorrespiratória, mas essa hipótese requer investigações futuras. 

2

 Além dos resultados observados no VO

max pode estar associado à diminuição da resistência à leptina e à melhora do perfil 

inflamatório nessa população. 

2máx, a iVO2máx, indicativo de potência aeróbia, 

aumentou em todos os grupos, indicando melhora na aptidão neuromuscular e economia de 
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movimento. Considerando que a aptidão neuromuscular exerce influencia sobre a capacidade para 

realização de tarefas cotidianas (Hunter et al., 1995; Brill et al., 2000) e sobre a percepção de 

obesos acerca das dificuldades físicas (He e Baker, 2004), esses resultados são interessantes do 

ponto de vista funcional e sinalizam que, mesmo sem a intervenção direta baseada em exercícios 

físicos, como a oferecida ao grupo ES, a educação do paciente obeso pode impactar positivamente a 

aptidão funcional. 

 É importante destacar que, apesar dos aumentos estatisticamente significantes observados no 

VO2

 

máx nos grupos TF e INT, as médias observadas no momento pós-intervenção em ambos os 

grupos foram classificadas apenas como "regular", segundo parâmetros brasileiros que incluem as 

seguintes classificações relativizadas à idade e ao sexo: muito fraca, fraca, regular, boa e excelente 

(Herdy e Caixeta, 2016). 

Antropometria e composição corporal 

 

 Como esperado, a terapia INT promoveu alterações positivas em todas as variáveis 

antropométricas investigadas, proporcionando diminuição na MC, no IMC, na MG relativa e 

absoluta, na MLG relativa, no PC e na RCE. Esses achados confirmam os resultados de estudos 

prévios (Bischoff et al., 2012; Sanchez et al., 2016; Leite et al., 2017) e corroboram o que a 

literatura sugere como "padrão-ouro" para tratamento da obesidade (Jensen et al., 2014; Tsigos et 

al., 2008; ABESO, 2016). 

 Na intervenção ES, os resultados revelaram efeito positivo sobre diversas variáveis 

antropométricas na amostra que permaneceu até o final da intervenção. Como observado nos 

resultados, o percentual de voluntárias com nível satisfatório de atividade física no grupo ES 

aumentou 74%, o que pode ter auxiliado, em parte, na redução das medidas antropométricas. Além 

disso, embora não tenham sido registrados os procedimentos específicos adotados por cada 

voluntária ao longo do período de intervenção, no qual objetivou-se a perda de peso, é possível que 

as informações compartilhadas através dos encontros tenham motivado atitudes relacionadas à 

mudança de comportamento, principalmente no que se refere à adoção de um padrão alimentar mais 

saudável e ao nível de atividade física. Isso é uma hipótese que precisa ser confirmada em estudos 

futuros. 

 Em um estudo que considerou os resultados de 35 revisões sistemáticas e metanálises 

(contemplando 360 estudos, no total), Lagger et al., (2010) observaram que 64% dos estudos 

mostraram efeitos positivos relacionados a programas baseados em educação do paciente obeso 

(semelhante ao grupo ES), corroborando os achados do presente. É importante ressaltar que, embora 
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o ES tenha apresentado efeito positivo sobre algumas variáveis antropométricas, a taxa de evasão ao 

longo do período de intervenção foi elevada (58%), o que classifica a estratégia como eficaz para 

perda de peso para quem permanece até o final, porém a taxa de pacientes que completam a 

intervenção é pequena (~42% dos usuários). Cabe destacar que o grupo ES foi informado 

inicialmente que haveria, como contrapartida, a possibilidade de participação no grupo INT no ano 

subsequente para todas as voluntárias que completassem o período de intervenção. Este fato pode 

ter influenciado a adesão das participantes desse grupo, que poderia ter sido ainda menor, caso não 

houvesse a referida contrapartida para o grupo. Ademais, a baixa frequência de encontros 

(palestras) pode ter contribuído para a desistência de muitas voluntárias, tendo em vista que outro 

estudo que usou formato semelhante de intervenção, porém, com frequências maiores no início da 

intervenção, observou baixa taxa de desistência (~16%) após 6 meses de tratamento (Minniti et al. 

2007). 

 Já o TF proporcionou diminuição apenas no PC e na RCE, sem alterações na MC e na MG. 

Embora alguns estudos prévios tenham observado efeito positivo do treinamento funcional sobre 

variáveis antropométricas e composição corporal de mulheres sobrepesadas na pós-menopausa 

(Neves et al., 2014; Neves et al., 2017), grande parte da literatura mostra que intervenções baseadas 

em treinamento físico isolado em sujeitos obesos são pouco ou não eficazes para o emagrecimento 

(Swift et al., 2014; Johns et al., 2014). Porém, mesmo sem observar perda de peso, estudos sugerem 

que o treinamento físico é capaz de reduzir a gordura visceral (Verheggen et al., 2016), fato que foi 

confirmado no presente. Cabe salientar que a obesidade abdominal é considerada um fator de risco 

isolado para morbidade e morte (Ekelund et al., 2015), sobretudo pelo sua ação endócrina 

relacionada à imunomodulação e perfil inflamatório, portanto as reduções do PC e da RCE são 

interessantes, haja visto serem indicadores antropométricos bem aceitos para estimar a obesidade 

abdominal (Roriz et al., 2014). 

 Todavia, diante da baixa eficácia do TF em promover alterações positivas sobre variáveis 

antropométricas e composição corporal, além da alta taxa de evasão ao longo do período de 

intervenção (50%), sua associação a intervenções de Nutrição, Psicologia e Fisioterapia se faz 

necessária, sobretudo em uma abordagem interdisciplinar. 

 Cabe ressaltar que, apesar da redução estatisticamente significante da MC observada em 

INT e ES, os percentuais de redução não atingiram 5-10% da MC inicial, meta recomendada pela 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 2000) e outras entidades. 

 

Perfil cardiometabólico 
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 O grupo ES apresentou reduções em todas as medidas da PA (sistólica, diastólica e média). 

Já no grupo INT observou-se redução somente na PAS e no grupo TF não houve alterações 

significantes entre os momentos pré e pós-intervenção. Embora reduções significantes da PA sejam 

esperadas em programas de exercício físico (Cornelissen e Smart, 2013), a responsividade parece 

aumentar em pessoas com valores basais maiores (Pescatello et al., 2004). No presente estudo, os 

valores absolutos basais da PA do grupo ES foram superiores aos observados nos demais grupos, 

inclusive, apresentando diferença estatística em relação ao TF na PAS, o que pode justificar, pelo 

menos em parte, os resultados. Em estudo prévio conduzido pelo nosso grupo de pesquisa (Aguiar 

et al., 2017) que utilizou protocolo de treinamento concorrente (força + aeróbio) parcialmente 

semelhante ao protocolo do presente, porém em mulheres sobrepesadas e hipertensas, foram 

observadas reduções significantes tanto na PAS como na PAD, confirmando a ideia de que maiores 

valores iniciais de PA aumentam a responsividade dessa variável ao treinamento físico. 

 Além disso, embora não tenham sido observadas reduções significantes na PA no grupo TF, 

o valor médio observado no momento pós-intervenção encontrou-se dentro da zona de normalidade, 

segundo as classificações atuais para essa variável (Whelton et al., 2018), o que não foi observado 

na PAS avaliada no mesmo momento em ES e INT, apesar da redução significante observada nessa 

variável nesses dois grupos. 

 Considerando o elevado risco de evento cardiovascular associado à obesidade (Sowers, 

2003; Lavie et al., 2009), manter os valores de PA dentro ou próximo à zona de normalidade é 

interessante para diminuir esse risco. No presente estudo, todas as intervenções proporcionaram 

efeitos interessantes nesse sentido. Cabe ressaltar que uma limitação do presente foi a ausência de 

controle sobre o uso de medicamentos com potencial influência sobre a PA na amostra, o que limita 

as conclusões sobre a eficácia isolada das diferentes intervenções. Além disso, o método de análise 

dessa variável não contou com a monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA), mas sim 

com aferição pontual da PA. 

 A GLIC apresentou reduções significantes em todas as intervenções. Os valores médios 

iniciais apresentavam classificação em zona de intolerância à glicose (entre 100 e 125 mg/dL) e, ao 

final da intervenção, todos os grupos apresentaram média dentro da classificação desejável (<100 

mg/dL) (American Diabetes Association, 2019). 

 Valores elevados da GLIC em jejum estão associados ao desenvolvimento de complicações 

cardiovasculares (Stirban e Tschoepe, 2008) e cerebrovasculares (Tanne, 2008), além de desordens 

neurológicas e demências (Bogush et al., 2017), sobretudo em pessoas obesas. Assim, reduzir a 

GLIC e auxiliar na manutenção dessa variável dentro dos níveis de normalidade é fundamental para 

reduzir o risco de comorbidades associadas à obesidade. 
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 A literatura mostra que reduções na obesidade abdominal são importantes para o controle 

glicêmico (Lee e Aronne, 2007), o que ajuda a entender os resultados observados nos três grupos. 

Além disso, modesta perda na MC de 5 a 10% pode contribuir substancialmente para melhora da 

sensibilidade à insulina e para o controle da GLIC (Jensen et al., 2014), o que pode explicar os 

resultados nos grupos ES e INT, embora as reduções percentuais na MC tenham sido pequenas (-3,7 

e -4,4% para ES e INT, respectivamente). Características como o aumento do nível de atividade 

física e da aptidão cardiorrespiratória também estão associadas a menores níveis de GLIC (Hu et al., 

2001; Juraschek et al., 2015), o que também pode ajudar a explicar os resultados encontrados em 

INT e TF. Cabe ressaltar que, assim como na PA, a principal limitação do presente estudo foi a 

ausência de controle sobre o uso de medicamentos com potencial influência sobre a GLIC na 

amostra, limitando conclusões mais aprofundadas acerca da eficácia isolada das intervenções sobre 

essa variável. 

 Já o TG não apresentou alteração significante em nenhuma das intervenções. Apesar dos 

valores basais não apresentarem diferença estatística entre grupos, o grupo INT foi o único a 

apresentar média basal acima dos valores recomendados para o TG sanguíneo (>150mg/dL) e, 

embora a mudança no estilo de vida incluindo o aumento nos níveis de atividade física, alimentação 

saudável e perda de peso seja conduta recomendável para tratamento das dislipidemias (Catapano et 

al. 2016), o modelo de intervenção adotado no grupo INT não proporcionou mudanças nessa 

variável. Cabe ressaltar que uma importante limitação do presente estudo foi a ausência de controle 

sobre o uso de medicamentos com influência sobre o perfil lipídico. 

 Apesar dos resultados não confirmarem a hipótese inicial e serem preocupantes do ponto de 

vista clínico, sobretudo no grupo INT (TG basal >150mg/dL), estudos prospectivos têm sugerido 

que níveis de TG em jejum são menos sensíveis em relação aos níveis de TG sem jejum para 

predizer o risco de doença arterial coronariana, evento cardiovascular e mortalidade (Bansal et al., 

2007; Nordestgaard et al., 2007). Assim, sugere-se a realização de estudos semelhantes ao presente, 

porém com análise do TG sem jejum. 

  

Adipocinas 

 

 Como esperado, em virtude dos efeitos do acúmulo excessivo de tecido adiposo, os valores 

médios de LEP se apresentaram elevados no momento pré-intervenção em todos os grupos. Após 

30 semanas, as médias de LEP foram reduzidas em todos os grupos, porém atingindo significância 

estatística somente em INT. Mesmo diante da redução nas médias da LEP, as médias finais 

permaneceram elevadas (>40ng/ml), caracterizando um quadro de hiperleptinemia, resistência à 
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LEP e inflamação subclínica ou de baixo grau, perfil comumente observado em pessoas com 

obesidade (Sanches et al., 2018). 

 A literatura tem sugerido que reduções expressivas na LEP são possíveis diante do aumento 

do nível de atividade física (Esteghamati et al., 2010; Henson et al., 2013), do aumento do VO2

 Em TF, apesar do expressivo aumento no nível de atividade física e no VO

máx 

(Sanches et al., 2018) e da redução na MC (van Gemert et al., 2016), fato que explica os resultados 

observados em INT, uma vez que somente nesse grupo foram observadas alterações em todas essas 

variáveis. 

2máx, a MC não 

se alterou, o que pode explicar, pelo menos em parte, os efeitos da intervenção sobre a LEP, 

considerando sua redução média (-5,3%), porém sem significância estatística. Ademais, apesar do 

aumento significante no VO2máx, o valor médio observado no momento pós-intervenção 

encontrou-se em classificação regular segundo os atuais parâmetros nacionais (Herdy e Caixeta, 

2016) e, considerando o modelo de regressão aplicado em estudo previamente publicado pelo nosso 

grupo de pesquisa (Sanches et al., 2018), para um VO2máx próximo de 31mL.Kg.min-1

 Já em ES, embora a MC tenha sido reduzida de forma significante, o percentual de aumento 

de sujeitos com nível satisfatório de atividade física foi menor em relação a INT e TF e o VO

, a LEP fica 

próxima de 50ng/mL, valores próximos ao observados em TF após a intervenção. Cabe ressaltar 

que o grupo TF não recebeu nenhum tipo de orientação/intervenção relacionada ao comportamento 

alimentar e esse aspecto pode exercer influência sobre os níveis circulantes de LEP. 

2máx 

não se alterou entre os momentos pré e pós-intervenção, fatos que também podem explicar a 

ausência de significância estatística na LEP, apesar da diminuição observada na média. 

Especificamente sobre o VO2

 De forma indireta, nossos dados sugerem que reduções significantes na LEP em longo prazo 

só são possíveis através de intervenções que promovam, de forma concomitante, redução na MC, 

aumento do nível de atividade física e do VO

máx, a média final encontrou-se em classificação fraca (Herdy e 

Caixeta, 2016) e, considerando os achados de Sanches et al. (2018), baixos níveis de aptidão 

cardiorrespiratória podem predizer altos níveis de LEP em mulheres com obesidade. 

2

 A ADIPO apresentou aumentos médios em todos os grupos, porém sem significância 

estatística. Embora todas as intervenções tenham contribuído para observação de ligeiros aumentos 

nas médias da ADIPO, os valores finais dessa variável ainda permaneceram baixos, caracterizando 

um estado de hipoadiponectinemia (<4μg/ml) (Kumada et al., 2003; Di Chiara et al., 2012). Di 

Chiara et al. (2012) sugerem que a hipoadiponectinemia induzida, sobretudo, pela obesidade 

abdominal, pode ser um dos principais antecedentes de alterações vasculares e de distúrbios 

metabólicos, pois os efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes e antiaterogênicos da ADIPO servem 

máx, sendo que, no presente, isso só ocorreu em INT.  
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como fator de proteção contra o desenvolvimento de desordens cardiometabólicas, desde que sua 

concentração sanguínea esteja em condições de normalidade (Jamar et al., 2017). No presente, 

embora a obesidade abdominal tenha sido reduzida em todos os grupos, essas reduções não foram 

suficientes para elevar de forma considerável a ADIPO. 

 Em estudo previamente publicado pelo nosso grupo (Sanches et al., 2016), a terapia INT 

com formato semelhante à aplicada no presente também proporcionou redução ponderal, do PC, da 

LEP e aumento no VO2

 Embora a atividade física seja bem recomendada para melhora do perfil inflamatório, 

prevenção e tratamento das comorbidades associadas à obesidade, as respostas da ADIPO frente à 

atividade física ainda não estão totalmente claras. Em recente estudo de revisão, Nurnazahiah et al. 

(2016) verificaram aumento nos níveis de ADIPO em apenas 6 de 12 estudos analisados 

envolvendo intervenção baseada em exercício físico. No presente, embora todos os grupos tenham 

observado aumento na quantidade de voluntárias com nível satisfatório de atividade física, sendo 

que dois dos grupos receberam intervenções baseadas em exercício físico (TF e INT), a ADIPO não 

se alterou, corroborando parte dos estudos citados na revisão supramencionada. Ademais, outro 

estudo recente verificou efeitos positivos do exercícios físico sobre a ADIPO somente em 

programas de exercício aeróbio, não verificando efeitos significantes provenientes do treinamento 

combinado (Becic et al., 2018). 

máx, porém sem promover alterações na ADIPO de mulheres com 

obesidade. A principal diferença entre os estudos é que no presente, os níveis de ADIPO após a 

intervenção permaneceram em zona de hipoadiponectinemia, enquanto que em Sanches et al. 

(2016), a média pós se apresentou normal (~6μg/mL). 

 A redução da obesidade abdominal também tem sido sugerida como importante estratégia 

para aumento dos níveis de ADIPO, pois, de acordo com Gariballa et al., (2019), quanto maior a 

quantidade de tecido adiposo visceral, menor é a adiponectinemia. Porém, as reduções na PC e na 

RCE observadas no presente não foram suficientes para modificar a ADIPO nos três grupos, sendo 

que as médias observadas no momento pós-intervenção no presente estudo (~2μg/mL) são menores 

do que as observadas em mulheres com PC semelhante (~5,8μg/mL) (Gariballa et al., 2019). Esse 

fato é preocupante e reforça a magnitude da complexidade da obesidade e de seu tratamento. Cabe 

ainda ressaltar que, apesar das reduções significantes na PC e na RCE, os valores médios 

observados no momento pós-intervenção (>0,50) em todos os grupos ainda caracterizam quadro de 

obesidade abdominal com consequente risco cardiometabólico elevado (Browning et al., 2010). 

 Cabe ressaltar que a hiperleptinemia, além de proporcionar aumento no risco cardiovascular 

e metabólico, gera disfunções no processo de produção de ADIPO (Sanches et al., 2014), fato que 
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justifica os resultados encontrados nessa variável, considerando os elevados níveis de LEP 

observados em todos os grupos, independentemente da diminuição significante da LEP em INT. 

 Contudo, outro aspecto que precisa ser observado é que alguns estudos têm sugerido que a 

razão L/A possa ser um marcador mais efetivo de risco cardiometabólico em obesos do que a LEP 

ou a ADIPO analisadas isoladamente (López-Jaramillo et al., 2014). No presente, a razão L/A 

reduziu de forma significante em ES e apresentou tendência estatística de diminuição em INT, sem 

alterações com significância estatística em TF. Esses dados reforçam a necessidade da adoção de 

intervenções interdisciplinares no tratamento da obesidade, sobretudo quando o foco se dá sobre a 

melhora do perfil inflamatório dessa população. Porém cabe destacar que, mesmo diante desses 

resultados, a razão L/A se apresentou aumentada no momento pós-intervenção em todos os grupos.  

  

Nível de atividade física 

 

 O nível de atividade física aumentou em todos os grupos, considerando a quantidade de 

voluntárias classificadas como ativas e muito ativas, fato que já era esperado em TF e INT, e que 

pode justificar boa parte dos resultados observados nas demais variáveis, sobretudo na aptidão 

cardiorrespiratória. Embora o grupo ES não tenha participado de intervenções que envolvessem 

exercícios físicos de forma direta, as informações compartilhadas através dos encontros podem ter 

contribuído para aumentar a quantidade de voluntárias com nível satisfatório de atividade física no 

grupo, fato que mostra interessante potencial de intervenções baseadas na educação do paciente 

obeso em promover mudança de comportamento que favoreça a adoção de hábitos saudáveis. 

 Considerando que a inatividade física tem sido apontada como uma das principais causas de 

morte por fator de risco no mundo (WHO, 2009), e que pessoas inativas ou irregularmente ativas 

somam mais de 55% da população brasileira (Brasil, 2019), aumentar o nível de atividade física 

pode contribuir substancialmente para evitar morte prematura em pessoas com obesidade, sobretudo 

por considerar que a obesidade por si só também está na lista dessas causas de morte. Além disso, 

mulheres obesas com elevado nível de atividade física apresentam menores taxas de evento 

cardiovascular, comparáveis a mulheres não obesas (Broekhuizen et al., 2011). 

 

Limitações 

 

 Nossos resultados, obviamente, devem ser interpretados à luz de algumas limitações. A 

principal limitação desse estudo foi a grande taxa de evasão na amostra total (~44%) durante o 

período de intervenção, especialmente em ES e TF. No entanto, a taxa de desistência geral foi 
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similar ou menor em relação às taxas observadas em estudos prévios do nosso grupo que adotaram 

intervenção de longa duração em pessoas com obesidade (Sanches et al. 2016; Leite et al. 2017). 

Especificamente em ES, como já mencionado, a baixa frequência dos encontros pode explicar, pelo 

menos em parte, os resultados, pois o estudo de Minniti et al. (2007) que aplicou terapia similar, 

porém com maior frequência no início da intervenção, observou menores taxas de evasão (~16%) 

após 6 meses de tratamento. Já no TF, os resultados corroboram um estudo prévio que envolveu 

brasileiros com obesidade, no qual a taxa de evasão ficou próxima de 50% no grupo submetido a 

programa isolado de treinamento físico (Costa et al. 2009). Destaca-se ainda que estudos mostraram 

que as taxas de evasão de obesos são maiores que as de não obesos em programas de exercício 

físico e outras intervenções para perda de peso (Burgess et al. 2017; Costa et al. 2009). Assim, esse 

é um desafio que requer atenção de investigadores e profissionais que atuam com essa população. 

 Outra importante limitação foi o método usado para avaliação da composição corporal, que 

é duplamente indireto, apesar de apresentar forte correlação com o método padrão-ouro como 

demonstrado no estudo de Segal et al. (1988), que propôs a equação utilizada no presente estudo. 

 Como já mencionado anteriormente, a ausência no controle sobre o uso de medicamentos 

com potencial interferência na PA, na GLIC e no TG também deve ser considerada. Por fim, a 

avaliação do nível de atividade física através de questionário também apresenta limitações e 

questionamentos, apesar de ser um método validado (Matsudo et al., 2001). 

 

CONCLUSÃO 

 

 A partir dos resultados, o presente estudo confirma as recomendações da literatura para 

tratamento da obesidade, revelando um maior potencial da terapia INT em proporcionar alterações 

positivas e estatisticamente significantes em mais variáveis. A terapia INT de longo prazo (30 

semanas) promoveu melhora no VO2

 Estudos futuros devem concentrar foco na análise dos efeitos da junção entre TF e ES sobre 

as adaptações concomitantes na aptidão cardiorrespiratória, na antropometria e nas demais variáveis 

fisiológicas, no intuito de respaldar esse modelo de tratamento como uma opção mais acessível às 

pessoas com obesidade. 

máx e nas variáveis antropométricas analisadas, além de 

melhorar parte das variáveis cardiometabólicas e hormonais. Porém, considerando o elevado custo 

desse tipo de intervenção, além das possíveis dificuldades logísticas, o ES pode ser uma opção 

quando o objetivo for a melhora de variáveis antropométricas e cardiometabólicas, e o TF pode ser 

uma alternativa quando o foco se dá sobre a aptidão cardiorrespiratória de mulheres com obesidade. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS - PUBLICAÇÕES 

 

 Além do trabalho já publicado em data anterior à defesa (16/03/2020), que envolveu os 

efeitos das intervenções sobre a aptidão cardiorrespiratória, as variáveis antropométricas e a 

composição corporal, os resultados observados sobre as demais variáveis apresentadas nessa tese 

serão posteriormente incluídos em mais um artigo científico. Nesse último, o foco se dará sobre os 

efeitos das intervenções no perfil cardiometabólico e inflamatório de mulheres com obesidade. 

 Ademais, considerando que outras variáveis foram analisadas e não incluídas nessa tese, 

pelo menos mais dois artigos científicos serão elaborados com base nos resultados observados 

nessas variáveis adicionais, sendo um relacionado aos efeitos das intervenções sobre insulina, 

HOMA, irisina, clusterina, IGF-1 e BDNF, e outro baseado na correlação VO2

 

máx e as demais 

variáveis bioquímicas analisadas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Venho, através deste, convidá-lo a participar como voluntário a sujeito da pesquisa abaixo 
detalhada: 
 
1 – Título do projeto: ADAPTAÇÕES CARDIORRESPIRATÓRIAS E FISIOLÓGICAS DE 
OBESOS SUBMETIDOS A DIFERENTES INTERVENÇÕES PARA EMAGRECIMENTO: 
COMPARAÇÃO ENTRE TREINAMENTO FÍSICO MULTICOMPONENTE, TERAPIA 
INTERDISCIPLINAR E EDUCAÇÃO EM SAÚDE; 
2– Desenho do estudo e objetivo(s): O presente estudo terá como objetivo Analisar e comparar os 
efeitos do treinamento físico (Educação Física) da terapia interdisciplinar (Educação Física, 
Nutrição, Psicologia e Fisioterapia) e de um programa de Educação em Saúde (palestras sobre 
temas relacionadas às áreas supracitadas) sobre aptidão cardiorrespiratória (aeróbia) e variáveis 
fisiológicas de obesos adultos. 
3 – Descrição dos procedimentos que serão realizados: você será submetido uma intervenção com 
duração de 30 semanas. Através de sorteio, você será direcionado para um dos seguintes grupos: 1. 
Treinamento físico multicomponente, que receberá uma intervenção baseada, exclusivamente, em 
exercícios físicos, combinando exercícios aeróbio e funcionais resistidos, com frequência semanal 
de 3 vezes; 2. Terapia interdisciplinar, que receberá um programa de exercícios físicos idêntico ao 
grupo 1, porém acrescido de intervenção com profissionais das áreas de Nutrição, Psicologia e 
Fisioterapia; 3. Educação em Saúde, que participará de palestras com periodicidade mensal, 
abordando temas referentes a hábitos de vida saudável e mudança de estilo de vida. Todos os 
grupos serão submetidos a avaliações antes, no meio e após o período de intervenção. As avaliações 
contemplarão análises antropométricas, funcionais, cardiovasculares, metabólicas e sanguíneas. 
4 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados: o treinamento será realizado no 
Laboratório Interdisciplinar de Doenças Metabólicas, vinculado ao Grupo de Estudos da Obesidade 
(GEO) da UNIFESP. Os exercícios realizados serão combinados, ou seja, serão contemplados tanto 
exercícios aeróbios, em esteira ou bicicleta ergométrica, como exercícios funcionais resistidos (com 
pesos) em formato de circuito. As sessões de treino serão supervisionadas por profissional de 
Educação Física especializado. As avaliações (descritas no item 3), serão executadas por 
profissionais qualificados e os procedimentos prévios para cada teste serão avisados com 
antecedência. Aos integrantes do grupo 2, serão também oferecidas sessões semanais com 
profissionais Nutricionistas, Psicólogos e Fisioterapeutas. Os integrantes do grupo 3 não 
participarão das intervenções mencionadas acima, nesse tópico. A esses voluntários, serão 
oferecidas palestras mensais contemplando temas relacionados a hábitos saudáveis. As palestras 
serão realizadas no mesmo laboratório ou em outras unidades da UNIFESP/Baixada Santista e as 
datas serão divulgadas com antecedência. 
5 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos: os riscos aos participantes 
dos grupos 1 e 2 são os mesmo inerentes a qualquer intervenção de avaliação/exames e prática de 
exercício físico supervisionada: desconforto muscular agudo, dor muscular de início tardio, lesão de 
ordem músculo-articular, acidentes no manuseio de pesos livres e equipamentos, aumento agudo da 
pressão arterial durante o exercício, leve desconforto durante coleta de sangue. Cabe ressaltar que a 
supervisão profissional direta minimiza os riscos e, em caso de incidente, o participante da pesquisa 
receberá do pesquisador os primeiros socorros cabíveis e, caso ainda necessário, será encaminhado 
e acompanhado à unidade de pronto atendimento mais próxima. 
6 – Benefícios para o participante: você será beneficiado com uma intervenção gratuita com 
duração de 30 semanas, que poderá incluir, desde palestras, até um serviço multiprofissional em 
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saúde, além de receber os resultados das avaliações/exames que serão realizados em três momentos 
distintos. 
7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é 
Prof. Cauê V. La Scala Teixeira, que pode ser encontrado no endereço Pça. Engº José Rebouças, 
S/N, Santos/SP, Telefone(s) (13) 32698080 / 98117-2428. 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 – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br. 
8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar 
do estudo (sem qualquer prejuízo à continuidade de seu atendimento ou tratamento na Instituição – 
quando essa situação for pertinente); 
9 – Direito de confidencialidade - As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de 
outros voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhum sujeito de pesquisa; 
10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, caso haja interesse 
- o pesquisador responsável também dará acesso aos resultados de exames, avaliações e 
intervenções ao médico do participante ou ao próprio participante sempre que solicitado e/ou 
indicado. 
11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 
estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 
despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 
12 – Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos 
neste estudo, o participante tem direito a ser encaminhado à unidade de saúde mais próxima 
acompanhado do pesquisador responsável ou de integrante da pesquisa, bem como às indenizações 
legalmente estabelecidas. 
13 – Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 
pesquisa. 
14 - Este termo está sendo disponibilizado em 2 vias originais, uma para ficar com o participante e 
outra para ficar com o pesquisador. 
 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo ”Treinamento resistido manual: respostas agudas pós-sessão 
de exercícios”. 

Eu discuti com o Prof. Cauê V. La Scala Teixeira sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. 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. 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 sujeito de pesquisa/representante legal  Data 
 
___________________________________________ _____________ 
Assinatura da testemunha       Data 
 
Para casos de voluntários menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual. 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação neste estudo. 
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___________________________________________ _____________ 
Assinatura do responsável pelo estudo     Data 
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Anexo 2. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa UNIFESP 
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Anexo 3. Questionário internacional de atividade física (IPAQ) 

 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA 
VERSÃO CURTA 

 

Nome:_______________________________________________________ 
Data: ______/ _______ / ______ Idade : ______ Sexo: F ( ) M ( ) 
 

Nós estamos interessados em saber qual é o seu nível de atividade física. As perguntas estão 
relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física na ÚLTIMA semana, incluindo as 
atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício 
ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. 
Por favor, responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado pela sua 
participação! 
 
Para responder as questões lembre que: 
 

1 Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um Grande esforço físico e 
que fazem respirar MUITO mais forte que o normal 

2 Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que 
fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 

 
Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 
minutos contínuos de cada vez. 
 
1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos em 
casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer 
ou como forma de exercício? 
 
_____ dias por SEMANA    ( ) Nenhum 
 
1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total 
você gastou caminhando por dia? 
 
Horas: ______ Minutos: _____ 
 
2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 10 
minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica 
aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no 
quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar 
moderadamente sua respiração ou batimentos do coração? (POR FAVOR NÃO INCLUA 
CAMINHADA) 
 
_____ dias por SEMANA    ( ) Nenhum 
 
2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, 
quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 
 
Horas: ______ Minutos: _____ 
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3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 
minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido 
na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no 
jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou 
batimentos do coração. 
 
_____ dias por SEMANA    ( ) Nenhum 
 
3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos 
quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 
 
Horas: ______ Minutos: _____ 
 
Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na 
escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, 
sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado 
assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou 
carro. 
 
4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 
 
Horas: ______ Minutos:______ 
 
4b. Quanto tempo no total você gasta sentado em um dia de final de semana? 
 
Horas: ______ Minutos:______ 
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Anexo 4. Artigo científico publicado 
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