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RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi investigar o impacto de 12 semanas de intervenções interdisciplinares nos 
parâmetros comportamentais de adolescentes ao longo do processo de tratamento. Trata-se de um estudo 
longitudinal quase-experimental constituída por uma amostra de 14 adolescentes (16 ± 1 anos) com 
sobrepeso ou obesidade, através de protocolo de intervenções interdisciplinares: atividades físicas (3x), 
aconselhamento nutricional (2x), aconselhamento psicológicos (1x), acompanhamento fisioterapia (3x) 
semanais. Os dados foram gerenciados mediante teste t para amostras pareadas (pré/pós programa) com 
nível de significância de 5%. Não se observou diferenças em relação as respostas do questionário CAPL-2 
quanto nível de motivação para prática de atividade física (p< 0,05). Em relação a avaliação do nível de 
atividade física através do questionário de Crocker et al. (1997), PAQ-C detectaram-se diferenças para o nível 
de frequência de prática de atividade física nas segundas-feiras, com valores pré-intervenção: 2,2 ± 1,4 e 
pós-intervenção: 2,8 ± 1,5 (p = 0,014); quartas-feiras pré-intervenção: 2,5 ± 1,7 e pós-intervenção: 2,9 ± 1,5 
(p = 0,028). Identificou-se ainda tendências nas sextas-feiras: pré:1,9 ± 1,2 e pós 1,9 ± 1,5 (p=0,07). Outra 
tendência a ser destacada refere-se a prática de atividades físicas nos finais de semana de forma ativa: pré 
1,5 ± 0,8 e pós: 1,9 ± 1,0 (p=0,07). Os resultados obtidos indicam que o programa multidisciplinar para o 
tratamento da obesidade (PMTO) contribuíram para uma mudança comportamental dos participantes 
adolescentes, contudo se faz necessário um acompanhamento longitudinal dos jovens para afirmar que as 
mudanças observadas foram consolidadas como novos hábitos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Atividade física; Educação em Saúde; Saúde do adolescente; Terapia cognitivo-
comportamental. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A obesidade é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma epidemia 

de proporções globais, atingindo milhões de crianças, adolescentes e adultos, tornando-se 
um problema de saúde pública (FREITAS et al., 2014), que provoca sérias consequências 
sociais, físicas e psicológicas (MOTA; ZANESCO, 2007). 

Evidentemente este processo é decorrente das mudanças comportamentais 
ocorridas durante as últimas décadas como a diminuição do nível de atividade física 
associada ao aumento do consumo de alimentos ricos em calorias (ultraprocessados) 
(LIMA et al., 2017); evolução tecnológica e adoção de comportamentos sedentários 
(excesso de tempo em frente à televisão ou ao computador, acessibilidade a utensílios 
eletrônicos) (SILVA; LOPES; SILVA, 2007) (SALMON; CAMPBEEL; CRAWFORD, 2006) 
impulsionando maior sedentarismo da população, acarretando no processo da transição 
epidemiológica, caracterizado por diminuição da prevalência de doenças infecciosas e 
aumento das crônicas não transmissíveis, dentre elas a obesidade (LIMA et al., 2017). 

A obesidade constitui problema de difícil solução, quer pela complexidade como se 
apresenta, quer pela complicada análise de suas causas (PRATI; PETROSKI, 2001). Isto 

mailto:henoc.fassina@gmail.com
mailto:sonia.bertolini@unicesumar.edu.br
mailto:braulio.branco@unicesumar.edu.br


 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

se deve em razão dos diversos fatores associados na gênese da obesidade, como os 
genéticos, os fisiológicos e os metabólicos, e situações ambientais que podem diminuir ou 
aumentar a influências desses fatores (LOPES; PRADO; COLOMBO, 2010). A obesidade 
pode ser definida como o acúmulo excessivo de gordura corporal em forma de tecido 
adiposo capaz de provocar desequilíbrio e prejuízo à vida dos indivíduos (WHO, 2000). 

No Brasil, o sobrepeso e a obesidade vêm aumentando em todas as faixas etárias e 
em ambos os sexos, em todos os níveis de renda, sendo a velocidade de crescimento mais 
expressiva na população com menor rendimento familiar. (DIAS et al., 2016).Este aumento 
acelerado está associado a mudança no padrão alimentar (LOUZADA et al. 2015), sendo 
descrito este ambiente alimentar como insalubre e obesogênico, composto por alimentos 
de alta densidade energética, baixo custo, pobres em nutrientes, amplamente disponíveis 
com intensa divulgação nas diversas as mídias (FILGUEIRAS; SAWAYA, 2018). 

Trata-se de fato preocupante, ainda mais quando voltamos os olhos para os dados 
referentes ao excesso de peso entre crianças e adolescentes entre 10 a 19 anos, em que 
a prevalência de sobrepeso aumentou expressivamente, passando de 3,7% (1974-75) para 
21,7% (2008-09) entre meninos, e de 7,6% para 19,4% entre meninas (IBGE 2010), 
números preocupantes devido ao grande número de comorbidades associadas ao excesso 
de peso (hipertensão arterial, doença cardíaca, osteoartrite, diabetes mellitus tipo II e 
alguns tipos de câncer) (LOPES; PRADO; COLOMBO, 2010).  

A adolescência é um período crucial para o desenvolvimento de um estilo de vida 
saudável, especialmente para aqueles que chegam a esta faixa etária com uma condição 
de obesidade (FONSECA et al., 2014), sendo que as consequências psicossociais 
representam comorbidades mais prevalentes a obesidade (DIETZ, 1998) (FONSECA, 
2014), como a baixa autoestima e uma redução na qualidade de vida, comumente 
associada as suas percepções de aparência física, habilidades atléticas e funcionamento 
social (GRIFFITHS et al. 2010) (FONSECA, 2014); 

Diante de tais dados, da qual o desenvolvimento precoce da obesidade, na infância 
ou adolescência, é um forte preditor da persistência dessa enfermidade na vida adulta e 
um fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças crônicas não transmissíveis 
como doenças cardiovasculares, dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e alguns 
tipos de neoplasias (LIMA et al., 2017), torna-se ainda maior a necessidade de ações 
públicas e privadas voltadas para o combate deste problema de saúde pública. 

A obesidade na infância tem como gravidade a possibilidade de sua manutenção na 
vida adulta. Se nas idades menores a morbidade não é frequente, no adulto a situação é 
de risco e leva a aumento da mortalidade (SABIA; SANTOS; RIBEIRO, 2004). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a obesidade como uma epidemia 
mundial condicionada principalmente pelo perfil alimentar e de atividade física (DIAS et al., 
2016). De tal forma, a obesidade e o sedentarismo são responsáveis por grandes 
dispêndios no custo total de saúde pública. Um dos maiores fatores responsáveis pela 
maior prevalência de excesso de peso e obesidade é sem dúvida o sedentarismo ou a 
insuficiente prática de atividade física regular (MATSUDO; MATSUDO, 2006). 

A manutenção estável do peso e composição corporal durante os anos resulta de 
um balanço preciso entre a ingestão e o gasto energético; um desequilíbrio nesta relação 
desencadeia o processo da obesidade. Sendo assim, a falta de atividade física e os 
distúrbios alimentares são hoje, sem dúvida, os principais fatores predisponentes para a 
obesidade (SABIA; SANTOS; RIBEIRO, 2004). 

Poder-se-ia enfatizar que o sedentarismo, hoje, traz graves consequências negativas 
à saúde durante todo o ciclo de vida e é uma componente fundamental na abordagem da 
prevenção e tratamento das principais doenças crônicas nãos transmissíveis e na 
promoção da saúde. Desse modo, a inatividade física torna-se, assim, um importante 
problema de saúde pública (FREITAS et al., 2014). 
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Diante dessas duas condicionantes relatadas e sendo a obesidade uma doença 
complexa conforme ressaltado anteriormente, também se faz complexo o seu tratamento, 
sendo necessária a modificação do estilo de vida, com diminuição do sedentarismo e 
aumento do gasto energético, por meio da inclusão de exercício físico diário e diminuição 
do consumo de energia. A implantação de novos hábitos requer uma abordagem 
multidisciplinar e motivacional, não ocorrendo pela simples imposição dessas duas práticas 
(FILGUEIRA; SAWAYA, 2018). 

Assim diante das enormes barreiras apresentadas pela obesidade e sendo ela uma 
doença de difícil tratamento na vida adulta, sua prevenção, evitando surgimento já na 
infância ou adolescência, e seu tratamento, impedindo a evolução dos casos já 
diagnosticados, são de fundamental importância, melhorando o prognóstico destes 
pacientes na idade adulta (SABIA; SANTOS; RIBEIRO, 2004). 

Sabe-se que a prática regular de atividade física durante a adolescência está 
associada com diversos benefícios físicos, biológicos e sociais (MATSUDO; MATSUDO, 
2006). Estes fatores sustentam a importância da inclusão da mesma como estratégia 
fundamental da prevenção e tratamento dos casos de excesso de peso e obesidade em 
qualquer etapa da vida (SILVA, 2009). Para tanto, se faz necessário a mudança do estilo 
de vida, redução do sedentarismo e aumento do gasto energético, através da inclusão de 
exercícios físicos de forma regular, e diminuição do consumo energético (COHEN et al., 
2013) (FILGUEIRAS; SAWAYA, 2018). 

A mudança comportamental, e adoção de novos hábitos, porém requer uma 
abordagem multidisciplinar e motivacional, não ocorrendo pela simples imposição dessas 
duas práticas (ROSS et al., 2010) (FILGUEIRAS; SAWAYA, 2018). 

Diante destas inúmeras vantagens associadas a prática de atividade física e sua 
relevância na prevenção da obesidade, o objetivo central do presente estudo foi investigar 
o impacto de 12 semanas de intervenções interdisciplinares nos parâmetros 
comportamentais de adolescentes ao longo do processo de tratamento. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Trata-se de um estudo de balizamento longitudinal quase-experimental conforme 

Thomas, Nelson e Silverman (2012), composto por uma amostra de 14 adolescentes com 
idade 16 ± 1 anos com sobrepeso ou obesidade, dentro das faixas de corte propostas por 
Cole e Lobstein (2012), ingressantes de um Programa Multiprofissional de Tratamento da 
Obesidade (PMTO). Os critérios de inclusão para o estudo foram: 1) apresentar idade entre 
15 e 18 anos; 2) não apresentar doenças, lesões ou limitações que impossibilitem a 
realização de todos os testes e medidas; 3) ser obeso ou apresentar sobrepeso; 4) 
disponibilidade para participação do programa; e 5) assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido pelos pais e responsáveis (TCLE). 

A pesquisa foi desenvolvida dentro dos princípios éticos exigidos pela Declaração de 
Helsinque e aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade Estadual de Maringá 
- UEM conforme Parecer nº 2.505.200/2018), tendo sido garantido o sigilo individual dos 
dados. 

O PMTO foi composto de 12 semanas de intervenções nas quais os adolescentes 
por meio de ações interdisciplinares realizadas por profissionais de educação física (3x 
semanais), fisioterapeutas (3x semanais), nutricionistas (2x semanais) e psicólogos (1x 
semanal).  

Para avaliação do nível de motivação para prática de atividade física e nível de 
atividade física foram utilizados os seguintes questionários: a) CAPL-2 Questionnaire – 
Canadian Assessment of Physical Literacy (2017) para apreciação da motivação intrínseca 
adaptado (LONGMUIR, 2018); b) PAQ-C - Physical Activity Questionnaire for Older Children   
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de Kowalski, Crocker e Donen (1997), traduzido e modificado por Silva e Malina (2000), 
composto de nove questões sobre prática de esportes e jogos; atividades físicas na escola 
e no tempo de lazer, incluindo o final de semana.  

As respostas foram comparadas antes e após o referido período de intervenções (12 
semanas). Os dados foram tabulados através do software Microsoft Excel 2010 e para seu 
diagnóstico foi utilizado o pacote estatístico IBM SPSS versão 20. A normalidade dos dados 
foi testada por meio do teste Shapiro-Wilk. As diferenças entre os resultados pré-programa 
e pós-programa foram comparadas via teste t-pareado, sendo adotado nível de significância 
estatística de ≤5%. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Com relação aos resultados obtidos pela análise das respostas do questionário de 

motivação para prática de atividade física não se observou diferenças, antes e após o 
período de intervenções (p< 0,05). 

Quanto ao nível de atividade física obtidos pela análise das respostas do 
questionário PAQ-C, foram detectadas diferenças para o nível de frequência de prática de 
atividade física nas segundas-feiras, com valores pré-intervenção: 2,2 ± 1,4 e pós-
intervenção: 2,8 ± 1,5 (p = 0,014); quartas-feiras pré-intervenção: 2,5 ± 1,7 e pós-
intervenção: 2,9 ± 1,5 (p = 0,028). Ainda se verificou uma tendência no nível de frequência 
de atividade físicas nas sextas-feiras: pré: 1,9 ± 1,2 e pós: 2,4 ± 1,5 (p = 0,07) (Gráfico 1). 

 

 
Nota. Os dados são expressos pela média e DP: desvio padrão; * = diferença quando comparado ao período pré-

tratamento (p<0,05); # = tendência quando comparado período pré-tratamento mesmo grupo experimental (p=0,07). 

Gráfico 1: Nível de atividade física 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 Além desses resultados, outra tendência observada pelo estudo foi o da melhora do 

nível de prática de atividade física nos finais de semana com participação muito ativa: pré: 
1,5 ± 0,8 e pós: 1,9 ± 1,0 (p = 0,07) (Gráfico 2). 
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Nota. Os dados são expressos pela média e DP: desvio padrão; *= diferença quando comparado ao período pré-

tratamento (p<0,05); # = tendência quando comparado período pré-tratamento mesmo grupo experimental p=0,07. 

Gráfico 2: Nível de atividade física 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Por fim, não foram identificadas diferenças significativas em relação aos aspectos 

motivacionais quando comparado resultados preliminares e ulteriores a participação ao 
programa multidisciplinar. 

No presente estudo foram encontrados indicadores que apontam para uma melhora 
em relação ao nível de frequência de prática de atividade física de adolescentes 
participantes do programa para tratamento da obesidade: 1) Diferença significativa para os 
dias da semana: segundas-feiras; e quartas-feiras; 2) Tendência para: sextas-feiras; e 3) 
Tendência nos finais de semanas. 

No que tange os resultados referentes ao nível motivacional para a prática de 
atividade física não foram identificadas diferença significativa na comparação entre os 
resultados pré e pós período de participação do programa de tratamento da obesidade. 
Apesar de não detectados diferenças significativas relacionada ao nível motivacional, 
estudos indicam a importância que processos motivacionais podem desempenhar na 
mudança comportamental e na manutenção de boas práticas para a vida saudável entre 
adolescentes (FILGUEIRAS; SAWAYA, 2018).  

De acordo com os autores supracitados destaca-se que diferentes estudos que não 
adotavam de estratégias multidisciplinares em suas abordagens, apresentam alto índice de 
desistência ao programa (30-60%) (FILGUEIRAS; SAWAYA, 2018). 

Sob este panorama e sustentado pelos resultados alcançados pode-se afirmar que 
o programa interdisciplinar adotado proporcionou melhoria aos hábitos dos adolescentes 
participantes e consequentemente uma melhora na qualidade de vida.  

No entanto, se faz mister uma análise cética quanto aos resultados mais expressivos, 
visto que, de antemão tais achados eram esperados em decorrência da mutabilidade 
promovida pela inclusão da prática de exercícios físicos sistematizados na rotina desses 
adolescentes, portanto, em se tratando de um grupo de hábitos sedentários já era esperado 
uma melhora significativa. Sob mesmo argumento acima exibido justifica-se a tendência 
apresentada para o dia da sexta-feira, uma vez que neste dia também era aplicado o 
programa. 

Outro dado interessante identificado, e talvez este o mais relevante sugere uma 
tendência de mudança comportamental dos hábitos sedentários para um comportamento 
mais saudável no aspecto prática de atividade física regular. 
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Partindo desta conjuntura de resultados expressivos, que de certo modo eram 
prováveis em razão da maior constância destes adolescentes com hábitos sedentários a 
prática de atividade física, poderia nos conduzir a uma análise rasa e precipitada de que a 
melhora estaria vinculada unicamente ao controle da prática da atividade física pelo meio 
da intervenção. Contudo, conforme ressaltou Filgueiras e Sawaya (2018) para uma 
modificação de estilo de vida, é insuficiente a simples imposição de nova prática em apenas 
um aspecto (atividade física), requerendo abordagem multidisciplinar e motivacional para 
que ocorram. 

Sendo assim, merece atenção especial os achados que indicam a tendência 
observada quanto a melhora do nível de frequência para prática de atividades físicas com 
participação ativa nos finais de semana. 

São de fato estes efeitos que vem a corroborar a hipótese de que a abordagem 
multidisciplinar do programa para tratamento da obesidade tem efetivamente condições de 
promover mudanças comportamentais, criar hábitos mais saudáveis e acarretar uma 
transformação duradoura na vida dos participantes e consequentemente uma melhora de 
todos aspectos clínicos, psicossociais, físicos, metabólicos, etc.  

Tais mudanças comportamentais vão de encontro aos achados de Filgueiras e 
Sawaya (2018), por meio de intervenção multidisciplinar e motivacional para tratamento da 
obesidade em adolescentes, obtiveram mudança comportamental ou mantiveram tais 
mudanças por mais de seis meses em 100% dos adolescentes que permaneceram no 
programa. 

Mesma magnitude apontou Silveira e colaboradores (2010), relevante à abordagem 
multidisciplinar afirmando que o programa com atendimento multidisciplinar com equipe 
composta por nutricionista, pediatra, fisioterapeuta, educador físico e psicólogo, tem mais 
impacto no tratamento de crianças e adolescentes com excesso de peso. 

 
4 CONCLUSÃO 

 
Apoiado nos resultados apresentados constata-se que o (PMTO) Programa 

Multiprofissional de Tratamento da Obesidade contribui para a melhoria dos hábitos de seus 
participantes, elevando o nível de atividade física e consequentemente propiciando melhora 
em todos aspectos psicossociais, físicos, fisiológicos, metabólicos. Entretanto, para que 
ocorra esse processo de mudanças no comportamento requer disciplina para que se torne 
permanente. 

De tal modo, restou comprovado a eficácia das estratégias de abordagem 
multidisciplinar para a mudança comportamental dos adolescentes e aumento do nível de 
prática de atividade física. Porém para uma análise efetiva quanto a incorporação das 
mudanças comportamentais evidenciados se faz necessário uma extensão do período de 
intervenção, como meio de maturar tais alterações no cotidiano dos adolescentes, além de 
um monitoramento longitudinal capaz de garantir que tais mudanças efetivamente 
ocorreram.  

Finalmente considera-se substancial o monitoramento longitudinal dos jovens, dado 
que as mudanças comportamentais devem ser feitas diariamente. As condutas viciosas 
como a ingestão de alimentos ultraprocessados precisam ser minimizadas e, sobretudo, a 
educação permanente em saúde deve ser incorporada paralelamente com a inserção da 
prática regular e sistematizada da atividade física, visto que a obesidade é considerada a 
pandemia do século XXI. 
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