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Resumo  
A obesidade ganhou destaque na agenda pública internacional nas últimas décadas, 
caracterizando-se como um evento de proporções globais e de prevalência crescente (IBGE, 
2010). Segundo o Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e 
Promoção da Saúde (DANTPS), em 2013, 50,8% dos brasileiros estavam acima do peso, e 
destes, 17,5% eram obesos. Em 2006, o total de pessoas acima do peso era de 42,6% e de 
obesos era de 11,8%, demonstrando que o número de indivíduos com sobrepeso/obesos no 
Brasil vem crescendo gradativamente nos últimos anos, deixando clara a necessidade 
urgente de medidas de controle. O efeito benéfico do exercício regular sobre o 
sobrepeso/obesidade, e consequentemente qualidade de vida dos pacientes já é bem 
caracterizado. A realização de programas de exercício físico regular por parte destes 
pacientes representa uma conduta promissora para controle da obesidade/sobrepeso no 
Brasil e no mundo. No entanto, os mecanismos pelos quais o exercício produz efeitos 
benéficos para saúde ainda precisam ser mais profundamente explorados. Neste sentido, o 
desenvolvimento de estudos adicionais que contribuam para o melhor entendimento dos 
efeitos terapêuticos do exercício a nível sistêmico é de extrema importância para a 
comunidade científica e população geral. Assim, o presente projeto terá o objetivo de avaliar 
o efeito terapêutico de um programa de exercício físico regular sobre as alterações 
fisiopatológicas clínicas e sistêmicas relacionadas com a obesidade/sobrepeso, visando 
proporcionar melhor entendimento sobre os mecanismos terapêuticos pelos quais o 
exercício físico regular propicia condições mais saudáveis e melhor qualidade de vida para 
indivíduos afetados. 
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Introdução  

 

Obesidade é uma doença crônica definida como acúmulo excessivo de tecido adiposo 

em nível que compromete a saúde. Dados recentes da literatura demonstram que a 

mailto:naty_rossato@hotmail.com
mailto:sergio_borghi@yahoo.com.br


 

 

prevalência global de obesidade tem aumentado de maneira significativa nas últimas quatro 

décadas. Especificamente no Brasil, estatísticas recentes alarmantes demonstram que o 

número de indivíduos com sobrepeso e obesos vem crescendo significativamente nos 

últimos anos. Em 2015, em comparação com os países integrantes do Brics, países emergentes 

considerados subdesenvolvidos, o Brasil fica em terceiro lugar no ranking de obesidade, sendo 

que, no ano de 2018, os brasileiros atingiram o maior índice de obesidade nos últimos 13 anos, 

segundo o Ministério da Saúde. Diversos aspectos podem influenciar a epidemiologia da 

obesidade global, dentre eles, gênero, idade, fatores demográficos, culturais, 

socioeconômicos, ambientais e genéticos. Notoriamente, o sedentarismo e os hábitos 

alimentares inadequados contribuem solidamente para o aumento do número de indivíduos 

obesos e com sobrepeso. 

 

Material e Métodos  

 

Os parâmetros para inclusão dos participantes serão ter entre 18 a 65 anos, e estar 

com IMC elevado, e estar apto para realizar exercícios físicos, por um período de cem dias. 

Cada paciente que der entranda no serviço de atenção básica na UBS de Ibiporã, será 

analisado. Serão considerados critérios de exclusão uso crônico de medicamentos e 

incapacidade funcional.  

O estudo será composto por 3 grupos experimentais: a) indivíduos no controle 

saudáveis que não realizarão o programa de exercício; b) indivíduos obesos com sobrepeso 

que não realizarão o programa de exercício; e c) indivíduos obesos ou com sobreso que 

realizarão do programa de exercício. Os participantes selecionados serão informados de 

todos riscos e benefícios da participação do projeto. Tal proposta já se encontra aprovada 

pelo CEP (processo n° 09563019.1.0000.5231) para ser iniciada. As atividades do programa 

de exercício incluirão caminhada, corrida e academia ao ar livre, todas atividades 

supervisionadas por profissionais capacitados. As atividades terão duração de 60 minutos 

dia, 3 vezes por semana, com exclusão dos finais de semana num período total de duração 

de 100 dias. 

 



 

 

Resultados e Discussão  

 

O presente projeto teve sua agenda inicial programada para o ano de 2020 

modificada em decorrência da pandemia do novo coronavírus, e desta forma, será 

desenvolvido no ano de 2021; por este motivo, ainda não obtivemos resultados do estudo. 

No entanto, serão avaliados parâmetros clínicos (avaliação subjetiva da dor, do peso 

corpóreo e da pressão arterial) e laboratoriais específicos relacionados à fisiopatologia do 

estresse oxidativo, inflamação, dor e obesidade (leucócitos totais e diferenciais, perfil 

lipídico, glicemia de jejum, hemograma, níveis plasmáticos de PCR, GGT, TGO e TGP, e níveis 

urinários de creatinina e uréia; assim como níveis plasmáticos de marcadores de estresse 

oxidativo, IL-1β e IL-10, do neurotransmissor SP, e dos hormônios leptina e adiponectina) 

antes do início e após término da realização do programa de exercício físico proposto. 

 

Conclusão  

 

Esperamos demonstrar que a prática de exercício físico regular tenha papel 

determinante para a redução do estresse oxidativo, inflamação e dor em pacientes obesos e 

com sobrepeso, contribuindo assim para a saúde e qualidade de vida desta população. 
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