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EFEITO DA TERAPIA INTERDISCIPLINAR SOBRE A ATIVAÇÃO DO 

MÚSCULO TRANSVERSO DO ABDOME, EQUILÍBRIO DINÂMICO, 

FUNCIONALIDADE E MOBILIDADE DE TORNOZELO EM MULHERES 

ADULTAS OBESAS. 

Resumo:  

A obesidade é uma doença crônica que causa impactos negativos na saúde. O aumento da 

gordura abdominal causa alterações do centro de gravidade, podendo levar a déficits de 

equilíbrio postural e da capacidade funcional durante a realização de tarefas funcionais. A 

ativação dos músculos lombo-pélvicos por meio do fortalecimento e conscientização 

postural pode reduzir a sobrecarga mecânica aplicada sobre as estruturas passivas da 

coluna vertebral, melhorando a estabilidade do tronco e consequentemente o equilíbrio e a 

funcionalidade. Entretanto, não há estudos conclusivos que avaliaram os efeitos da terapia 

interdisciplinar sobre esses aspectos. Desta forma, o objetivo deste estudo é investigar os 

efeitos da terapia interdisciplinar sobre a ativação do musculo transverso do abdômen, 

funcionalidade, equilíbrio dinâmico, e mobilidade de tornozelo em mulheres adultas 

obesas. A amostra foi composta por 45 mulheres obesas com idade de 30 a 50 anos e com 

IMC entre 30 e 39,9 kg/m². As voluntárias foram randomizadas em três grupos: Grupo 

exercício físico, Grupo tratamento interdisciplinar e Grupo Educação em saúde, que 

participaram do programa e foram avaliadas nos momentos basal, 16 e 32 semanas. As 

voluntárias foram avaliadas quanto à capacidade funcional, equilíbrio dinâmico e 

mobilidade dos tornozelos, IMC, perímetro de pescoço e cintura, gordura corporal, 

glicemia e insulina de jejum, adiponectina, leptina e IGF-1. A partir dos resultados, pode-

se dizer que a terapia interdisciplinar foi mais  efetiva que o treinamento físico combinado 

isoladamente e o grupo Educação em Saúde para controle/prevenção de disfunções e 

alterações biomecânicas relacionadas ativação do músculo transverso do abdome, 

equilíbrio dinâmico e funcionalidade em mulheres adultas obesas.   

 Palavras chave: obesidade, terapia interdisciplinar, estabilidade, equilíbrio e 

funcionalidade. 

Apoio financeiro: FAPESP: 2015/06630-1; Parceria: Grupo de Estudos da obesidade 

(GEO)-Unifesp/BS.



 

EFFECT OF INTERDISCIPLINARY THERAPY ON THE ACTIVATION OF THE 

ABDOME TRANSVERSE MUSCLE, DYNAMIC BALANCE, FUNCTIONALITY 

AND MOBILITY OF THE ANKLE IN OBESE ADULT WOMEN. 

Abstract: 

Obesity is a chronic disease that has negative impacts on health. The increase in 

abdominal fat causes changes in the center of gravity, which can lead to deficits in 

postural balance and functional capacity during the performance of functional tasks. The 

activation of the lumbar-pelvic muscles through postural strengthening and awareness can 

reduce the mechanical overload applied to the passive structures of the spine, improving 

the stability of the trunk and consequently balance and functionality. However, there are 

no conclusive studies that have evaluated the effects of interdisciplinary therapy on these 

aspects. Thus, the aim of this study is to investigate the effects of interdisciplinary therapy 

on the activation of the transverse muscle of the abdomen, functionality, dynamic balance, 

and ankle mobility in obese adult women. The sample consisted of 45 obese women aged 

30 to 50 years and with a BMI between 30 and 39.9 kg / m². The volunteers were 

randomized into three groups: Physical exercise group, Interdisciplinary treatment group 

and Health education group, who participated in the program and were evaluated at 

baseline, 16 and 32 weeks. The volunteers were assessed for functional capacity, dynamic 

balance and mobility of the ankles, BMI, neck and waist perimeter, body fat, fasting 

glucose and insulin, adiponectin, leptin and IGF-1. From the results, it can be said that 

interdisciplinary therapy was more effective than combined physical training alone and the 

Health Education group for control/ prevention of dysfunctions and biomechanical 

changes related to activation of the transverse muscle of the abdomen, dynamic balance 

and functionality in obese adult women. 

 Keywords: obesity, interdisciplinary therapy, stability, balance and functionality. 

Financial support: FAPESP: 2015 / 06630-1; Partnership: Obesity Study Group (GEO) - 

Unifesp / BS 
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INTRODUÇÃO 

 A obesidade pode ser definida como uma doença crônico-degenerativa, de origem 

multifatorial, que apresenta um acúmulo excessivo de tecido adiposo em todo o corpo, 

sendo determinada pela associação de fatores genéticos, fisiológicos, metabólicos, 

comportamentais e sociais. Dentre os fatores ambientais, destacam-se os hábitos 

alimentares poucos saudáveis e o sedentarismo como os dois principais fatores de risco 

para o acúmulo de tecido adiposo (CALVO; EGAN, 2015; TRAYHURN; BING; WOOD, 

2006).  

Os sistemas de alimentação globalizados interagem com fatores ambientais e 

genéticos, produzindo uma enorme variação na prevalência da obesidade entre as 

populações (ENGIN, 2017). Portanto, a obesidade atinge níveis pandêmicos e gera 

distúrbios significativos nos indivíduos. Se nos remetermos as atuais prevalências, 

notamos que mais de 39% da população mundial está com sobrepeso e 13% com 

obesidade (WHO, 2018). No Brasil, o cenário é alarmante, sendo que 57,8% dos homens e 

53,9% das mulheres apresentam sobrepeso e 18,7% dos homens e 20,7% das mulheres são 

considerados como obesos (VIGITEL, 2019). 

A quantidade e a qualidade dos alimentos ingeridos, e o balanço energético são 

bem discutidos na literatura (GARCÍA-GALBIS, 2015; ABESO, 2016). No entanto, como 

já mencionado, a obesidade é uma condição multifatorial envolvendo fatores biológicos 

(psicológico, genético, hormonal, etc.) e fatores ambientais (acesso a comida, cultural, 

socioeconômico, etc.) (GONZALEZ, 2017). 

A obesidade pode ser classificada por meio do índice de massa corporal (IMC = 

massa corporal [kg]/estatura [m]
2
), sendo considerados obesos indivíduos com massa 

corporal igual ou superior à 30 (IMC≥ 30 kg/m
2
). Especificamente, a obesidade pode ser 

classificada em obesidade grau I (30,0 kg/m
2
 a 34,9 kg/m

2
), obesidade grau II (35,0 kg/m

2
 

a 39,9 kg/m
2
) e obesidade grau III (igual ou maior que 40 kg/m

2
) (ASHWELL et al. 

2014). Importantemente, a obesidade está associada às diversas comorbidades tais como 

resistência à insulina (RI), dislipidemias e doenças cardiovasculares, gerando assim, 

grandes prejuízos à saúde do indivíduo (DÂMASO, 2013; ABESO, 2016). 

  A obesidade está associada a um quadro denominado síndrome metabólica, que 

eleva o risco para doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas. Não obstante, 

Mathieu, Boulanger e Després (2014) se remetem à síndrome metabólica com uma nova 

nomenclatura: O risco cardiometabólico, que é originado pela obesidade e consiste num 
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transtorno complexo que agrupa um conjunto de doenças tais como obesidade central, 

hipertensão arterial sistêmica, esteatose hepática não alcoólica, dislipidemias, diabetes 

mellitus tipo II e resistência à insulina (GUSTAT et al., 2002; RENNIE et al., 2003; 

TCHERNOF; DESPRÉS, 2013).  

O tecido adiposo é considerado um órgão endócrino, capaz de secretar adipocinas 

como, por exemplo, a leptina e a adiponectina. O aumento da leptina e a redução da 

adiponectina tem importante ligação fisiopatológica pró-inflamatória, gerando alterações 

cardiometabólicas, tais como hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias,  resistência à 

insulina, entre outras. (FRÜHBECK, 2018). 

Além das alterações metabólicas supracitadas, sabe-se que obesos apresentam 

maior propensão às alterações biomecânicas no sistema músculo-esquelético, devido ao 

excesso de sobrecarga mecânica na região interna do disco intervertebral, sendo 

considerado um fator de risco para os processos degenerativos. A dor na região lombar da 

e incapacidade de ativar de modo antecipatório os músculos que realizam a estabilização 

Lombo Pélvica, podem levar a redução do equilíbrio, capacidade funcional e atividades de 

vida diária (HODGES, 2011). 

Comprometimentos biomecânicos, como fraqueza muscular dos membros 

inferiores, podem aumentar a sobrecarga nos pés, prejudicando a estabilidade e o controle 

postural. Ainda podemos incluir comportamento sedentário, condições crônicas de saúde e 

uso de medicamentos, como fatores de risco para quedas em indivíduos obesos, o que vai 

impactar negativamente sobre a qualidade de vida (NERI et al., 2020).      

A obesidade associada a sarcopenia (perda de massa e força muscular e/ou função 

física, relacionadas a idade) é classificada como uma síndrome geriátrica de alto risco 

onde há complicações sinérgicas das duas doenças. Com o IMC elevado e o 

comprometimento funcional, o aumento da mortalidade e redução da qualidade de vida 

são observados na obesidade sarcopênica (BATSIS; VILLAREAL, 2018). 

Neste contexto, sabe-se que o aumento do nível de atividade física, com 

consequente aumento do gasto energético total, é importante para manutenção da saúde e 

para o controle de diversas doenças, como a obesidade. Qualquer tipo de atividade que 

aumente o gasto energético acima dos níveis de repouso, como subir e descer escadas ou 

fazer uma faxina é exemplos de atividade física, já o exercício físico é planejado 
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estruturado e repetitivo, como nadar ou correr 3x por semana, por exemplo, (METSIOS e 

KITAS, 2018).  

O exercício físico, quando realizado de forma sistematizada, melhora a função dos 

sistemas cardiorrespiratório, endócrino, muscular, nervoso, entre outros. Neste sentido, o 

exercício físico também é considerado, no meio científico, como um mecanismo não 

farmacológico para prevenção primária e secundária de doenças crônicas, tais como: 

hipertensão arterial sistêmica, aterosclerose, diabetes mellitus tipo II, obesidade, síndrome 

cardiometabólica, câncer, entre outros (HISCOCK; PEDERSEN, 2002; MOREIRA, et al., 

2009; PEDERSEN; HOFFMAN-GOETZ, 2000; ROQUE et al., 2013; SCHARHAG et al., 

2005; WARBURTON; NICOL; BREDIN, 2006).  

É consenso na literatura científica que o exercício físico é uma estratégia eficaz 

para compor o tratamento da obesidade e os estudos indicam que o treinamento físico 

combinado possui maior efetividade que o treinamento aeróbio, ou o de força, 

isoladamente, nesta população (TEIXEIRA et al., 2020). O treinamento combinado (ou 

concorrente) propicia diferentes experiências ao indivíduo obeso e pode tornar o ambiente 

de prática física mais agradável e dinâmico no tempo de sessão proposto. Em adultos 

obesos, o treinamento físico combinado pode melhorar o IMC, reduzir o comportamento 

sedentário, a resistência à insulina e algumas adipocinas pró-inflamatórias, tais como 

TNF-alfa e leptina (MARSON et al., 2016; CASTRO et al., 2017).  

Além da melhora de marcadores pró-inflamatórios, o treinamento físico pode ser 

importante também para melhorar a capacidade funcional dos indivíduos.  A aplicação da 

Estabilização Segmentar Vertebral é um método de fortalecimento baseado na 

conscientização da contração muscular, somado ao controle respiratório, através da 

estimulação proprioceptiva e treinamento resistido dos músculos do core (HEBERT et al., 

2010). 

Os músculos que compõem o core são divididos em globais e locais. Globais: reto 

abdominal, fibras laterais do obliquo externo, psoas maior, eretor da espinha, porção 

torácica do iliocostal e glúteos, que  tem a função de gerar movimento; Locais: multifído, 

transverso do abdômen, obliquo interno, fibras mediais do obliquo externo, quadrado 

lombar, diafragma, músculos do assoalho pélvico e porção lombar do iliocostal e 

longuíssimo, todos com a função de promover estabilidade articular e diminuir os 

movimentos anormais que podem ocorrer na coluna lombar . O treinamento do core tem 
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sido utilizado para tratamento de lombalgias, melhora da saúde e da qualidade de vida 

(KRIESE et al., 2010; TEIXEIRA, 2019).    

 A estabilidade segmentar central é uma habilidade do complexo lombo-

pélvico, de prevenção e retorno do equilíbrio, depois de perturbado, que através do 

programa de exercícios, tem como objetivo reforçar a musculatura profunda, pois os 

exercícios podem ser executados de forma automática. Portanto, melhorar a estabilização 

central pode aumentar a mobilidade, força, resistência, equilíbrio e funcionalidade. 

(WILSON et al., 2005; SIQUEIRA et al., 2014).    

 Segundo Siqueira et al. (2014), a técnica de Estabilização Segmentar Vertebral é 

dividida em três etapas: cognitiva, associativa e automática e  o indivíduo só passa de uma 

etapa para a outra após a conclusão da fase anterior sem fadiga.  A fase cognitiva tem 

como objetivo treinar a contração voluntária isolada, duas séries de 10 repetições, com 10 

segundos de repouso entre as contrações e um minuto de repouso entre as séries, 

promovendo a conscientização do recrutamento dos estabilizadores; fase associativa 

contração mantida dos estabilizadores sem apnéia, somado a atividades simples de 

membros superiores e inferiores, 3 séries com 10 repetições de 15 segundos, com 20 

segundos de descanso entre as repetições e 2 minutos entre as séries; a fase automática, 

com contração de 60 segundos, associada a movimentos funcionais ativos e contínuos, por 

1 minuto, com dois minutos de repouso entre as repetições (SIQUEIRA, et al., 2014). 

O treinamento dos músculos transverso do abdômen e multífido tem a finalidade 

de promover estabilidade dinâmica, sendo esta uma intervenção eficaz, em pacientes que 

apresentam dor lombar e incapacidade funcional (GARDNER-MORSE; STOKES, 1998). 

Desta forma, a estabilização central (core) é importante, pois favorece a ativação primaria 

dos músculos estabilizadores da coluna vertebral, gerando melhora do controle motor, 

estabilidade e mobilidade articular (RICHARDSON; JULL; HIDES,1999).   

Além do exercício físico isoladamente, pesquisas demonstram que o tratamento 

interdisciplinar pode ser uma importante estratégia de controle de diversas doenças 

crônicas, como a obesidade. Tendo em vista a complexidade etiológica e fisiopatológica 

da obesidade, acredita-se então que a estratégia interdisciplinar em saúde pode ser mais 

efetiva do que intervenções isoladas para o seu controle (DÂMASO, 2003; TOCK et al., 

2006). Considerando a obesidade uma doença multifatorial, programas interdisciplinares, 
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podem promover melhores resultados por conciliar diferentes áreas durante o tratamento 

(SANCHES et al., 2016).    

O tratamento interdisciplinar transcende a atuação de uma única área de cuidado, 

abordando de maneira holística as necessidades do indivíduo.  A literatura demonstra que 

equipes envolvendo médicos, profissionais de educação física, nutricionistas e psicólogos 

apresentam evidente efetividade em longo prazo (12 meses), na redução da massa 

corporal, prevalência da síndrome metabólica, esteatose hepática e asma, além de 

melhorar a regulação neuroendócrina do balanço energético e a qualidade de vida de 

adolescentes e adultos obesos (BISCHOFF et al., 2012; DAMASO et al., 2013).  Ademais, 

acredita-se  que a terapia interdisciplinar possa  melhorar a composição corporal (LEITE 

et al, 2017) e os níveis de atividade física por proporcionar incentivo e conscientização 

corporal a partir da prática física e reflexão de si, com desenvolvimentos de novas 

habilidades motoras e experiências corporais por meio de intervenções interdisciplinares 

(ULIAN et al, 2018).  

Assim, observa-se que a terapia interdisciplinar é um método eficaz de tratamento 

para a obesidade, porém, mais estudos precisam ser desenvolvidos com a população adulta 

obesa. Há poucos estudos nesta população que investigaram os efeitos da terapia 

interdisciplinar sobre aspectos funcionais e, principalmente, sobre a ativação do músculo 

transverso do abdome. Desta forma, a proposta deste estudo é investigar os efeitos da 

terapia interdisciplinar sobre a ativação do músculo transverso do abdômen, equilíbrio 

dinâmico, funcionalidade e mobilidade de tornozelos em mulheres adultas obesas. 

 

JUSTIFICATIVA 

Sabe-se que indivíduos obesos sofrem alterações do centro de gravidade devido ao 

aumento da gordura abdominal e esta adaptação pode levar a déficits de equilíbrio e 

funcionalidade (HODGES, 2011). O aumento no índice de massa corporal (IMC) afeta a 

postura, deslocando o centro de gravidade para região anterior do corpo, de maneira 

passiva, o que resulta em uma postura compensatória de extensão lombar provocando um 

desequilíbrio anterior e posterior na atividade muscular do tronco, gerando alterações na 

base de apoio dos membros inferiores (BEZZOLI et al, 2016).  
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  Por outro lado, o recrutamento da musculatura lombo-pélvica promove uma 

maior estabilidade do eixo central do corpo, como a coluna vertebral (HODGES, 2011). 

Além disso, a musculatura profunda da região lombar-pélvico (diafragma, transverso 

abdominal, paravertebrais e músculos do assoalho pélvico) pode modular a pressão intra-

abdominal, essencial para a respiração e estabilidade lombar-pélvica, permitindo que os 

movimentos do tronco e extremidades aconteçam corretamente (PARIS-ALEMANY et al, 

2018; BEZZOLI et al, 2016).  

Desta forma, exercícios de estabilização lombo-pélvica têm como objetivo 

proporcionar ao indivíduo força, potência, controle neuromuscular eficiente e ativar, de 

forma antecipatória, os músculos da zona neutra, local em que se situa o centro de 

gravidade, melhorando o torque e reduzindo a carga sobre a extremidade distal dos 

membros inferiores, permitindo aceleração, desaceleração, e estabilização dinâmica 

durante movimentos funcionais (JULL; RICHARDSON, 1994; NERI et al, 2020).  

A obesidade tem característica multifatorial, o que justifica a utilização da terapia 

interdisciplinar como estratégia de tratamento para mulheres adultas obesas, procurando 

compreender seu efeito sobre a ativação do musculo transverso do abdômen, equilíbrio 

dinâmico, funcionalidade e mobilidade de tornozelos. A partir do exposto, é importante 

investigar se a ativação da musculatura profunda do abdome sofre maior influência da 

variação de massa corporal, do IMC ou de algum dos outros parâmetros avaliados.   

 

OBJETIVO: 

 Investigar o efeito da terapia interdisciplinar, na estabilidade lombo-pélvica, 

equilíbrio dinâmico, funcionalidade e mobilidade de tornozelos em mulheres adultas 

obesas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Avaliar os efeitos de três diferentes intervenções (grupo interdisciplinar, grupo 

exercício físico e grupo educação em saúde), antes e após 16 e 32 semanas de intervenção, 

sobre os seguintes parâmetros: 
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Massa corporal e perímetros (perímetro do pescoço e cintura), IMC, glicemia e 

insulinemia, IGF-1, Leptina e Adiponectina. 

 

HIPÓTESES:  

 Após o período de intervenção, espera-se encontrar melhora para todos os  

parâmetros avaliados nos grupos Exercício físico e Interdisciplinar, porém acredita-se que 

o grupo interdisciplinar apresente resultados mais efetivos, em função da atuação das 

diversas áreas envolvidas (Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e Educação Física).  

 

MÉTODO: 

 O presente projeto trata-se de um ensaio clinico randomizado de abordagem 

quantitativa.  Respeitando-se os princípios éticos da Declaração de Helsinque e das 

normas estabelecidas pela legislação brasileira na Resolução n. 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, este projeto foi previamente submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo e aprovado (Nº Parecer: 4.070.394) e (Nº 

CEP: 0274/2020, apêndice 3).  

 

AMOSTRA:  

 A amostra foi composta inicialmente por 90 indivíduos obesos do sexo feminino 

com idade de 30 a 50 anos, com IMC 30 a 39,9 kg/m², 30 voluntários foram excluídos, 17 

não atenderam os critérios de inclusão e 13 não compareceram a avaliação. Os voluntários 

foram randomizados com o método estratificado e em seguida distribuídos aleatoriamente 

em três grupos: Grupo exercício físico combinado (N=20), grupo tratamento 

interdisciplinar (N=20) e grupo educação em saúde (N=20) que são descritos 

detalhadamente a seguir. No primeiro contato foram dadas todas as informações relativas 

ao projeto tais como os objetivos e procedimentos a que os voluntários seriam submetidos 

nas intervenções subsequentes. Ao final das explicações os voluntários tomaram ciência 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e estando de acordo com o 

estudo, o assinaram. As informações obtidas foram utilizadas apenas para finalidades 

científicas, preservando-se o sigilo quanto à identidade do participante. Os voluntários 
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foram recrutados por jornais, Facebook e pelos pesquisadores do grupo na cidade de 

Santos/SP, tendo em vista que o programa é bem consolidado na cidade e tem bastante 

procura por indivíduos obesos. 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO. 

Mulheres entre 30 e 50 anos com IMC entre 30 e 39,9 kg/m² (obesidade grau I e 

II).  

 

CRITÉRIOS DE NÃO INCLUSÃO. 

Apresentar situação clínica que não permita a prática de exercício físico, estar 

grávida, ter realizado qualquer tipo de gastroplastia, faltar mais que 25% do número  total 

de intervenções de qualquer uma das áreas, ser diabético tipo I, fazer uso de 

insulinoterapia, fumantes e indivíduos que fazem uso abusivo de álcool. 

 

GRUPOS 

Grupo Educação em Saúde (ES) 

 A intervenção neste grupo foi realizada por meio de palestras e encontros mensais 

com 1 hora de duração para acompanhamento de casos, conversas e minicursos. Os 

voluntários que atingiram a frequência de 75% e compareceram para a realização de todas 

as avaliações com 16 e 32 semanas, receberam uma vaga no tratamento completo no 

grupo interdisciplinar no ano subsequente (como contrapartida). Todos os encontros 

aconteceram no edifício central da Unifesp localizado na Rua Silva Jardim, 136, Vila 

Matias, Santos – SP,  os principais temas das palestras e oficinas relacionados a mudança 

no estilo de vida foram: (1) motivação para mudança de comportamento; (2) exercício 

físico e atividade física na obesidade; (3) todos assistiram juntos o documentário “muito 

além do peso”, os três temas foram apresentados pelos profissionais de educação física; 

(4) Debate com os dois fisioterapeutas sobre o papel da fisioterapia na obesidade; (5) 

discussão com o nutricionista  sobre os desafios da nutrição na obesidade; (6) aspectos 

psicológicos da obesidade conversa conduzida pelo psicólogo; (7) cirurgia bariátrica foi 

abordado por um médico convidado. 
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Grupo exercício (EXE) 

O grupo EXE realizou o mesmo processo de triagem e de avaliações, bem como 

respeitou os critérios de inclusão e de não inclusão dos demais grupos. O grupo exercício 

foi composto inicialmente por 30 mulheres que foram submetidas três vezes por semana a 

um programa de treinamento físico combinado elaborado a partir dos princípios básicos 

do treinamento físico que incluem exercícios aeróbios e resistidos. Este treinamento foi 

elaborado e coordenado pelos profissionais de Educação Física do grupo. As sessões de 

treino tiveram duração de 60 minutos e foram estruturadas da seguinte maneira: 5 minutos 

de aquecimento seguidos por 25 minutos de exercícios aeróbios, mais 25 minutos de 

exercício resistido (não necessariamente nesta ordem) e finalizando com 5 minutos de 

volta à calma. Os exercícios aeróbios foram subdivididos em 12 minutos em esteira 

(caminhada/corrida) e 12 minutos em bicicleta ergométrica horizontal, restando 1 minuto 

para a transição entre os aparelhos. A intensidade destes exercícios foi ajustada conforme 

adaptação do indivíduo pela percepção subjetiva de esforço (PSE) da escala de Borg de 6 - 

20 (Borg, 1998), em intensidade de 13 a 14, o que é compatível com uma intensidade de 

limiar ventilatório 1, fazendo assim com que os ajustes de intensidade fossem mais 

individualizados. 

Já o exercício resistido foi realizado no modelo do treinamento físico 

multicomponente em circuitos, tendo em vista que este método pode promover melhoras 

na funcionalidade, capacidade cardiorrespiratória, força e maior gasto energético durante a 

sessão de treinamento (TEIXEIRA et al., 2017). O treinamento foi composto por 4 

circuitos (alternados semanalmente) com 8 estações de exercícios cada um, sendo estes 

exercícios multiarticulares e com combinação de mais de um segmento corporal. Cada 

estação do circuito teve duração de 40 segundos de execução com 20 segundos de 

transição entre as estações, somando um minuto por estação e oito minutos por volta no 

circuito. As duas primeiras semanas foram de familiarização com os exercícios, circuitos e 

escalas, e após familiarização foram realizadas 3 voltas por circuito, totalizando 24 

minutos de exercício resistido. A intensidade de exercício foi controlada pela PSE através 

da escala CR-10 (Borg, 1998), sendo que nas primeiras 10 semanas foi mantida PSE 6, 

progredindo para 7 e finalizando com PSE de 8, a cada 9 semanas.  

 



18 

 

Grupo Interdisciplinar  

O grupo Interdisciplinar foi composto inicialmente por 30 mulheres que se 

enquadraram nos critérios de inclusão e exclusão. Esse grupo foi submetido à periodização 

de exercício físico idêntica ao grupo exercício, já descrita. Entretanto, foram realizadas 

também intervenções das áreas da Psicologia, Nutrição e Fisioterapia com base em um 

enfoque interdisciplinar (descritas abaixo). As intervenções foram realizadas em três dias 

distintos da semana, sendo que nos dias de treinamento físico houve também o incremento 

de uma intervenção das outras áreas. Além disso, uma vez por mês foi desenvolvida uma 

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

do tratamento proposto. As intervenções das diversas áreas serão descritas a seguir. 

 

INTERVENÇÕES 

Intervenção Psicológica  

As intervenções de psicologia foram realizadas uma vez por semana, com duração 

de 60 minutos por sessão, conduzida por uma psicóloga. A abordagem teórica que norteou 

a intervenção psicológica foi Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), que consiste no 

conceito de que a maneira como as pessoas pensam afeta o que elas sentem e fazem. Neste 

sentido, as intervenções de TCC buscaram auxiliar na identificação de pensamentos 

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

melhor e a se comportar de modo mais adaptativo ao seu ambiente, modificando as 

crenças disfuncionais dos indivíduos com excesso de peso sobre alimentação e dietas 

através da reestruturação cognitiva, substituindo-as por crenças mais funcionais. Neste 

sentido, aplicou-se o tratamento cognitivo-comportamental para obesidade descrita por 

Beck (1997), e por Cooper, Fairburn e Hawker (2009) e White and Freeman (2003) em 

terapia cognitiva-comportamental em grupo para populações específicas. As intervenções 

tiveram o objetivo de auxiliar os indivíduos a modificar a forma como lidam com a 

alimentação, atividade e exercício físico, adquirindo pensamentos, sentimentos e 

comportamentos mais funcionais e modificando a relação que estabelecem com a comida. 
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Intervenção Nutricional  

A intervenção de nutrição, com duração de 60 minutos e com frequência de uma 

vez por semana, teve como objetivo promover a mudança de estilo de vida, mais 

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

alimentares saudáveis, o que é muito importante para a redução da massa corporal e para 

atenuar as comorbidades apresentadas por eles. Foram elaboradas estratégias para 

reeducação alimentar, abordagens e discussões de temas como guia alimentar, rotulagem 

nutricional, alimentos diet e light, opções de lanches saudáveis, atividade prática para 

reconhecimento de utensílios de medidas caseiras e escolhas alimentares em 

supermercado. Mensalmente foram a uma aula prática executada na cozinha experimental 

da UNIFESP Campus Baixada Santista, com intuito de enriquecer o conhecimento prático 

e vivenciar algumas experiências na área da gastronomia e nutrição. Novamente focando 

no controle das comorbidades e na mudança do estilo de vida (DAMASO et al., 2013). 

Além disso, no início da terapia foi proposto um plano alimentar individualizado para 

cada voluntário de acordo com suas necessidades calóricas e nutricionais, visando auxiliá-

los na escolha diária de alimentos e na redução de peso. 

 

Intervenção Fisioterapêutica  

  As intervenções foram realizadas uma vez por semana em grupo e cada sessão 

teve duração de 60 minutos, conduzidas por um fisioterapeuta especializado em 

fisioterapia musculoesquelética. Com ênfase no controle respiratório e recrutamento dos 

músculos estabilizadores da região lombo-pélvica. Em todas as sessões foram realizados 

exercícios de ponte, prancha e abdominais, tendo a dificuldade adaptado para cada 

participante e as progressões eram realizadas somente quando o exercício era executado 

com um bom controle, sem compensações mantendo alinhamento de acordo com a 

evolução individual, em todo o período de intervenção.  

As repetições variavam entre 10/12/ 15 e a isometria 15/30/45/60 de segundos, o 

detalhamento dos exercícios encontra-se no apêndice 1. 
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AVALIAÇÕES 

Avaliação Antropométrica  

 As avaliações antropométricas (Frisancho, 1999) foram realizadas antes do início e 

ao completar 16 e 32 semanas de intervenção. Para a avaliação da massa corporal os 

voluntários estavam com roupas leves e sem calçados e subiram numa balança digital da 

marca Toledo® com capacidade de até 200 kg e precisão de 0,05 kg. A estatura foi aferida 

utilizando um estadiômetro, fixo na parede, com resolução de 0,1 centímetro, da marca 

Standard ES 2030- Sanny®. Em seguida foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC) 

dividindo-se a massa corporal (kg) pelo quadrado da altura (m²), para descrever a amostra 

e identificar o grau de obesidade dos voluntários.  

 

Avaliação Fisioterapêutica.  

Foi utilizado o teste de Unidade de Biofeedback Pressórico: Objetivo: Avaliar a 

ativação do Músculo Tranverso do Abdome.    

 A avaliação foi realizado com os voluntários posicionados em decúbito ventral, 

sobre uma maca com superfície rígida com o intuito de minimizar a deformação da 

espuma da maca. Os membros inferiores foram posicionados com os pés para fora da 

maca e os membros superiores ao lado do corpo, com a cabeça rodada para o lado direito. 

A bolsa foi posicionada no espaço imediatamente acima das espinhas ilíacas ântero-

superiores sobre a cicatriz umbilical. Antes de iniciar a contração, a bolsa pressórica 

esteve insuflada à uma pressão de 70 mmHg com a válvula fechada (STORHEIMET et 

al., 2002). Os participantes foram orientados a realizar algumas inspirações e expirações 

utilizando principalmente a região abdominal. A pressão da bolsa foi então novamente 

ajustada a 70 mmHg. Foram solicitadas três contrações do Músculo Transverso do 

Abdome com o seguinte comando: “Empurre o abdome no sentido para o chão e para 

dentro (sentido para a coluna) sem mover a coluna e a pelve”. Sem fazer apneia estas 

contrações foram mantidas por, no mínimo, dez segundos, mensurados pelo cronômetro, 

independente das inspirações e expirações. Os participantes foram orientados a realizar 

três inspirações e expirações lentas e as contrações subsequentes foram realizadas 1 

segundo após a última expiração (STORHEIMET et al., 2002; COSTA et al., 2004). 

 Pontuação: As classificações serão baseadas na constatação das seguintes pressões 

e tempo de manutenção: 
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1- Ausência de qualquer contração do abdome, caracterizado pela ausência de alterações 

de pressão registradas na UBP. 

2- Contração do Músculo Obliquo interno, caracterizado pela pressão positiva no UBP 

durante 10 segundos. 

3-Contração do  Músculo Transverso do Abdome, seguido pela ativação do Músculo 

Obliquo interno, caracterizado por pressão negativa de no mínimo 4mmHg, seguido de 

pressão positiva no UBP durante 10 segundos. 

4- Contração do Músculo Transverso do Abdome, caracterizado pela manutenção da 

pressão negativa de no mínimo 4mmHg no UBP durante 10 segundos. 

 

TESTE DE EQUILÍBRIO DINÂMICO. 

Foi utilizado o teste de Star Excurcion Balance Test modificado: Objetivo: O SEBT 

modificado avalia o equilíbrio dinâmico dos membros inferiores.  

Procedimento: Inicialmente foram demarcadas no solo três linhas: uma anterior e duas 

posteriores. As linhas posteriores serão posicionadas a 90° graus entre si e a 135° graus 

em relação à linha anterior. O indivíduo foi posicionado em pé, com a porção mais distal 

do hálux do membro inferior sobre o centro da marcação entre as três linhas. Foi 

solicitado que realize o maior alcance possível com membro inferior contralateral nas 

direções anterior, póstero-medial e póstero-lateral em relação ao membro de apoio. Uma 

maior distância foi obtida após o alcance ser treinado seis vezes. Por isso os voluntários 

realizaram seis tentativas antes de iniciar o teste. Na sétima tentativa, com uma fita 

métrica foi realizada a medida a partir do Hálux do pé de apoio até o ponto de maior 

alcance do membro inferior contralateral (PLISKY et al., 2006; HERTEL et al., 2006). 

 O teste foi descartado e repetido nas situações em que ocorreram falha na 

manutenção da postura unipodal, movimentação do pé de apoio e descarga de peso do 

membro inferior que estará realizando o alcance. O processo foi realizado bilateralmente 

(PLISKY et al., 2006). 

Pontuação: Para o cálculo do score final do teste foi mensurado o comprimento dos 

membros inferiores. O voluntário foi posicionado em decúbito dorsal, com os membros 
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inferiores estendidos em posição neutra. Com uma fita métrica, foi mensurada a distância 

a partir das Espinhas Ilíacas Ântero-Superiores (EIAS) ao maléolo medial do mesmo lado, 

bilateralmente (SANTILI et al., 1998). 

 A pontuação do SEBT foi calculada dividindo a soma do deslocamento máximo 

anterior (A), posteromedial (PM) e posterolateral (PL) por três vezes a medida do 

comprimento do membro (CM) e multiplicado por 100 (GRIBBLE et al., 2013). 

 

 

TESTES DE FUNCIONALIDADE 

Foi utilizado o teste de Hurdle Step: Objetivo: Avalia a estabilidade do membro inferior 

estático e da coluna lombar, mobilidade do membro inferior que se eleva e avança, e a 

percepção do corpo no espaço. Este teste, faz parte de um dos itens do FMS (Functional 

Movement Screen) (COOK et al., 2014).  

Procedimento: Para a realização da avaliação, o indivíduo inicia em posição ortostática, 

segurando a barra apoiada atrás dos ombros, com os dois pés juntos em contato com a 

régua, a corda do obstáculo é ajustada na linha da tíbia logo abaixo ao joelho. Foi 

solicitado que eleve a perna, ultrapasse a corda encoste o calcanhar no chão e retorne a 

posição inicial. Cada voluntário realizou três movimentos para cada membro de forma 

alternada.       

Pontuação: 

 3- O pé não toca a corda da barreira e permanece dorsiflexão à medida que a perna é 

levantada sobre o obstáculo. 

-Os quadris, joelhos e tornozelos permanecem alinhados no plano sagital. 

-Pouco ou nenhum movimento é observado na coluna lombar. 

-Bastão e obstáculo permanecem paralelas. 

2- O alinhamento é perdido entre quadris, joelhos e tornozelos.  
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-Movimento é observado na coluna lombar.  

-Bastão e obstáculo não permanecem paralelos. 

1- Contato entre o pé e o obstáculo.  

-Perda de equilíbrio é observada. 

Score 0- Dor durante o teste. 

 

Foi utilizado o Teste Foward-Step-Down (FSD): O objetivo: Avalia a qualidade do 

movimento dos membros inferiores. 

  Procedimento: Os voluntários foram posicionados sobre uma plataforma de 

madeira com 20 cm de altura, 40 cm de largura e comprimento, com as mãos apoiadas 

sobre a lateral da pelve, os joelhos em extensão e os pés próximos à margem da 

plataforma.  

O membro inferior avaliado permaneceu sobre o degrau a medida que o joelho 

flexionava a 60 graus, enquanto o paciente foi instruído a tocar suavemente o solo com o 

calcanhar do membro contralateral sem haver descarga de peso, e em seguida retornar à 

posição inicial. Cinco repetições foram solicitadas (PARK; CYNN; CHOUNG, 2013). 

Pontuação: A pontuação foi baseada na quantidade de erros cometidos durante o 

teste, podendo chegar a seis, sendo considerados: 

- Remover a mão do quadril; 

- Rotação ou elevação da pelve; 

- Inclinação de tronco; 

- Valgo de joelho (tuberosidade da tíbia do pé de apoio cruza a linha vertical imaginária 

sobre a borda medial do pé ipsilateral); 

- Incapacidade de manter o equilíbrio; 

- Apoiar o membro que não está sendo avaliado sobre a plataforma.  
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Um escore total de 0 ou 1 foi classificado como boa qualidade de movimento, um 

escore total de 2 ou 3 foi classificado como moderado, e um escore total de 4 ou mais foi 

classificado como má qualidade de movimento. O examinador classificou o desempenho 

do teste individualmente para cada sujeito.  

 

TESTE DE MOBILIDADE DO TORNOZELO. 

Foi utilizado o teste de Heel Raise Test -Teste de Elevação da Ponta dos Pés: 

Objetivo: Avalia a mobilidade do arco longitudinal medial durante a manutenção do 

calcanhar elevado em apoio unilateral (TEYHEN et al, 2012)  

Procedimento: Foi solicitado ao voluntário elevar o calcanhar em apoio unilateral. 

(DURRANT et al., 2015). 

Pontuação: 

(-): retropé variza – calcâneo inverte; 

(+): retropé não variza – calcâneo não inverte. 

1. Não variza. 

2. variza pouco. 

3. variza.  

4. variza muito. 
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COLETA DE SANGUE E ANÁLISE LABORATORIAL 

As coletas de sangue foram realizadas numa sala apropriada para coleta localizada 

na Universidade Federal de São Paulo, Rua Silva Jardim 136, Vila Mathias - Santos. 

Todas as coletas foram realizadas por um (a) enfermeiro (a) devidamente treinado pela 

Cruz Vermelha do Estado de São Paulo para a habilidade de venopunção periférica.  Foi 

coletado 30ml de sangue venoso, por meio de seringa e de agulha estéreis e descartáveis, 

com os voluntários em jejum de 12 horas. Após a coleta as amostras de sangue foram 

centrifugadas a 3000 rpm, durante 15 minutos a temperatura de 4°C e as alíquotas de soro 

foram devidamente etiquetadas, identificadas e armazenadas em freezer -80ºC, para 

análise posterior. 

Um laboratório parceiro do grupo (Célula Matter/Santos-SP) realizou as análises 

bioquímicas de glicemia, pelo método enzimático colorimétrico, enquanto as demais 

dosagens foram realizadas através de kits comerciais enzimáticos de ELISA para insulina 

(Millipore®), Leptina, IGF-1 e Adiponectina (R&D systems®), de acordo com as 

instruções dos fabricantes.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA:  

Os dados foram expressos como média e desvio padrão. Para análise utilizou-se o 

programa estatístico SPSS Statistic, versão 20.0. O nível de significância para todos os 

testes foi pré-estabelecido em 5%.  Para verificar a normalidade dos dados foi realizado o 

teste de Kolmogorov-Smirnov. Para averiguar o efeito das terapias propostas, nos grupos 

interdisciplinar, exercício físico e educação em saúde, foi aplicado o teste ANOVA de 

medidas repetidas e o teste de post- hoc de Tukey entre os tempos basal, meio e final 

quando houve diferenças. Para análise do Δ(%) absoluto nos tempos  final – basal  foi 

utilizado uma ANOVA-one way com post-hoc de tukey. (THOMAS; NELSON; 

SILVERMAN, 2012). 
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RESULTADOS: 

        

          

 O estudo foi iniciado com 90 mulheres e destas, 45 voluntárias completaram todas 

as análises, sendo 18 no grupo interdisciplinar, 15 no grupo exercício e 12 no grupo 

educação em saúde. Em relação à massa corporal e circunferência da cintura, pode-se 

observar na tabela 1 que o grupo interdisciplinar apresentou uma redução significante ao 

final do período de estudo quando comparado aos valores basais (p<0,05), enquanto os 

outros dois grupos (exercício e educação em saúde) não apresentaram diferenças 

significantes em nenhum dos momentos avaliados (basal, meio e final) para ambas as 

Figura 1. Fluxograma do estudo 
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variáveis (p>0,05). Nenhum dos grupos mostrou diferença significante nas variáveis, IMC 

e circunferência de pescoço ao longo do estudo (p>0,05). Porém, o grupo interdisciplinar 

apresentou redução significativa da massa corporal e da circunferência da cintura no 

momento final, em relação ao momento basal. Além disso, o grupo interdisciplinar iniciou 

o estudo classificado como obeso grau II e ao final do período de intervenção estava 

classificado como obeso grau I. A tabela 1 ilustra em detalhes as variáveis 

antropométricas ao longo do estudo. Quando se compara os três grupos, não houve 

diferença significativa entre eles em nenhum dos momentos (basal, 16 semanas e final).  

A tabela 2 apresenta os dados de glicemia, insulina, IGF-1, leptina e adiponectina. 

Os grupos interdisciplinar e exercício apresentaram uma redução significante da glicemia 

(p<0,05) no momento final (32 semanas) em comparação ao momento basal (p<0,05). O 

grupo educação em saúde não demonstrou diferenças significativas neste parâmetro ao 

longo do período. A insulinemia não apresentou mudança significante ao longo do estudo 

em todos os grupos (p>0,05). Quanto à leptina, adiponectina e IGF-1, nenhuma diferença 

significante foi observada em nenhum dos momentos analisados, independentemente da 

intervenção empregada. Em relação à comparação entre grupos, nenhuma diferença foi 

verificada para os valores de glicose, insulina, leptina, adiponectina e IGF-1 em nenhum 

dos tempos analisados (p>0,05). 

A tabela 3 apresenta os dados referentes à atividade da musculatura profunda do 

abdome, funcionalidade, equilíbrio e mobilidade de tornozelo. Nenhuma diferença foi 

observada em nenhuma das variáveis analisadas nos tempos basal e 16 semanas para o 

grupo educação em saúde (p>0,05). No que diz respeito variável UBP, nota-se no grupo 

Interdisciplinar que houve aumentou significativo, quando se compara os tempos basal vs. 

meio e basal vs. final (p<0,05), enquanto no grupo exercício não houve alteração 

significativa nos tempos avaliados. Quando os grupos foram comparados ao final do 

estudo, o grupo interdisciplinar apresentou maiores valores no teste UBP em comparação 

aos grupos exercício e educação e saúde (p<0,05). Já o grupo exercício apresentou 

aumento significativo do UBP, quando comparado ao grupo educação em saúde. A figura 

1 também ilustra os resultados apresentados no UBP.   

Quanto ao hurdle step (D) o grupo interdisciplinar aumentou significativamente 

seus scores nos tempos basal vs. meio e basal vs. final, enquanto o grupo exercício teve 

aumento somente na comparação basal vs. final (p<0,05). O grupo educação em saúde não 
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apresentou melhora significativa no referido teste em nenhum dos tempos avaliados. A 

comparação entre grupos no momento final mostrou maiores valores no teste hurdle step 

(D) no grupo interdisciplinar do que no grupo educação e saúde (p<0,05).  Em relação ao 

hurdle step (E) o grupo interdisciplinar aumentou significativamente seus escores nas três 

comparações basal vs. meio, basal vs. final e meio vs. final, já no grupo exercício houve 

aumento exclusivo no tempo basal vs. final (p<0,05). No grupo educação em saúde não 

houve alteração significativa. Ao comparar os grupos no tempo final, o grupo 

interdisciplinar demonstrou maior escore no hurdle step (E) em comparação ao grupo 

exercício e educação em saúde (p<0,05). A figura 2 Ilustra os dados do HSD e a figura 3 

demonstra os dados do HSE. 

Em relação ao teste star (D) e star (E) o grupo interdisciplinar apresentou aumento 

significativo nos três tempos (p<0,05), já nos grupos exercício e educação em saúde não 

houve alteração significativa (p>0,05). Quando comparado os grupos, maiores valores no 

teste star foram observados no grupo interdisciplinar quando comparado com os grupos 

exercício e educação em saúde, independentemente do lado avaliado (p<0,05). 

Sobre o teste FSD (D), o grupo interdisciplinar melhorou significativamente 

quando comparado os tempos basal vs. meio, basal vs. final e meio vs. final, enquanto o 

grupo exercício apresentou melhora significante apenas na comparação meio vs. final 

(p<0,05). O grupo educação em saúde não apresentou nenhuma mudança significante ao 

longo do estudo (p>0,05). Já quanto ao FSD (E), tanto o grupo interdisciplinar quanto o 

grupo exercício melhoraram significativamente nos tempos basal vs. meio, basal vs. final e 

meio vs. final (p<0,05). O grupo educação em saúde não apresentou nenhuma alteração 

significativa quanto ao FSD (E). No que diz respeito às comparações entre grupos 

referentes ao teste FSD (D) e FSD (E), o grupo interdisciplinar apresentou um menor 

escore no teste em ambos os lados quando comparados com os grupos exercício e 

educação em saúde (p<0,05). 

Referente ao teste heel raise avaliado em ambos os lados, o grupo interdisciplinar 

melhorou significativamente seus escores nos tempos basal vs. meio, basal vs. final e meio 

vs. final (p<0,05). Já os grupos exercício e educação em saúde não apresentaram 

alterações significativas ao longo do estudo (p>0,05). Ao comparar os grupos no tempo 

final, menores valores foram observados no grupo interdisciplinar no teste heel raise (D) 

quando comparado com o grupo exercício e educação em saúde (p<0,05). Já em relação 
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ao teste heel raise (e), o grupo interdisciplinar apresentou menor valor no tempo final 

apenas quando comparado com o grupo educação em saúde (p<0,05).  

A tabela 4 apresenta dados referentes à atividade da musculatura profunda do 

abdome, funcionalidade, equilíbrio dinâmico e mobilidade de tornozelo, na comparação 

entre as diferenças do delta absoluto (Δ%) entre os momentos final e basal de cada grupo. 

Na comparação interdisciplinar vs. exercício, o grupo interdisciplinar apresentou 

mudanças significativas em todas as variáveis avaliadas, assim como a comparação 

interdisciplinar vs. educação em saúde (p<0,05). 

Em relação a comparação exercício vs. educação em saúde não houve nenhuma 

mudança significativa ao final do estudo (p>0,05). 
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Tabela 1. Variáveis antropométricas: idade, estatura, massa corporal, IMC, perímetro da cintura e pescoço. 

     INTER= grupo terapia interdisciplinar; EXERCÍCIO= grupo exercício; ED. SAÚDE= grupo educação em saúde; # indica p<0,05 na comparação BASAL vs. FINAL. 

Tabela 1 – Variáveis antropométricas: idade, estatura, massa corporal, IMC, perímetro da cintura e pescoço. 

 INTER (n=18) 

 

EXERCÍCIO (n=15) 

 

ED. SAÚDE (n=12) 

 

 BASAL MEIO FINAL 

 

BASAL MEIO FINAL 

 

BASAL MEIO FINAL 

IDADE (anos)  42,0 ± 3,9 42,5 ± 2,8 42,8 ± 2,0  41,5 ± 4,0 41,5 ± 4 42 ± 3,9  42,3 ± 3,0 42,5 ± 2,0 43,0 ± 2,0 

ESTATURA (cm)  165,1 ± 8,0 166,2 ± 9,0 166,2 ± 9,0  164,0 ± 6,0 164 ± 6,4 165 ± 8,9  164,0 ± 6,0  165, ± 6,0 165,1 ± 8,0 

MASSA CORPORAL (kg)  96,0 ± 15,0 93,0 ± 13,0 92,0 ± 14,0
#
  94,0 ± 12,0 92,0 ± 12,0 91,5 ± 11,0  98,0 ± 12,0  97,0 ± 13,0  96,0 ± 14,0 

IMC (kg/m²)  35,8 ± 3,0 34,7 ± 3,0 34,1 ± 3,0  34,7 ± 2,0 34,3 ± 2,0 34,0 ± 2,3  35,7 ± 2,0 35,3 ± 3,0 35,0 ± 3,5 

PERÍMETRO CINTURA (cm)  105,7 ± 9,0 101,2 ± 8,0 100,3 ± 10,0
#
  104,0 ± 10,0 102,5 ± 9,0 101,3 ± 8,0  105,0 ± 9,0 104,2 ± 9,0 103,1 ± 12,0 

 PERÍMETRO PESCOÇO (cm)  36,8 ± 2,6 35,7 ± 2,7 35,7 ± 2,6  37,4 ± 3,1 36,4 ± 2,8 36,1 ± 2,8  37,4 ± 3,0  37,1 ± 3,3 37,4 ± 3,5 
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Tabela 2. Glicemia e hormônios avaliados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Glicemia e hormônios avaliados.    

 INTER (n=18) 
 

EXERCÍCIO (n=15) 
 

ED. SAÚDE (n=12) 
 

 

 BASAL MEIO FINAL 

 

BASAL MEIO FINAL 

 

BASAL MEIO FINAL 

 

GLICEMIA DE JEJUM (mg/dL)  114,0 ± 16,0 103,0 ± 18,0 97,0 ± 8,0
#
  111,0 ± 14,0 94,0 ± 9,0 91,0 ± 6,0

#
  109,0 ± 18,0 97,0 ± 10,0 96,0 ± 8,0 

 

INSULINA DE JEJUM (µIU/mL)  13,6 ± 14,0 14,6 ± 12,0 11,7 ± 8,0  11,5 ± 10,0 10,3 ± 9,0 10,7 ± 8,0  10,0 ± 5,0 8,9 ± 7,0 8,7 ± 7,0 

 

LEPTINA (ng/mL)  65,0 ± 28,0 52,0 ± 35,0 53,0 ± 33,0  59 ± 34,0 55,0 ± 31,0 58,0 ± 33,0  52,0 ± 30,0 52,0 ± 29 48,0 ± 28,0 

 

ADIPONECTINA (µIU/mL)  2,38 ± 0,7 2,31 ± 0,9 2,61 ± 2,0  2,17 ± 1,0 2,34 ± 2,0 2,26 ± 1,0  2,33 ± 0,8 2,68 ± 1,6 2,52 ± 1,0  

IGF-1 (ng/mL)  97,0 ± 37,0 107,0 ± 33,0 115,0 ± 55,0  104 ± 30,0 104,0 ± 29,0 103,0 ± 22,0  107 ± 30,0 113,0 ± 30,0 112,0 ± 29,0 

 

INTER = grupo terapia interdisciplinar; EXERCÍCIO = grupo exercício; ED. SAÚDE = grupo educação em saúde; IGF-1= índice de massa corporal; * indica p<0,05 na comparação BASAL vs. MEIO; 

# indica p<0,05 na comparação BASAL vs. FINAL.  
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Tabela 3– Avaliação da atividade da musculatura profunda do abdome (UBP), funcionalidade (HURDLE STEP e FSD), equilíbrio (STAR) e mobilidade de tornozelo (HEEL 

RAISE) ao longo do estudo ao longo do estudo

Tabela 3 – Avaliação da atividade da musculatura profunda do abdome (UBP), funcionalidade (HURDLE STEP e FSD), equilíbrio (STAR) e mobilidade de tornozelo (HEEL 

RAISE) ao longo do estudo ao longo do estudo. 

                                   INTER(n=18) 
 

EXERCÍCIO(n=15) 
 

ED. SAÚDE(n=12) 

 
 BASAL MEIO FINAL 

 
BASAL MEIO FINAL 

 
BASAL MEIO FINAL 

UBP  2,67 ± 0,48 3,76 ± 0,44*
+&

 3,86± 0,36
#&+

 
 

3,00 ± 0,38 2,87 ± 0,52 3,00 ± 0,00
§
 

 
2,82 ± 0,40 2,82 ± 0,40 2,73 ± 0,47 

     HURDLE STEP (D)  1,43 ± 0,60 2,76 ±0,44*
+&

 3,00 ± 0,00
#+

 
 

1,13 ± 0,35 1,47 ± 0,52 1,53 ± 0,52
#
 

 
1,09 ± 0,30 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 

   HURDLE STEP (E)  1,57 ± 0,60 2,71 ± 0,46*
+&

 2,95 ± 0,22
#$+&

 
 

1,33 ± 0,49 1,33 ± 0,49 1,60 ± 0,51
#
 

 
1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 1,09 ± 0,30 

STAR (D)  83,36 ± 9,26 88,28 ± 8,81* 99,81 ± 8,33
#$+&

 
 

78,79 ± 9,84 80,34 ± 11,48 81,04 ± 12,25 
 

82,45 ± 11,80 81,7 ± 8,30 81,15 ± 9,79 

STAR (E)  82,52 ± 8,91 87,13 ± 8,25* 100,44 ± 7,83
#$+&

 
 

78,91 ± 11,55 80,69 ± 12,41 80,51 ± 11,19 
 

80,76 ± 13,77 80,99 ± 13,56 80,15 ± 12,27 

FSD (D)  5,00 ± 1,22 1,95 ± 1,28*
+&

 0,43 ± 0,51
#$+&

 
 

5,07 ± 0,26 5,20 ± 0,41 4,93 ± 0,46
$
 

 
5,09 ± 0,30 5,09 ± 0,30 5,18 ± 0,40 

FSD (E)  5,10 ± 1,22 2,10 ± 0,83*
+&

 0,52 ± 0,60
#$+&

 
 

5,07 ± 0,70 5,27 ± 0,59* 4,53 ± 0,64
#
 

 
5,27 ± 0,47 5,45 ± 0,52 5,45 ± 0,52 

HEEL RAISE (D)  3,19 ± 1,03 1,67 ± 0,73* 1,33 ± 0,80
#+&

 
 

2,67 ± 1,18 2,80 ± 1,15 2,93 ± 1,03 
 

3,09 ± 1,22 2,45 ± 1,21 2,55 ± 1,21 

HEEL RAISE (E)  3,38 ± 0,97 1,67 ± 0,73* 1,33 ± 0,58
#+

 
 

2,63 ± 1,18 2,80 ± 1,15 2,93 ± 1,03 
 

3,18 ± 1,17 2,73 ± 1,19 2,73 ± 1,19 

INTER= grupo interdisciplinar; EXERCÍCIO= grupo exercício; ED. SAÚDE= educação em saúde; UBP= unidade de biofeedback pressórico; STAR= Star Excurcion Balance Test modificado;  

FSD= Foward Step-Down; D= direito; E= esquerdo; * indica p<0,05 na comparação BASAL vs. MEIO; # indica p<0,05 na comparação BASAL vs. FINAL; $ indica p<0,05 na comparação MEIO vs. FINAL; 

+ indica p<0,05 na comparação INTER vs. ED. SAÚDE; & indica p<0,05 na comparação INTER vs. EXERCÍCIO; § indica p<0,05 na comparação EXERCÍCIO vs. ED. SAÚDE.   
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Figura 2. Avaliação da atividade da musculatura profunda do abdome (UBP). 

 

 

                                                

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Avaliação da atividade da musculatura profunda do abdome (UBP). UBP= 

unidade de biofeedback pressórico; INTER= grupo interdisciplinar; EXE= grupo exercício; 

ES= educação em saúde; * indica p<0,05 na comparação BASAL vs. MEIO; # indica p<0,05 

na comparação BASAL vs. FINAL. + indica p<0,05 na comparação INTER vs. ED. SAÚDE; 

& indica p<0,05 na comparação INTER vs. EXERCÍCIO; § indica p<0,05 na comparação 

EXERCÍCIO vs. ED. SAÚDE.    
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Figura 4. Avaliação da funcionalidade (HSE). HSE= Hurdle step esquerdo; INTER= 

grupo interdisciplinar; EXE= grupo exercício; ES= educação em saúde; * indica p<0,05 na 

comparação BASAL vs. MEIO; # indica p<0,05 na comparação BASAL vs. FINAL; $ 

indica p<0,05 na comparação MEIO vs. FINAL; + indica p<0,05 na comparação INTER vs. 

ED. SAÚDE; & indica p<0,05 na comparação INTER vs. EXERCÍCIO. 

 

Figura 3. Avaliação da funcionalidade (HSD). HSD= Hurdle step direito; INTER= grupo 

interdisciplinar; EXE= grupo exercício; ES= educação em saúde; * indica p<0,05 na 

comparação BASAL vs. MEIO; # indica p<0,05 na comparação BASAL vs. FINAL; + 

indica p<0,05 na comparação INTER vs. ED. SAÚDE; & indica p<0,05 na comparação 

INTER vs. EXERCÍCIO. 

 

  

Figura 4.  Avaliação da funcionalidade (HSD) 
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Figura 5. Avaliação da funcionalidade (FSD-D). FSD-D= Foward step down direito; 

INTER= grupo interdisciplinar; EXE= grupo exercício; ES= educação em saúde; * indica 

p<0,05 na comparação BASAL vs. MEIO; # indica p<0,05 na comparação BASAL vs. 

FINAL; $ indica p<0,05 na comparação MEIO vs. FINAL; + indica p<0,05 na comparação 

INTER vs. ED. SAÚDE; & indica p<0,05 na comparação INTER vs. EXERCÍCIO; § indica 

p<0,05 na comparação EXERCÍCIO vs. ED. SAÚDE.  

 

 

 

  

 

 . 

 

 

Figura 6. Avaliação da funcionalidade (FSD-E). FSD-E= Foward step down esquerdo; 

INTER= grupo interdisciplinar; EXE= grupo exercício; ES= educação em saúde; * indica 

p<0,05 na comparação BASAL vs. MEIO; # indica p<0,05 na comparação BASAL vs. 

FINAL; $ indica p<0,05 na comparação MEIO vs. FINAL; + indica p<0,05 na comparação 

INTER vs. ED. SAÚDE; & indica p<0,05 na comparação INTER vs. EXERCÍCIO; § indica 

p<0,05 na comparação EXERCÍCIO vs. ED. SAÚDE. 

 

 

Figura 5. Avaliação da funcionalidade (FSD-D) 

Figura 6. Avaliação da funcionalidade (FSD-E) 
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Tabela 4 – Comparação entre as diferenças do delta absoluto (Δ) entre os momentos FINAL e BASAL de cada grupo. 

  

INTER vs. EXERCÍCIO  INTER vs. ED. SAÚDE  EXERCÍCIO vs. ED. SAÚDE 

UBP 

 

(P<0.0001)*  (P<0.0001)*  (P=0.8560) 

HURDLE STEP (D) (P<0.0001)*  (P<0.0001)*  (P=0.0526) 

HURDLE STEP (E) (P<0.0001)*  (P<0.0001)*  (P=0.7271) 

STAR (D) 

 

(P<0.0001)*  (P<0.0001)*  (P=0.4979) 

STAR (E) 

 

(P<0.0001)*  (P<0.0001)*  (P=0.7370) 

FSD (D) 

 

(P<0.0001)*  (P<0.0001)*  (P=0.8316) 

FSD (E) 

 

(P<0.0001)*  (P<0.0001)*  (P=0.1572) 

HEEL RAISE (D) (P<0.0001)*  (P=0.0054)*  (P=0.1465) 

HEEL RAISE (E) (P<0.0001)*  (P=0.0006)*                   (P=0.2061) 

 

Tabela 4. Comparação entre as diferenças do delta absoluto (Δ) entre os momentos FINAL e BASAL de 

cada grupo 

 

 

 

 

INTER= grupo interdisciplinar; EXERCÍCIO= grupo exercício; ED. SAÚDE= educação em saúde; UBP= unidade de biofeedback pressórico; 

STAR= Star Excurcion Balance Test modificado; FSD= Foward Step-Down; D= direito; E= esquerdo; * indica melhora do delta a favor do 

grupo INTER; Teste estatístico utilizado foi uma ANOVA- one way onde o nível de significância adotado foi de 5%. 
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DISCUSSÃO: 

O presente estudo teve como objetivo investigar os efeitos da terapia 

interdisciplinar sobre o equilíbrio, funcionalidade e mobilidade de tornozelos em 

mulheres adultas obesas. Para tanto, foram comparados os 3 grupos, interdisciplinar, 

exercício e educação em saúde. Um primeiro aspecto que pode ser observado é que a 

maior aderência ocorreu no grupo interdisciplinar (18 voluntárias), o grupo exercício 

apresentou aderência intermediária (15 voluntárias), enquanto a menor aderência foi 

registrada no grupo educação em saúde (12 voluntárias). isso indica que as voluntárias 

que tiveram maior contato com a equipe, interagindo com psicólogos, nutricionistas, 

fisioterapeutas e profissionais de educação física, demonstraram também maior 

motivação para permanecerem no grupo até o final de 32 semanas. Em estudos 

prolongados (por tempo maior que 6 meses de intervenção), como o nosso, o percentual 

de aderência costuma ser em torno de 40-60% em obesos (GARCÍA-GALBIS et al., 

2015; COUPE et al., 2019), o que está de acordo com nossos dados.  

Segundo Burguess e colaboradores (2017), os fatores de desistência aos 

programas de intervenção, são relacionados às mudanças no contexto familiar, 

trabalho, falta de tempo, limitações físicas e saúde, alterações de humor, restrições 

socioeconômicas, ausência de prazer na prática do exercício, entre outros. No nosso 

estudo, as voluntárias desistentes relataram principalmente falta de tempo, condições de 

saúde, gravidez e adaptação a um novo emprego. 

Quanto aos dados antropométricos avaliados no presente estudo, nota-se que 

houve redução da massa corporal apenas no grupo interdisciplinar, após 32 semanas de 

terapia. Estudos anteriores (DANIELSEN et al., 2013; WIRTH et al., 2014) verificaram 

que uma perda de peso de 5-10% é considerada clinicamente eficaz na melhora dos 

parâmetros de saúde e da qualidade de vida em obesos.  

Um estudo realizado por (JAMAR et al., 2016) com mulheres adultas obesas 

utilizou a terapia interdisciplinar como forma de tratamento durante 26 semanas e ao 

final da intervenção foi observado redução da massa corporal e perímetro de cintura, 

resultados semelhantes aos  encontrados no nosso estudo. 

Dessa forma, no presente estudo, a redução da massa corporal, possivelmente 

diminuiu a distensão abdominal, e pode ter favorecido a ativação do musculo transverso 
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do abdome  no grupo interdisciplinar, aumentando a função protetora da coluna lombar 

e a melhora do equilíbrio, funcionalidade e mobilidade de tornozelos. É importante 

destacar que o músculo transverso do abdômen não age isoladamente na proteção da 

coluna lombar, pois outros músculos são ativados durante os exercícios de estabilização 

lombo-pélvica, tais como o Multífido, Diafragma e músculos do assoalho pélvico 

(HODGES, 2011; TEIXEIRA, 2019).  

Há poucos estudos que utilizaram protocolos semelhantes ao da nossa pesquisa, 

sobretudo, avaliando a funcionalidade pré e pós períodos de intervenção prolongados 

em adultos obesos. No estudo realizado por (JOSEPHS et al., 2016) com idosos 

distribuídos aleatoriamente em dois grupos (grupo Pilates e grupo exercícios 

tradicionais), observou-se que ambos os grupos apresentaram melhora no equilíbrio.  

Como o exercício de Pilates tem a característica de controlar a respiração durante a sua 

execução, com objetivo de melhorar a postura e a estabilidade central, os autores 

registraram maior magnitude de melhora desse parâmetro no referido grupo.  

Embora nosso estudo não tenha utilizado especificamente o Pilates, como 

utilizado no estudo de Josephs, pode-se dizer que o grupo interdisciplinar participou de 

atividades que estimulavam a ativação antecipatória dos músculos da região lombo-

pélvica, melhorando a estabilidade central e o equilíbrio, o que foi demonstrado na 

melhora do desempenho do teste star excurssion balance test, que avalia 

especificamente o equilíbrio dinâmico.  

Outro estudo, realizado por Bouchard et al. (2009), investigou o impacto do 

treinamento resistido (TR) com e sem restrição calórica (RT) sobre a capacidade fisica 

de mulheres idosas com obesidade. O referido estudo foi composto por mulheres  

obesas que  foram distribuidas em 4 grupos: 1- treinamento resistido,; 2- restrição 

calórica, 3- restrição calórica + treinamento resistido e 4- Grupo controle, durante  3 

meses. A capacidade física foi avaliada por 11 diferentes testes de desempenho de 

membros inferiores e um escore de capacidade física global foi então calculado, usando 

os quartis de cada teste. Os autores verificaram que o programa de treinamento resistido 

por 3 meses promoveu uma melhora significativa na capacidade física global, em 

comparação aos grupos restrição calórica ou restrição calórica + treinamento resistido. 

Assim, os autores concluíram que o treinamento resistido de 3 meses poderia ajudar a 

prevenir reduções de longo prazo na capacidade física e no desempenho funcional em 



40 

 

mulheres idosas obesas. Por outro lado, um estudo realizado por (VILLAREAL et al., 

2011) encontrou resultados distintos aos de Bouchard et al. (2009). A mencionada 

pesquisa investigou  idosos obesos  durante  1 ano, e teve como objetivo determinar os 

efeitos independentes e combinados da perda de peso sustentada e do exercício regular 

sobre a função física. Os pacientes foram aleatoriamente distribuídos nos seguintes 

grupos: grupo controle; grupo controle de peso (dieta); grupo treinamento físico 

(exercício); e um grupo controle de peso e treinamento físico (dieta + exercício). O 

resultado principal  foi a mudança na pontuação no Modified Physical Performance Test 

(uma escala que avalia a performance física) e os autores sugeriram que a combinação 

de perda de peso e exercícios regulares pode proporcionar maior impacto na função 

física, do que qualquer intervenção isolada (VILLAREAL et al., 2011), o que está de 

acordo com os dados  encontrados no nosso estudo, ressalvando-se as diferenças de 

protocolos.  É importante destacar que, no presente estudo, não houve restrição calórica, 

mas sim uma orientação nutricional e notou-se que o grupo interdisciplinar apresentou 

melhores resultados que o grupo treinamento físico isolado. Desta forma, pode-se 

verificar que os poucos estudos encontrados sobre o tema não possuem consenso quanto 

aos seus resultados, mas nossos dados indicam que a terapia interdisciplinar pode ser 

mais efetiva que o treinamento físico isolado em mulheres adultas obesas.   

Além da redução da massa corporal, registramos redução da circunferência da 

cintura e mudança na classificação do IMC (de obeso grau II para grau I). Tais 

mudanças podem ter contribuído para as melhoras funcionais observadas no grupo 

interdisciplinar. Um estudo realizado por (DÂMASO et al., 2013), com protocolo 

interdisciplinar semelhante ao deste estudo, observou resultados semelhantes ao nosso, 

com redução do IMC, em adolescentes obesos de ambos os sexos.  

Outro aspecto relevante que podemos observar, é que algumas mudanças 

significativas nos parâmetros analisados (ativação do músculo transverso do abdome, 

equilíbrio dinâmico, funcionalidade e mobilidade de tornozelos) já foram registradas na 

metade do estudo (16 semanas), confirmando o papel da terapia interdisciplinar 

empregada.  Estudos anteriores mostram  que terapias interdisciplinares com 18 

semanas já são capazes de melhorar alguns aspectos antropométricos como IMC e 

perímetro de cintura (CERRONE et al., 2017). 
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Por outro lado, o grupo exercício, que não apresentou mudanças significativas na 

massa corporal, circunferência da cintura e IMC, demonstrou poucas mudanças nos 

parâmetros de funcionalidade, equilíbrio e mobilidade de tornozelo. Ademais, notou-se 

que apenas um dos parâmetros foi alterado na semana 16 (FSD-E). Ao final das 32 

semanas, outros parâmetros relativos à funcionalidade foram melhorados (comparação 

basal/final), porém a ativação profunda do abdome não foi modificada 

significativamente, indicando que, embora o treinamento físico seja importante para 

indivíduos obesos, apenas a terapia interdisciplinar conseguiu modificar 

significativamente esse aspecto central do estudo. Nossos resultados ressaltam a 

importância de estratégias envolvendo diversas áreas, como psicologia, nutrição, 

educação física e fisioterapia para melhora da funcionalidade em obesos.  

Em relação ao grupo Educação em Saúde, como esperado, as palestras mensais 

podem ter produzido pequenas mudanças no comportamento alimentar e talvez na 

prática de atividades físicas dos voluntários, porém não foram suficientes para melhorar 

nenhum dos parâmetros funcionais, de equilíbrio ou de ativação dos músculos 

profundos do abdome de mulheres adultas obesas. Um estudo anterior, realizado por 

nosso grupo, mostrou que apenas o grupo interdisciplinar apresentou melhora em 

parâmetros antropométricos e metabólicos, conseguindo aumentar significativamente 

também o VO2max de mulheres obesas, enquanto no grupo Educação em Saúde não 

houve mudança significativa nos principais parâmetros avaliados, nem no VO2max 

(TEIXEIRA et al., 2020). Isso indica que uma terapia interdisciplinar presencial e bem 

sistematizada apresenta resultados mais efetivos que apenas palestras ou encontros 

mensais de educação em saúde, principalmente no que se refere aos aspectos funcionais 

em mulheres obesas.  

Verlaan  et al. (2018) realizaram um estudo com analise cinemática (3D) com o 

objetivo de identificar alterações biomecânicas durante o movimento de sentar e 

levantar em três grupos, sendo eles: Grupo controle saudável (IMC: 20 – 25 kg/m²); 

grupo osteoartrose de joelho magro (IMC: 20 – 25 kg/m²) e grupo osteoartrose de joelho 

obeso (IMC: 30 – 40 kg/m²).  Não foram encontradas alterações no grupo controle e nos 

indivíduos magros com osteoartrose de joelho. Contudo, o grupo obeso com 

osteoartrose de joelho apresentou diminuição da amplitude de movimento do quadril e 
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joelho, redução da força vertical e aumento das forças mediais indicando alterações 

biomecânicas relacionadas com a obesidade que podem comprometer a funcionalidade. 

A terapia Interdisciplinar empregada em nosso estudo, além de reduzir o peso 

corporal, melhorou a mobilidade do quadril e joelho, aumentou a força vertical e 

diminuiu a ação das forças mediais no joelho, promovendo melhora da funcionalidade 

observados no Hurdle step e Foward step down para ambos os lados, restaurando a 

biomecânica dos membros inferiores a um padrão de movimento saudável.          

Nossos resultados demonstram que tanto a curto, quanto em longo prazo, 

ocorreu melhora da funcionalidade nos testes Foward Step Down e Hurdle Step para 

ambos os membros, apenas no grupo interdisciplinar, o que está de acordo com os 

dados encontrados por Villareal et al. (2011).  

A melhora destes parâmetros está associada a redução da massa corporal e 

melhora da função física. Além disso, tem sido descrito que com a melhora da 

funcionalidade, o risco de lesões musculo-esqueléticas é minimizado, aumentando a 

capacidade de realizar atividades de vida diária e melhorando a qualidade de vida de 

indivíduos com obesidade (VILLAREAL et al. 2011;  MILLER et al. 2013). 

Nosso programa de terapia interdisciplinar promoveu melhora da estabilização 

lombo-pélvica, equilíbrio dinâmico, funcionalidade e mobilidade de tornozelos em 

mulheres adultas obesas com 16 semanas de intervenção. Cabe destacar que o programa 

interdisciplinar contou com exercícios de fortalecimento para membros inferiores 

elaborados e prescritos por profissionais de educação física, o que pode ter influenciado 

positivamente nos resultados obtidos. NERI e colaboradores (2020) avaliaram a força 

muscular de membros inferiores em mulheres idosas com obesidade, e concluíram que 

um programa de fortalecimento muscular de membros inferiores pode prevenir o risco 

de quedas nessa população. 

 Quanto à glicemia e insulinemia, houve redução significativa da glicemia apenas 

nos grupos interdisciplinar e exercício. Contudo, nos 3 grupos estudados, os valores 

glicêmicos iniciais (momento basal) eram compatíveis com o quadro resistência à 

insulina e ao final do estudo, estavam na faixa de normalidade (abaixo de 100 mg/dL) 

(ADA, 2019).  Isso indica que as três estratégias de intervenção produziram algum 

efeito sobre o metabolismo da glicose. Sabe-se que tanto o treinamento físico, quanto 
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uma alimentação equilibrada são capazes de melhorar a captação de glicose pelos 

tecidos periféricos, por meio de melhora da sinalização da via insulina (ADA, 2019). 

Por outro lado, não houve uma redução significativa na insulinemia, mas apenas uma 

redução das médias deste hormônio nos 3 grupos avaliados, o que é compatível com o 

quadro inflamatório ainda persistente nos 3 grupos, que apresentavam hiperleptinemia. 

Em relação aos outros aspectos hormonais e inflamatórios, não foram encontradas 

diferenças significativas, ao contrário do que era esperado. Estudos anteriores 

verificaram redução das concentrações de leptina por meio de uma intervenção 

semelhante à deste estudo (SANCHES et al., 2016). 

No presente estudo houve uma variabilidade muito grande nos valores de leptina 

nos três grupos, o que talvez tenha prejudicado uma resposta significativa, embora tenha 

havido redução dos valores médios, que se encontravam elevados no início do estudo. 

Quanto à adiponectina, também não foram observadas alterações significativas. Tem 

sido demonstrado que a adiponectina é geralmente aumentada pelo treinamento físico 

(DÂMASO et al., 2013), mas não observou-se essa alteração no presente estudo.  

Embora o exercício seja bem recomendado para melhora do perfil inflamatório, 

as respostas da adiponectina frente ao exercício, não estão totalmente claras 

(NURNAZAHIAH et al. 2016). Ademais, outro estudo verificou efeitos positivos do 

exercício físico sobre a adiponectina somente em programas de exercício aeróbio, não 

verificando efeitos significantes provenientes do treinamento combinado (BECIC et al., 

2018). Cabe ressaltar que a hiperleptinemia (observada no presente) além de 

proporcionar aumento no risco cardiovascular e metabólico, pode gerar disfunções no 

processo de produção de adiponectina (SANCHES et al., 2014), fato que justifica os 

resultados encontrados nessa variável, considerando os elevados níveis de leptina, 

observados em todos os grupos.  

Quanto ao fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1), sabe-se que este 

pode ser estimulado pelo treinamento físico e também por mudanças na composição 

corporal (CHEN et al., 2017). Porém não foram encontradas alterações significativas 

nas concentrações de IGF-1 no nosso estudo, talvez em função de algumas limitações 

metodológicas, que serão mencionadas mais à frente. O IGF-1 possui uma secreção que 

depende do estímulo do hormônio do crescimento (GH), do estado nutricional e do 

nível de atividade física. Muitas das respostas do IGF-1 ao exercício são agudas e nem 
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sempre variações crônicas são observadas em programas de intervenção (SCHWARZ et 

al., 1996; TONOLI et al., 2015). Além disso, as concentrações séricas podem ser 

distintas das concentrações teciduais (músculo, fígado, osso, cérebro) (VEGA et al., 

2010). Ademais, um estudo mostrou alterações nas concentrações de IGF-1 após o 

treinamento resistido ou combinado, porém em idosos obesos com sarcopenia 

(BARBIERI et al., 2003). Portanto, não foi possível observar no nosso protocolo 

alterações nas concentrações séricas de IGF-1, apesar da melhora funcional observada 

no grupo interdisciplinar.  

A partir dos nossos resultados, pode-se dizer que, das 3 terapias empregadas, a 

terapia interdisciplinar foi mais efetiva em melhorar os parâmetros avaliados. Nota-se 

que a terapia interdisciplinar melhorou todos os parâmetros funcionais, e quando os 

Deltas são comparados, o grupo interdisciplinar foi sempre superior aos grupos 

exercício e educação em saúde  (tabela 4). Portanto, a terapia interdisciplinar promoveu 

melhora da ativação do músculo transverso do abdômen, funcionalidade, equilíbrio 

dinâmico, e mobilidade de tornozelo em mulheres adultas obesas. Contudo, outros 

estudos são necessários para que se possa aprofundar o conhecimento dos efeitos da 

terapia interdisciplinar sobre tais aspectos funcionais em mulheres obesas.  

Por outro lado, não podemos minimizar os efeitos funcionais promovidos pelo 

treinamento físico combinado que, mesmo de forma isolada, melhorou a ativação do 

musculo transverso do abdômen e alguns parâmetros relacionados à funcionalidade 

(comparação basal/final), porém em menor magnitude em relação ao grupo 

interdisciplinar. Sabe-se que nem sempre é viável a aplicação de uma terapia 

interdisciplinar na prática clínica, sobretudo nos sistemas públicos de saúde. Desta 

forma, nossos dados também indicam que deve-se estimular o emprego de um protocolo 

de treinamento físico combinado, quando não há recursos ou acesso aos protocolos 

interdisciplinares para controle da obesidade e melhora da funcionalidade.   

Nosso estudo possui algumas limitações metodológicas, tais como, a falta de 

controle rígido sobre o uso de medicamentos (de uso contínuo) e mudança nas suas 

respectivas dosagens, entre o início e final do estudo, o que pode ter influenciado 

principalmente algumas respostas hormonais e metabólicas encontradas. Algumas 

voluntárias utilizavam hipoglicemiantes orais, hipotensores, entre outros medicamentos, 

que podem ter gerado algum impacto sobre os nossos resultados metabólicos. Também 
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não houve uma divisão entre mulheres pré e pós menopausadas, o que pode, em tese, ter 

influenciado alguns resultados metabólicos e hormonais.  

Outro aspecto que precisa ser destacado, é que alguns dados ainda precisam ser 

analisados para as futuras publicações, tais como a relação Adipo/Lep, índice HOMA, e 

algumas correlações entre variáveis, para que se possa compreender melhor o impacto 

de cada terapia sobre os aspectos avaliados e qual a influencia das variações 

antropométricas (MC, IMC e perímetros) sobre as respostas funcionais.  Por fim, outra 

limitação encontrada foi a escassez de estudos sobre o tema (funcionalidade), 

principalmente na população adulta obesa, o que restringiu, de certa forma, a nossa 

discussão dos resultados.   
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CONCLUSÃO:  

A terapia interdisciplinar melhorou significativamente alguns parâmetros 

antropométricos, glicemia, estabilidade lombo-pélvica, funcionalidade, equilíbrio 

dinâmico e mobilidade de tornozelo em mulheres obesas. As mudanças funcionais 

foram acompanhadas pela melhora da glicemia, massa corporal, circunferência da 

cintura e classificação do IMC.  

 O exercício físico isolado melhorou a glicemia e alguns parâmetros funcionais, 

porém, não melhorou a ativação do músculo transverso do abdômen, tendo, portanto, 

menor efetividade que a intervenção interdisciplinar e efetividade superior ao grupo 

Educação em Saúde, em relação aos principais aspectos funcionais avaliados.  
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APÊNDICE 1. 

PROTOCOLO DE EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA. 

GRUPO PONTE.  

1. Ponte  

Posicionamento: Paciente em decúbito dorsal joelhos flexionados, pés afastados, 

membros superiores lateralmente ao tronco. Realiza elevação da pelve. 

Repetições e progressões: 10/12/ 15 repetições. / Isometria: 15/30/45/60 segundos.  

Objetivo: Fortalecimento dos músculos diafragma, paravertebrais, transverso do 

abdômen, extensores do quadril e flexores do joelho. 

 

2. Ponte com 2 apoios  

Posicionamento:  Paciente em decúbito dorsal joelhos flexionados, pés afastados, 

membros superiores cruzados sobre tronco. Realiza elevação da pelve. 

Repetições e progressões: 10/12/ 15 repetições. / Isometria: 15/30/45/60 segundos.  

Objetivo: Fortalecimento dos músculos diafragma, paravertebrais, transverso do 

abdômen, assoalho pélvico, extensores do quadril e flexores do joelho. 

 

3. Ponte com resistência do elástico  

Posicionamento: Paciente em decúbito dorsal joelhos flexionados com um elástico 

amarrado, pés afastados, membros superiores lateralmente ao tronco. Realiza elevação 

da pelve. 

Repetições e progressões: 10/12/ 15 repetições. / Isometria: 15/30/45/60 segundos. 

Objetivo: Fortalecimento dos músculos diafragma, paravertebrais, transverso do 

abdômen, assoalho pélvico, extensores, abdutores e rotadores laterais do quadril e 

flexores de joelho. 

 

4. Ponte na bola suíça. 

Posicionamento: Paciente em decúbito dorsal joelhos flexionados, pés afastados, 

membros superiores lateralmente ao tronco. Realiza elevação da pelve. 
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Repetições e Progressões: 10/12/ 15 repetições. / Isometria: 15/30/45/60 segundos. 

Objetivo: Fortalecimento dos músculos diafragma, paravertebrais, transverso do 

abdômen, assoalho pélvico e extensores do quadril. 

 

5. Ponte unilateral  

Posicionamento: Paciente em decúbito dorsal joelhos flexionados, pés afastados, 

membros superiores lateralmente ao tronco. Realiza elevação da pelve com apoio 

unilateral. 

Repetições e progressões: 10/12/ 15 repetições. /Isometria: 15/30/45/60 segundos. 

Objetivo: Fortalecimento dos músculos diafragma, paravertebrais, transverso do 

abdômen, assoalho pélvico, extensores do quadril e isquiostibiais,  

 

GRUPO PRANCHAS. 

1. Prancha com Flexão do ombro. 

Posicionamento: Paciente em posição de quatro apoios, realiza flexão unilateral do braço 

mantendo a coluna vertebral neutra. 

Repetições e progressões: 10/12/ 15 repetições. / Isometria: 15/30/45/60 segundos. 

Objetivo: Fortalecimento dos músculos diafragma, paravertebrais, transverso do abdômen 

e flexores do ombro.  

 

2. Prancha com extensão do quadril. 

Posicionamento:  Paciente em posição de quatro apoios,  Realiza extesão do quadril com 

joelho em extensão mantendo a coluna vertebral neutra. 

Repetições e progressões: 10/12/ 15 repetições./ Isometria: 15/30/45/60 segundos. 

Objetivo: Fortalecimento dos músculos diafragma, paravertebrais, transverso do abdômen 

e extensores de quadril.  

 

3. Prancha cruzada. 

Posicionamento: Paciente em posição de quatro apoios. Realiza elevação do braço e 

extensão do quadril contralateral simultaneamente, mantendo a coluna vertebral neutra. 
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Repetições e progressões: 10/12/ 15 repetições. / Isometria: 15/30/45/60 segundos. 

Objetivo: Fortalecimento dos músculos diafragma, paravertebrais, transverso do 

abdômen, Flexores do ombro e Extensores do quadril. 

4. Prancha ventral. 

Posicionamento: Paciente decúbito ventral, com apoio nos ante-braços, realiza elevação 

do quadril, mantendo os membros inferiores em extensão e a coluna vertebral neutra. 

Repetições e progressões: 10/12/ 15 repetições. / Isometria: 15/30/45/60 segundos. 

Objetivo: Fortalecimento dos músculos diafragma, paravertebrais, transverso do 

abdômen, Reto abdominal e oblíquos. 

    

5. Prancha lateral com joelhos flexionados a 90 graus. 

Posicionamento: Paciente decúbito lateral, com apoio no ante-braço. Realiza elevação do 

quadril, mantendo a coluna vertebral neutra. 

Repetições e progressões: 10/12/ 15 repetições. / Isometria: 15/30/45/60 segundos. 

Objetivo: Fortalecimento dos músculos diafragma, paravertebrais, transverso do 

abdômen, reto abdominal e oblíquos. 

 

GRUPO ABDOMINAL 

1. Flexão de Tronco  

Posicionamento: Paciente em decúbito dorsal joelhos flexionados, pés afastados, mãos 

sobrepostas leve flexão de braço. Realiza flexão do tronco. 

Repetições e progressões: 10/12/ 15 repetições. / Isometria: 15/30/45/60 segundos. 

Objetivo: Fortalecimento do músculo diafragma, transverso do abdômen, reto abdominal 

e oblíquos.  

 

 

2. Flexão de Quadril até 90 graus 

Posicionamento: Paciente em decúbito dorsal joelhos flexionados, pés afastados, 

membros superiores ao longo do tronco. Realiza flexão do quadril até 90 graus.  

Repetições e Progressões: 10/12/ 15 repetições. / Isometria: 15/30/45/60 segundos. 
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Objetivo: Fortalecimento dos músculos, diafragma, transverso do abdômen, reto 

abdominal, oblíquos e flexores do quadril. 

3. Flexão de Quadril acima de 90 graus.  

Posicionamento:  Paciente em decúbito dorsal joelhos flexionados, pés juntos apoiados 

no chão, membros superiores ao longo do tronco. Realiza flexão de quadril acima de 90 

graus.  

Repetições e progressões: 10/12/ 15 repetições. /Isometria: 15/30/45/60 segundos. 

Objetivo: Fortalecimento dos músculos, diafragma, transverso do abdômen, reto 

abdominal, oblíquos e flexores do quadril. 

 

4. Flexão de quadril a 90 graus + Flexão do tronco. 

Posicionamento: Paciente em decúbito dorsal, quadril e joelhos flexionados a 90 graus, 

pés juntos, membros superiores ao longo do tronco. Realiza flexão do tronco, com quadril 

flexionado a 90 graus. 

Repetições e progressões: 10/12/ 15 repetições. / Isometria: 15/30/45/60 segundos. 

Objetivo: Fortalecimento dos músculos, diafragma, transverso do abdômen, reto 

abdominal, oblíquos e flexores do quadril. 

 

5. Flexão de quadril a acima de 90 graus + Flexão do tronco. 

Posicionamento: Paciente em decúbito dorsal, quadril e joelhos flexionados acima de 90 

graus, pés juntos, membros superiores ao longo do tronco. Realiza flexão do tronco, com 

o quadril flexionado acima quadril a 90 graus. 

Repetições e progressões: 10/12/ 15 repetições. / Isometria: 15/30/45/60 segundos. 

Objetivo: Fortalecimento dos músculos, diafragma, transverso do abdômen, reto 

abdominal, oblíquos e flexores do quadril. 
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APÊNDICE 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

A obesidade é uma doença crônica que causa impacto negativo na saúde. O 

aumento da gordura abdominal causa alterações do centro de gravidade, podendo levar 

a déficits de equilíbrio postural e da capacidade funcional durante a realização de tarefas 

funcionais. A ativação dos músculos lombo-pélvicos por meio do fortalecimento e 

conscientização postural pode reduzir a sobrecarga mecânica aplicada sobre as 

estruturas passivas da coluna vertebral, melhorando a estabilidade do tronco e 

consequentemente o equilíbrio e a funcionalidade.  

Espera-se que a terapia interdisciplinar possa ser mais efetiva que o treinamento 

físico combinado isoladamente para controle/prevenção de disfunções e alterações 

biomecânicas relacionadas ativação do musculo transverso do abdômen equilíbrio 

dinâmico e funcionalidade em mulheres adultas obesas.  Essas informações estão sendo 

fornecidas para a sua participação neste estudo, que visa avaliar as intervenções 

multiprofissionais de profissionais da área da saúde (Nutricionistas, Psicólogos, 

Profissionais de Educação Física e Fisioterapeutas) para o Grupo Interdisciplinar ou do 

Treinamento Físico Combinado com Profissionais de Educação Física, com o intuito de 

verificar os efeitos destas intervenções sobre a compulsão alimentar periódica, 

composição corporal e marcadores bioquímicos. O treinamento será composto de 25 

minutos de exercício aeróbico (metade em esteira e metade em bicicleta), 25 minutos de 

exercícios de força no formato de circuito (utilizando o peso do próprio corpo, elásticos, 

halteres e colchonetes), além de ser precedido por 5 minutos de aquecimento e 

finalizados por 5 minutos de volta à calma.  

Os voluntários foram recrutados por jornais, facebook e pelos pesquisadores do 

grupo na cidade de Santos/SP, tendo em vista que o programa é bem consolidado na 

cidade e tem bastante procura por indivíduos obesos. 

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

perfil do participante da pesquisa por meio dos critérios de inclusão que são idade de 30 

a 50 anos e IMC 30 e 30,9kg/m². Após a triagem, caso o indivíduo não seja selecionado, 



59 

 

será realizada uma entrevista devolutiva fornecendo informações sobre os dados 

coletados e orientações. O estudo será realizado na cidade de Santos/SP no Grupo de 

Estudos da Obesidade (GEO) localizado na Av. Dr. Epitácio Pessoa, 741, Ponta da 

Praia. 

Os participantes do projeto serão avaliados pela equipe de profissionais 

capacitados e serão submetidos à avaliações antropométrica (massa corporal, estatura, 

circunferência de pescoço, cintura e quadril), Escala de Compulsão Alimentar Periódica 

(BES) e a coleta de sangue. As intervenções serão realizadas em grupo. Os resultados 

das avaliações serão analisados para que os participantes das pesquisas possam receber 

orientações específicas. 

As coletas de sangue serão realizadas na Universidade Federal de São 

Paulo, nº 136, Vila Mathias, numa sala apropriada para coleta de sangue. Todas as 

coletas serão realizadas por uma enfermeira devidamente treinada pela Cruz Vermelha 

do Estado de São Paulo para a habilidade de venopunção. Será recomendado que os 

participantes realizem jejum de 12h antes da coleta, mantenham a rotina de sono e 

evitando álcool nas últimas 24h.  

O grupo educação em saúde realizará o mesmo processo de triagem e de 

avaliações, bem como deverão respeitar os critérios de inclusão e de não inclusão dos 

demais grupos. O protocolo será realizado por meio de palestras e encontros mestrais. O 

grupo controle receberá orientações para mudanças no estilo de vida, e caso atinja a 

frequência de 75% e realize as avaliações pedidas por todo o período de tratamento, 

receberá a vaga no tratamento completo no ano subsequente (como contrapartida). 

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. O protocolo de 

estudo será de 32 semanas, 96 intervenções com duração de 2 horas para o grupo 

interdisciplinar e 1 hora para o grupo exercício. 

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

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O pesquisador responsável é o 

Prof. Dr. Ricardo José Gomes que pode ser encontrado a Avenida Ana Costa, 178, 

telefone (13) 3878-3883. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 
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pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 

572 1º andar, conjunto 14, telefone (011) 5571-1062 e fax (011) 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@epm.br. 

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

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

qualquer período do estudo. 

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

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

parte dos participantes das pesquisas entre eles ou em relação aos funcionários do local 

e responsável pelo projeto. 

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

incluindo as avaliações e consultas. Também não haverá compensação financeira 

relacionada à sua participação neste projeto. 

Os participantes do estudo deverão estar liberados para a prática de exercícios 

físicos a partir de um eletrocardiograma de esforço realizado pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) ou pelo cardiologista do participante da pesquisa, minimizando assim os 

riscos de riscos durante o exercício. Contudo se ocorrerem acidentes iremos seguir os 

primeiros socorros adequados para cada situação, uma vez que os participantes da 

equipe têm a sua formação a disciplina de Socorros de Urgência, sendo treinados para 

prestar os primeiros socorros, e o laboratório possui equipamentos que permitem 

acompanhar as alterações fisiológicas durante o exercício (frequencímetros, 

esfignomamômetros, estetoscópio, entre outros), o que pode orientar a interrupção do 

exercício quando alterações fisiológicas além do esperado. O laboratório também possui 

um desfibrilador e pessoas capacitadas para seu uso. Em caso de urgência iremos seguir 

o procedimento padrão da UNIFESP, este procedimento de urgência é realizado com o 

acionamento do pronto atendimento da cidade de Santos a partir do telefone 192 

(Sistema de Atendimento Móvel de Urgência) a ser atendido pelo SUS do município, 

acompanhado por algum dos profissionais vinculados à pesquisa. Contudo isso 

acontecerá somente se o participante não tiver plano de saúde, pois nesse caso 

preferenciaremos o plano privado de atendimento.  
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AUTORIZAÇÃO 

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

foram lidas para mim, descrevendo o estudo Comparação entre os Efeitos de um 

Programa de Exercício Físico Isolado e Intervenção Interdisciplinar sobre a Compulsão 

Alimentar Periódica de Obesos ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha 

participação é isenta de despesas no que se refere aos procedimentos da pesquisa. 

Concordo em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

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

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

critérios acima citados. Esse termo será disponibilizado em duas vias originais sendo 

uma para o pesquisador e outra para o participante da pesquisa. 
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APÊNDICE 3 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP. 
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