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Resumo 

O treinamento físico associado à terapia interdisciplinar é uma importante ferramenta 

para o controle da obesidade. Entretanto, ainda não está claro se o tipo de exercício 

e periodização pode influenciar o controle desta doença. Portanto, o objetivo do 

presente estudo foi comparar a efetividade de três tipos de treinamento físico sobre 

o controle da obesidade em relação ao perfil antropométrico, metabólico e 

inflamatório de adolescentes obesos submetidos a uma terapia interdisciplinar de 

longo prazo. Quarenta e cinco adolescentes obesos pós-púberes (16.28 ± 1.34 

anos) foram selecionados e pareados em três grupos de acordo com o tipo de 

treinamento físico: treinamento predominantemente aeróbio (AT=20), treinamento 

resistido associado ao treinamento aeróbio com periodização linear (LP=13) e com 

periodização ondulatória (DUP=12). A composição corporal foi avaliada pelo método 

de pletismografia por deslocamento de ar e as análises sangüíneas foram coletadas 

após jejum de 12h. Resultados: O principal resultado deste estudo foi que tanto o LP 

como o DUP melhoraram o colesterol total (LP=164.4±8.5 para 149.8±8.9; DUP= 

167.8±5.9 para 149.7± 5.3), LDL-c (LP=105.1±7.3 para 91.7±6.8; DUP 108.5±6 para 

90.3±5.6), HOMA-IR (LP=3.5±0.4 para 1.8±0.2; DUP=4.2±2.1 para 2.1±0.4), as 

concentrações de insulina (LP=15.7±1.6 para 8.5±1.1; DUP=19.5±2.1 para 10.5±1.7) 

e adiponectina (LP=10±1.7 para 12.5±1; DUP=8.6±2.7 para 12.4±1). A regressão 

linear mostrou uma associação negativa (β=-0.45) entre o delta (%) de adiponecitna 

e o delta (%) de insulina (p<0.05). Todos os grupos apresentaram uma diminuição 

significativa da massa corporal (AT= 99.7±3.8 para 90.6±3; LP=99.4±3.8 para 

88.5±3.2; DUP=107.9±3.3 para 91.5±3.3), IMC (AT=35.1±0.9 para 31.8±1.1; 

LP=36.4±1.6 para 32.2±1.3; DUP= 38.2±1.3 para 32.1±1.5) e massa de gordura (Kg) 

(AT=40±1.7 para 32.5±2.1; LP=45.7±3.3 para 33.3±2.8; DUP=50.3±3.1 para 

32.4±4.3) após intervenção de longo prazo. Foi encontrada uma correlação negativa 

entre o percentual de oxidação de proteína e a taxa metabólica de repouso (r=-75). 

Conclusão: O modelo de terapia interdisciplinar que inclui os treinamentos resistidos 

periodizados associados ao treinamento aeróbio, LP e DUP, foram mais efetivos 

para melhorar o perfil lipídico, a sensibilidade à insulina, como também o estado 

inflamatório pelo aumento da adiponectina. Em todos os grupos foram observados 

uma melhora no perfil antropométrico. 

 
Palavras-chave: Obesidade, adiponectina, resistência à insulina, treinamento físico 

e terapia interdisciplinar.  
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Abstract 

 

The physical training associated with interdisciplinary therapy is an important tool to 

obesity control. However, it‟s not clear if the type of exercise and its periodization can 

influence this pathology control. Therefore, the present study compared the 

effectiveness of three types of exercise training on obesity control related with 

anthropometric, metabolic and inflammatory profile in adolescents submitted to a 

long-term interdisciplinary therapy. Forty-five post-puberty obese adolescents (16.28 

± 1.34y) were randomized in three groups according to exercise training: 

predominantly aerobic training group (AT n=20), aerobic plus resistance training with 

linear periodization (LP n=13) and aerobic plus resistance training with daily 

undulating periodization (DUP n=12). The body composition was evaluated by air-

displacement plethysmography and the serum analysis was collected after an 

overnight fast. Results: The most important finding of this study was that both LP and 

DUP groups improved total cholesterol (LP=164.4±8.5 to 149.8±8.9; DUP= 167.8±5.9 

to 149.7± 5.3), LDL-c (LP=105.1±7.3 to 91.7±6.8; DUP 108.5±6 to 90.3±5.6), HOMA-

IR (LP=3.5±0.4 to 1.8±0.2; DUP=4.2±2.1 to 2.1±0.4), insulin (LP=15.7±1.6 to 8.5±1.1; 

DUP=19.5±2.1 to 10.5±1.7) and adiponectin concentration (LP=10±1.7 to 12.5±1; 

DUP=8.6±2.7 to12.4±1). The linear regression showed a negative association (β=-

0.45) between delta (%) adiponectin and delta (%) insulin (p<0.05). All exercise 

groups presented a significant reduction in body mass (AT= 99.7±3.8 to 90.6±3; 

LP=99.4±3.8 to 88.5±3.2; DUP=107.9±3.3 to 91.5±3.3), BMI (AT=35.1±0.9 to 

31.8±1.1; LP=36.4±1.6 to 32.2±1.3; DUP= 38.2±1.3 to 32.1±1.5) fat mass (Kg) 

(AT=40±1.7 to 32.5±2.1; LP=45.7±3.3 to 33.3±2.8; DUP=50.3±3.1 to 32.4±4.3) after 

short and long-term intervention. There was a negative correlation between 

percentage of protein oxidation and RMR (r=-0.75) in all groups. Conclusion: The 

interdisciplinary therapy models that include aerobic plus resistance training was 

more effective than aerobic training to improve lipid profile and insulin sensitivity, as 

well as inflammatory state by increasing adiponectin. In all groups it was observed an 

improvement on anthropometric profile.  

 

Key-Words: Obesity; Adiponectin; Insulin Resistance; Physical Training; 

Interdisciplinary Therapy.
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1. INTRODUÇÃO 

A urbanização e globalização são o resultado do dinâmico 

desenvolvimento da sociedade que levam a constantes readaptações, entre elas 

está a mudança de comportamento e estilo de vida. A acessibilidade ao meio de 

transporte, aos meios de comunicação e à alimentação industrializada leva a maior 

comodidade e facilidade na vida diária da sociedade, entretanto contribui a 

diminuição do nível de atividade física e mudanças nos hábitos alimentares, além de 

distúrbios psicossociais que favorecem o ambiente obesogênico1. 

Neste cenário, a obesidade tem se tornado um problema de saúde 

pública por trazer diversas conseqüências sociais, psicológicas e econômicas tanto 

para o indivíduo como para a sociedade, sendo que a sua prevalência na infância e 

adolescência está aumentando progressivamente2. 

O acúmulo excessivo de gordura leva a mudanças histológicas e 

bioquímicas de característica inflamatória que alteram a produção de diversos 

fatores secretados de acordo com os estoques de gordura. Dentre estes fatores 

destaca-se a adiponectina, que apesar da sua importante ação anti-inflamatória e de 

sensibilidade à insulina, encontra-se em baixas concentrações na condição da 

obesidade, favorecendo o desenvolvimento da resistência à insulina, síndrome 

metabólica, doenças cardiovasculares e outras co-morbidades. Portanto, a 

diminuição do tecido adiposo é fundamental para o controle patológico e melhora da 

saúde3. 

A mudança no estilo de vida é uma importante estratégia para a redução 

da massa corporal. Em conjunto com o tratamento nutricional, clínico, psicológico e 

fisioterapêutico entre outras áreas da saúde, o exercício físico tem uma importante 
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função, não só por aumentar o gasto energético, mas por melhorar os estímulos e 

respostas fisiológicas do organismo4.  

Tradicionalmente, o exercício aeróbio é reconhecido como a forma mais 

adequada de treinamento físico para o emagrecimento e a melhora do perfil 

metabólico no tratamento da obesidade5, 6. Porém, o exercício resistido tem recebido 

uma maior atenção no campo científico como uma alternativa para promoção de 

saúde a diversas populações7, 8, 9,10, através do aumento da força muscular, além da 

melhora do perfil metabólico, hormonal  e inflamatório4, 5, 7,11. 

O American College of Sports Medicine (ACSM) 4 recomenda a inclusão 

do exercício resistido no processo de emagrecimento e manutenção do peso, 

afirmando que o exercício resistido associado ao exercício aeróbio poderia 

potencializar a resposta ao tratamento da obesidade especialmente através do 

aumento do gasto energético total.  

Estudos que compararam o treinamento aeróbio com treinamento 

resistido associado ao treinamento aeróbio mostraram que esta combinação resulta 

em uma melhor eficiência no controle glicêmico em diabéticos, no aumento do 

hormônio de crescimento (GH), melhora da composição corporal e dos fatores 

relacionados à síndrome metabólica em mulheres pós menopausa12, 13. 

Usualmente, o treinamento resistido possui diversas formas de 

periodização, dentre elas estão, a periodização linear e a periodização ondulatória. 

Estudos prévios demonstraram que a periodização ondulatória é mais eficaz no 

aumento da força muscular14, 15 e para a redução da resistência à insulina16.  

Ainda não está claro se o treinamento resistido periodizado associado ao 

treinamento aeróbio é mais eficiente do que o treinamento predominantemente 

aeróbio para melhorar o controle do perfil antropométrico, metabólico e inflamatório 
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em adolescentes obesos, e se o tipo de periodização do treinamento resistido 

também influencia essas respostas em longo prazo. 

 

1.1 Objetivo 

Objetivo Geral 

Comparar os efeitos do treinamento predominantemente aeróbio e do 

treinamento resistido periodizado associado ao treinamento aeróbio sobre o controle 

da obesidade em adolescentes participantes de uma terapia interdisciplinar de longo 

prazo. 

 

1.1.1. Objetivos específicos 

- Verificar se a inclusão do treinamento resistido ao treinamento aeróbio 

pode potencializar o controle do perfil antropométrico, metabólico e inflamatório de 

adolescentes obesos participantes de uma terapia interdisciplinar de longo prazo em 

relação ao treinamento aeróbio; 

- Verificar se o tipo de periodização do treinamento resistido pode 

influenciar no controle do perfil antropométrico, metabólico e inflamatório de 

adolescentes obesos participantes de uma terapia interdisciplinar de longo prazo.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Prevalência da Obesidade 

Aproximadamente 1,2 bilhões de indivíduos no mundo têm sobrepeso e 

pelo menos 300 milhões destes são obesos17. Entre 2003 e 2004 a National 

HealthInstitute and Nutrition Examination Surveys estimaram que 17,4% dos 

adolescentes americanos entre 11 e 19 anos tinham sobrepeso18. Na Europa 22% 

das crianças, 26% dos homens e 31% das mulheres são obesos refletindo em um 

aumento de 1-5% do total dos gastos públicos com a saúde17. Além disso, Wang et 

al2 estimaram que, em 2048 toda a população adulta dos Estados Unidos terá 

sobrepeso ou obesidade trazendo um grande prejuízo sócio-econômico ao país. 

No Brasil, segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2002-2003 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 38,8 milhões de 

adultos possuem excesso de peso, dos quais 10,5 milhões são considerados 

obesos19. Além disso, a prevalência aumentou acentuadamente em meninos com 10 

a 19 anos (de 2,6% para 11,8%) e meninas (de 5,8% para 15,3%) entre os anos de 

1975 – 199720. 

A prevalência da obesidade está aumentando de forma alarmante em 

crianças e adolescentes, não apenas em países em desenvolvimento, mas também 

em países que possuem uma renda baixa e média, aumentado a chance de 

permanecerem obesos na idade adulta potencializando o desenvolvimento de riscos 

à saúde a longo-prazo21, 22. 

 

2.2. Etiologia da Obesidade  

A obesidade é uma doença crônica e multifatorial de característica pró-

inflamatória e apresenta-se associada a diversos distúrbios metabólicos e hormonais 
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e ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares, a síndrome metabólica 

(hipertensão, diabetes mellitus tipo 2, o excesso de gordura visceral, dislipidemias, 

esteatose hepática não alcoólica), além dos fatores psicossociais, da apnéia do sono 

e da asma entre outras co-morbidades 18, 23 . 

A etiologia da obesidade está relacionada à interação da suscetibilidade 

genética com os diversos estímulos ambientais que se inicia desde a fase fetal. 

Atualmente, sabe-se que a gestação, o aleitamento materno e o estilo de vida da 

mãe ao longo deste período são determinantes para o surgimento da obesidade 

precoce e que poderá se estender à vida adulta. Além disso, fatores como a 

menopausa, a faixa etária, as alterações hormonais e as fisiológicas, os distúrbios 

do sono e os fatores psicossociais exercem uma forte influência na sua 

consolidação18. 

Porém, acredita-se que o maior fator desencadeante da obesidade é o 

estilo de vida adotado pela população, especialmente através de aquisição de um 

padrão alimentar inadequado e o baixo nível de atividade física 17, 18.  

A adolescência tem sido descrita como sendo um período particularmente 

vulnerável para o desenvolvimento da obesidade já que a oferta de alimentos 

hiperlipídicos, como os “fast foods”, e atividades hipocinéticas, como passar a maior 

parte do tempo livre em frente ao computador e televisão, estão cada vez mais 

emergentes18, 22. 

Este comportamento favorece o desequilíbrio no balanço energético em 

longo prazo e conseqüentemente ao acúmulo excessivo de gordura, tanto no tecido 

adiposo subcutâneo (TAS) como no tecido adiposo visceral (TAV), causando 

alterações neuronais, endócrinas e metabólicas24.  
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A obesidade central causada pelo acúmulo de gordura no TAV tem sido 

altamente correlacionada com as dislipidemias, a hiperinsulinemia, a hipertensão e a 

hiperglicemia, além do aumento de marcadores inflamatórios, resistência insulínica, 

síndrome metabólica e doença cardiovascular25. 

Neste sentido, pesquisadores têm reconhecido o tecido adiposo como um 

importante órgão endócrino e secretor responsável por reger diversas funções do 

organismo, dentre estas podemos citar o controle da ingestão alimentar pela leptina, 

sistema imune e pressão arterial, por exemplo26, 27, 28. 

 

2.3. Metabolismo do Tecido Adiposo 

Durante muito tempo o tecido adiposo foi considerado como uma 

estrutura secundária, com a função de armazenamento ilimitado de energia em 

forma de triacilglicerol vindo do balanço energético positivo. Porém, com a 

descoberta da leptina, e em seguida de outros fatores bioativos relacionados ao 

balanço energético e inflamatório, o tecido adiposo passou a ser reconhecido como 

um órgão endócrino e secretor, pois participa de forma ativa na regulação do 

balanço energético e dos processos inflamatórios27. 

O tecido adiposo é classificado em tecido adiposo branco e tecido 

adiposo marrom. O tecido adiposo marrom é altamente termogênico participando no 

controle da temperatura corporal, sendo encontrado, em humanos, em grande 

quantidade nos recém-nascidos28. 

 O tecido adiposo branco é o responsável por estocar a gordura corporal e 

possuir diversas funções como oferecer proteção mecânica contra choques e 

traumatismos, permitir adequado deslizamento das vísceras e dos feixes musculares 

e isolamento térmico, além de ser o principal estoque energético28.  É composto por 
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adipócitos, pré-adipócitos, células endoteliais, células de estroma vascular, 

fibroblastos, leucócitos e macrófagos. Os adipócitos podem sofrer tanto a hipertrofia 

como a hiperplasia, isso dependerá de três ações metabólicas: a adipogênese, 

lipogênese e a lipólise29.  

No desenvolvimento da obesidade não ocorre somente a hipertrofia dos 

adipócitos, pois estas células possuem um grau máximo de crescimento e a sua 

capacidade de armazenar gordura podem se exaurir, assim, também ocorre o 

processo de hiperplasia, no qual novas células são lentamente recrutadas e 

emergidas desse tecido a partir das células mesenquimais, processo denominado 

como adipogênese29. 

A lipogênese ocorre em sítios citoplasmáticos e mitocondriais tanto dos 

adipócitos como também nos hepatócitos. Representa o aumento da síntese de 

lipídios, independente do tipo de substrato: carboidratos, proteínas ou lipídios. Para 

que este processo ocorra o adipócito necessita de uma fonte de glicerol-3-fosfato e 

de ácido graxo livre (AGL) ligado à coenzima A, formando acil-CoA. O primeiro é 

obtido como um produto da via glicolítica, e o segundo provém da biossíntese a 

partir de acetilCoA ou da captação de AGL proveniente de lipoproteínas 

(quilomícrons e VLDL- Very Low-density Lipoprotein/  Lipoproteína de densidade 

muito baixa)  circulatórias, que no tecido adiposo branco sofrem a ação da 

lipoproteína lipase, que hidrolisa o triacilglicerol nelas contido, liberando os AGLs, 

que são transportados para o citoplasma dos adipócitos e hepatócitos28.  

A lipólise é a quebra do triacilglicerol em AGL e glicerol do tecido adiposo 

sob a ação da enzima lipase hormônio-sensível. Esse processo ocorre quando 

energia adicional é necessária, como em casos de jejum e alta demanda metabólica 
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decorrente do exercício físico, e quando há falta ou excesso de determinados 

hormônios, como por exemplo, a insulina e os hormônios tireoidianos28.  

A disfunção do tecido adiposo é um dos efeitos primários da obesidade, 

causada por uma seqüência de processos como a hiperplasia do adipócito, a hipóxia 

e a inflamação. Como conseqüência, ocorre o desenvolvimento de estágios pró-

inflamatórios, aterogênicos e diabetogênicos30. 

Desta forma, o tecido adiposo assume um papel de órgão secretor de 

diversas substâncias, denominadas adipocinas que são sinalizadores protéicos 

altamente diversificados em estrutura e função, abrangendo desde citocinas 

clássicas, como por exemplo, o fator de necrose tumoral-α (TNF-α) e interleucina-6, 

além daquelas envolvidas na regulação da pressão sanguínea (angiotensinogênio), 

na homeostase vascular (inibidor do ativador de plasminogênio-1), na homeostase 

glicêmica (adiponectina) e angiogênese (fator de crescimento endotelial vascular), e 

encontram-se alterados na obesidade23, 26, 27,28. 

 

2.4. Adiponectina 

A adiponectina é um importante hormônio sensibilizador de insulina e a 

adipocina mais abundante produzida pelo tecido adiposo humano, além de agir 

como fator protetor para doenças cardiovasculares. Está mais intimamente ligada ao 

TAV do que ao TAS. Além disso, fatores genéticos, como os polimorfismos, e fatores 

ambientais, tais como uma alimentação hiperlipídica e sedentarismo, estão 

associados a baixas concentrações desta proteína e podem atribuir ao 

desenvolvimento de condições a qual a resistência à insulina está presente como, 

por exemplo, na diabetes mellitus tipo 2,  hipertensão e aterosclerose31. 
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Estudos têm demonstrado uma correlação negativa da idade, sexo e 

puberdade com as concentrações de adiponectina, sendo que tais concentrações 

são maiores em crianças do que em adultos, diminuindo substancialmente durante a 

puberdade32. Em adolescentes, as concentrações de adiponectina encontram-se 

mais baixas em meninos devido aos efeitos de androgênios plasmáticos, o que não 

ocorre com as meninas, exceto naquelas que possuem algum outro tipo de alteração 

como, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos33, 34, 35. 

Também conhecida como Acrp-30 (30-kDa adipocyte complement- related 

protein), apM1 ou adipoQ, a adiponectina é uma proteína sintetizada primariamente 

no tecido adiposo branco, em baixas concentrações no tecido adiposo marrom, e em 

concentrações ainda menores nos músculos esqueléticos, fígado, placentas, 

glândulas salivares e tecidos cardíacos3,31. Ela possui dois receptores 

transmembrânicos, identificados como AdipoR1, mais comum no músculo 

esquelético, e AdipoR2,  mais comum no fígado36. 

Na obesidade as suas concentrações encontram-se reduzidas alterando 

as funções metabólicas de diversos tecidos dependentes de insulina (Figura 1). No 

músculo esquelético, por exemplo, há uma diminuição da captação de glicose e na 

β-oxidação dos AGLs. Já no fígado, além da diminuição da captação da glicose e da 

β-oxidação dos AGLs ocorre também o aumento da gliconeogênese e lipogênese de 

novo36.      
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Obesidade
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Gliconeogênese
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Figura 1. O efeito da obesidade sobre a adiponectina e resistência à insulina (Adaptado de Polyzis 
et al36).      

 
Dentre os seus principais efeitos da adiponectina destacam-se: regulação 

do balanço energético, desenvolvendo um papel anorexígeno e ação anti-

inflamatória23. 

Essa propriedade anti-inflamatória é mediada por algumas vias: 

fosforilação e ativação da adenosina-5-monofosfato (AMP), ativando a proteína 

quinase para captação de glicose pelos miócitos e redução das moléculas 

envolvidas na gliconeogênese hepática; aumento da oxidação de ácidos graxos no 

músculo esquelético pela ativação seqüencial da proteína quinase AMP-ativada, 

além de possuir propriedades anti-ateroscleróticas37 . As baixas concentrações de 

adiponectina no plasma têm sido ligadas ao aumento na prevalência da Síndrome 

Metabólica38. 

A ação da adiponectina sobre aumento na sensibilidade à insulina ocorre 

devido ao aumento na oxidação de ácidos graxos, na captação e utilização da 

glicose pelo tecido adiposo e no músculo esquelético, e na redução da produção 

hepática de glicose, levando a um melhor controle dos níveis séricos de glicose, de 

AGLs e de triacilglicerol. Mais especificamente, a adiponectina possui um papel 
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principal no tratamento da resistência à insulina, assim como alguns tipos de 

câncer31. 

Entretanto, Cook e Semple39 sugerem que a relação entre a resistência à 

insulina e as concentrações de adiponectina seja bidirecional, ou seja, as baixas 

concentrações de adiponectina podem ser uma conseqüência da resistência à 

insulina com uma hiperinsulinemia compensatória. Porém mais estudos científicos 

desta ordem são necessários. 

 

2.5. Resistência à Insulina 

A resistência à insulina (RI) tem sido reconhecida pela literatura científica 

como sendo a chave para o aumento das desordens metabólicas na obesidade, 

sendo que a inflamação do TAV, a deposição da gordura ectópica e a disfunção do 

tecido adiposo mediam essa relação com a obesidade e suas co-morbidades30. 

A RI é um estado em que os tecidos periféricos não respondem à ação da 

insulina (propriedades anabólicas), sendo uma marca da obesidade e do diabetes 

mellitus tipo 2. Está diretamente ligada ao aumento do tecido adiposo, à inatividade 

física e ao excesso de lipídios séricos. A RI muscular é causada pela diminuição da 

captação mitocondrial e a oxidação parcial dos ácidos graxos, sugerindo que a 

cadeia longa de acil-CoA é derivada de lipídios circulantes ou triacilgliceróis que são 

desviados pela carnitina palmitoiltransferase, a enzima mitocondrial que catalisa a 

primeira e essencial fase da β-oxidação da cadeia longa de ácidos graxos, e 

transformados em diacilgliceróis e ceramidas. O acúmulo destas outras moléculas 

bioativas medido pela a atividade da serina kinase leva à RI40, 41, 42. 

Um mediador intracelular importante neste processo é c-Jun N-terminal 

quinase (JNK). Dentro dos adipócitos a JNK reduz a sensibilidade à insulina pela 
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diminuição da ação do substrato receptor de insulina-1 (IRS-1), que é um importante 

sinalizador deste hormônio. Por exemplo, ativação de JNK1 pelo TNF-α resulta na 

fosforilação IRS-1, que reduz a resposta celular para a insulina circulante e produz 

manifestações específicas da RI43. 

A obesidade também está associada ao estresse oxidativo no nível 

mitocondrial. Isso acontece devido a um desequilíbrio nos níveis de espécies 

reativas de oxigênio (ROS) e redução de substâncias protetoras dos radicais e 

peróxidos. O aumento de ROS afeta a produção de insulina pelo pâncreas e pode 

conduzir para apoptose das células β, assim. O excesso crônico da produção de 

ROS pode resultar na disfunção mitocondrial dos hepatócitos e miócitos, causando 

acúmulo de lipídios circulantes nesses tecidos e assim contribuindo para o círculo 

vicioso da RI43. 

A resistência periférica à insulina afeta o metabolismo de carboidrato e 

lipídios, e causa o acúmulo de triacilglicerol no fígado. No tecido adiposo, a insulina 

inibe a lipólise desviando a glicose para o fígado, onde continua a estimular a via da 

lipogênese de novo, aumentando o influxo de AGL provenientes do tecido adiposo 

para o fígado, promovendo seu acúmulo no hepatócito, conhecido como esteatose 

hepática não alcoólica44. 

Os mecanismos pró-inflamatórios podem influenciar a RI relacionada à 

obesidade, devido a altas concentrações de citocinas como o TNF-α que age 

diretamente no adipócito, regulando o acúmulo de gordura e interferindo diretamente 

em diversos processos dependentes de insulina, como a homeostase glicêmica e o 

metabolismo de lipídios através da diminuição da expressão do GLUT-4, fosforilação 

IRS-1 pelo JNK, podendo levar à inibição da atividade da lipoproteína lípase e 

conseqüentemente da lipogênese e ao aumento da lipólise28. 
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A incidência de RI entre crianças e adolescentes obesos apresenta-se 

alta (26%-31.2%) e, apesar de ser maior entre as meninas, os prejuízos em ambos 

os sexos são equivalentes. Assim, como em adultos, a RI é um fator preditor 

independente da diabetes mellitus 2 e da doença cardiovascular, por possuir uma 

associação com a disfunção endotelial, sendo um precursor da aterosclerose em 

crianças e adolescentes com obesidade45, 46. 

A RI é reversível através da mudança do estilo de vida e do tratamento 

farmacológico, podendo ser avaliada através do cálculo do homeostasis model 

assessment of insulin resistance (HOMA-IR). Neste sentido, um estudo prévio do 

nosso grupo demonstrou que após um ano de terapia interdisciplinar que visa o 

emagrecimento, a prevalência da resistência à insulina apresenta uma redução de 

aproximadamente 51% para 35% em meninos e 45% para 27% em meninas47. 

 

2.6. Exercício Físico e o Controle da Obesidade 

No processo do emagrecimento, o aumento do gasto energético é 

fundamental além do controle da ingestão alimentar. 

O exercício físico traz numerosos benefícios à saúde sendo essencial 

para qualquer programa de emagrecimento. Agências de saúde pública, 

organizações científicas e várias sociedades médicas reforçam a importância de 

uma vida ativa, pois é capaz de alterar todas as funções do organismo a fim de 

aumentar o suprimento de energia4, 17. 

O treinamento aeróbio é a forma mais indicada para o tratamento da 

obesidade por melhorar o perfil lipídico e a sensibilidade à insulina, especialmente 

quando executados em alta intensidade5, 6, 10. Os mecanismos que regem este 

processo são: o aumento da regulação do GLUT-4 que afeta os sinais de insulina, a 
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diminuição de citocinas pró-inflamatórias circulantes, o aumento da regulação da 

proteína acoplada 3, melhor eficiência no metabolismo de AGL e aumento da função 

mitocondrial do músculo esquelético. Além disso, a literatura reporta que o 

treinamento aeróbio é capaz de aumentar os níveis de HDL-c (high-density 

lipoprotein cholestero/ lipoproteína de alta intensidade), diminuir triacilglicerol e LDL-

c (Low-density lipoprotein cholesterol/ lipoproteína de baixa intensidade) circulante 

quando associados a uma reeducação alimentar, reduzindo, assim, os riscos da 

doença cardiovascular48.  

O treinamento aeróbio pode exercer uma importante ação sobre o tecido 

adiposo visceral, especialmente no fígado, melhorando o perfil lipídico e inflamatório, 

mesmo sem ocorrer o emagrecimento6, 49, 50. 

A terapia interdisciplinar da obesidade composta por atendimento clínico, 

psicológico nutricional entre outras modalidades associado com o treinamento 

aeróbio têm se mostrado eficaz na melhora do perfil antropométrico e metabólico25, 

47, 51. 

Os efeitos do exercício resistido também têm sido investigados, tendo 

como motivação os benefícios do aumento da força muscular (um componente 

essencial para a aptidão física) e sua relação com a melhora do perfil metabólico5, 10, 

52. 

Segundo Benson et al52, as pesquisas iniciaram-se com a população 

adulta mostrando benefícios a diversas patologias. Porém, na população pediátrica 

havia uma recomendação para evitar esse tipo de treinamento a fim de prevenir 

lesões. Entretanto, mais recentemente, vem ocorrendo uma mudança de paradigma 

com evidências sugerindo que o treinamento resistido bem supervisionado pode ser 

seguro, estendendo assim, os seus benefícios também a essa população52. 



15 
 

Segundo o mais recente guia de orientações do ACSM4, que enfatiza a 

restrição alimentar e o aumento de exercícios aeróbios, o treinamento resistido deve 

ser incluído como complemento ao programa de emagrecimento e manutenção da 

massa corporal por aumentar a massa muscular e o gasto energético. Além disso, 

as alterações hormonais e a melhora do metabolismo protéico reforçam a sua 

inclusão no tratamento da obesidade e suas co-morbidades. 

Apesar de não contribuir significativamente para diminuição da gordura 

corporal, o treinamento resistido tem sido associado a reduções nos fatores de 

riscos cardiovasculares, entre estes, a diminuição do LDL-c, da gordura abdominal e 

visceral, além de aumentar os níveis de HDL-c e a sensibilidade à insulina4, 53, 54. 

Estudo prévio de Warner et al55 demonstrou que o treinamento resistido 

foi efetivo para manter os benefícios metabólicos adquiridos por um primeiro período 

de treinamento aeróbio. Outros trabalhos como o de Tabata et al.56 e Yaspelkis III57 

mostraram que o treinamento resistido é capaz de aumentar a quantidade do GLUT-

4 e melhorar os sinais da insulina, além do aumento dos IRS mesmo não havendo 

aumento da massa muscular, tornando-se um importante instrumento na melhora da 

RI e contribuindo ao tratamento do diabetes mellitus tipo 2. 

 

Treinamento Resistido
(RT)

Balanço 
Energético 
Negativo

Massa Muscular

Tecido Adiposo 
Subcutâneo (TAS)

Tecido Adiposo Visceral 
(TAV)

Resistência à 

Insulina 

Disfunção 

Metabólica

• Doenças 

Cardiovasculares 

• Diabetes Mellitus

Tipo 2 

• Síndrome 

Metabólica 

1 2
3

4

 

Figura 2. Possíveis vias dos efeitos do treinamento resistido (RT): (1) promover o balanço 

energético negativo; (2) diminuir a gordura corporal; (3) aumentar massa muscular; (4) reduzir a 

resistência à insulina e disfunção metabólica. (Adaptado Hills et al 10) 
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Conseqüentemente, todo este efeito sobre a RI parece aumentar os 

níveis de adiponectina, melhorando o estado inflamatório da obesidade. Essas 

respostas podem ocorrer tanto no exercício agudo como no exercício crônico58, 59. 

Quando comparado com o treinamento aeróbio, o treinamento resistido 

parece ser mais eficiente no controle glicêmico e lipídico em intensidade moderada5, 

60. Porém, segundo o ACSM4, quando associados, parece potencializar a diminuição 

de gordura corporal. 

Estudos com a associação do treinamento aeróbio e resistido mostraram 

que esse tipo de treinamento traz mais benefícios à saúde em diversas populações 

quando comparados com o treinamento aeróbio. Por exemplo, Lambers et al61 

verificaram que em diabéticos do tipo 2 os riscos da obesidade e de doenças 

cardiovasculares foram mais atenuados quando foi feita a combinação destes dois 

tipos de treinamento. Outro estudo feito por Elmahgoub et al62 apresentou uma 

alteração significativa no perfil lipídico pelo aumento de HDL-c e diminuição do 

triacilglicerol e LDL-c em adolescentes obesos com déficit cognitivo. Recente estudo 

de Seo et al13, sugeriu que o treinamento combinado foi mais efetivo para aumentar 

a massa muscular e a secreção de GH (um importante hormônio relacionado a 

sensibilidade à insulina) e para diminuir a porcentagem de gordura, pressão arterial 

em mulheres pós-menopausa.  

Além de todos esses benefícios, o ganho de massa muscular propicia o 

aumento do gasto energético total, aumento das reservas protéicas, aumento da 

capacidade funcional e aptidão física, componentes essenciais para uma boa 

qualidade de vida12. 

São escassos os estudos na literatura científica que relatam os efeitos da 

periodização do treinamento aeróbio e treinamento resistido em relação aos 
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benefícios às diversas patologias. Sabe-se que a periodização é um método de 

treinamento geralmente utilizado por atletas, mas que pode vir a ser uma importante 

estratégia também para o tratamento das doenças crônicas e reabilitação física15.  

A periodização é uma variação do volume e intensidade de treinamento 

com o objetivo de otimizar o desempenho e a recuperação e sendo mais eficaz do 

que treinamentos não periodizados14. 

Um estudo preliminar realizado por Foschini et al16 em adolescentes 

obesos submetidos a terapia interdisciplinar de curto prazo, mostrou vantagens do 

tipo de treinamento resistido periodizado associado com o treinamento aeróbio em 

relação aos perfis antropométrico e metabólico, entretanto ainda não se verificou na 

literatura científica resultados reforçando os efeitos deste tipo de treinamento em 

relação ao quadro inflamatório. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

O procedimento de seleção e inclusão à terapia foi realizado da seguinte 

maneira: após divulgação por meio de anúncios veiculados na mídia (jornais, 

revistas, rádio e televisão), os voluntários entraram em contato com a equipe via 

telefone, no qual realizaram uma primeira triagem e agendaram a entrevista pessoal 

no local das intervenções. Nesta entrevista responderam uma anamnese clínica, 

psicológica, nutricional e de estilo de vida. Em seguida, os adolescentes foram 

questionados sobre o grau de motivação em participar deste projeto, sendo este um 

dos principais critérios de inclusão. Os mesmos também passaram por uma 

avaliação clínica feita pelo médico endocrinologista da equipe e uma avaliação 

cardiológica em esteira ergométrica monitorada com eletrocardiograma. Após a 
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liberação médica, os que foram considerados aptos passaram a realizar os demais 

exames, os quais serão descritos a seguir. 

 Os critérios de não-inclusão para a participação do estudo foram: possuir 

algum outro tipo de doença endócrina ou metabólica; consumo crônico de bebidas 

alcoólicas; prévio uso de esteróides androgênicos anabólicos ou drogas 

psicotrópicas (as quais podem afetar a regulação do apetite); limitações músculo-

esquelético que impossibilitasse a correta execução dos exercícios propostos pelo 

programa e gestação. 

Inicialmente foram selecionados 80 voluntários para participarem da 

terapia interdisciplinar realizada durante os anos de 2007 e 2008. Entretanto só 

foram incluídos neste estudo aqueles que permaneceram até o término da pesquisa 

com 75% de freqüência, que realizaram todos os exames e testes preconizados 

antes, durante e após a terapia, os quais denominamos como medidas basal, curto 

prazo e longo prazo. 

Portanto, o total de participantes para este estudo interdisciplinar de longo 

prazo foram 45 adolescentes obesos [índice de massa corporal (IMC) ≥ percentil 95th 

de acordo com as Curvas de Crescimento do Centers for Disease Control and 

Prevention- CDC]63, pós-puberes (estágio cinco da escala de Tanner para ambos os 

sexos)64 com idade entre 15 e 19 anos (16.28 ± 1.34), incluindo 28 meninas e 17 

meninos.  

Todos os participantes e/ou seus responsáveis legais receberam e assinaram 

o termo de consentimento livre e esclarecido dando anuência à participação como 

voluntários do presente projeto de pesquisa (Anexo 1). Este estudo foi conduzido de 

acordo com os princípios da Declaração de Helsinki e foi formalmente aprovado pelo 
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Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo 

(Número: 0135/04) (Anexo 2). 

 

3.1. Medidas Antropométricas  

As medidas antropométricas foram realizadas de acordo com 

metodologia descrita por Lohman65. Os voluntários estavam vestidos com o mínimo 

de roupa possível (meninos apenas com sunga e meninas apenas com maiô) para a 

avaliação da massa corporal, estatura e composição corporal 

 A medida da massa corporal foi quantificada em uma balança digital 

da marca Filizola com capacidade para 150 kg e sensibilidade de 100g e os 

adolescentes foram orientados a distribuir igualmente o peso sobre as duas pernas e 

permanecerem imóveis no momento da aferição. A estatura foi quantificada com um 

estadiômetro de madeira da marca Sanny®, modelo ES 2030, com escala de 

precisão de 0,5 cm, sendo que os adolescentes foram posicionados à base do 

estadiômetro, em posição ortostática, pés unidos, tocando a escala de medida com 

os calcanhares, cintura pélvica, cintura escapular e a região occipital da cabeça. 

Com o auxílio do cursor, foi determinada a medida correspondente à distância entre 

a região plantar dos pés e o vértice da cabeça, permanecendo o avaliado em apnéia 

inspiratória e com a cabeça orientada no plano de Frankfurt paralelo ao solo.  

O índice de massa corpora (IMC) foi calculado dividindo a massa corporal 

total em quilos pelo quadrado da estatura em metros (kg/m2). 

Para a avaliação da composição corporal foi utilizada o método de 

densitometria pela pletismografia por deslocamento de ar (BOD POD® body 

composition system version 1.69; Life Measurement Instruments, Concord, CA). Este 

método está baseado na Lei de Boyle (P1V1=P2V2): quando em recipientes 
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fechados e a temperatura é constante, o volume (V) e a pressão (P) variam em 

proporções inversas66. 

 

3.2. Avaliação do Tecido Adiposo Visceral  

O procedimento de avaliação do TAV foi realizado por ultra-sonografia 

com método duplo-cego e realizado pelo mesmo médico especialista em diagnóstico 

por imagens usando um equipamento HTL / HDI 3000® e um transdutor de 

multifrequência de 3,5 MHz (faixa larga). Esse procedimento permite uma redução 

da margem de erro para a classificação. 

A determinação por ultra-sonografia de gordura visceral foi definida como 

a distância entre a face interna do mesmo músculo e a parede anterior da artéria 

aorta. Os pontos da interrupção para definir o TAV por parâmetros metodológicos 

foram baseados em descrições precedentes por Ribeiro-Filho et al67. 

 

3.3.  Análises Bioquímicas 

As amostras de sangue foram coletadas através de punção periférica da 

veia do antebraço por volta das 8 horas da manhã, após jejum noturno de 

aproximadamente 12 horas. O material utilizado foi descartável, adequadamente 

etiquetado e de reconhecida qualidade. Depois de coletado, o sangue foi 

centrifugado por 10 minutos a 5.000 rotações por minuto (rpm) e estocado a -70°c 

para futuras análises. 

A concentração plasmática de insulina foi medida por radioimunoensaio 

com kit da Amersham® (Aylesbury, UK) sendo que os valores de normalidade das 

concentrações plasmáticas de insulina em jejum menores que 17 uU/ml segundo 

Schwimmer68.  
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A resistência à insulina foi analisada pela equação Homeostasis Model 

Assessment Insulin-Resistance Index (HOMA-IR). HOMA-IR foi calculado utilizando 

glicose sanguínea de jejum (FBG) e a insulina immunoreativa (I): [FBG (mg/dl) X I 

(mU/l)] / 40569.  

A concentração plasmática de glicose foi mensurada por método 

enzimático com espectofotômetro UV-Visível, modelo UV-1601PC (Shimadzu Corp, 

Kioto, Japão). O colesterol total, triglicérides, LDL-c, VLDL e glicose foram 

analisados através de um kit comercial (CELM, Barueri, Brasil). 

A adiponectina foi analisada através de kits comercialmente disponíveis 

de enzima-imunoensaio (ELISA) das marcas Phoenix Pharmaceuticals® (Belmont, 

CA) e R&D Systems® (Minneapolis, USA), respectivamente, de acordo com as 

instruções dos fabricantes. 

 

3.4.  Medida do Consumo Máximo de Oxigênio (VO2max) 

A análise do condicionamento cardiorrespiratório foi realizada através do 

teste de ergoespirometria para a identificação do consumo máximo de oxigênio 

(VO2max) através do método de mensuração de trocas gasosas  respiratórias com 

um sistema metabólico (Model Quark PFT Ergo - COSMED® – Rome) que analisa o 

consumo de oxigênio e produção de gás carbônico. Antes de cada teste o aparelho 

foi calibrado utilizando uma concentração de gases conhecida, sendo que a 

calibração do volume e do fluxo foi realizada por uma seringa de três litros. Uma 

máscara facial Hans Rudolph flow-by face mask (Kansas City, MO, EUA), foi 

utilizada para a captação dos gases. 

Os testes foram realizados em uma esteira (Modelo TR 9700HR) e 

bicicleta  (Modelo 9500HR) Life Fitness® em laboratório com climatização 
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padronizada. Foi utilizado o protocolo modificado de Bruce apud Kraemer70 e o 

método de Wasserman71 para a detecção do Limiar Ventilatório 1 (LV1). 

Durante cada estágio do teste a freqüência cardíaca foi monitorada 

continuamente pelo freqüencímetro da marca Polar® ( Modelo FS1 dark blue) com 

intervalos de cinco segundos. 

 

3.5.  Medida da Taxa Metabólica de Repouso (TMR) 

A medida da TMR foi realizada no período da tarde através do método de 

calorimetria indireta com um sistema metabólico de mensuração de trocas gasosas 

(Modelo Quark PFT Ergo - COSMED® – Roma) e como descrito previamente por 

Haugen et al.72. Foi recomendado aos adolescentes estar em jejum por 4 horas no 

mínimo, não praticar exercícios físicos 24 horas antes da avaliação, não consumir 

bebida alcoólica e cafeína 24 horas antes; não fumar 4 horas antes no mínimo. 

Antes do teste os adolescentes ficaram em repouso, quietos, em decúbito dorsal e 

em um quarto isolado com temperatura controlada a 21-24ºC por 15 minutos e em 

seguida foi realizada a Calorimetria Indireta por mais 15 minutos, sendo utilizados 

para cálculo do gasto energético os 10 últimos minutos como sugerido por Compher 

et al73. A TMR foi estimada de acordo com as equações propostas por Weir74. A 

análise do quociente respiratório permitiu quantificar em percentuais o metabolismo 

de cada substrato (carboidrato, gordura e proteína) segundo Weir74. 

 

3.6. Terapia Interdisciplinar 

O programa de tratamento interdisciplinar de longo-prazo proposto no 

presente estudo foi composto por treinamento físico associado a intervenções 

clínica, nutricional e psicológica. O uso de intervenção interdisciplinar como 
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estratégia de tratamento da obesidade vem sendo sugerido pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS)75. Todas as avaliações acima mencionadas foram 

realizadas no início, após curto prazo (seis meses) e após longo prazo (um ano) de 

intervenção. 

 

3.6.1. Protocolo de Treinamento Físico 

O protocolo do treinamento físico foi divido em duas etapas. 

Primeiramente, em 2007, iniciaram 40 voluntários que compuseram o grupo de 

treinamento predominantemente aeróbio (AT) com duração total de 26 semanas, 

porém aqueles que concluíram o programa foram apenas 20. Em 2008, também 

iniciaram 40 voluntários que compuseram o grupo de treinamento resistido 

associado ao treinamento aeróbio em uma mesma sessão de exercício físico, 

também com duração total de 26 semanas, que foi subdividido em dois grupos 

segundo o tipo de periodização do treinamento resistido: 20 voluntários com 

periodização linear (LP) e 20 voluntários com periodização ondulatória (DUP), porém 

apenas 25 concluíram, sendo 13 do grupo LP e 12 do grupo DUP. 
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Início 2008 – Treinamento Resistido 
Associado ao treinamento Aeróbio

Adolescentes 
N=40

Início 2007 – Treinamento 
Predominantemente Aeróbio

Adolescentes 
N=40

Término 2007
Adolescentes 

N=20

Grupo LP
N=20

Grupo DUP
N=20

Término 2008
Adolescentes 

N=25

Grupo AT
N=20

Grupo LP
N=13

Grupo DUP
N=12

Total de Adolescentes 
Obesos deste estudo

N= 45

Grupo AT
N=40

 

Figura 3. Diagrama do Fluxo de Pacientes 

Foi comum para os três grupos a freqüência dos dias da intervenção 

(segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira), a intensidade do treinamento aeróbio 

(LV1) e as primeiras duas semanas para adaptação, que serão explicados a diante. 

O grupo AT realizou durante 12 semanas 60 minutos de exercício 

aeróbio. As outras 12 semanas subseqüentes os adolescentes realizaram 30 

minutos de treinamento aeróbio e 30 minutos de treinamento resistido não 

periodizado, com cargas submáximas (SR) de 25% de uma repetição máxima (RM). 

Os dois grupos de treinamento resistido associado ao treinamento aeróbio 

realizaram, na mesma sessão, 30 minutos de treinamento aeróbio e 30 minutos de 

treinamento resistido com RM durante todas as 24 semanas, sendo que no grupo LP 

o treinamento resistido foi dividido em três mesociclos com duração de oito semanas 

cada um. No primeiro mesociclo, o treinamento resistido era composto de 3 séries 
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de 15-20 RM, no segundo mesociclo, 3 séries de 10-12 RM e no terceiro mesociclo, 

3 séries de 6-8 RM. No grupo DUP, essa variação de volume e intensidade, 

traduzida pelo número de séries e repetições, ocorreram durante 24 semanas em 

três dias diferentes da semana: segunda-feira os participantes treinaram 3 séries de 

15-20 repetições; na quarta-feira, 3 séries de 10-12 repetições; e na sexta-feira, 3 

séries de 6-8 repetições. (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Programa de treinamento 

 

Grupo AT 

 

Semana 1-2
†
 

Treinamento aeróbio 

 

Semana 3 -14 

Treinamento aeróbio 

 

Semana 15-26 

Treinamento aeróbio                            

+                                                    

RT=3 séries de 15-20 SR 

Grupo* LP  Semana 1-2
†
 

 

Semana 3-10 Semana 11-18 Semana 19-26 

 Treinamento Aeróbio  Treinamento Aeróbio Treinamento Aeróbio Treinamento Aeróbio 

 + + + + 

 

RT= 3 séries 15-20 

SR 

RT= 3 séries 15-20 

RM 

RT= 3 séries 10-12 

RM 

RT= 3 séries 6-8    

RM 

Grupo* DUP  Semana 1-2
† Semana 3-26 

  segunda-feira quarta-feira sexta-feira 

 Treinamento Aeróbio Treinamento Aeróbio Treinamento Aeróbio Treinamento Aeróbio 

 + + + + 

  

RT = 3 séries 15-

20SR 

RT= 3 séries 15-

20RM 

RT= 3 séries 10-

12RM 

RT= 3 séries 6-8    

RM 

Abreviações: AT= Treinamento predominantemente aeróbio; RT= Treinamento resistido; LP= Periodização Linear; DUP=  

Periodização Ondulatória; RM= Repetição Máxima; SR= Repetição Sub-máxima (25% de 1RM). *Treinamento resistido 

periodizado associado ao treinamento aeróbio; 
† 

Semanas de Adaptação. 

 

Os voluntários foram instruídos a inverter a ordem dos tipos de exercício a 

cada sessão de treino: em uma sessão o adolescente começava o treino realizando 

exercício aeróbio e na sessão subseqüente, o mesmo adolescente começava o 

treino com exercício resistido. 
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 O exercício aeróbio consistiu em caminhada na esteira (Model TR 9700HR) e 

bicicleta ergométrica (Modelo 9500HR) Life Fitness® numa freqüência cardíaca 

correspondente ao LV1 (± 4 bpm), de acordo com resultados do teste de VO2max 

previamente realizado. A freqüência cardíaca dos voluntários foi controlada pelos 

professores de educação física do projeto através da utilização de freqüencímetros 

da marca Polar®–Modelo FS1 dark blue.  

Para o treinamento resistido, foram utilizadas as recomendações do ACSM7. 

Os exercícios e a ordem de execução realizados foram: (bench press; leg press; sit-

ups; lat pull-down; hamstring curls; lower back; military press; calf raises; arm curls; 

triceps pushdown). 

As duas primeiras semanas do estudo foram utilizadas para adaptação ao 

treinamento físico e aos movimentos de cada exercício, e ajuste individual dos 

aparelhos, nos grupos LP e DUP (Tabela 1). Depois deste período introdutório, a 

carga de treino foi ajustada respeitando o princípio da relação inversa entre volume 

e intensidade, diminuindo o número de repetições de 15 a 20 para 6 a 8 repetições. 

O intervalo entre as séries foi: 45 segundos para a série entre 15 a 20 repetições; 1 

minuto para as séries entre 10 e 12 repetições e 1,5 minutos para as séries entre 6 a 

8 repetições. 

  As cargas de treino foram ajustadas em cada sessão e avaliadas de 

acordo com o aumento da força dos participantes. Desta forma, todo o treinamento 

foi conduzido com o número de repetições máximas para cada exercício. 

 

3.6.2  Terapia Psicológica 

Os planos de intervenção psicológica foram estabelecidos baseados em 

questionários validados que abordavam algumas alterações psicológicas causadas 
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pela obesidade, como depressão, transtornos alimentares, ansiedade, baixa auto-

estima e distorções da imagem corporal. As sessões de terapia foram realizadas em 

grupos uma vez por semana. Nos casos mais severos, também foram realizados 

atendimentos psicológicos individuais76. 

 

3.6.3 Terapia Nutricional 

 Uma vez por semana, os voluntários foram submetidos a aulas sobre 

educação nutricional em grupo, com duração de 1 hora, que abrangeram temas 

como: pirâmide alimentar, dietas da moda, rotulagem nutricional, diferentes tipos de 

gordura, alimentação de fast food, entre outros. Todos os pacientes também 

passaram por consultas nutricionais individuais durante o programa de intervenção, 

quando necessário77. 

O consumo energético preconizado seguiu as recomendações das novas 

diretrizes da Dietary Reference Intakes (DRIs)78, para indivíduos com baixo nível de 

atividade física, mesma idade e gênero, acompanhando uma dieta balanceada. 

Um recordatório alimentar de três dias foi coletado de todos os voluntários 

no início e ao final do tratamento. Embora este método possa subestimar a 

quantidade energética ingerida, este é um método validado para avaliação do 

consumo da dieta77. As informações nutricionais obtidas neste registro foram 

transferidas para um computador pelo mesmo nutricionista e a composição dos 

nutrientes foi analisada por um programa desenvolvido pela Universidade Federal de 

São Paulo – Escola Paulista de Medicina (Nutwin software, para Windows, versão 

1.5, 2002). 
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Os pais e/ou responsáveis também foram encorajados a modificar seus 

hábitos alimentares e as nutricionistas colocaram-se a disposição para fornecer 

informações adicionais que se fizeram necessárias. 

 

3.6.4 Terapia Clínica  

Para avaliação de parâmetros clínicos relacionados à saúde, os 

adolescentes obesos foram submetidos a consultas médicas uma vez por mês, onde 

o médico endocrinologista do grupo acompanhava a evolução do paciente e 

abordava questões relacionadas a mudança do estilo de vida com os voluntários e 

seus pais ou responsáveis.  

 

3.7.  Análise Estatística 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa 

STATISTICA (versão 7.0 para Windows). A distribuição das variáveis foi verificada 

com o teste de Kolmogorov-Sminorv. As variáveis com distribuição normal foram 

massa corporal, IMC, percentual de gordura, massa de gordura (kg) massa muscular 

(kg), TAV, oxidação de gordura (%), oxidação de carboidrato (%), oxidação de 

proteína (%), quociente respiratório, TMR, glicose, insulina, HOMA-IR, triglicérides, 

colesterol total, LDL-c e adiponectina. O teste de Mauchly foi aplicado para verificar 

a esfericidade e, assim, poder aplicar o teste ANOVA Two-way para medidas 

repetidas, a fim de analisar os principais efeitos entre os grupos, o tempo e 

interação. A análise de covariância (Ancova), foi aplicada para ajustar os valores de 

curto e longo prazo aos valores basais da variável adiponectina. O teste Post-Hoc de 

Newman Keuls foi aplicado quando ocorreu interação entre o grupo e o tempo. O 

teste de Levene foi aplicado para utilizar o teste ANOVA One-way que determinou 
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os principais efeitos do grupo. O teste Post-Hoc de Tukey foi utilizado quando 

ocorreu interação entre os grupos. A variável VLDL foi analisada pelo teste não-

paramétrico de Kruskal Wallis H. A correlação de Pearson foi aplicada para as 

variáveis RMR, oxidação de proteína (%), adiponectina, insulina, TAV e HOMA-IR. A 

Regressão Linear foi aplicada para verificar a influência do efeito do treinamento 

(∆%) sobre adiponectina sobre o efeito do treinamento (∆%) sobre a insulina. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados e discussão serão apresentados em forma de artigo 

original, submetido à revista European Journal of Applied Physiology. 
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AEROBIC PLUS RESISTANCE TRAINING IS MORE EFFECTIVE THAN AEROBIC 

TRAINING TO IMPROVE ADIPONECTIN AND METABOLIC PROFILE IN OBESITY 

INTERDISCIPLINARY THERAPY. 
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Abstract 

Objective: The present study compared the effectiveness of three types of exercise 

training on obesity control in adolescents submitted to a long-term interdisciplinary 

therapy. Forty-five post-puberty obese adolescents (16.18 ± 1.32 y) were randomized 

in three groups according to exercise training: predominantly aerobic training group 

(AT n=20), aerobic plus resistance training with linear periodization (LP n=13) and 

aerobic plus resistance training with daily undulating periodization (DUP n=12). 

Measurements: The body composition was evaluated by air-displacement 

plethysmography; the rest metabolic rate was measured by indirect calorimetry; 

serum analysis was collected after an overnight fast. Results: The most important 

finding of this study was that both LP and DUP groups improved lipid profile, HOMA-

IR, insulin and adiponectin concentration (p<0.01). The linear regression showed a 

negative association between delta (%) adiponectin and delta (%) insulin (p<0.05). 

All exercise groups presented a significant reduction in body mass, body mass index 

(BMI) and fat mass (kg) after short and long-term intervention (p<0.01), however, 

only AT group reduced the fat-free mass after short-term intervention (p<0.01) and 

enhanced protein oxidation (p<0.01), whereas only LP group was able to increase 

the fat free mass and maintain rest metabolic rate (RMR). There was a negative 

correlation between percentage of protein oxidation and RMR (r=-0.75) in all groups. 

Conclusion: The interdisciplinary therapy models that include aerobic plus 

resistance training was more effective than aerobic training to improve lipid profile 

and insulin sensitivity, as well as inflammatory state by increasing adiponectin. In all 

groups it was observed an improvement on anthropometric profile.  

 
Key-Words: Adiponectin, aerobic training, resistance training, lipids profile, obese 

adolescents and periodization model 



32 
 

Introduction 

Obesity is a chronic multifactorial disease with a body pro-inflamatory state and a 

number of metabolic and hormonal disturbances  associated to cardiovascular, 

metabolic syndrome risks (hypertension, type 2 diabetes, visceral fat, dyslipidemia, 

fatty liver disease), psychosocial factors, sleep apnea, asthma, and others co-

morbidities. Childhood obesity is one of the main predictor of adult obesity. Thus, the 

prevention and treatment is fundamental to epidemic control (Elloumi et al. 2009; 

Sinha and Kling 2009). 

It is known that adiponectin, a potent anti-inflamatory and insulin-

sensitizing, is reduced in obesity. Adiponectin deficiency has been linked to insulin 

resistance (IR), metabolic syndrome and increased risk of cardiovascular disease, 

like a vascular injury and atherosclerosis. Adiponectin reverses these abnormalities 

by increasing fatty oxidation, energy expenditure, suppressing gluconeogenesis, 

inhibiting monocyte adhesion, macrophage transformation, proliferation, and 

migration of smooth muscle cells in blood vessels (Ahima et al. 2006; Ziemke and 

Mantzoros 2010). 

The obesity treatment by energy restriction and enhanced energy 

expenditure improves the metabolic and lipids profiles. In fact, physical activity is an 

important tool on the treatment of obesity and its co-morbidities. Traditionally, aerobic 

exercise is recognized as the most suitable form of training (Cauza et al. 2005; 

Lazzer et al. 2010) by providing positive metabolic effects on lipids and glucose 

profiles, reducing body fat (Lazzer et al. 2010). This way, some studies have showed 

that the interdisciplinary therapy with aerobic training resulted in effective reduction 

on the metabolic syndrome (Caranti et al. 2007), nonalcoholic fatty liver disease 

prevalence and visceral obesity (Tock et al. 2006; de Piano et a. 2007).  
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Currently, the practice of resistance exercise has received greater 

attention in many publications, due the improvement of strength and muscle mass 

that this type of exercise promotes. Some effects of the resistance training (RT) are 

similar to aerobic training contributing to an improvement of metabolic profile (Cauza 

et al. 2005; Hills et al. 2009) 

Usually, in RT there are different types of periodization, including the linear 

and undulating periodization. The linear is a classical form of periodization that 

divides a typical strength training program into different cycles gradually increasing 

the training intensity while decrease training volume within and between cycles. More 

recently, the undulatin periodization was adapted to daily undulating periodization 

which the intensity and volume modifications are made daily. Some studies 

compared both types of periodization and showed that daily undulating periodization 

is more efficient to improve strength (Poliquin 1988; Rhea et al, 2002; Prestes et al. 

2009). 

The first study that compared the effect of the periodization models in 

obese adolescents showed that daily undulating periodization was more efficient than 

linear periodization to reduce insulin-resistance after short-term interdisciplinary 

intervation(Foschini et al. 2010). However, the effectiviness of periodization models 

and the types and duration of the therapy on adiponectin concentration, 

anthropometric and metabolic profile remains to be clarified.  

The initial hypothesis of the present study was that aerobic plus resistance 

training could promote improvement on railing mediated by adiponectin, as well as 

metabolic profile. 
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In this way, the aim of this study  was to compare the effectiveness of 

three physical training on adiponectin concentration, anthropometric and metabolic 

profile in obese adolescents submitted in a long-term interdisciplinary therapy. 

 

Methods 

Subjects 

A total of 45 post-pubescent (Tanner and Whitehouse 1976) obese adolescents [BMI 

> 95th percentile on the Centers for Disease Control and Prevention reference growth 

charts (2002)], aged 15 to 19 years (16.28 ± 1.34), including 28 girls and 17 boys 

were recruited to a long-term interdisciplinary weight loss program. Exclusion criteria 

were as follow: other metabolic or endocrine diseases, chronic alcohol consumption, 

previous use of drugs such as anabolic-androgenic steroids or psychotropics, which 

may affect appetite regulation, and pregnancy. Informed parental consent and the 

adolescents‟ assent to participate as volunteer in an interdisciplinary weight loss 

program were obtained. 

The study was conducted in accordance with the guidelines present in the 

Declaration of Helsinki and was formally approved of by the Ethical Committee of the 

Federal University of São Paulo (number 0135/04).  

Anthropometric measurements  

Subjects were weighed while wearing light clothing and no shoes on a 

Filizola scale to the nearest 0.1 kg. Height was measured to the nearest 0.5 cm with 

a wall-mounted stadiometer (Sanny, model ES 2030). Body mass index (BMI) was 

calculated as body weight divided by height squared (wt/ht2). Body composition was 

measured by air-displacement plethysmography in a BOD POD body composition 
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system (version 1.69; Life Measurement Instruments, Concord, CA) (Fields et al. 

2000; Fields and Goran 2000). 

 

Visceral Adiposity Measurements 

All abdominal ultrasonography (US) procedures and measurements of 

visceral fat were performed by the same double-blinded by the same imaging 

specialist using a 3.5-MHz multifrequency transducer (broad band). This procedure 

allowed a reduction in the risk margin for misclassification.  The intra-examination 

coefficient of variation for the US was 0.8%. Ultrassonography measurements of 

intra-abdominal (¨visceral¨) was taken. Ultrassonography-determined visceral fat was 

defined as the distance between the internal face of the same muscle and the 

anterior wall of the aorta as previously described by Ribeiro-Filho et al.(2003). 

 

Serum analysis 

Blood samples were collected at the outpatient clinic around 8 a.m. after 

an overnight fast. After collection, the blood was centrifuged for 10 min at 5,000 

r.p.m. and stored at −70°C for future analyses. The materials used for collection were 

disposable, adequately labeled and of recognized quality. Blood was collected by a 

skilled and qualified technician. Insulin resistance was assessed by homeostasis 

model assessment of insulin resistance index (HOMA-IR). HOMA-IR was calculated 

as the product of blood glucose (fasting blood glucose) and immunoreactive insulin 

(I): (fasting blood glucose (mg/dl) × I (mU/l)/405). Total cholesterol, triglyceride (TG), 

high-density lipoprotein (HDL-c), low-density lipoprotein (LDL-c) and very low-density 

lipoprotein (VLDL) and glucose were analyzed using a commercial kit (CELM, 

Barueri, Brazil). The HOMA-IR and serum lipids data were analyzed according to 
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previous methods by Schwimmer et al. (2003). The adiponectin was measured using 

a commercially available enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit from 

Phoenix Pharmaceuticals (Belmont, CA) according to the manufacturer's instructions. 

 

Maximal oxygen consumption (VO2max) tests  

The VO2max was determined by using a graded exercise test on a Life 

Fitness® motor-driven treadmill (Model TR 9700HR) and cycle ergometer (Model 

9500HR) by using a modified Bruce protocol (Kramer et al. 1997). During each stage 

of the test, heart rate was monitored continuously with a cardiometer (Polar® - Model 

FS1 dark blue). Continuous respiratory gas analysis , volume measurements, oxygen 

uptake (VO2), and carbon dioxide production (VCO2) were performed breath by 

breath with a ventilated hood system (Model Quark PFT Ergo - COSMED® – Rome). 

Prior to each test, internal gas and volume calibrations were performed with certified 

gases of known standard concentrations, and the temperature was controlled at 21-

24º C. Standardized verbal encouragement was given throughout the test to 

stimulate maximal performance. Ventilatory threshold was determined by the 

Wasserman (1999) method. 

 

Resting Metabolic Rate (RMR) 

The RMR was measured by indirect calorimetry with a ventilated hood 

system (Model Quark PFT Ergo - COSMED® – Rome). RMR was measured as 

previously described by Haugen et al. (2003). Subjects rested quietly in a supine 

position in an isolated room with the temperature controlled at 21-24ºC. Oxygen 

consumption as well as carbon dioxide production in the expired air was measured 

as suggested by Compher et al.(2006). RMR was estimated according to equations 
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proposed by Weir (1949). The substrate oxidation analysis of the respiratory quotient 

(QR) make possible to distinguish the substrate metabolism and individuate the 

percentage of fat, carbohydrates and protein (Weir, 1949). 

 

Research Design 

The aim of the interdisciplinary program consist to promote changes in 

their sedentary lifestyle and nutritional habits consisting in a clinical therapy (once a 

month), physical exercise (three times a week), nutritional and psychological counsil 

(once a week). The interdisciplinary intervention has been suggested by WHO 

(1999). All measurements were performed at baseline, after short-term and after 

long-term therapy. 

 

 Exercise protocols 

The subjects were randomized in three groups according to body mass 

(BM) and BMI (Table 1). The exercises were performed three times a week. 

The aerobic training in all groups were done at the cardiac frequency 

intensity of the Ventilatory Threshold I (VTI) (± 4 bpm) on a motor-driven treadmill 

(Life Fitness® – Model TR 9700HR) or cycle-ergometer (Life Fitness® - Model 

9500HR). 

Predominant aerobic training group (AT) was initiated with 14 weeks 

performing 60 minutes of aerobic exercise only. From 14 to 26 weeks the 

adolescents performed 30 minutes of aerobic plus 30 minutes of RT non-periodizated 

with sub maximal repetitions (SR: load= about 25% less of RM). 

 Linear Periodization group (LP) was divided in three mesocycles lasting 

eight weeks. In the first mesocycle the participants performed 30 minutes of aerobic 
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plus RT with three sets of 15-20 maximal repetition (RM), in the second mesocycle 

30 minutes of aerobic plus RT with three sets of 10-12RM and in the third mesocycle 

30 minutes of aerobic plus RT with three sets of 6-8RM (Table 1).  

Daily Undulating Periodization group (DUP) performed three differents 

load in the same week. On Mondays, the participants trained 30 minutes of aerobic 

plus RT with three sets of 15-20RM; on Wednesdays, 30 minutes of aerobic plus RT 

with three sets of 10-12RM; and Fridays, 30 minutes of aerobic plus RT with three 

sets of 6-8RM on all of intervention period (Table 1). 

 

Table 1. Physical training programs 

AT group   

Weeks 1-2† 

Aerobic training 

(only) 

 

Week 3 -14 

Aerobic training  

(only) 

 

Week  15-26* 

Aerobic training  

+ 

           RT = 3 sets of 15-20  

(SR) 

LP group* 

  

Weeks 1-2† 

 

Weeks 3-10 Weeks 11-18 Weeks 19-26 

   Aerobic training  Aerobic training  Aerobic training  Aerobic training  

   + + + + 

 

  RT = 3 sets 15-20 

(SR) 

RT = 3 sets 15-20 

(RM) 

RT = 3 sets 10-12  

(RM) 

RT = 3 sets 6-8 

(RM) 

       

DUP group*   Weeks 1-2† Weeks 3-26 

    Monday Wednesday  Friday 

   Aerobic training  Aerobic training  Aerobic training  Aerobic training  

   + + + + 

  

  RT= 3 sets 15-20  

(SR) 

RT= 3 sets 15-20  

(RM) 

RT= 3 sets 10-12 

(RM) 

RT= 3 sets 6-8 

(RM) 

Abbreviations: AT= Predominant Aerobic Training; LP= Linear Periodization; DUP=  Daily Undulating Periodization; RM= 
Maximal Repetitions; SR= Sub Maximal Repetitions (about 25% less of RM). *Combined Training; 

† 
Weeks for adaptation; Day 

1= Monday; Day 2= Wednesday; Day 3= Friday. 
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The first 2 weeks of RT allowed the participants to adapt to the training 

and learn the movements required for each exercise [three sets of 15-20 sub 

maximal repetition (SR)].  

In the LP and DUP, the total volume was equalized. In this context, the 

difference between groups was the time and sequence of the load application. At 

each training session the LP and DUP group was instructed to reverse the order of 

the exercises (aerobic- or resistance-training).  

The RT followed the protocol proposed by Foschini et al (2010). All 

subjects performed ten exercises: Bench press; Leg Press, Sit-ups, Lat pull-down, 

Hamstring curls, Lower back, Military press, Calf raises, Arm curls and Triceps 

pushdown. 

The rest interval between series and exercises were: 15-20RM = 45s; 10-

12RM = 1 minute and 6-8RM = 1.5 minutes. The periodization models applied were 

based on our previous studies (Foschini et al. 2010) and others published in the 

literature (Kramer et al. 1997; Rhea et al 2003). The training loads were adjusted in 

each training session.  

 

Nutritional therapy 

Energy intake was set at levels recommended for subjects with low levels of 

physical activity of the same age and gender, following a balanced diet. No drugs or 

antioxidants were recommended. Once a week, adolescents received dietetics 

lessons covering the following topics: the food pyramid; diet record assessment; 

weight loss diets and miracle diets; food labels, dietetics, fat-free and low-calorie 

foods; fats (kinds, sources and substitute foods); fast food calories and nutritional 

composition; good nutritional choices on special occasions; healthy sandwiches; 
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shakes and products to promote weight loss; functional foods; food choices and 

decision making. All patients received individual nutritional consultation during the 

intervention program. Parents were also encouraged by a dietitian to call if they 

needed extra information. At the beginning of the study and at 12 months into the 

program, a 3-day dietary record was collected (de Piano et al. 2007).  

. 

Psychological therapy  

Psychological therapy treatment plan was established based on validated 

questionnaires, taking into account some of the psychological problems caused by 

obesity, as described in the literature. These included depression, eating disorders, 

anxiety, decreased self-esteem and body image disorders (Lofrano-Prado et al. 

2009). Interdisciplinary therapy consisted of a weekly one hour group session. 

Individualized psychological therapy was recommended when weight problems or 

poor dietary habits were found. 

 

Clinical therapy 

 To address the health and clinical parameters, obese adolescents visited the 

endocrinologist once each month. Medical follow-up and treatment were based on an 

initial patient and family history, physical examination and intervention in any health 

problems that had developed over the course of the therapy. 

 

Statistical Analysis 

All statistical analyses were conducted using Statistica® 7.0 with 

significance set at p<0.05. The data were tested for normal distribution  using 

Kolmogorov-Smirnov test, and nonparametric methods were performed when
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appropriate. Variables with normal distribution were BM, BMI, fat 

percentage, fat mass, fat-free mass (FFM), visceral fat, fat oxidation, carbohidrate 

oxidation, protein oxidation (%PRO), QR, RMR, glucose, insulin, HOMA-IR, TG, total 

cholesterol, LDL-c and adiponectin. It was used Mauchley sfericity test to apply the 

Two-way ANOVA with repeated measurements  to determine main effects of the 

groups, time and the interaction. ANCOVA was applied to ajust short and long term 

values by adiponectin basal values. It was performed the Newman Keuls post hoc 

test when occurred a significant interaction between group and time. Levene‟s test 

was used to apply the One-way Anova and to determine main effects of the groups 

and Tukey post hoc test was performed when ocurred a significant interaction 

between group. VLDL were analyzed by Kruskal Wallis H nonparametric tests. The 

Pearson‟s Correlation was used to compare RMR, protein oxidation (%), adiponectin, 

insulin, visceral fat and HOMA-IR. The Linear Regression was applied on %∆ 

adiponectin and %∆ insulin values. 

 

Results 

According to Table 2, all exercise groups presented a significant reduction 

in BM, BMI and fat mass (kg) after short and long-term intervention (p<0.01). The 

visceral fat decreased significantly on short-term therapy in AT and LP, while in DUP 

only after the long-term (p<0.01). 

The AT group was able to improve the TG only (p<0.01) and to decrease 

significantly the FFM after short-term and, %PRO and RMR after long-term 

intervention (Table 2). 
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Table 2.  Anthropometrics, biochemical and physiological variables for AT, LP and DUP groups at baseline, after short and long-term intervention. 

Values were expressed by mean ± standard error. BM= body mass; BMI= Body Mass Index; FFM= Fat Free Mass; QR=Respiratory Quotient; FOX=Fat Oxidation; CHO=Carbohydrate Oxidation; PRO=Protein Oxidation; 
RMR=Resting Metabolic Rate; TG=Triglycerides (33-129 mg/dL); Total Cholesterol (<170 mg/dL); LDL= Low Density Lipoprotein (<130 mg/dL); VLDL=Very Low Density Lipoprotein (10-50 mg/dL); Adiponectin (5-
30µg/mL). *Non-parametric measures p≤ 0.05 (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney).

 Ω
Values ajusted by adiponetin basal values covariant (Ancova) p≤ 0.05. 

#
 basal vs short-term for the same group p≤ 0.05 (ANOVA for 

repeated measures); 
†
 basal vs long-term for the same group p≤ 0.05 (ANOVA for measures); 

¶ 
short-term vs long-term for the same group p≤ 0.05 (ANOVA for repeated measures); 

a1
Basal AT group vs basal LP group; 

a2
Short-term AT group vs Short-term LP group; 

a3
Long-term AT group vs Long-term LP group; 

b1
Basal AT group vs Basal DUP group; 

b2
Short-term AT group vs Short-term DUP group; 

b3
Long-term AT group vs Long-term 

DUP group. 

 Predominant Aerobic Training (N=20)  Linear Periodization (N=13)  Daily Undulating Periodization  (N=12) 

 Basal Short-term Long-term  Basal Short-term Long-term  Basal Short-term Long-term 

            

BM (kg) 99.7  3.1 91.8  2.7
#
 90.6  3

†
  99.4  3.8 90.6  3.6

#
 88.5  3.2

†
  107.9  3.3 97.4  3.2

#
 91.5  3.3

 †
 

BMI (wt/ht
2
)  35.1  0.9 32.4  0.9

#
 31.8  1.1

†
  36.4  1.6 33.1  1.5

#
 32.2  1.3

†
  38.2  1.3 34.3   1.4

#
 32.1  1.5

†
 

% Fat 40  1.7 37.9  1.7 35.6  2.1
†
  47.4  2.2 40.7  2.2

#
 37.4  2.4

†
  46.4  1.9 38.6  2.9

#
 34.5  3.8

†
 

Fat mass (Kg) 40   2.1 35  2.1
#
 32.5  2.1

†
  45.7  3.3 37.4  3.1

#
 33.3  2.8

†
  50.3  3.1 38.2  3.8

#
 32.4  4.3

†
 

FFM  (Kg) 59.8  2.5 56.8  2 
#
 58.1  2.4  51.6  1.8 53.2  2 55.7  2.5

†¶
  57.6  2.1 59.2  2.2 59.1  2.4 

Visceral fat  (cm) 4.9  0.4 4.3  0.3
#
 3.0  0.3

†¶
  4.2  0.2 2.8  0.2

#
 2.3  0.2

†
  4.2  0.4 3.1 0.3 2.2  0.2

†¶
 

QR
 

0.83  0.1 0.78  0.1 0.77  0.1  0.75  0.1 0.79  0.1 0.79  0.1  0.81  0.1 0.77  0.1 0.76  0.1 

%FOX 46.8  4.4 57.5  2.8 57.6  3.5  64.1  3.5 55.8  3.7 54.6   4.6  50  5.7 64  3.5 45.6  7.9 

%CHO 34.2  4.9 25  3.2 17.9  3.6  16  4.5
 a1

 26.4  5.2 20.5  4.7  30.2  5.5
 c1

 20.1  5.7 24  6.2 

% PRO 18  1.2 20.1  1.1 24.4  1.3
†¶

  19.7  1.5 22.4  1.4 23.4  2.2  19.6  2.2 19.4  1.6 21.7  1.6 

RMR (Kcal) 1870  92.6 1765  87.2 1489  83.3
†¶

  1877  131.4 1608  108.5 1651  117.5  1929  182.9 1821  155 1607  86
†
 

TG (mg/dL) 98.9  10.7 77.9  8 70.2  8.4
†
  81.9  8.6 67.9  5.3 77.1  11  91.2  13.3 88.9  8.5 83.7  10.4 

Total cholesterol (mg/dL) 162.5  8.9 155.5  6.2 159.9  8.9  164.4  8.5 148.3  7.8
#
 149.8  8.9

†
  167.8  5.9 150.9  5.5

#
 149.7  5.3

†
 

LDL-c (mg/dL) 93.3  8 92.9  5.4 95.4  7.4  105.1  7.3 90.8  7
#
 91.7  6.8

†
  108.5  6 90.6  5.3

#
 90.3  5.6

†
 

VLDL* (mg/dL) 19.9  2.2 15.5  1.6 14.1  1.7  16.3  1.7 13.5  1 15.5  2.2  18.3  2.6 17.8  1.7 16.8  2.1 

Adiponectin (µg/mL) 4.7  0.84 6  0.3
Ω
 4.4  0.4

Ω
  10  1.7 12.1  2

#Ωa2
 12.5  1

†Ωa3  8.6  2.7 10.8  0.9
#Ωb2 

12.4  1
†Ωb3 
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On another hand, although the RMR has diminished in DUP (p<0.01) 

group, the LP group was able to maintain the RMR values (p<0.01) and to enhance 

the FFM (p<0.01), and in both LP and DUP groups, the %PRO presented no 

significantly difference at baseline values. Moreover, LP and DUP promoted a 

significant improvement in the total cholesterol and LDL-c (p<0.05) and a significant 

increase on adiponectin concentration (Table 2).  

In the Figure 1, it was demonstrated the metabolic profile of obese 

adolescents. The glucose values reduced significantly in LP and DUP (p<0.01) at 

long-term intervention and the insulin and HOMA-IR decreased significantly in the LP 

and DUP after long-term intervention (p<0.01).  

 

Fig 1. AT =  aerobic training; LP =  linear periodization; DUP = daily undulating periodization. Glucose (60-110mg/dL); Insulin 

(<20µU/mL), HOMA-IR: Homeostasis Model Assessment Insulin Resistance Index (< 2.0). 
†
 basal vs long-term for the same 

group p≤ 0.05 (ANOVA for measures); 
¶
 short-term vs long-term for the same group p≤ 0.05 (ANOVA for repeated measures).
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A negative correlation (r=-0.75, p<0.01) between RMR and %PRO 

variables was observed at baseline in all groups. On the other hand, a negative 

correlation was found, only in DUP group, between %∆ adiponectin and %∆ visceral 

fat (r=-0.68, p<0.05), %∆ insulin plasma (r=-0.7, p<0.05) and %∆ HOMA-IR (r=-0.72, 

p<0.05). The linear regression showed a negative association between %∆ 

adiponectin and %∆ insulin (β=-0.45; t=-2.6; p<0.028). 

Table 3. Effects of the training on anthropometric, metabolic and inflammatory 

variables.    

  %∆ AT  %∆ LP  %∆ DUP 

BM  -9.1 ± 1.8  -10.7 ± 1.3  -12.6 ± 2.5 

BMI  -9.1 ± 1.8  -11.4 ± 1.3  -13.5 ± 2.4 

% Fat  -10.5 ± 3.7   -21.4 ± 2.4  -25.7 ± 6¶ 

Fat (Kg)  -17.7 ± 4.7  -29.4 ± 1.2  -34 ± 6.6¶ 

FFM  -1.6 ± 1.3  6.8 ± 2.7#  3.4 ± 2.1¶ 

Visceral Fat  -33.5 ± 8.1  -44.3 ± 4.7  -42.3 ± 3.9 

QR  -6.2 ± 2.5  6 ± 3.9  -2.2 ± 3.6 

%FOX  58.7 ± 23.7  -7.2 ± 14.1  1.6 ± 16.6 

%CHO  -8.5 ± 26.1  194.4 ± 99.3  29.3 ± 41.1 

%PRO  60.4 ± 27.4  20 ± 8.4  26.1 ± 10.3 

RMR  -19.5 ± 3.6  -11 ± 4.1  -14.9 ± 6 

Glucose  -1.9 ± 1.5  -6.3 ± 1.7  -4.6 ± 2.3 

Insulin  -25.5 ± 6.5  -45,4 ± 4.5#  -43,5 ± 8.9¶ 

HOMA-IR  -8.2 ± 10.4  -48.9 ± 4.1#  -46.2± 10.4¶ 

TG  -24.6 ± 7.1  -1.8 ± 9.7  -12.6 ± 6.5 

CT  2.37 ± 3.3  -8.2 ± 3.5  -12.2 ± 2.3¶ 

LDL-c  10.2 ± 6.3  -10.9 ± 4.5#  -16.3 ± 2.7¶ 

VLDL  -21.8 ± 6.6  -1.2 ± 9.7  -12 ± 6.1  

 Adiponectin  -6.2 ± 7.7  31.2 ± 9.9#  42.8 ± 9.8 ¶ 

    Values were expressed by mean± stander error; 
# 

AT vs LP p≤ 0.05 (ANOVA One Way);                                                                                                                                                                           
¶
 AT vs DUP p≤ 0.05 (ANOVA One Way) 
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The Table 3 present relative effects (%∆) followed the three program 

models.  It was showed that both LP and DUP groups were more effective than AT in 

increasing FFM, reducing insulin, HOMA-IR and LDL-c and enhancing adiponectin 

(p<0.01). Indeed, DUP was more effective than AT in reducing fat percentage, fat 

mass, and total cholesterol over the time (p<0.01). 

 

Discussion 

The most important finding in the present investigation is that LP and DUP 

groups, were more efficient than AT to improve adiponectin, insulin and lipid profile, 

suggesting a protective effect of this type of training on atherosclerotic and 

inflammatory process (Ahima et al. 2006).  Elloumi et al (2009) showed that aerobic 

training when combined with energy restriction improved adiponectin concentration in 

obese adolescent. Moreover, Fatouros et al (2005) showed that moderate and high 

intensity, resistance training (RT) could increase adiponectin concentration in elderly. 

It was attributed to an enhancement of insulin sensitivity by increasing fat oxidation, 

reducing fatty acid concentration and intracellular triglycerides in liver and muscles. 

Also, Fatouros et al (2005) reported that a decrease in body weight and/or fat mass 

may improve adiponectin. In a recent review, Bouassida et al (2010) concluded that 

the exercise training improves fitness levels and affect body composition and this 

could increase adiponectin levels. 

In the present study the weight and fat mass were similarly significantly 

reduced in all groups. Only in AT group the FFM decreased. However the fat mass, 

HOMA-IR, insulin, CT and LDL-c concentration reduced only in LP and DUP groups. 

Adiponectin stimulates glucose uptake and fatty acid oxidation in the muscle and 

reduces hepatic gluconeogenesis, resulting in an improvement of insulin sensitivity in 
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humans. These effects are mediated by the activation of adenosine monophosphate-

activated protein-kinase (AMPK) via a subsequent deactivation of acetyl coenzyme A 

carboxylase (Ahima et al. 2006; Elloumi et al. 2009). 

 It is purposed that the exercise including aerobic and RT enhances the 

translocation of GLUT 4 to the membrane of the muscle cell, increasing glucose 

uptake by mechanisms that are still unclear in humans (Jessen and Goodyear 2005). 

Nevertheless, Yaspelkis III (2006) found an increased expression of glucose 

transporter 4, IRS-1 associated PI-3 kinase, AKT activity, aPKC in the skeletal 

muscle of rats submitted to resistance training. It is noteworthy that after long-term 

treatment HOMA-IR values in both LP and DUP groups reached normality values for 

adolescents (<2) according to Schwimmer et al (2003) (Table 2). 

These results suggest that resistance training plays a complementary role 

in the IR control as previously demonstrated with DUP in a short-term intervention 

(Foschini et al. 2010) and consequently improves pro-inflamatory status, by 

increasing adiponectin. In the present study both LP and DUP were more effective 

after long-term when compared to AT to reach normal IR values. Therefore, we 

hypothesize that both LP and DUP training may stimulate the mechanisms envolved 

in the role of adiponectin on energy homeostasis and inflammatory processes related 

to obesity.   

In general, studies have shown that moderate aerobic training promotes 

an improvement in body composition and cardiovascular risk factors (Lambers et al. 

2008; Wilund et al. 2009). In fact, in the present study, after long-term intervention 

only AT group showed a reduction in TG (p=0.0042) (Table 2). On the other hand, 

CT and LDL-c decrease in LP and DUP, in agreement with previous 

studies(Elmahgob et al. 2009). These results suggest more investigation in view to 
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compare both models of training in cardiovascular risk factors, considering obese 

adolescents. 

  In table 2 we can observe that the LP and DUP protocols were also more 

efficient to improve the body composition by promoting maintenance of FFM in DUP 

and enhance in LP (p=0.0028), while AT group showed a reduction in short-term (p = 

0.042). Interestingly, the inclusion of RT with low load in group AT after short term 

therapy promoted maintenance of lean mass, reinforcing the importance of RT. 

Another important finding in the present investigation is a strong negative 

correlation between RMR and %PRO (r = -0.75, p=0.0001) which suggests that RMR 

decreased in AT (p=0.0043) and DUP (p=0.0033) (Table 2) probably due to a 

slowdown protein turnover to adapt to food restriction, promoting reduction of organs 

mass and metabolic rate (Lazzer et al 2004). Others studies have shown that there 

was not differences between the aerobic and RT and that the intensity of training 

may have influence on maintenance of RMR (Byrne and Wilmore 2001; Lee et al. 

2009) and on substrate that is recruited (Kang et al. 2009)  

In conclusion, the results of the present study demonstrated that the three 

types of exercise program improve the BM, BMI, fat mass highlighting the benefits of 

the interdisciplinary therapy. Both LP and DUP, were more effective than AT to 

improve insulin sensitivity and metabolic and lipids profile, as well as inflammatory 

state by increasing adiponectin, diminishing cardiovascular and metabolic risks. 

These evidence could help the health researchers and professionals to 

choose the most adequate exercise intervention considering the patient‟s profile. 

Through these results we can observe that exercise is an important 

method to support the treatment of obesity, improving metabolic parameters that are 

altered in this disease. However, more research is necessary to understand the 
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mechanisms of weight loss process, especially if the others different types of 

periodization are more efficient than those studied, for example, aerobic 

periodization, and how could optimize the results. Also, we suggest compare these 

three types of physical exercise associated with interdisciplinary long-term therapy in 

obese on adipokines and key hormones in the control of energy balance. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os três tipos de treinamento físico foram efetivos para a melhora do perfil 

antropométrico. Entretanto, o modelo de terapia interdisciplinar que inclui o 

treinamento resistido periodizado associado ao treinamento aeróbio foi mais eficaz 

para melhorar o perfil metabólico e inflamatório dos adolescentes obesos 

submetidos ao tratamento. Tal melhora se deve ao aumento da sensibilidade à 

insulina, diminuição do HOMA-IR, colesterol total e LDL-c e aumento das 

concentrações de adiponectina após um período de longo prazo independente do 

tipo de periodização do treinamento resistido. 

Esses resultados sugerem que a inclusão do exercício resistido no 

tratamento da obesidade é um importante instrumento não apenas para potencializar 

o gasto energético que favorece ao emagrecimento, mas também para o controle da 

fisiopatologia.  

A busca por terapias cada vez mais eficazes estimulam a reformulação 

das propostas de tratamento. Portanto, mais estudos científicos em relação ao tipo 

de treinamento e seus possíveis modelos de periodização, incluindo o treinamento 

aeróbio, poderão contribuir positivamente no controle da obesidade. 
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ANEXO 1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

IMPACTO DE AÇÃO MULTIPROFISSIONAL SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL, ADIPOSIDADE, 
VISCERAL, CENTRAL E PERIFERICA, PERFIL LIPIDICO, REGULAÇÃO HORMONAL, DISTURBIOS DO 

SONO E TRANSTORNOS DO HUMOR EM ADOLESCENTES OBESOS. 

As taxas de sobrepeso e obesidade representam atualmente índices muito elevados, caracterizando uma epidemia 
global. O excesso de peso traz consigo aumento dos riscos de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, problemas 
ortopédicos e respiratórios denotando a importância no seu controle e prevenção. O controle de peso deve ser iniciado o mais 
precocemente possível, por isso a adolescência é um excelente estágio de vida para a promoção de hábitos saudáveis por 
meio de orientações nutricionais, atividade física, atendimento médico e psicológico. 

Essas informações estão sendo fornecidas para a sua participação voluntária neste estudo, que visa interagir ações 
de vários profissionais da área de saúde, visando melhor especificar os efeitos de diferentes formas de exercício sobre a 
composição corporal, saúde metabólica, distúrbios do sono e transtornos do humor em adolescentes obesos, submetidos à 
intervenção de profissionais médicos, nutricionais, educadores físicos e psicólogos. 

Os participantes do projeto serão avaliados por uma equipe multidisciplinar e serão submetidos à avaliação 
antropométrica (peso e altura), avaliação da composição corporal por meio do aparelho DEXA, avaliação bioquímica (colesterol 
total e frações, triglicerídeos, glicemia de jejum, insulina, leptina e grelina), avaliação da alimentação. Passarão também por 
consultas médicas e psicológicas, além de receberem atividades físicas orientadas. Será necessária a coleta de 10 ml de 
sangue para a realização dos exames citados. Os demais procedimentos não serão invasivos. Os resultados serão analisados 
para que os adolescentes possam receber orientações específicas. 

Todas as informações obtidas neste trabalho serão confidenciais, e em nenhum momento o seu nome será 
divulgado, assim como os pesquisadores comprometem-se a utilizar os dados e o material coletado somente para esta 
pesquisa. 

Em caso de dano pessoal diretamente causado pelos procedimentos propostos neste estudo, você terá o direito a 
tratamento médico na instituição, bem como as indenizações legalmente estabelecidas. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de 
eventuais dúvidas. A principal investigadora é a Prof

a
 Dr

a
 Ana Dâmaso que pode ser encontrada a Rua Marselhesa, 535 715, 

telefone (11) 5572-0177. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 1º andar conjunto 14, telefone (11) 5571-1062 e fax (11) 5539-7162 – 
E-mail: cepunifesp@epm.br . 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem 
qualquer prejuízo a continuidade de seu tratamento na Instituição. É direito do voluntário de ser mantido atualizado sobre os 
resultados parciais da pesquisa.  

Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. 
Também não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 
absorvida pelo orçamento da pesquisa.  
AUTORIZAÇÃO 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 
descrevendo o estudo “Impacto de ação multiprofissional sobre a composição corporal, adiposidade, distúrbios do sono e 
transtornos do humor em adolescentes obesos”.  

Eu discuti com a Prof
a
 Dr

a
 Ana Dâmaso 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 a minha participação é isenta de despesas e 
que tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste 
estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo 
ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 
__________________________________________________________________________________ 
 
DECLARAÇÃO 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e esclarecido deste paciente ou representante legal 
para a participação neste estudo. 
____________________________________   Data: ____ / ____ / ____ 
Prof

a
 Dr

a
 Ana Dâmaso 

mailto:cepunifesp@epm.br


66 
 

ANEXO 2. Carta de aprovação do Comitê de Ética 

 

 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 Hospital São Paulo 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Escola Paulista de Medicina 

Rua Botucatu, 572 - 1° andar - conj. 14 - CEP 04023-062 - São Paulo I Brasil 
Tel.: (011) 5571-1062 - 5539.7162 

São Paulo, 25 de junho de 2004. 

 CEP 0135/04 

IImo(a). Sr(a). 

Pesquisador(a) ANA RAIMUNDA DÂMASO Disciplina/Departamento: 
Pediatria Geral e Comunitária/Pediatria da Universidade Federal de 
São Paulo/Hospital São Paulo 

Ref: Projeto de pesquisa intitulado: "Impacto de ação multiprofissional sobre a composição corporal, adiposidade 

visceral, central e periférica, distúrbios do sono e transtornos do humor em acolescentes obesos". 

Prezado(a) Pesquisador(a), 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU e APROVOU o 

projeto de pesquisa acima referenciado. 

Conforme resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde são deveres do pesquisador: 

1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e do termo de consentimento. Nestas circunstâncias a inclusão de 

pacientes deve ser temporariamente interrompida até a resposta do Comitê, após análise das mudanças propostas. 

2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do estudo. 

Atenciosamente 

Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo 

3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos para 

possível auditoria dos órgãos competentes. 

4. Apresentar primeiro relatório parcial em 221dezembro/2004. 

5. Apresentar segundo relatório parcial em 20/junho/2005. 

"Ressaltamos que é de essencial importância que seja verificado, antes da divulgaçâo dos processos e/ou resultados obtidos nesta pesquisa, se os mesmos são 

potencialmente patenteáveis ou passíveis de outras formas de proteção intelectual/industrial. A proteção por meio do depósito de patente, ou de outras formas de proteção 

da propriedade intelectual, evita a ação indevida de terceiros e confere maior segurança quando da publicação dos resultados da pesquisa”. 
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ANEXO 3. Carta de submissão do artigo 

Data:  

19 Aug 2010 21:36:53 -0400 [19-08-2010 22:36:53 BRT] 
De:  

Editorial Office <randy.cruz@springer.com> 
Para:  

Daniela Inoue <daniela.inoue@unifesp.br> 
Assunto:  

EJAP: A manuscript number has been assigned to AEROBIC PLUS RESISTANCE TRAINING IS MORE 
EFFECTIVE THAN AEROBIC TRAINING TO IMPROVE ADIPONECTIN AND METABOLIC PROFILE IN 
OBESITY INTERDISCIPLINARY THERAPY. 

 

Dear Mrs Inoue, 

 

Your submission entitled "AEROBIC PLUS RESISTANCE TRAINING IS MORE 

EFFECTIVE THAN AEROBIC TRAINING TO IMPROVE ADIPONECTIN AND METABOLIC 

PROFILE IN OBESITY INTERDISCIPLINARY THERAPY." has been assigned the 

following manuscript number: EJAP-D-10-00723. 

 

You will be able to check on the progress of your paper by logging on to 

Editorial Manager as an author. 

 

The URL is http://ejap.edmgr.com/. 

 

Thank you for submitting your work to European Journal of Applied 

Physiology. 

 

Best wishes, 

 

Editorial Office 

European Journal of Applied Physiology 

javascript:popup_imp('/imp/compose.php?Horde=b4fd3e1fb269ad7c70274e84f66f242c',800,650,'to=Editorial+Office+%3Crandy.cruz%40springer.com%3E&thismailbox=INBOX');
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