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RESUMO  

Baixos níveis de atividade física são associados com obesidade. Além 

disso, a inatividade física por si só é fator de risco para um grande número de 

doenças crônico-degenerativas e mortalidade precoce. Atualmente, contudo, o 

foco contínuo das pesquisas em atividade física moderada e vigorosa no 

contexto da saúde tem sido questionado. As atividades físicas do dia a dia, de 

intensidade leve, chamadas de atividade física espontânea (AFE), contribuem 

substancialmente para o gasto energético diário total e redução de 

comportamentos sedentários. Nosso objetivo nesse estudo é avaliar, em 

indivíduos adultos obesos, os efeitos de um programa interdisciplinar para 

tratamento da obesidade sobre a atividade física total e separada por intensidade 

(leve, moderada e vigorosa), e se mudanças na atividade física repercutem no 

sucesso do programa, com base em avaliações antropométricas e bioquímicas. 

Parâmetros antropométricos, bioquímicos e de atividade física (por 

acelerometria) foram determinados. A terapia interdisciplinar mostrou benefícios 

para vários parâmetros relacionados à saúde, incluindo diminuição da gordura 

corporal, triglicerídeos séricos, leptina, proteína C reativa e aumento da massa 

livre de gordura, aptidão cardiorrespiratória e HDL-colesterol. O tempo gasto em 

atividade física de qualquer intensidade ou sedentarismo bem como o peso 

corporal não se alteraram ao final da terapia. No entanto, as mudanças na 

atividade física se correlacionaram favoravelmente com as mudanças nas 

variáveis estudadas (atividade física de intensidade leve x massa magra r = 0,58; 

atividade física de intensidade moderada x glicemia de jejum r = -0,57; passos 

por dia x glicemia de jejum r = -0,57 e x HDL-colesterol r = 0,56; tempo sedentário 

x circunferência da cintura r = 0,70). Em conclusão, a terapia interdisciplinar 

promoveu diversos benefícios à saúde, mas não aumentou os níveis médios de 

atividade física e não reduziu o peso corporal. No entanto, a análise de 

correlação indicou que mudanças na atividade física de intensidade baixa a 

moderada e no tempo sedentário foram associadas a resultados positivos em 

mulheres obesas. 

Palavras-chave: atividade física espontânea, exercício voluntário, 

comportamento sedentário, homeostase energética.  



 
 

ABSTRACT  

There is an association between low levels of physical activity and obesity. 

Moreover, physical inactivity alone is a risk factor for a large number of chronic-

degenerative diseases and early mortality. Currently, however, the continued 

focus of research on moderate and vigorous physical activity in the health context 

has been questioned. Day-to-day physical activities, of light intensity, called 

spontaneous physical activity (EFA), contribute substantially to the total daily 

energy expenditure and reduction of sedentary behaviors. Despite this, it is 

neglected. Our objective in this study is to evaluate, in obese adult individuals, 

the effects of an interdisciplinary program for the treatment of obesity on total 

physical activity and separated by intensity (light, moderate and vigorous), and 

whether changes in physical activity have an impact on the success of the 

program, based on anthropometric and biochemical assessments. 

Anthropometric, biochemical and physical activity parameters (by accelerometer) 

were determined. Interdisciplinary therapy did not reduce body weight, but 

several health-related parameters improved, including decreased body fat, serum 

triglycerides, leptin and C-reactive protein and increased fat-free mass, 

cardiorespiratory fitness and HDL-cholesterol. The time spent in physical activity 

of any intensity or physical inactivity remained similar to baseline levels. However, 

changes in physical activity correlated favorably with changes in the variables 

studied (physical activity of light intensity x lean mass r = 0.58; physical activity 

of moderate intensity x fasting glucose r = -0.57; steps by day x fasting blood 

glucose r = -0.57 ex HDL-cholesterol r = 0.56; sedentary time x waist 

circumference r = 0.70). In conclusion, interdisciplinary therapy has promoted 

several health benefits, but has not increased average levels of physical activity. 

However, the correlation analysis indicated that changes in physical activity from 

low to moderate intensity and in sedentary time were associated with positive 

results in obese women. 

Keywords: spontaneous physical activity, voluntary exercise, sedentary 

behavior, energetic homeostasis. 
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1. INTRODUÇÃO 

A epidemia de obesidade alcançou índices alarmantes em todo o mundo 

e tem acometido indivíduos cada vez mais jovens (Skinner et al., 2015; Skinner 

et al., 2016; Acencio et al., 2019). As comorbidades associadas à obesidade, 

como doença cardiovascular e diabetes mellitus, além de impor prejuízos 

importantes na qualidade de vida das pessoas e nos sistemas de saúde, estão 

entre as principais causas de morte nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento (Li et al., 2015).  

Sabe-se que a obesidade resulta de um balanço energético positivo 

causado pelo desequilíbrio crônico entre energia ingerida e energia gasta. Os 

baixos níveis de atividade física e o aumento do tempo gasto em 

comportamentos sedentários, que são aqueles com gasto energético muito 

baixo, como o ficar deitado, reclinado ou sentado (Levine, 2015; Katzmarzyk et 

al. 2019), certamente contribuem para tal desproporção entre gasto e consumo 

energético.  

A falta de atividade física é intimamente relacionada com a obesidade 

mas, além disso, a falta de atividade física por si só é associada a um grande 

número de doenças crônico-degenerativas (Booth et al., 2000; Lee et al., 2012; 

Katzmarzyk et al. 2019). Os efeitos negativos da redução da atividade física 

podem ser observados em intervalos de tempo inferiores a um mês. Em um 

estudo de Olsen et al. (2008), foi solicitado aos participantes que a caminhada e 

o uso de escadas fossem substituídos pelo uso de automóvel e de elevadores, 

para proporcionar uma redução no número de passos diários de 6.000-10.000 

para 1.500 passos. Após um período de 2 a 3 semanas, foram desencadeadas 

alterações metabólicas sugestivas de resistência à insulina, atenuação do 

metabolismo de lipídeos pós-prandial e aumento do tecido adiposo visceral sem 

mudanças na gordura total em homens adultos (Olsen et al., 2008). Usando uma 

abordagem semelhante, Krogh-Madesen et al. (2010) observaram, além de 

resistência à insulina, uma redução do consumo máximo de oxigênio e da massa 

magra das pernas.  

Se o curto período de tempo a que os participantes dos estudos de Olsen 

et al. (2008) e Krogh-Madesen et al. (2010) foram submetidos à redução da 
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atividade física gerou efeitos metabólicos negativos tão evidentes, não causa 

espanto a estimativa de que a inatividade física crônica cause 6% dos casos de 

doença arterial coronariana, 7% dos casos de diabetes mellitus tipo 2 e 10% dos 

cânceres de mama e de cólon. Com relação à mortalidade prematura, 9% seriam 

causadas pela falta de exercício, ao passo que se estima que a redução da 

inatividade física em 10% a 25% poderia evitar 533.000 a 1,3 milhões de morte 

por ano, respectivamente (Lee et al., 2012).  

Atualmente, para que um indivíduo seja considerado fisicamente ativo ele 

deve realizar 75 min de exercício intenso ou 150 min de exercício aeróbio com 

intensidade moderada por semana (WHO, 2020). Isso representa apenas 0,75-

1,5% do tempo total em uma semana (10.080 min), ou aproximadamente 1,5-3% 

do tempo que passamos acordados (Owen et al., 2010). Apesar disso, no 

mundo, cerca de 30% dos adultos são fisicamente inativos e esse valor chega a 

43% nas Américas (Hallal et al., 2012).  

Katzmarzyk (2010), ao falar sobre as barreiras para alcançar grandes 

avanços na saúde pública, fala de uma paralisia generalizada de paradigma, ou 

da incapacidade de pensar em alternativas. O foco contínuo na atividade física 

de intensidade moderada e vigorosa é um exemplo disso, e que acaba 

negligenciando a contribuição importante que as atividades físicas leves dão 

para o gasto energético diário total, bem como seus potenciais benefícios para 

a saúde, ao invés da permanência em comportamentos sedentários (Owen et 

al., 2010). As novas diretrizes sobre atividade física da WHO já parecem fazer 

um movimento nesse sentido, ao ter como slogan “todo movimento conta” (WHO, 

2020). 

Existem várias evidências da importância das atividades físicas do dia a 

dia, também conhecidas como atividade física espontânea (AFE), para a 

homeostase energética. É importante, nesse ponto, diferenciarmos AFE de 

exercício físico voluntário. A AFE abrange atividades do dia a dia como caminhar, 

subir escadas, dançar, atividades manuais, de limpeza, jardinagem, mudanças 

posturais, entre outras formas de atividade física, que de forma geral são de 

baixa intensidade. O exercício físico feito de maneira proposital e sistemática, 

como o treinamento esportivo e atividades em academia (p.ex. musculação, 
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spinning, etc), não se enquadram no conceito de AFE, e são chamados de 

exercício voluntário (Villablanca et al., 2015).  

O gasto energético com a AFE pode variar de 15% a 50% do gasto 

energético diário total (Levine, 2004; Novak & Levine, 2007). A importância da 

AFE para o equilíbrio energético foi demonstrada em uma pesquisa que 

submeteu os participantes a um excesso de 1000 kcal/dia na dieta durante 8 

semanas. A variação no ganho de peso em resposta a mesma sobrecarga 

energética variou entre 0,36 a 4,23 Kg ao final do estudo. Ao analisarem os 

componentes do gasto energético diário total (taxa metabólica basal, 

termogênese pós-prandial e termogênese da atividade física), os pesquisadores 

observaram uma correlação negativa entre ganho de peso e mudanças no gasto 

energético com a AFE, ou seja, os indivíduos que monos ganharam peso foram 

os que espontaneamente aumentaram a AFE, de modo a dissipar grande parte 

do excesso das calorias ingeridas, enquanto que isso não ocorreu nos que mais 

ganharam peso (Levine et al., 1999).  

Uma revisão feita por Benfato et al. (2017) mostrara que, ao menos em 

modelos animais, o tipo de alimento também pode influenciar na AFE de forma 

negativa, como por exemplo a ingestão de uma dieta rica em gordura. Eles 

colocam que uma restrição calórica severa também pode impactar de forma 

negativa na AFE como forma de conservar energia. Outro ponto importante 

citado é que alguns neuropeptídeos como a Orexina-A, tem sido citada como um 

marcador que, quando deficiente, influencia na ingestão de energia de forma 

compensatória e também no gasto de energia, como mostra o estudo de Kakizaki 

et al.(2019) realizado em camundongos, e hormônios como a insulina e leptina 

estão envolvidos na regulação da AFE. Ainda não se pode afirmar com certeza 

como a AFE é controlada, mas ao que parece vários fatores da homeostase 

energética estão envolvidos.  

Outro fato importante ao pensarmos em homeostase energética e 

atividade física espontânea diz respeito a mudanças compensatórias na AFE (e 

consequentemente no gasto energético associado a ela) que podem ser 

desencadeadas pelo exercício voluntário. Em um estudo com idosos, o exercício 

voluntário não alterou o gasto energético diário total. Após analisar o tempo gasto 

em vários tipos de atividades físicas, os pesquisadores observaram uma redução 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004219303402#!
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significativa no tempo gasto andando (Morio et al., 1998).  Em outro estudo com 

idosos, Poehlman et al. (1992) observaram uma redução de 62% no gasto 

energético com atividade física espontânea após o início de um protocolo de 

exercício voluntário moderado três vezes por semana por 8 semanas, de forma 

que o gasto energético diário total não se alterou. Nessa linha, um estudo de 

Wasenius et al. (2014) mostra que ao avaliar a atividade física total de dois 

grupos de homens obesos submetidos a treinamento, um grupo com exercícios 

resistidos e outro com caminhada, não teve modificações ao final da intervenção, 

entretanto o grupo caminhada mostrou uma tendencia a um aumento nas 

atividades físicas não estruturadas, sugerindo que não necessariamente uma 

intervenção precise aumentar a atividade física total, mas que a intensidade 

variada é necessária desde que em níveis que não induzam ao comportamento 

compensatório.   Riou et al. (2019) encontraram dados semelhantes ao avaliarem 

21 mulheres com sobrepeso/obesidade randomizadas em dois grupos de 

treinamento, sendo um com exercícios de intensidade baixa e exercícios de 

intensidade moderada. Para os dois grupos os autores encontraram redução 

compensatória, a partir da primeira semana de intervenção, sendo o grupo de 

exercícios moderados com maior resposta compensatória. Ainda, o grupo com 

exercício de baixa intensidade ao longo do programa aumentaram 

significativamente o tempo gasto andando, enquanto o grupo exercício 

moderado aumentou o tempo gasto com o comportamento sedentário como o 

deitar.  

Esses estudos mostram que a redução compensatória da AFE pode 

reduzir o sucesso de intervenções que usam o exercício físico como estratégia 

para a perda de peso (Doucet et al. 2018). Por outro lado, Rosenkilde et al. 

(2012) constataram um balanço energético 83% mais negativo que o esperado 

com um protocolo de 30 min de exercício aeróbio em indivíduos com sobrepeso 

(6 vezes/semana/13 semanas, gasto energético de 300 kcal/sessão). Os autores 

levantaram a hipótese de que esse volume de exercício poderia ter aumentado 

a AFE. Os mesmos autores encontraram que o dobro de tempo com um 

exercício com as mesmas características, e que consequentemente gerava o 

dobro de gasto energético (600 kcal/sessão) teve um déficit energético 27% 

abaixo do estipulado (Rosenkilde et al., 2012).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wasenius%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25435776
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Uma revisão feita por Doucet et al. (2018) coloca que tanto o déficit de 

energia ingerida (dieta) quanto um aumento do gasto de energia através dos 

exercícios podem gerar uma ação compensatória no organismo, que resulta em 

diminuição do gasto energético. A relação do aumento do gasto de energia pelo 

exercício e diminuição da produção de energia parece ser maior do que a 

diminuição da ingestão de energia.  Os autores colocam também que a rotina de 

exercícios adicionada para a perda de peso pode trazer essa compensação já 

na primeira semana e perdurar durante todo o programa em alguns indivíduos, 

comprometendo a eficácia do exercício para a perda de peso. As sessões mais 

curtas e por períodos prolongados parecem ser mais eficazes para a promoção 

do emagrecimento, bem como a manutenção dessa perda de peso. 

Os estudos acima sugerem que a AFE pode ser afetada por variáveis 

como idade, duração e intensidade do exercício. Dada a relevância da AFE no 

contexto da obesidade (Garland et al., 2011; Teske et al., 2012; Nicklas et al., 

2014; Teske et al., 2014) e de aumento de comportamentos do tipo sedentário 

(Levine, 2015), consideramos fundamental a ampliação do nosso conhecimento 

acerca da atividade física total, incluindo a AFE. Tal conhecimento pode ter 

grande potencial de aplicação prática, uma vez que pode repercutir no 

planejamento de protocolos de exercício voluntário visando otimizar a perda de 

peso, ou ainda na promoção de políticas de cunho informativo e de promoção da 

AFE em diferentes contextos, como áreas de lazer, meios de locomoção e 

ambiente de trabalho.  

Cabe ressaltar que, no contexto de saúde, há uma gama de profissionais 

que devem ser consultados principalmente quando se trata de obesidade, pois 

ela não só afeta a forma física, como também tem consequências metabólicas e 

psicológicas. Sendo assim, a atuação de diferentes profissionais é essencial 

para obter um resultado significativo em promoção de saúde. Essa atuação pode 

ocorrer de forma multidisciplinar, em que cada profissional faz a sua avaliação 

de maneira individual, ou de forma interdisciplinar, onde os profissionais 

interagem de forma colaborativa (Tavares et al., 2012). Nesse estudo, utilizamos 

um programa interdisciplinar, onde contamos com a participação de psicólogos, 

nutricionistas, fisioterapeutas e profissionais da Educação Física, em reuniões 

semanais para a discutir sobre as intervenções de forma complementar e 
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colaborativa com enfoque no tratamento da obesidade para caracterizar a 

atividade física total de indivíduos obesos antes e ao final do programa, e avaliar 

se mudanças na atividade física (analisada tanto como atividade física total, 

separada por intensidade ou ainda número de passos diários) podem impactar 

o sucesso do programa, tanto com relação a parâmetros antropométricos como 

bioquímicos. 
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivos gerais  

Avaliar os efeitos de um programa interdisciplinar para tratamento da 

obesidade sobre a atividade física de adultos obesos.  

 

2.2 Objetivos específicos  

• Caracterizar a atividade física total, separada por intensidade (leve, 

moderada e vigorosa), número de passos diários e tempo sedentário de 

adultos obesos, antes do início do programa;  

• Avaliar se o programa interdisciplinar é capaz de modificar a atividade 

física total, separada por intensidade (leve, moderada e vigorosa), número 

de passos diários e tempo sedentário (ao final programa);  

• Avaliar se o programa interdisciplinar provocou mudanças 

antropométricas e bioquímicas nos participantes;  

• Correlacionar a mudança do peso corporal e demais marcadores 

antropométricos e bioquímicos com mudanças na atividade física.  
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3. MÉTODOS 

3.1 Participantes  

Um total de 34 mulheres obesas foram recrutadas por meio impresso e 

eletrônico e consentiram em participar deste estudo. Entre essas mulheres, 32 

compareceram no primeiro dia e 20 completaram o estudo. Os critérios de 

inclusão foram: idade entre 30 e 50 anos, índice de massa corporal (IMC) entre 

30 e 39,9 kg/m2 e liberação médica por escrito para exercício. Os critérios de não 

inclusão foram limitação musculoesquelética que impedisse a prática de 

exercícios físicos, doenças genéticas identificadas, gravidez, cirurgia bariátrica, 

uso prévio de drogas e consumo crônico excessivo de álcool. Este estudo foi 

realizado de acordo com as diretrizes estabelecidas na Declaração de 

Helsinque, e todos os procedimentos envolvendo seres humanos foram 

aprovados pelo Comitê de Ética Institucional (CAAE 39743420.0.0000.5505). 

Consentimento informado por escrito foi obtido de todos os participantes 

 

3.2 Programa Interdisciplinar 

Os voluntários foram submetidos a uma abordagem interdisciplinar para 

redução de peso corporal, conforme sugerido pela WolrdHealth Organization 

(2000). O programa durou 16 semanas. Profissionais da educação física, 

nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas fizeram parte da equipe. As 

intervenções eram realizadas três vezes por semana, cada sessão com duração 

de duas horas, sendo sempre uma hora dedicada ao exercício físico e outra à 

nutrição, psicologia ou fisioterapia (Leite et al 2017). 

Foram feitas reuniões semanais com duas à tês horas de duração com os 

profissionais que aplicavam as terapias e exercícios físicos. Nessas reuniões 

eram discutidos a interação dos profissionais em relação ao grupo bem como a 

interação entre os participantes. Em relação a programação já estabelecida, 

eram feitos ajustes de acordo com a resposta que os voluntários geravam a partir 

da aplicação da intervenção. A seguir a descrição dos protocolos de terapias e 

exercício físico que foram elaborados pela equipe do GEO (Grupo de Estudos 

em Obesisade) para o programa, entretanto, no presente estudo será somente 

apresentado os resusultados que compõem a atividade física. Os resultados 
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sobre a intervenção de nutrição, fisioterapia e psicologia não seram 

mencionados. 

3.3 Exercício físico  

O exercício físico consistiu em 5 minutos de aquecimento, 25 minutos de 

exercício aeróbico mais 25 minutos de exercícios anaeróbicos multicomponentes 

(não necessariamente nessa ordem), terminando com 5 minutos de 

relaxamento. Exercícios aeróbicos foram realizados em ergômetro (esteira ou 

bicicleta) em intensidade equivalente a 13 a 14 pela escala de percepção 

subjetiva de esforço (PSE) de Borg, que vai de  6 a 20 (Borg, 1998). Exercícios 

de resistência anaeróbicos foram realizados com três rodadas em um circuito de 

oito estações, utilizando a escala de PSE de 0-10 (Borg, 1998) 

progressivamente, como referência de intensidade. 

 

3.4 Terapia Nutricional 

O aconselhamento nutricional foi realizado semanalmente pelos 

nutricionistas do grupo, com duração de 60 minutos. Os encontros tinham o 

objetivo de promover a adoção de uma dieta mais saudável, através de 

mudanças no estilo de vida e incorporação de hábitos saudáveis, colaborando 

com a perda e manutenção do peso, bem como atenuação de comorbidades 

associadas. As intervenções consistiram em dinâmica de grupo, utilizando 

métodos expositivos e dialógicos e aulas práticas de culinária. Os tópicos 

abordados durante as intervenções foram baseados nas diretrizes do Guia 

Alimentar para a população brasileira de 2014 (Ministério da Saúde, 2014) e nos 

princípios da nutrição comportamental (Alvarenga 2015). Temas como fome e 

saciedade, comida e emoção, alimentação consciente, alimentos "bons" x 

"ruins", compra, preparação e armazenamento de alimentos, a qualidade dos 

alimentos de acordo com sua classificação (NOVA) (Monteiro et al 2010) e as 

práticas culinárias foram abordadas em intervenções nutricionais. 

 

 

3.5 Terapia psicológica 
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A abordagem teórica que norteou a intervenção psicológica foi a Terapia 

Cognitiva Comportamental, aplicando o tratamento cognitivo-comportamental 

para obesidade descrito por Cooper, Fairburn e Hawker (2009). As intervenções 

procuraram auxiliar na identificação e resposta a pensamentos disfuncionais de 

maneira funcional. Os tópicos abordados nas sessões foram pensamentos 

disfuncionais e comportamento alimentar, identificação e controle do estresse, 

ansiedade e depressão, benefícios da mudança de estilo de vida, comunicação 

assertiva, autoestima, autoimagem e habilidades de enfrentamento. O objetivo 

da intervenção foi ajudar os indivíduos a modificar a maneira como lidam com a 

alimentação e com a atividade física e o exercício, adquirindo pensamentos, 

sentimentos e comportamentos mais funcionais e mudando o relacionamento 

com os alimentos. 

 

3.6 Fisioterapia 

As intervenções fisioterapêuticas objetivaram melhorar a ativação da 

musculatura transversa do abdome, a funcionalidade, o equilíbrio dinâmico e a 

mobilidade do tornozelo dos voluntários. As intervenções foram realizadas em 

grupos. Cada sessão enfatizou o controle respiratório e o recrutamento dos 

músculos estabilizadores da região lombopélvica. Os exercícios realizados 

foram 5 progressões em ponte, prancha e abdominal. As repetições variaram de 

10 a 15, e a isometria de 15, 30, 45 a 60 segundos. 

 

3.7 Avaliações 

As avaliações foram realizadas antes (basal) e após a conclusão do 

protocolo de terapia interdisciplinar, exceto onde especificado em contrário. 

 

3.7.1 Avaliações antropométricas 

Os voluntários foram pesados até 0,05 kg mais próximos na balança 

Toledo® (São Bernardo do Campo - SP, Brasil), usando roupas leves e sem 

sapatos. A estatura foi mensurada com estadiômetro Sanny® (São Paulo - SP, 
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Brasil), modelo ES 2030, na parede, até o valor mais próximo de 0,1 mm. O 

índice de massa corporal (IMC) foi calculado como peso (Kg)/altura2 (m). As 

circunferências da cintura, quadril e pescoço foram medidas com fita métrica 

inelástica e flexível, com precisão de 1 mm. A circunferência da cintura (CC) foi 

medida no ponto médio entre a crista ilíaca e a última costela flutuante. A 

circunferência do quadril (CQ) foi obtida na maior região do perímetro entre a 

cintura e a coxa e a medida da circunferência do pescoço (CP) foi realizada 

acima da cartilagem tireoidiana. 

 

3.7.2 Composição corporal 

Para a composição corporal foi aplicado o protocolo de bioimpedância 

elétrica utilizando um equipamento tetrapolar (Maltron BF-906), para avaliar o 

percentual de gordura corporal. A avaliação foi feita após quatro horas de jejum, 

seguindo as recomendações do fabricante. Para calcular a composição corporal 

foi utilizada uma equação proposto anteriormente por Segal et al. (1988) 

específico para mulheres com obesidade. 

 

3.7.3 Aptidão cardiorrespiratória  

Para avaliar a aptidão aeróbia, foi realizado um teste ergoespirométrico 

de aumento de carga até a exaustão para determinar o VO2pico. A avaliação foi 

realizada em esteira (TRX 600 - Total Health). O protocolo consistiu em uma 

velocidade inicial de 3 km/h com inclinação definida em 1%, mais 1 km/h a cada 

dois minutos até a exaustão voluntária. Para garantir que o pico do VO2 fosse 

atingido, os voluntários foram estimulados verbalmente a continuar o exercício o 

maior tempo possível. O teste terminou quando foram observados indicadores 

de fadiga (relato do voluntário ou incapacidade de continuar realizando a 

atividade). Durante o teste, o voluntário usou uma máscara para medir o VO2 

através do Analisador de Gás Metabólico FITMATE-PRO (COSMED, The 

Metabolic Company, Itália). Um analisador de frequência do analisador de gases 

foi usado para verificar a frequência cardíaca durante o teste. A escala de PSE 

de Borg foi aplicada para avaliar o esforço durante o teste (Borg, 1998). 
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3.7.4 Análises bioquímicas séricas 

As amostras de sangue foram coletadas por uma enfermeira após jejum 

de 12 horas, por punção venosa periférica, por meio de seringa e agulha 

descartáveis estéreis. O soro foi separado e armazenado a -80ºC até o momento 

da análise, realizada no Laboratório de Análise Hermes Pardini 

(www.grupopardini.com.br). De acordo com informações do Laboratório, 

quantificaram-se glicose, triglicerídeos, colesterol total, LDL-colesterol e HDL-

colesterol pelo método enzimático colorimétrico, insulina foi quantificada por 

eletroquimioluminescência, leptina por imunoensaio enzimático e a proteína C 

reativa quantitativa de alta sensibilidade (PCR) foi quantificada pelo método de 

turbidimetria. A glicose sérica e a insulina foram usadas para calcular o HOMA-

IR (modelo de avaliação da homeostase para resistência à insulina) de acordo 

com a fórmula [glicemia de jejum (mg/dL) x insulina de jejum (mU/L)]/405 

(Matthews et al 1985). A resistência à insulina também foi estimada pelo índice 

de triglicerídeos e glicose (TyG) usando a fórmula [Ln(triglicerídeos em jejum) 

(mg/dL) x glicose em jejum (mg/dL)/2] (Guerrero-Romero et al 2010). 

 

3.7.5 Atividade física 

A atividade física foi avaliada antes (basal) e durante a última semana de 

intervenção (final). Para isso, foi utilizado um acelerômetro triaxial GT9x Link 

(Actigraph, LLC; Fort Walton Beach, FL) posicionado no quadril direito (crista 

ilíaca anterior). Nos dois momentos (basal e final), o acelerômetro foi utilizado 

por sete dias consecutivos. Os participantes foram instruídos a usar o dispositivo 

enquanto estavam acordados e retirá-lo para nadar ou tomar banho. Os dados 

foram registrados em períodos de 60 s. Os critérios para definir o tempo de não 

utilização do acelerômetro foram 60 minutos consecutivos de contagem zero, 

permitindo 1-2 minutos de contagem entre 0 e 100. Um dia válido foi definido 

como tendo 10 horas ou mais de uso do monitor e todos os participantes com 

pelo menos três dias válidos (incluindo um dia de final de semana) foram 

incluídos nas análises. A ativação, o download e o processamento dos dados do 

dispositivo foram realizados usando o software Actilife (v.9.0.0). Os valores de 
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corte utilizados para definir a intensidade da atividade física e, portanto, 

quantificar o tempo médio em cada intensidade (sedentária, leve, moderada ou 

vigorosa) foram os seguintes: sedentário: <100 contagens/min; leve: 100-1951 

contagens/min; moderado: 1952‐5724 contagens/min; vigoroso: ≥5725 

contagens/min (Freedson et al 1998). 

 

 

3.8 Análise estatística 

Os resultados são apresentados como média e intervalo de confiança de 

95% (IC). Para determinar o efeito da intervenção, os valores basal e final foram 

analisados usando o teste Equações de Estimativa Generalizadas (GEE) com 

distribuição gama. A correlação de Pearson foi utilizada para determinar a força 

da relação linear entre as variáveis antes do início da intervenção (basal) e entre 

as alterações nas variáveis estudadas (final - basal). A análise estatística foi 

realizada no programa SPSS, versão 20 (IBM). Foi adotado um nível de 

significância de p <0,05. 
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4. RESULTADOS 

No final do programa de terapia interdisciplinar, a redução no peso 

corporal e no IMC não foi significativa. No entanto, a circunferência da cintura, a 

massa gorda total e a massa gorda relativa diminuíram significativamente e o 

aumento da massa livre relativa de gordura também foi significativo (Tabela 1). 

Tabela 1:  Variáveis antropométricas antes e após a intervenção 

 Basal Final  Final – Basal 

Massa corporal (Kg) 94.95 
[91.65; 98.25] 

93.24  
[88.58; 97.90] 

-1.71 
[-4.70; 1.29] 

IMC (Kg/m2) 35.14 
[34.06; 36.21] 

34.28  
[32.71; 35.84] 

-0.86  
[-1.79; 0.07] 

Circunferência pescoço (cm) 36.43 
[35.58; 37.28] 

36.55  
[35.34; 37.77] 

0.12 
[-0.61; 0.86] 

Circunferência cintura (cm) 105.09 
[101.06; 109.12] 

101.70 
[97.27; 106.12] 

-3.39* 
[-6.42; -0.37] 

Circunferência quadril (cm) 120.98 
[118.55; 123.42] 

121.05 
[117.65; 124.44] 

0.06 
[-2.54; 2.66] 

Massa gorda (Kg) 39.55 
[36.96; 42.14] 

37.09 
[33.70; 40.48] 

-2.46* 
[-4.72; -0.20] 

Massa gorda (%) 41.38 
[39.66; 43.11] 

39.39 
[37.36; 41.41] 

-1.99* 
[-3.65; -0.33] 

Massa livre de gordura (Kg) 55.40 
[53.61; 57.19] 

56.16 
[54.33; 57.98] 

0.76 
[-1.11; 2.63] 

Massa livre de gordura (%) 58.61 
[56.89; 60.34] 

60.61 
[58.59; 62.63] 

1.99* 
[0.33; 3.66] 

Os resultados são média e IC95. Basal n = 32; Final n = 19 (Total n = 51). 

 

Na Tabela 2 temos os resultados das variáveis bioquímicas séricas 

avaliadas. Inesperadamente, a glicose aumentou significativamente após a 

intervenção. Outras variáveis permaneceram inalteradas, incluindo insulina, 

HOMA-IR, colesterol total e LDL-C. A intervenção diminuiu os triglicerídeos (W = 

4.390, df = 1, p = 0.036), a leptina (W = 5.233, df = 1, p = 0,022) e a PCR (W = 

8.765, df = 1, p = 0,003). A concentração de HDL-C aumentou (W = 4.926, df = 

1, p = 0,026) significativamente. 
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Tabela 2:  Variáveis bioquímicas séricas antes e após a intervenção. 

 
Basal Final 

Delta 
(Final – Basal) 

Glucose Homeostasis    

      Glicose (mg/dL) 89.09 
[86.41; 91.78] 

93.40 
[88.62; 98.17] 

4.30* 
[0.19; 8.42] 

      Insulina (uUI/mL) 19.89 
[15.13; 24.65] 

13.81 
[8.10; 19.53] 

-6.07 
[-13.04; 0.89] 

      Homa-IR 

          

4.39 
[3.37; 5.41] 

3.43 
[1.60; 5.25] 

-0.96 
[-2.90; 0.97] 

Perfil Lipidico    

      Triglicerides (mg/dL) 

           

120.16 
[101.57; 138.76] 

102.50 
[83.58; 121.41] 

-17.66* 
[-34.18; -1.14] 

      Colesterol Total (mg/dL) 

 

182.80 
[173.49; 192.11] 

185.80 
[173.32; 198.27] 

2.99 
[-8.54; 14.53] 

      HDL-C (mg/dL) 

          

51.45 
[46.79; 56.11] 

55.65 
[49.43; 61.97] 

4.20* 
[0.49; 7.90] 

      LDL-C (mg/dL) 

          

109.06 
[100.41; 117.71] 

109.85 
[98.64; 121.06] 

0.78 
[-10.05; 11.62] 

Outras variáveis     

      Leptina (ng/mL) 66.34 
[57.20; 75.49] 

55.08 
[42.36; 67.80] 

-11.26* 
[-20.91; -1.61] 

      PCR (mg/L) 8.17 
[5.52; 10.81] 

4.58 
[2.80; 6.37] 

-3.58** 
[-5.95; -1.21] 

Os resultados são média e IC95. Basal n = 31; Final n = 20 (Total n = 51). 

 

Na Tabela 3, temos as variáveis relacionadas à aptidão cardiorrespiratória 

e atividade física. Após a intervenção, o VO2 pico relativo aumentou 

significativamente (W = 6.980, df = 1, p = 0,008) e houve uma tendência de 

aumento para o VO2 pico absoluto (W = 3.677, df = 1, p = 0,055). Nenhuma 

mudança na quantidade e intensidade de atividade física foi observada ao final 

da intervenção. 
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Tabela 3: Variáveis de aptidão cardiorrespiratória e atividade física antes e após 

a intervenção. 

 

Os resultados são méda e IC95. Para variáveis de aptidão cardiorrespiratória, 

Basal n = 31; Final n = 17 (Total n = 48). Todas as outras variáveis, Basal n = 

25; Final = 16 (Total = 41). 

 

A figura 1 mostra a matriz de correlação com os dados antes do início da 

intervenção. A idade dos voluntários correlacionou-se negativamente com 

atividade física vigorosa/dia (r = -0,55) e VO2 pico (r = -0,69). Atividade física 

moderada/dia, atividade física moderada a vigorosa (AFMV)/dia e atividade física 

total/dia correlacionaram-se inversamente com o colesterol total (r = -0,49; r = -

0,48; r = -0,47, respectivamente) e LDL-C (r = -0,54; r = -0,52; r = -0,52). O 

 
Basal Final 

Delta 
(Final – Basal) 

Aptidão 

Cardiorrespiratória 
   

  VO2pico rel (mL/Kg/min) 23.63  
[21.60; 25.66] 

26.97  
[23.86; 30.08] 

3.33**  
[0.86; 5.81] 

  VO2pico abs (L/min) 2.23  
[2.03; 2.42] 

2.46  
[2.19; 2.73] 

0.23#  
[-0.005; 0.46]  

Atividade Física (min/dia)    

   Sedentário 
556.99 

[523.63; 590.34] 
577.86  

[543.76; 611.97] 
20.87  

[-21.40; 63.15] 

   Leve  
266.17  

[239.30; 293.04] 
273.08  

[239.88; 306.28] 
6.90  

[-28.61; 42.42] 

   Moderado 21.73 

[15.94; 27.52] 

27.01 

[19.00; 35.01] 

5.27 

[-4.32; 14.87] 

   Moderado/vigoroso  
21.94  

[16.09; 27.79] 
27.73  

[19.78; 35.68] 
5.79  

[-3.81; 15.31] 

   Atividade Física total 288.12  
[257.16; 319.07] 

300.82  
[263.97; 337.66] 

12.69  
[-27.99; 53.39] 

Passos    

   Passos/dia 
6,036  

[5,284; 6,789] 
6,763  

[5,504; 8,023] 
727  

[-602; 2056] 
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número de passos/dia correlacionou-se negativamente com a circunferência do 

pescoço (r = -0,46), insulina sérica (r = -0,40), HOMA-IR (r = -0,40) além do 

colesterol total (r = -0,58) e LDL-C (r = - 0,65). 

 

 

Fig. 1. Matriz de correlação e mapa de calor das variáveis estudadas antes do 

início da intervenção (basal). *p<0,05. Tamanho dos círculos indica força da 

correlação. n = 32 para correlação com variáveis antropométricas e composição 

corporal; n = 31 para correlação com variáveis bioquímicas; n = 25 para 

correlação com variáveis de atividade física/comportamento sedentário (exceto 

VO2pico, n = 31). BM, massa corporal; BMI, índice de massa corporal; NC, 

circunferência do pescoço; WC, circunferência da cintura; HC, circunferência do 

quadril; FFM, massa livre de gordura; FM, massa gorda; GLC, glicose; INS, 

insulina; HOMA, HOMA-IR; LEP, leptina; RCP, proteína C reativa; TG, 

triglicerídeos; COL, colesterol total; SED, sedentário por dia; Atividade física 

leve, de intensidade luminosa por dia; MOD, atividade física de intensidade 

moderada por dia; VIG, atividade física de intensidade vigorosa por dia; MVPA, 

atividade física de intensidade moderada a vigorosa por dia; PAtot, atividade 

física total por dia; VO2r, VO2pico relativo; VO2a, VO2pico absoluto; EE, gasto 

energético. 
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Na Figura 2 é apresentada a matriz de correlação realizada com as 

alterações (final - basais) nos valores das variáveis estudadas. Não houve 

correlação significativa entre idade e alteração nas variáveis investigadas. 

Alterações no tempo sedentário/dia correlacionaram-se significativamente (r = 

0,70) com alterações na circunferência da cintura. Alterações na atividade física 

leve/dia correlacionaram-se significativamente com mudanças na massa livre de 

gordura absoluta (r = 0,58) e na atividade física moderada/dia correlacionaram-

se negativamente com mudanças na glicose sérica (r = -0,57). Alterações no 

número de passos/dia correlacionaram-se negativamente com as alterações na 

glicose sérica (r = -0,60) e positivamente com as alterações no HDL-C (r = 0,56). 

 

 

 

Fig. 2. Matriz de correlação e mapa de calor das variações nas variáveis 

estudadas (final - basal). *p<0,05; BM, massa corporal; IMC, índice de massa 
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corporal; NC, circunferência do pescoço; WC, circunferência da cintura; HC, 

circunferência do quadril; FFM, massa livre de gordura; FM, massa gorda; GLC, 

glicose; INS, insulina; HOMA, HOMA-IR; LEP, leptina; RCP, proteína C reativa; 

TG, triglicerídeos; COL, colesterol total; SED, sedentário por dia; LIGHT, 

atividade física de intensidade leve por dia; MOD, atividade física de intensidade 

moderada por dia; VIG, atividade física de intensidade vigorosa por dia; MVPA, 

atividade física de intensidade moderada a vigorosa por dia; PAtot, atividade 

física total por dia; VO2r, VO2pico relativo; VO2a, VO2pico absoluto; EE, gasto 

energético. 

 

  



26 
 

5. DISCUSSÃO 

A obesidade é uma epidemia que já alcançou indices alarmantes em todo 

o mundo. Diversas pesquisas estão se voltando para achar uma solução para 

esse problema. Sabendo-se que a obesidade é causada por multiplos fatores, a 

atual solução seria tratamentos multiplos e interdisciplinares a fim de 

proporcionar um emagrecimento através de modificações no estilo de vida. 

Nesse estudo seguimos a linha do tratamento interdisciplinar buscando saber, 

principalmente, se o programa é eficaz em promover mudanças na atividade 

física. Diferente do esperado, a terapia interdisciplinar não aumentou a 

quantidade de atividade física e nem resultou em diminuição do peso corporal. 

Entretanto, houve melhora da composição corporal e do perfil bioquímico. 

O peso corporal total e o IMC não tiveram alterações significativas, 

entretanto houve diminuição e aumento significativo da massa de gordura e da 

massa livre de gordura, respectivamente. A perda de gordura poderia se associar 

a perda de peso total, porém, uma das possibilidades dessa não alteração pode 

ter sido em razão do aumento da massa livre de gordura. O mesmo ocorre com 

o IMC, pois a fórmula usada para o cálculo leva em consideração o peso corporal 

total (Anjos, 1992; Cervi et al. 2005).  

Analisando a circunferencia do pescoço (CP), que é uma medida simples 

e que foi associada à sindrome metabólica (Ben-noun & Laor, 2003), não 

observamos mudanças. Isso pode estar associado a baixa perda de peso 

corporal. Ao final do nosso estudo, as voluntárias ainda se encaixavam no grau 

de obesidade. Lima et al. (2018) estabeleceram um ponto de corte de 34,7 cm 

para a identificação dessa relação em mulheres, sendo possível a  identificação 

de riscos de doenças cardiometabolicas em pessoas onde a obesidade não é 

tão aparente. Entretanto, pudemos observar a diminuição significativa da 

circunferência da cintura (CC), que assim como a CP, tem ligação direta com 

riscos de doenças cardiovasculares, entre outras, muito bem documentada na 

literatura (Barroso et al. 2017; Fontela et al. 2017). 

O aumento da massa livre de gordura, que pode ter contribuído para a 

redução não significativa do peso corproal, é um resultado positivo importante 

da nossa intervenção. O musculo é um tecido metabolicamente mais ativo que 
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o tecido adiposo (Hall et al. 2012), de modo que pode contribuir para um aumento 

do gasto energético diário e, consequentemente, redução do peso corporal ou 

resistência ao ganho de peso.  

Em relação aos parâmetros séricos, a concentração sérica de colesterol 

total e de LDL não teve alteração. Entretanto, o HDL colesterol teve aumento 

significativo. Esse aumento é benéfico para o organismo uma vez que o HDL é 

o responsável por retirar o colesterol das células e facilitar a sua eliminação do 

organismo evitando assim que o colesterol se acumule nas artérias e aumente 

os riscos de doenças cardiovasculares (Ineu et al. 2006). Estudos mostram que 

esse aumento pode ser causado pela atividade física com diferentes 

intensidades, mas a intensidade moderada com maior frequência, de quatro a 

cinco vezes na semana, tem se destacado como mais eficiente quando 

comparada com exercícios de maior intensidade e menor frequência, três vezes 

na semana (Prado & Dantas, 2002). O presente estudo também mostra 

diminuição significativa nos triglicérides. A diminuição dessa variável está 

associada a diminuição dos riscos das doenças cardiovasculares (Budoff, 2016). 

A mudança na alimentação pode influenciar as concentrações séricas de 

colesterol e triglicerídeos. Embora não tenha sido feita nenhuma avaliação, 

acreditamos que as informações sobre alimentação saudável transmitidas 

durante as intervenções com a área de nutrição também possam ter influenciado 

positivamente o perfil lipídico dos voluntários (Leite et al. 2009). 

Além disso, encontramos diminuição significativa na concentração sérica 

de leptina. Apesar de não termos visto mudança no peso corporal, a nossa 

intervenção provocou redução significativa da gordura corporal. Sabe-se que a 

concentração de leptina é ligada diretamente com a obesidade, ou seja, ela é 

proporcional a quantidade de tecido adiposo, principal tecido produtor desse 

hormônio (Mota & Zanesco 2007; Srikanthan et al. 2016). Em condições 

fisiológicas normais, a leptina é importante no controle da ingestão alimentar, 

aumento do metabolismo por meio de estimulação da atividade simpática, facilita 

a utilização da glicose e melhora a sensibilidade a insulina. Em níveis 

aumentados, contudo, pode indicar riscos maiores de doenças 

cardiometabólicas até mesmo em obesos metabolicamente saudáveis (Jamar et 

al. 2016). Ainda, o excesso circulante de leptina pode provocar “down regulation” 
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nos seus receptores no hipotálamo, ou seja, sua ação será atenuada devido a 

defeitos nos mecanismos de sinalização dos receptores e pós receptores 

(Montazerifar et al. 2016). 

 Para a redução da leptina, estudos mostram que mudanças na 

alimentação e exercícios físicos são aliados, como mostram Reseland et. al 

(2001). Esses autores avaliaram 186 homens randomizados em 4 grupos, dieta, 

exercício, dieta com exercício e controle. Após um ano, verificou-se que o grupo 

dieta e exercício, após ajuste no índice de massa gorda, teve uma redução 

bastante significativa nos níveis de leptina. Entretanto, quando falamos apenas 

em exercício físico, os estudos não são tão esclarecedores sobre qual método é 

mais eficaz (Benatti et al. 2007), ou que para promover alterações significativas 

é necessário que haja redução de IMC e gordura corporal, como citado do estudo 

de Machado et al. (2016), o que vai de encontro aos resultados do presente 

estudo.  

Um importante marcador inflamatório presente nos estudos sobre as 

comorbidades da obesidade é a Proteína C Reativa (PCR). A PCR vem se 

afirmando como forte preditor independente de eventos cardiovasculares, sendo 

primeiramente associada a síndromes coronarianas agudas (Toprak et al. 2011). 

Essa proteína é secretada pelo fígado em resposta a interleucina 6 (IL6) (Berg e 

Scheres 2005). Estudos tem demostrado que a diminuição da PCR está 

vinculada principalmente a perda de peso corporal, e parece ser maior quando 

há associação de dieta com exercícios físicos do que apenas com exercícios 

físicos (Church et al. 2010; Imayama et al. 2012). Esses estudos diferem, em 

parte, do nosso trabalho, já que mostramos melhoras significativas da PCR sem 

que houvesse perda de peso corporal significativa. E, apesar de termos 

encontrado redução significativa da quantidade de gordura corporal, essa 

redução foi de cerca de 6%, enquanto a queda na concentração de PCR ao final 

de nossa intervenção foi de aproximadamente 44%. Uma revisão feita por 

Tenório et al. (2016) mostra que diferentes protocolos de exercícios com duração 

inferior a 12 semanas e não associados a uma dieta e nem perda de peso, não 

alcançaram maiores impactos sobre a PCR, o que torna nosso achado intrigante.  

 Em nosso estudo observamos um aumento significativo no VO2 pico 

relativo e uma tendência ao aumento no VO2 pico absoluto, sendo o VO2max um 
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dos principais parâmetros para a mensuração de riscos de doenças 

cardiovasculares (Kodama et al. 2009; Rossi Neto et al. 2020). Essas melhoras 

são de grande valia haja vista que esse aumento pode significar diminuição 

desses riscos. Um estudo de coorte feito por Mandsager et al. (2018) mostrou 

que a redução na mortalidade por todas as causas foi significativamente 

associada ao aumento da aptidão cardiorrespiratória quando comparado com 

menor aptidão. O estudo mostrou ainda, que uma alta aptidão em pessoas mais 

velhas pode contribuir para um maior aumento na sobrevida a longo prazo, 

incluindo também, reduções na fragilidade geral e manutenção da 

independência física. Em uma meta-analise realizada por Kodama et al. (2009) 

com homens e mulheres saudáveis, verificou-se que o aumento de 1 met no VO2 

max foi associado a diminuição de 13% no risco de mortalidade geral e a 

diminuição de 15% no risco de morte por doenças cardiovasculares.  

 Estudos mostram que para alterações significativas no VO2max, os 

exercícios aeróbios são mais eficazes (Glowacki et al. 2004), assim como 

exercícios aeróbios em intensidades que se aproximam do limiar anaeróbio 

(Jacobs,1986; Oliveira, et al. 1994). Sabe-se que o treinamento aeróbio é tão 

importante quanto o treinamento de força para as pessoas com obesidade 

(Arruda et al. 2010). Para esse estudo, utilizamos o delineamento do treino 

combinado, que consiste em dois tipos de treinamento (treinamento aeróbio e 

treinamento de força) em uma única sessão. O treino combinado proporciona 

melhoras significativas no VO2max (Sant’ Ana et al. 2012) como, inclusive, 

mostra nosso estudo. Outro estudo com o delineamento interdisciplinar 

semelhante ao nosso e que também seguiu a proposta desse tipo de treinamento 

obteve, assim como nós, resultados benéficos acerca da aptidão 

cardiorrespiratória (Sanches e al. 2016). Esse estudo encontrou também efeitos 

positivos no perfil metabólico das 28 mulheres obesas participantes da pesquisa. 

 Em relação a atividade física ao longo de um dia, nenhuma mudança 

significativa foi observada tanto na quantidade como na intensidade, mesmo a 

avaliação final sendo feita durante a última na semana da intervenção, quando 

ainda ocorriam os exercícios do programa. Na literatura já é bem discutido que 

a intensidade, duração e a frequência dos exercícios resultam em adaptações 

metabólicas diferentes e existem diversas intervenções de treinamento para 

https://jamanetwork.com/searchresults?author=Kyle+Mandsager&q=Kyle+Mandsager
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tratamento da obesidade (Fernandez et al. 2004; Dâmaso et al. 2014). Com 

relação a intensidade, achados relatam que a moderada é ideal quando falamos 

em perda de gordura pois a utilização de lipídios como principal substrato 

energético durante o exercício acontece em intensidade equivalente a 68-79% 

da FCmax (Nordby et al. 2006; Hernandez et al. 2009; Lima-Silva  et al. 2008) 

ou, passando para escalas subjetivas, como a usada nesse estudo, valores entre 

12 a 13 na escala de Borg (Matsudo et al. 2005), que é equivalente à intensidade 

moderada.  

Quando falamos em atividade física para o emagrecimento, um tempo 

maior do que o sugerido pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM 

2001) e WolrdHealth Organization (WHO, 2020) baseado primeiramente nos 

impactos da atividade física sobre manutenção de peso, doença cardiovascular 

e outras doenças crônicas,  que é de 150 minutos semanais (30 min. por dia, 5 

vezes na semana), é necessário. Para a perda de peso de forma significativa o 

ACSM publicou em 2009 que são necessários de 250 a 300 minutos semanais 

em intensidade moderada É importante reforçar que, quando falamos em 

atividade física, nos referimos a todo movimento que gera contração muscular e 

gasto de energia acima dos níveis de repouso (Caspersen et al. 1985), o que 

difere de exercício físico.  

Na literatura encontramos uma gama de pesquisas voltadas para 

frequencia, duração e intensidade de exercícios com o foco em responder o 

quanto é necessário para alcançar o estatus de saudável físicamente e 

metabolicamente. Segundo a WHO e sua campanha “todo movimento conta” 

devemos expandir nosso olhar, valorizando também as atividades de 

intensidade leve, reforçando a importância da AFE (WHO 2020).   

No presente estudo, onde a atividade física foi objetivamente medida com 

acelerômetro, não tivemos mudanças significativas em nenhum nível de 

intensidade e nem no numero de passos, mesmo a ultima avaliação sendo em 

uma semana onde ainda ocorria as intervenções de exercícios físicos. Isso pode 

sugerir que nossa intervenção teria causado uma redução compensatória na 

AFE, corroborando o estudo de Morio et al. (1998). Quando olhamos para os 

números de passos/dia, que pré intenvenção era de cerca de 6 mil e pós 

intervenção observamos apenas um aumento discreto, para 6.763. Entretanto, 
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mesmo não sendo mudanças significativa, as voluntárias conseguiram 

mudanças metabólicas importantes, o que pode sugerir que a rotina de 

exercícios foi benéfíca, mas não suficiente para diminuição do peso corporal, nos 

fazendo novamente chegar a pergunta sobre o quanto é necessário.  

Ao olhar a matriz de correlação basal (Fig.1) é possível notar que a idade 

correlaciona-se negativamente com atividade física vigorosa e o VO2pico. Na 

literatura há diversos trabalhos que apontam um aumento crescente de 

inatividade física geral na população acima de 50 anos (Matsudo et al. 2002; 

Peixoto et al. 2018). Nossa amostra esta em uma faixa etária que na maioria dos 

estudos encontrados estão classificadas como uma população ativa 

(REFERENCIA), mas que colocam varios fatores que podem influenciar no 

aumento da inatividade física como a idade, nível socioeconômico, escolaridade, 

sexo e estado cívil (Cruz et al. 2018)  . 

Tivemos também correlação negativa do colesterol total com atividades 

moderada, moderada para vigorosa e atividade física total. A literatura mostra 

que as intensidades das atividades físicas podem impactar de maneira diferente 

na metabolização de gorduras, como mostra o estudo de Romijn et al. (1993) 

onde a AF em intensidades leves utiliza 90% de lipideos como subtrato 

energético, em intensidades moderadas um pouco mais de 50% e em 

intensidades vigorosas de 30% a 35%. Uma revisão feita por Matsudo et 

al.(2005) nos mostra que a mudança de estilo de vida pode ser tão eficaz quanto 

um programa específico para mudanças no perfil lipídico, assim como atividade 

física acumulada também se mostra eficiente quanto sessões continuas de 

exercícios físicos.   

A matriz de correlações (Fig.1) também nos mostra uma correlação 

negativa de numero de passos com colesterol total, circunferencia do pescoço, 

insulina, Homa-IR e LDL colesterol, indicando que quanto menor  número de 

passos, maior os valores dessas variáveis. Um estudo que avaliou a prevalencia 

de sindrome metabolica (SM) em 150 professores da rede privada de ensino da  

cidade de Viçosa-MG, na sua maioria mulheres com média de idade de 40 anos, 

aponta que aqueles com atividade física insuficiente (nesse estudo, equivalente 

a < 10000 passos/dia) apresentam 3 vezes mais o risco de desenvolver SM em 

comparação com ativos (Mota Junior et al. 2020).  



32 
 

A matriz de correlações final-basal (Fig. 2) mostra uma correlação positiva 

entre mudanças no número de passos e mudanças na concentração de HDL 

colesterol, indicando benefícios ao se adotar um comportamento mais ativo. 

Alguns estudos sugerem uma quantidade mínima de passos diarios para 

indentificar individuos como sendentário, ativo e muito ativo. A quantidade 

mínima que indentifica o individuo como ativo, segundo o estudo de Tudor-Locke 

et al. (2008) é de 7.500 - 9.999 passos/dia, o que colocaria as nossas voluntárias 

abaixo dessa meta, em um nível de “pouca atividade física”.  

As possíveis implicações para não ter ocorrido o aumento do número de 

passos e consequentemente de AFE é de que algumas voluntárias relataram 

“falta de incentivo” por parte familiar. Muitas vezes as familias compartilham do 

mesmo estilo de vida (Wood et al. 1997; Golam, 2006), o que pode ocasionar 

dificuldades por parte de quem procura mudar para um estilo de vida mais 

saudavel. Podemos obeservar o quanto pode ser benefico uma parceria nessa 

mudança no estudo de Gibson et al. (2014)  que avaliram 521 pessoas inseridas 

no  programa multidisciplinar Croí MyAction, no seguimento de 16 semanas e 1 

ano, onde o obejtivo era a mudança dos fatores de riscos cardiovasculares 

através de uma modificação do estilo de vida. Cada participante pôde levar um 

parceiro para entrar no programa também. O estudo mostra que não só os 

participantes tiveram melhoras significativas, como também seus parceiros, o 

que é de grande valia, pois normalmente as familias tendem a compartilhar o 

mesmo estilo de vida.  

Outra implicação seria a falta de meta para o aumento da quantidade de 

passos.  O estudo de Dwyer et al. (2007) mostra que um aumento progressivo 

na quantidade de passos/dia é capaz de diminuir significativamente a 

circunferência abdominal. Os autores apontam que um acréscimo de 2000 

passos/dia para as pessoas que estavam abaixo da média de passos diarios de 

5000, seria o sucficiente para a redução da circunferência abdominal. Essa seria  

uma quantidade boa e possível para o aumento acima dos níveis basais, até que 

se chegue a uma quantidade média de 8000 a 11000 passos/dia que, segundo 

alguns estudos (Kraus et al. 2019; Smith et al. 2017; Bravata et a. 2007), seria a 

ideal. Esses estudos também mostram que é possível a diminuição de peso 

corporal com o aumento da quantidade de passos, ou seja, aumento da atividade 
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física de uma forma geral sem necessáriamente ter um ponto específico sobre a 

intensidade.  

 

6. CONCLUSÃO  

 O programa interdisciplinar de 16 semanas para o tratamento da 

obesidade não aumentou a quantidade de atividade física das voluntárias, nem 

quando avaliado por intensidades, nem total e nem em número de passos, 

mesmo a avaliação final sendo feita durante a ultima semana de intervenção. O 

programa também não gerou diminuição do peso corporal total e IMC. 

Entretanto, foram observados alguns resultados positivos, como diminuição da 

gordura corporal, aumento do HDL e redução de triglicerídeos, leptina e 

expressiva diminuição da concentração de PCR.  

Em suma, o programa não foi capaz de mudar os níveis de atividade 

física, mas gerou importantes modificações bioquímicas e em alguns 

marcadores antropométricos como circunferência da cintura, diminuição da 

massa gorda e aumento da massa magra.  
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