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RESUMO 

A Síndrome Metabólica (SM) é uma desordem de alta prevalência,  associada a múltiplos estados de 
agravos à saúde. A obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento da SM e estudos apontam que 
crianças e adolescentes obesos aumentam as chances de desenvolverem a SM quando adultos. O objetivo 
deste projeto implica em direcionar um programa de atividade física que permita analisar os efeitos do 
treinamento aeróbio na modulação do perfil cardiometabólico em crianças e adolescentes com sobrepeso 
para garantir a prevenção do desenvolvimento da SM. Trata-se de um estudo experimental (pré/pós 
intervenção), longitudinal de séries temporais a ser realizado com crianças e adolescentes com sobrepeso 
atendidos no Laboratório Interdisciplinar de Intervenção em Promoção de Saúde (LIIPS) do Centro 
Universitário de Maringá (Unicesumar), do Município de Maringá/PR. A amostra estimada será de 20 
indivíduos por grupo experimental, a partir do processo seleção que consistirá na determinação diagnóstica 
do sobrepeso. As atividades físicas ocorrerão ao longo de 12 semanas no campus do ICETI com encontros 
às segundas, quartas e sextas-feiras. As avaliações serão realizadas antes e após as 12 semanas de 
treinamento. Será avaliada a composição corporal por biopedanciometria; níveis plasmáticos de glicose, 
triglicerídeos e lipoproteínas de alta e baixa densidade; teste de esforço físico; consumo de oxigênio e 
aplicado questionário SF-36 para percepção de qualidade de vida. Espera-se com este projeto desenvolver 
um programa de atividade física que seja eficaz na modulação do perfil cardiovascular e metabólico de 
crianças e adolescentes com sobrepeso para prevenir o desenvolvimento futuro da SM. 
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1        INTRODUÇÃO  

A síndrome metabólica (SM) se apresenta como um transtorno complexo formado 
por um conjunto de fatores de risco cardiovascular geralmente relacionados à obesidade 
central e à resistência à insulina (I DIRETRIZ BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICO E 
TRATAMENTO DA SÍNDROME METABÓLICA - 2005). Esta síndrome está fortemente 
associada a uma elevada morbidade cardiovascular, mesmo na ausência de diabetes tipo 
2 (WU et al., 2016). 

 Nas crianças, se tem uma complicação ainda maior no diagnóstico, já que são 
feitas adaptações aos critérios propostos para adultos. Independente dessas alterações, 
os riscos cardiovasculares são bem estabelecidos e se tem cada vez mais fortalecido o 
fato de que é de fundamental importância o papel do endocrinologista pediátrico e do 
pediatra geral na investigação dessas crianças, principalmente se portadoras de 
sobrepeso ou obesidade, para detectar precocemente e intervir visando prevenção do 
desenvolvimento da SM (DAMIANI, et al. 2011). 

 Segundo os estudos já feitos, já se comprovou a relação entre obesidade e 
prevalência da SM independente dos critérios adotados. Isso, somado à epidemia atual 
de obesidade infantil traz um desproporcional aumento de doenças cardiovasculares na 
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infância, junto ao desenvolvimento de DM2, e consequente menor sobrevida dessa 
população (DAMIANI, et al. 2011). É importante investigar precocemente, principalmente 
em crianças com sobrepeso/obesidade, independente de histórico familiar de doenças 
cardiovasculares, porque na faixa etária infantil as alterações cardiometabólicas podem 
ser sutis, surgindo lenta e progressivamente.  

 Estudos epidemiológicos demonstram relação direta da inatividade física com a 
presença de vários fatores de risco cardiovascular como hipertensão arterial, resistência à 
insulina, diabetes, dislipidemia e obesidade, que também são encontrados na síndrome 
metabólica (CIOLAC E GUIMARÃES, 2004). Evidências sugerem que a maioria dos 
casos de obesidade é causada em maior parte pelo baixo gasto energético do que pelo 
alto consumo de comida, mostrando que a inatividade física da vida moderna parece ser o 
principal fator etiológico do crescimento dessa doença na sociedade (PINHEIRO et al, 
2004). Tem sido demonstrado que mudanças nos hábitos de vida associado ao aumento 
atividade física praticada e reeducação alimentar é o melhor tratamento (CIOLAC e 
GUIMARÃES, 2004), o que resulta na melhora do metabolismo glicídico, do perfil lipídico 
e diminuição da pressão arterial sistêmica (BUONANI, et al. 2011).   

 Esses trabalhos mostram que os benefícios da pratica física sobre a obesidade 
podem ser alcançados com intensidade baixa, moderada ou alta, indicando a importância 
da manutenção de um estilo de vida ativo, que independe do tipo de atividade praticada, 
para a prevenção de se desenvolver a obesidade consequente SM.  Assim, o presente 
projeto tem como proposta avaliar o papel do treinamento físico na redução dos fatores de 
riscos para o desenvolvimento de SM em crianças e adolescentes com antecedente de 
obesidade.  

2        MATERIAIS E MÉTODOS  

Trata-se de um estudo quase-experimental (pré/pós intervenção), longitudinal de 
séries temporais a ser realizado com pacientes jovens (10-19 anos) com antecedentes de 
obesidade atendidos no Laboratório Interdisciplinar de Intervenção em Promoção de 
Saúde (LIIPS) do Centro Universitário de Maringá (Unicesumar), Município de Maringá-
PR. O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com seres humanos 
da Unicesumar. Os pacientes serão orientados quanto aos procedimentos do estudo e 
convidados a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).  

Serão convocados 60 indivíduos dentro da faixa etária de 10 a 19 anos e que 
possuem antecedentes de obesidade infantil que se adéquam aos critérios do US 
National Cholesterol Education Program (NCEP), tais como perímetro de cintura ≥ 
percentil 90, glicemia de jejum ≥ 110 mg/dL, triglicerídeos ≥ 110 mg/dL, HDL-colesterol < 
40 mg/dL e pressão arterial ≥ percentil 90.  

Os pacientes selecionados serão submetidos a inúmeras etapas, que incluem uma 
anamnese minuciosa, exames laboratoriais, testes de aptidão física, mensuração da 
composição corporal através da bioimpedânciometria, além da avaliação de parâmetros 
cardiovasculares mensurada por testes padrão-ouro de medida; o que possibilitará a 
adaptação dos pacientes frente ao procedimento terapêutico estipulado.  Serão realizadas 
12 semanas de exercícios aeróbios, 3x por semana durante 60 min em torno do campus 
da UniCesumar. Serão feitas avaliações em três momentos: pré-intervenção, após 6 
semanas e após 12 semanas. 

 Todos os dados serão analisados por meio do pacote estatístico SPSS, versão 
20.0. Após a confirmação da normalidade dos dados, mediante ao teste de Kolmogorov-
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Smirnov, os dados serão apresentados pela média e desvio padrão. Os valores pré-
intervenção e pós-intervenção serão comparados pelo teste t para amostras pareadas, 
utilizando um nível de significância de 5%. 

3     RESULTADOS ESPERADOS 

Espera se determinar a eficácia do treinamento físico na redução dos fatores de 
riscos, em crianças e adolescentes com antecedente de obesidade, para o 
desenvolvimento de síndrome metabólica. E além disso, a determinação de um protocolo 

de atividade especifico e adaptado para os pacientes que integraram o grupo de estudo.  
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