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CAÇULA, G, K. Efeito do treinamento circense sobre neutrófilos de crianças 

eutróficas e com excesso de peso. 82 f. Tese (Doutorado em Ciências da 

Saúde), Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2019. 

 

RESUMO 

Atualmente a obesidade (Excesso de Peso) é considerada mundialmente um 

sério problema de saúde pública e sabe-se que essa condição induz a um estado 

pró inflamatório em indivíduos com excesso de peso. Apesar das descobertas 

recentes sobre o papel de células do sistema imune na obesidade, a função dos 

neutrófilos na inflamação induzida pelo excesso de peso ainda não foi totalmente 

esclarecida. Além disso, é comprovado que o exercício físico tem efeito 

modulador na obesidade e em células do sistema imune e já foi demonstrado 

que a intensidade e a duração do exercício físico podem influenciar nas funções 

e na apoptose de neutrófilos, porém poucos estudos investigaram a função de 

neutrófilos em crianças com excesso de peso. Por isso, o objetivo desse trabalho 

foi avaliar a função dos neutrófilos de crianças com excesso de peso e eutróficas 

praticantes e não praticantes de atividade circense. Para isso dois grupos de 

crianças (de 7 a 12 anos) foram submetidos a um período de atividade circense 

e as análises antropométricas e dos neutrófilos obtidos do sangue periférico 

foram feitas antes e depois desse período. Em relação as medidas 

antropométricas nós não observamos diminuição dos valores de porcentagem 

de gordura corporal após o período de treinamento, porém houve aumento na 

massa magra nos dois grupos após o período de prática de exercícios circenses. 

Além disso, esse exercício foi capaz de modificar a atividade de neutrófilos, uma 

vez que aumentou a expressão de CD95, diminuiu a produção de ERO mesmo 

após estímulo com PMA, aumentou a fagocitose no grupo eutrófico e diminui a 

produção de citocinas inflamatórias, mostrando assim que essa modalidade de 

exercício físico pode modificar a função das células do sistema imune. 

Palavras chaves: Obesidade, criança, neutrófilos e exercício físico. 

 

 



CAÇULA, G K. Effect of circus training on neutrophils in eutrophic and 

overweight children. 82 f. Thesis (Doctorate in Health Sciences), Universidade 

Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2019. 

 

ABSTRACT 

Currently, obesity is considered a serious public health problem worldwide and it 

is known that this condition induces a pro-inflammatory state in obese individuals. 

Despite the recent discoveries on the role of immune system cells in obesity, the 

role of neutrophils in inflammation induced by obesity not fully understood yet. 

Moreover, it is proven that physical exercise have a modulating effect on obesity 

and in immune system cells and it has already been shown that the intensity and 

duration of physical exercise may influence the functions and apoptosis of 

neutrophils, but few studies have investigated the role of neutrophils in 

overweight children. Therefore, the purpose of this work was to evaluate the role 

of neutrophils in overweight and eutrophic children practitioners and non-

practitioners of circus activity. For this, two groups of children (from 7 to 12 years 

old) were submitted to a period of circus activity and anthropometric analyzes 

and neutrophils obtained from peripheral blood were made before and after this 

period. In relation the anthropometric measurements, we did not observe a 

decrease in body fat percentage values after the training period, but there was 

an increase in lean mass in both groups after the period of practice of circus 

exercises. In addition, this exercise was able to modify the activity of neutrophils, 

since that increased the expression of CD95 and decreased ERO production 

even after PMA stimulation, increased phagocytosis in the eutrophic group and 

decreased the production of inflammatory cytokines, thus showing that this type 

of physical exercise can modify the function of the cells of the immune system. 

Key words: Obesity, child, neutrophils and physical exercise. 
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1.  INTRODUÇÃO 

1.1. Obesidade 

A gênese da obesidade relaciona-se com fatores genéticos e condições 

ambientais (OMS, 2011; SGARBIERI et al., 2017). A inatividade física e a ingestão 

alimentar excessiva de carboidratos e lipídios são determinantes na indução da 

obesidade (MCNAUGHTON (2012; SARTORIUS et al., 2018).  

O aumento na incidência de obesidade na infância e na adolescência está 

fortemente relacionado com a diminuição na prática de atividades físicas (PRADINUK 

et al., 2011). Segundo o American College of Sports Medicine (ACSM, 2000), o 

programa ideal para perda de peso gradual sem descontrole metabólico deve incluir 

exercícios físicos que promovam gasto calórico de 300 a 500 kcal por sessão e 1000 

e 2000 kcal por semana. 

A obesidade é considerada um problema de saúde pública mundial e o número 

de pessoas com sobrepeso e obesas aumentou nas últimas décadas (HRUBY et al., 

2015). Segundo a OMS (2014), a percentagem de adultos com excesso de peso no 

Brasil passou de 51,1% em 2010, para 54,1% em 2014. De acordo com os dados 

desta OMS, em 2010, 17,8% da população era obesa, já em 2014, atingiu-se 20%, 

sendo que a maior prevalência de obesidade ocorreu em mulheres (22,7%).  

Em relação aos dados mundiais da obesidade infantil, sabe-se que 41 milhões 

de crianças com menos de cinco anos são obesas ou estão acima do peso. No Brasil, 

7,3% das crianças com menos de cinco anos de idade estão acima do peso, sendo 

que as meninas apresentam maior incidência (7,7%). Este aumento da quantidade de 

crianças com excesso de peso é preocupante pois crianças obesas tendem a 

permanecer nesta condição durante a vida adulta (NOGRADY, 2017).  

A obesidade é considerada como um fator de risco para o indivíduo desenvolver 

doenças crônicas (SANCHES et al., 2011). A obesidade está diretamente associada 

à ocorrência de doenças cardiovasculares, hipertensão, câncer, osteoartrite, diabetes 

do tipo II, aumento do estresse oxidativo e acidente vascular cerebral (STACY et al., 

2010). Em crianças e adolescentes, a obesidade pode ainda aumentar o risco de 

desenvolvimento de problemas psicológicos, ortopédicos e respiratórios (EBBELING 

et al., 2002).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pradinuk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21753100
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O tecido adiposo produz hormônios chamados genericamente de adipocinas 

que inclui a adiponectina e a leptina (GIMENO et al., 2005; HILL et al., 2018; YING et 

al., 2018). O tecido adiposo produz citocinas pró-inflamatórias como o fator de necrose 

tumoral (TNF)-α, interleucina (IL)-1β, IL-6 e IL-8. Crianças e adultos com excesso de 

peso ou obesidade apresentam um estado pró-inflamatório basal (KAPIOTIS et al., 

2006). 

Para calcular o índice de massa corporal (IMC) divide-se o valor do peso em 

quilogramas (kg) pela estatura em metros (m) elevada ao quadrado. O indivíduo adulto 

é assim classificado em uma das seguintes categorias: abaixo do peso, eutrófico, 

sobrepeso ou obeso. Já a classificação de crianças e adolescentes difere da 

classificação em adultos. Nesses, os valores de referência são baseados na curva de 

crescimento (OMS, 2007).  

1.2. Obesidade e Inflamação 

 A inflamação se caracteriza por um conjunto de reações do tecido conjuntivo 

vascularizado envolvendo os leucócitos (neutrófilos, macrófagos, mastócitos, 

basófilos e eosinófilos) e outras células.  Sinais como dor, calor, rubor e edema 

caracterizam o processo inflamatório e ocorrem devido às respostas dos leucócitos, 

vasculares e neurais (COTRAN et al., 2008). Citocinas, óxido nítrico, histamina, TNF-

α, bradicinina, prostaglandinas e leucotrienos são mediadores do processo 

inflamatório (TURNER et al., 2014). Em adultos e crianças obesos e com excesso de 

peso foram observadas concentrações plasmáticas elevadas de algumas adipocinas 

associadas ao desenvolvimento do processo inflamatório (BULLO et al., 2003). 

Aumento de IL-6, TNF-α e leptina e diminuição de adiponectina e IL-10 no plasma são 

observados em crianças com excesso de peso e obesidade (JUNG et al., 2014).  

O TNF-α é uma citocina pró-inflamatória que inibe a proliferação de células 

tumorais, promove apoptose celular, além de estimular o recrutamento de leucócitos 

para o foco inflamatório (LEITE et al., 2010). A produção de TNF-α no tecido adiposo 

de indivíduos obesos se origina do próprio adipócito, assim como de macrófagos 

infiltrados neste tecido (TZANAVARI et al., 2010). 

A leptina atua na interação entre o tecido adiposo e o sistema nervoso central 

na regulação da ingestão alimentar, gasto energético e composição corporal 

(ARSLAN et al., 2010). As concentrações plasmáticas de leptina são proporcionais ao 
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volume dos adipócitos, portanto, ao grau de obesidade (PROENÇA et al., 2014). 

FOSCHINI et al. (2008) observaram que adolescentes obesos, de 12 a 18 anos de 

idade, apresentam concentração plasmática de leptina elevada em comparação aos 

adolescentes eutróficos. Corroborando com estes achados, ZHANG et al. (2009)  

demostraram que o percentual de gordura corporal associa-se positivamente com a 

concentração plasmática de leptina em adolescentes de ambos os sexos.  

A adiponectina é a proteína mais abundante no tecido adiposo e é produzida 

exclusivamente por esse tecido (NASCIMENTO et al., 2014). Quanto maior a 

quantidade de tecido adiposo menor é a produção de adiponectina. Está envolvida na 

resposta inflamatória e na regulação do balanço energético (PRADO et al., 2009) bem 

como obesidade e resistência à insulina (PRINS, 2002). A adiponectina tem efeitos 

anti-inflamatórios. Esta promove diminuição da produção e inibição da ação do TNF-

α, redução da secreção de IL-6 e aumento da produção da IL-10, além de ser 

antagonista da IL-1β (FANTUZZI, 2005). 

A condição inflamatória causada pela obesidade é  um fator importante no 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (COTTAM et al., 2004). A obesidade e 

o consequente aumento de tecido adiposo causam   disfunções endoteliais nos vasos 

sanguíneos (LUMENG et al., 2007).   O estado pró-inflamatório e a resistência à 

insulina levam ao desenvolvimento de diabetes do tipo II em obesos. 

A participação dos neutrófilos na indução da inflamação na obesidade ainda 

não foi totalmente esclarecida. Ocorrência de neutrofilia em crianças e adultos obesos 

(HERISHANU et al., 2006) e aumento do número de neutrófilos no sangue em 

adolescentes obesas foram reportados (KIM et al., 2008). As alterações no número 

de neutrófilos no sangue de obesos correlacionam-se com as concentrações 

plasmáticas de leptina. Portanto, a obesidade também desencadeia repostas 

inflamatórias agudas (REYS et al., 2015). 

1.3. Neutrófilos 

A população majoritária de leucócitos em humanos é de polimorfonucleares 

(neutrófilos, eosinófilos e basófilos), sendo que os neutrófilos representam de 60 a 

70% dos leucócitos totais (HAVIXBECK et al., 2016).  

Os neutrófilos se originam de células da medula óssea e recebem 

denominações diferentes dependendo do estágio de maturação. O período de tempo 
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entre o aparecimento do mieloblasto até o estágio final de sua maturação, que leva à 

saída de neutrófilos para a corrente sanguínea, é de aproximadamente 11 dias 

(JUNKEIRA e CARNEIRO, 2004).  Após a maturação, 90% dos neutrófilos mantêm-

se na medula óssea.  

Os neutrófilos são caracterizados morfologicamente como células esféricas que 

possuem de 12 a 15 micrometros de diâmetro, tendo núcleo segmentado em 3 a 5 

lóbulos. No citoplasma, há quatro tipos de grânulos: (i) Azurófilos (primários), que 

apresentam enzimas com atividade antimicrobiana, como  a mieloperoxidase, elastase, 

catepsina, proteinase-3 e lisozima; (ii) específicos (secundários), que também possuem 

substâncias antimicrobianas, como a lisozima e os quelantes de cobre e ferro 

(transcobalamina e lactoferrina); (iii) terciários, que são grânulos caracterizados por 

ausência de mieloperoxidase em seu interior, sendo chamados de peroxidase 

negativos e possuem proteínas que degradam a matriz extracelular (como a 

metaloprotease-9) e receptores de membranas importantes no processo de 

extravasamento e diapedese de neutrófilos (como CD11b e receptor de fMLP (FPR) e 

(iv) vesículas secretórias, que contem reserva dos receptores de membrana que, após 

a liberação de grânulos, são incorporados à membrana plasmática. Alguns dos 

receptores presentes nessas vesículas são as beta2-integrinas, receptores de 

peptídeos formil (FRP), CD14 e CD16 (SEGAL, 2006). 

 Os neutrófilos são considerados células de curto período de vida, sendo a 

primeira linha de defesa do organismo durante infecção ou lesão, colaborando com a 

reconstituição do tecido lesionado. Tem função importante no início e sustentação do 

processo inflamatório, pois sintetizam proteínas que participam de suas próprias 

funções efetoras e polipeptídios anti e pró-inflamatórios, como citocinas, quimiocinas, 

fatores de crescimento e interferons (SCHAUER et al., 2014; MAYADAS et al., 2014). 

O recrutamento de neutrófilos para o foco inflamatório começa com a adesão dessas 

células no endotélio (diapedese), rolamento ao longo deste e saída do vaso para o 

tecido (quimiotaxia), e, quando ativados, realizam fagocitose e produção de espécies 

reativas de oxigênio (ERO) (MAYADAS et al., 2014). Na circulação, os neutrófilos 

formam uma população heterogênea.  Há populações de neutrófilos em diferentes 

estágios de ativação. O neutrófilo pouco ativado, que apresenta um estado de “pré-

ativação” é denominado priming; essa célula tem resposta mais intensa quando em 

contato com um estímulo (MIRALDA et al., 2017).  
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 Durante o estágio inicial da resposta inflamatória, os sinais inflamatórios 

derivados do patógeno ou de mastócitos e basófilos do hospedeiro em função da 

presença do patógeno atraem quimiotaxicamente os neutrófilos para o local da 

inflamação. Esse processo ocorre inicialmente com diminuição do fluxo sanguíneo e 

aumento da força da adesão do neutrófilo ao endotélio. As moléculas de adesão 

envolvidas nesta interação pertencem às famílias das selectinas, integrinas e 

imunoglobulinas.  

Conforme a Figura 1, após adesão ao endotélio, os neutrófilos realizam o 

processo de rolamento na parede deste devido à interação da L-selectina presente na 

membrana de neutrófilos com moléculas de adesão da família das imunoglobulinas, 

presentes na membrana das células endoteliais. Em seguida, ocorre diapedese, a 

migração dos neutrófilos para o exterior do vaso sanguíneo e deslocamento para o 

sítio extra vascular, seguido por acúmulo dessas células no local lesionado (SUNDD 

et al., 2012; SUNDD et al., 2013). Ao chegar no local da inflamação e entrar em 

contato com o patógeno, o neutrófilo o engloba em um fagossoma por fagocitose. Em 

seguida, ocorre a fusão do fagossoma com grânulos citoplasmáticos e a degranulação, 

formando o fagolisossoma, onde o patógeno é degradado por peptídeos e ERO. Esse 

processo é possível devido a receptores específicos, Fcy – FcyRIIA (CD32) e FcyRIIIB 

(CD16), e receptores do sistema complemento CR-1 (CD35) e CR3 (CD11b/CD18 

integrina) (WITKO-SARSAT et al., 2000).  A expressão de CD11b e CD16 na 

superfície dos neutrófilos facilita a fagocitose e a produção de ERO (LEE et al., 2003). 
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Figura 1: Sequência ilustrativa da migração de neutrófilos nos tecidos. (1) Marginação: ocorre 
devido à diminuição da velocidade do fluxo sanguíneo e aumento da força de adesão do leucócito ao 
endotélio. (2) Rolling: decorrente de substâncias quimioatraentes, citocinas, e ocorre devido a presença 
de β2-integrinas nos neutrófilos e a expressão de selectinas endoteliais. (3) Adesão: moléculas de 
adesão presentes nos neutrófilos e nas células endoteliais, resultam na liberação e/ou ativação de 
mediadores químicos inflamatórios. (4) Diapedese: migração das células aderentes para o exterior do 
vaso, por meio das junções interendoteliais. (5) Quimiotaxia: atração dos neutrófilos para o sítio 
inflamatório a partir de um gradiente quimiotático. Fagocitose: englobamento e eliminação de partículas 
estranhas. 

O processo de migração de neutrófilos ocorre devido à interação entre 

moléculas de adesão expressas nos neutrófilos e nas células endoteliais e de 

substâncias quimioatraentes endógenas, como por exemplo a interleucina-8, ou 

exógenos, como por exemplo o N-formil-metionil-leucilfenilalanina (fMLP), com os 

respectivos receptores nos neutrófilos. Conforme citado acima, algumas famílias de 

moléculas de adesão participam do recrutamento de neutrófilos, entre elas, as 

selectinas, que são glicoproteínas de membrana, importantes no início das interações 

leucócito-endotélio. Os leucócitos expressam a L-selectina (CD62L) (PETRI et al., 

2008). Outra família de proteínas que participa desse processo são as integrinas, 

proteínas heterodiméricas que possuem duas cadeias alfa e beta. Essas proteínas 

são receptores que permitem a interação intercelular e de células com os 

componentes da matriz extracelular. Elas são caracterizadas de acordo com o tipo de 

cadeia beta. As beta1-integrinas são expressas em células diferentes e estão 

relacionadas na interação da célula com a matriz extracelular. As beta2-integrinas são 

expressas em leucócitos e promovem a interação com as moléculas de adesão 

intercelular (ICAMs) expressas no endotélio. A interação entre as ICAMs e as beta2-

integrinas permite a adesão de leucócitos ao endotélio (PETRI et al., 2008).  

 Os neutrófilos produzem diversas citocinas (quimiocinas) cuja principal ação é 

recrutar leucócitos para o foco inflamatório, como a interleucina-8 (IL-8 ou CXCLO). 

Esta é também chamada de citocina inflamatória de macrófagos (MIP-2α ou CXCL2) 

e citocina indutora de quimiotaxia de neutrófilos (CINC ou CXCL3) que recrutam, 

principalmente, neutrófilos, proteína de 10KDa induzida por interferon (IP10 ou 

CXCL10), monocina induzida por interferon (MIG ou CXCL9) e quimioatraente de 

células T induzida por interferon (ITAC ou CXCL11, também conhecida como CCL3), 

cujo alvos principais são os linfócitos Th1 e as MIPs-1α e IL-1β (CCL4), que têm ação 

mais ampla em eosinófilos, basófilos e monócitos (SCAPINI et al., 2000). Os 

neutrófilos constituem fonte importante de citocinas pró-inflamatória como fator de 

necrose tumoral (TNF-α) e interleucina-1 β (IL-1β) e anti-inflamatórias como 
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antagonista do receptor de IL-1 (IL-1ra), fator de crescimento tumoral-β (TGF-β) e 

interleucina-10 (IL-10) (CASSATELLA, 1995). 

 O mecanismo microbicida oxidativo dos neutrófilos inicia-se pela produção de 

radical ânion superóxido (O2
-) pelo complexo oxidativo enzimático da NADPH-oxidase, 

por burst respiratório (BABIOR, 2004). A NADPH-oxidase é o principal sítio de 

produção de ERO em fagócitos, pois apresenta um centro redutor que transfere 

elétrons do doador NADPH para o oxigênio molecular, levando à geração do radical 

O2
- no espaço extracelular ou fagossomal (EL-BENNA et al., 2009). A NADPH-oxidase 

em neutrófilos humanos é constituída de uma porção ligada a membrana, o 

flavocitocromo b558 (composto pelas subunidades p22phox e gp91phox/NOX2) e pelas 

subunidades citossólicas: p47phox, p67phox, p40phox e uma proteína G de baixo peso 

molecular, Rac1 ou Rac2 (EL-BENNA et al., 2009). Quando as células estão inativas, 

três dos seus componentes estão distribuídos no citoplasma (p40phox, p47phox e p67phox) 

e outros dois estão localizados em vesículas secretoras da membrana (p22phox e 

gp91phox). Além disso, Rac2, encontra-se no citoplasma na forma inativa ligada ao 

GDP (guanosine diphosphate) e associada ao RhoGDI (guanine-nucleotide 

dissociation inhibitor), atuando como molécula ativadora da cascata de sinalização, 

enquanto Rac1 está localizada na membrana. A separação dos componentes em 

compartimentos subcelulares garante que a oxidase permaneça inativa quando a 

célula está em repouso (WELCH et al., 2002). 

Esse complexo pode ser estimulado por peptídeos bacterianos como o N-

formil-metionil-leucilfenilalanina (fMLP) e pelo ativador farmacológico da proteína 

quinase C (PKC), o PMA (éster 13-acetato de forbol 12-miristato), fazendo com que a 

Rac 2 se ligue ao GTP (guanosine triphosphate), e se desloque para a membrana 

associando-se as outras proteínas oxidases. Em seguida, a subunidade citossólica 

p47phox é fosforilada pela PKC para então associar-se aos outros componentes 

(p40phox e p67phox), sendo transportados para a membrana celular, onde associam-se 

ao complexo flavocitocromo b558 (p22phox e gp91phox), que é a unidade catalítica da 

enzima, formando assim o complexo funcionalmente ativo (HAWANG et al., 2003; 

BABIOR, 2004) (Figura 2).  
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Figura 2: Ativação da NADPH-oxidase em leucócitos. Fonte: Adaptado de MCCANN et al., 2013. 

 

 Com a NADPH-oxidase ativa, o superóxido gerado pode ser dismutado a 

peróxido de hidrogênio (H2O2), e pela ação da mieloperoxidase, pode gerar ácido 

hipocloroso (HOCl-) por meio da oxidação de Cl- (BABIOR, 2004) (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Produção de ERO por neutrófilos por meio do complexo NADPH-oxidase. Fonte: Adaptado 

de SAEED e CASTLE, 1998. 

 Além das substâncias citadas, o complexo enzimático NADPH-oxidase pode 

ser estimulado para a produção de ERO por citocinas, bactérias e leveduras 

opsonizadas (CHRISTOPHE et al., 2000).  As ERO podem ser também geradas por 

mecanismos não enzimáticos, quando há ativação de canais de potássio de pequena 
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condutância ativados por cálcio na mitocôndria ou quando neutrófilos levam à redução 

da atividade do complexo IV da cadeia respiratória mitocondrial resultando em 

acúmulo de elétrons e então formação de ERO (MAIANSKI et al., 2004).  

 As ERO geradas pelos neutrófilos atuam como oxidantes microbicidas e como 

mediadores da inflamação e da lesão tecidual.  Contudo, o excesso de produção de 

ERO por fagócitos pode levar a danos tecidos. As células possuem mecanismos 

endógenos de defesa contra as ERO, realizados pelas enzimas superóxido dismutase 

(SOD) e glutationa peroxidase (GPx), importantes para a manutenção da homeostase 

celular (JEROME et al., 2013). Embora o objetivo da produção de ERO seja destruir 

patógenos, os oxidantes gerados em excesso pelos neutrófilos podem danificar sua 

estrutura levando à disfunção da célula e apoptose (WINTERBOURN et al., 2016). 

 

 1.4. Apoptose e Neutrófilos 

 O termo apoptose foi descrito pela primeira vez por KERR et al. (1972) como 

sendo uma morte celular programada. Este tipo de morte celular apresenta 

características morfológicas específicas como redução do núcleo e do volume celular, 

condensação da cromatina, fragmentação do DNA, externalização de fosfatidilserina, 

alteração do potencial de membrana mitocondrial além de vacúolos citoplasmáticos e 

blebs que são projeções na membrana celular (KANDUC et al., 2002). As 

imunoglobulinas CD31, CD50, CD66acde, CD66b, CD,63 e CD87 e os receptores de 

superfície CD15, CD16, CD32, CD35, CD88 e o CD 120b apresentam expressão 

diminuída durante o processo de apoptose (AKGUL et al., 2001). 

Neutrófilos em processo de apoptose perdem a capacidade de se deslocar por 

quimiotaxia, de realizar fagocitose, de gerar burst oxidativo e de secretar citocinas 

(LUO et al., 2008). A apoptose ocorre em situações fisiológicas adaptativas como na 

embriogênese, menopausa, reabsorção de tecido mamário após desmame, morte de 

células imunes, maturação do sistema nervoso central ou em doenças como deleção 

de células em proliferação, infecções virais, estímulos nocivos e tratamentos 

agressivos (radiação, agentes químicos e grandes variações de pH) (JACOBSON et 

al., 1997).  

A apoptose dos neutrófilos é regulada por uma rede complexa de vias de 

sinalização que controlam a expressão e degradação de moléculas-chave, incluindo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Winterbourn%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27050287
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as proteínas da família Bcl-2, a ativação das MAP quinases, NF-kB e as caspases 

(SAVILL et al., 2002; SIMON, 2003). As caspases participam ativamente do processo 

de apoptose e podem ser classificadas em iniciadoras (caspase 2, 8, 9 e 10) ou 

efetoras (caspase 3, 6 e 7). As caspases participam das duas vias de iniciação da 

apoptose classicamente descritas (VERMEREN, et al., 2018), a extrínseca e a 

intrínseca. 

A via intrínseca é mediada pela mitocôndria e envolve alteração do potencial 

de membrana mitocondrial. O estímulo apoptótico despolariza a membrana 

mitocondrial, induz a formação de poros e, consequentemente, a liberação de 

citocromo c para o citoplasma. Além do citocromo c, outras proteínas pró-apoptóticas 

são liberadas para o citossol, como o fator indutor de apoptose (AIF), pró-caspase 9, 

Smac⁄Diablo (Smac – segundo ativador de caspase derivado da mitocôndria e diablo 

– proteína ligadora direta de proteínas inibidoras de apoptose com baixo ponto 

isoelétrico) e a Omi⁄HtrA2 (high temperature requirement). O citocromo c interage com 

o domínio triptofano aspartato do Fator 1 ativador de proteases apoptóticas (APAF-1) 

conduzindo à oligomerização da APAF-1 e a formação do apoptossomo, o qual recruta 

a caspase 9 e ativa as caspases efetoras 3, 6 e 7 (CABRINI et al., 2010; KROEMER, 

2002; MCCRACKEN e ALLEN, 2014). 

A ativação extrínseca da apoptose inicia-se pelos receptores e ligantes de 

membrana, como por exemplo, por TNF-TNFR e Fas-Fas-ligante. Há também 

participação da mitocôndria e ação da pró-caspase 8. Uma vez ativada, a caspase 8 

pode clivar e ativar as caspases 6 e 3 e/ou pode clivar e ativar a proteína Bid, a qual 

migra para a mitocôndria e induz o vazamento de citocromo c, que ativa as caspases 

9 e 3 e também a caspase 6 (KENNEDY e DELEO, 2009; MCCRACKEN e ALLEN, 

2014). 

As vias indutoras de apoptose citadas comunicam-se permitindo a amplificação 

do sinal apoptótico, pois ambas convergem na ativação da caspase 3 (LI et al., 2000). 

Entretanto, existem outras vias de morte independentes da ativação de caspases 

envolvendo a proteína Omi⁄HtrA2, uma via relacionada a TNF-α e outra via de 

apoptose causada pelo estresse oxidativo (CHEN et al., 2006; MAIANSKI et al., 2004). 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vermeren%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29734519
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Figura 4: Vias extrínseca e intrínseca de apoptose de neutrófilos. As vias de apoptose podem ser 

iniciadas na mitocôndria (intrínseca) e na membrana plasmática pela ligação ao receptor de morte 

(extrínseca). A via intrínseca é iniciada intracelularmente e proteínas pró-apoptóticas são liberadas da 

mitocôndria para ativar as caspases e desencadear a apoptose. A via extrínseca pode ser 

desencadeada por dois caminhos; a apoptose induzida pelo fator de necrose tumoral (TNF-α) e a 

apoptose mediada pelo ligante Fas-Fas. A estimulação de receptores de morte (DRs) leva ao 

recrutamento do domínio do receptor de morte associado a Fas (FADD) e procaspase-8, que 

subsequentemente se torna ativado e inicia a apoptose por clivagem direta de caspases efetoras. Fonte: 

ZHANG et al., 2016.  

 

Alguns fatores modulam os neutrófilos, podendo alterar as vias de sinalização 

de morte celular programada e a sua função. Neutrófilos de pacientes com obesidade 

mórbida apresentam aumento da resposta à endotoxinas com concomitante redução 

da apoptose e extensão da meia-vida dessas células em comparação aos neutrófilos 

de indivíduos magros (TROTTIER et al., 2012). Além disso, há aumento da expressão 

do receptor de morte CD95 (Fas ligante) em neutrófilos de indivíduos obesos 

(COTTAM et al., 2003).  

O exercício físico altera a função de leucócitos podendo aumentar ou diminuir 

a atividade de neutrófilos. Tal fato está relacionado ao tipo, intensidade e duração do 

exercício físico realizado (NIEMAN et al., 1994; LAGRANHA et al., 2004; LEVADA-

PIRES et al., 2008). 

1.5. Exercício Físico e Neutrófilos 
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Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte (American College of 

Sports Medicine, 1998), o exercício físico é classificado de acordo com a intensidade 

e duração em: leve - quando o estímulo gerado encontra-se entre 35 – 55% da 

frequência cardíaca máxima (FCmáx) prevista, moderado – em torno de 56 – 70% da 

FCmáx, Intenso - entre 71 – 90% da FCmáx e extenuante – com valores acima de 91% 

da FCmáx, sendo a duração diretamente proporcional à sobrecarga. O exercício físico 

também pode ser classificado de acordo com o VO2máx, em: leve, quando o estímulo 

gerado é < 50% do VO2máx, moderado, entre 50% a 65% do VO2máx, e Intenso, acima 

de 65% do VO2máx.  

O exercício físico promove alterações transitórias na quantidade e nas funções 

dos leucócitos, sendo este efeito dependente da intensidade (leve, moderado e 

intenso) e duração (curta, média ou longa) com que é realizado (NIEMAN, 1999). A 

intensidade e a duração do exercício físico influenciam nas funções e na apoptose de 

neutrófilos de diferentes maneiras (WANG, 2004). Em exercícios prolongados e de 

alta intensidade, por exemplo, os neutrófilos têm sua função suprimida (NIEMAN et 

al., 1994; PEDERSEN, 1994; LAGRANHA et al., 2004; LEVADA-PIRES et al., 2007, 

2008).  

O nosso grupo de pesquisa foi o primeiro a demonstrar a apoptose de 

neutrófilos de humanos e de ratos após a realização do exercício físico intenso 

(LAGRANHA et al., 2004; 2007; LEVADA-PIRES et al., 2008). Uma competição de 

triathlon induziu apoptose de neutrófilos obtidos de atletas de elite, uma vez que 

aumentou a externalização de fosfatidilserina e a fragmentação de DNA. Neste 

mesmo estudo foi observada diminuição na expressão de BCL-XL (anti-apoptótica) e 

aumento da BAX (pró-apoptótica) após a competição. Provavelmente o aumento na 

produção de ERO e a despolarização mitocondrial acompanhadas de alterações na 

expressão de proteínas relacionadas estão entre os mecanismos responsáveis pela 

indução da apoptose de neutrófilos após exercício físico intenso. A capacidade dos 

neutrófilos de migrar e de realizar burst oxidativo também se encontra aumentada em 

pessoas que realizam exercício físico de alta intensidade (LEVADA-PIRES et al., 2008, 

2010).  

O efeito de uma única sessão de exercício em esteira ergométrica por 1h na 

apoptose de neutrófilos de ratos com 90 (maturos) e 60 (imaturos) dias de vida foi 

também investigado (LAGRANHA et al., 2004). Observamos aumento na 
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fragmentação de DNA, condensação de cromatina e externalização de fosfatidilserina 

nos neutrófilos dos ratos, sugerindo que o tipo de morte  de neutrófilo induzido pelo 

exercício físico intenso é a apoptose. O nosso grupo também demonstrou que o 

exercício físico de longa duração ativa a apoptose de neutrófilos mediada por fatores 

como a concentração de TNF-α e a expressão de L-selectina, TNFR1 e Fas 

(CONEGLIAN et al., 2016).   

LAGRANHA et al. (2005) observaram que uma única sessão de exercício físico 

intenso realizado por ratos (em esteira ergométrica, durante 1 hora, com intensidade 

de 85% VO2máx) diminui a fagocitose e a produção de ERO nos neutrófilos. Por outro 

lado, a fragmentação de DNA e a expressão de caspase 3 aumentou após a 

realização desse tipo de exercício físico. Os autores concluíram que uma única sessão 

de exercício físico induz apoptose e reduz a função de neutrófilos. Em humanos, uma 

única sessão de street dance, caracterizada como exercício físico de alta intensidade, 

induziu inflamação e diminuiu a migração de neutrófilos e a expressão de moléculas 

de adesão (BORGES et al., 2018). 

Corroborando com esses achados, PEDERSEN et al. (1994) observaram que 

o exercício físico intenso ou overtraining causa imunossupressão. Porém, exercícios 

com intensidade moderada aumentam a quimiotaxia de neutrófilos, ou seja, a prática 

de exercícios físicos nessa intensidade com duração curta melhora a função dessas 

células (NIEMAN et al., 1994; PEDERSEN et al., 1994; SUZUKI et al.,1996; MOCHIDA 

et al., 2007). Nesse contexto, foi demonstrado que em ratos jovens o exercício físico 

de intensidade moderada aumenta a produção de ERO e a capacidade fagocítica de 

neutrófilos (BRAZ et al., 2015). Já em ratos diabéticos, o exercício físico moderado 

causa efeitos anti-inflamatórios (BELOTTO et al., 2010). 

1.6. Programa de treinamento circense 

 Segundo SACCO e BRAZ, 2010, a atividade circense pode ser considerada 

uma modalidade esportiva a ser usada com objetivo de melhorar a performance, o 

lazer-recreação, ou até mesmo como estratégia no processo de ensino.  

 Os diversos movimentos técnicos, que exigem treinamento físico e criatividade 

e estão associados ao lazer e à recreação, despertam o interesse e o engajamento 

das crianças (BARONI, 2006). O manuseio de cordas, bolas e atividades de corpo a 
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corpo nas pirâmides e acrobacias faz com que a prática esportiva seja mais prazerosa 

(BORTOLETO, 2013). 

 O programa de treinamento circense tem um conjunto de ações motoras que 

podem ser divididas em algumas modalidades como por exemplo: aérea, acrobática, 

malabarismo e equilibrismo. Durante a prática desta atividade, estão envolvidos a 

força muscular esquelética e o metabolismo anaeróbio e aeróbio (ZAKHAROV, 2003). 

 Em geral, o programa de treinamento circense tem a duração de sessenta 

minutos, sendo dividido em: I) aquecimento: consiste em alongamento ativo e 

dinâmico de membros superiores e inferiores; duração de vinte minutos, II) 

desenvolvimento: repetições de movimentos técnicos que são utilizados na prática 

circense; duração de trinta minutos, III) volta à calma: alongamento passivo dos 

membros inferiores e o alongamento ativo do tronco e membros superiores; duração 

de vinte minutos (BARBANTI, 2001). 

 Apesar da constatação de que as crianças aderem à prática regular de 

atividades circenses com facilidade, poucos trabalhos relatam os seus efeitos no 

organismo. Crianças com excesso de peso apresentam proliferação aumentada de 

linfócitos devido à diminuição do número de células T regulatórias. essas alterações 

estão associadas  à concentração reduzida de IL-10 e da expressão de mRNA de IL-

35, com diminuição da expressão de proteínas supressoras (CD95 e CTLA-4) e 

inibição da ativação e diferenciação de linfócitos. Porém, quando essas crianças foram 

submetidas ao programa de treinamento circense apresentaram atenuação das 

alterações mencionadas na proliferação de linfócitos e no número de células T 

regulatórias. Portanto, as alterações na função de neutrófilos em crianças com 

excesso de peso podem ser parcialmente revertidas se a criança realizar um 

programa de exercício físico moderado (SANTOS et al., 2015).  

 

2. JUSTIFICATIVA 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) levantados em 2009 demonstram que 50% da 

população está acima do peso, ou seja, na faixa de sobrepeso e obesidade, e que 30% 

das crianças de 5 a 9 anos e 20% das pessoas na faixa etária de 10 a 19 anos estão 
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acima do peso. Nos Estados Unidos, 50% da população encontra-se com sobrepeso 

ou obesidade. 

Estes dados preocupam os sistemas de saúde por todo o mundo, pois a 

obesidade é um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, hipertensão, 

câncer, osteoartrite, diabetes do tipo II e acidente vascular cerebral (STACY et al., 

2010; ECKERSLEY et al., 2001; GAVIN et al., 2011; OMS, 2011). Além dos fatores 

acima citados, a obesidade em crianças e adolescentes aumenta o risco de 

desenvolver problemas psicológicos, ortopédicos e respiratórios (EBBELING et al., 

2002). Crianças obesas tendem a continuar obesas na vida adulta (ABRANTES et al., 

2002). 

Como já citado anteriormente, a obesidade induz um estado pró-inflamatório 

(KAPIOTIS et al., 2006) e ativa leucócitos. Os neutrófilos correspondem a 60% dos 

leucócitos circulantes e são as primeiras células que atuam na defesa contra 

microrganismos (JUNKEIRA e CARNEIRO, 2004). O exercício físico tem efeito 

modulador na obesidade e em leucócitos de adultos. Há poucos estudos sobre a 

função de neutrófilos em crianças com excesso de peso. Programas de treinamento 

circense podem ser uma alternativa para crianças com sobrepeso e obesas 

praticarem esta atividade física que é lúdica. Portanto, é de extrema importância 

avaliar os efeitos de uma atividade circense na função de neutrófilos de crianças com 

excesso de peso.  

3. OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi o de avaliar os efeitos de treze semanas de um 

programa de treinamento circense nas funções de neutrófilos de crianças eutróficas 

ou com excesso de peso. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Casuística 

Participaram do estudo crianças do Bairro de São Miguel Paulista, município 

de São Paulo, selecionadas de maneira aleatória, perfazendo um total de 33 

voluntários, de 7 a 12 anos de idade, sendo 27 meninas e 6 meninos. Das 33 crianças 

que iniciaram as avaliações, 27 concluíram as duas etapas propostas no estudo, 

sendo 22 meninas e 5 meninos. 
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Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, detalhados a seguir, as 

27 crianças que permaneceram no estudo foram separadas em dois grupos: eutrófico 

(n=14) e com excesso de peso (n=13).  Todas as crianças participaram por 13 

semanas do programa de treinamento circense. Os dados deste estudo foram obtidos 

antes e após a última sessão do treinamento circense. 

Para participação no estudo, o responsável legal pelas crianças assinou o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e autorização para uso de 

imagem (Anexo E). Ao término do estudo, cada responsável foi informado sobre os 

resultados obtidos. 

 

4.2. Critérios de Inclusão 

Para a participação no estudo, as crianças deveriam atender aos seguintes 

critérios:  

a) Estar saudável, sem qualquer doença (infecções em geral, leucemias, asma, entre 

outras);  

b) Estar no estágio maturacional pré ou púbere de acordo com a classificação da 

prancha de Tanner; 

c) Participar do programa de treinamento circense para o grupo exercício físico e não 

participar de programa de atividade física extracurricular para o grupo controle; 

d) Ter o percentual de gordura adequado para a idade do grupo eutrófico e percentual 

de gordura elevado para o grupo com excesso de peso.  

 

4.3. Critérios de Exclusão 

Crianças com as seguintes características não participaram do projeto: 

a) Com doença infecto-contagiosa;  

b) Que utilizavam medicamentos (anti-inflamatórios, imunossupressores) 

cronicamente;  

c) Em estágio maturacional diferente da classificação púbere;  

d) Não autorizado pelos pais ou responsáveis. 
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As crianças foram entrevistas por anamnese (Anexo A). O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa, protocolo n.º041/2010 (Anexo B). Os responsáveis 

legais foram devidamente informados sobre a pesquisa (Anexo C) e assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido atendendo às normas da Comissão de 

Ética em Pesquisa da Universidade Cruzeiro do Sul (Anexo D).  

4.4. Avaliação Antropométrica 

As medidas antropométricas foram realizadas antes do início da sessão de 

treino e 24 horas após a última sessão do programa do treinamento circense.  

4.4.1. Avaliação do Índice de Massa Corporal 

A massa corporal total (kg) foi mensurada utilizando-se uma balança mecânica 

da marca Welmy modelo R-104 com capacidade para 150 Kg. A criança foi 

posicionada em pé, com o olhar em ponto fixo a sua frente, utilizando o mínimo de 

roupa possível, obrigatoriamente descalço. Foi realizada apenas uma medida 

(LOHMAN et al., 1988). 

A estatura total (cm) foi mensurada utilizando um estadiômetro vertical portátil 

Personal Sanny com 2.0 metros de comprimento e precisão de 0,1 cm. O voluntário 

permaneceu em pé, ereto, braços estendidos ao longo do corpo, pés unidos e 

ligeiramente afastados, procurando pôr em contato com o instrumento de medida as 

superfícies posteriores do calcanhar, cintura pélvica, cintura escapular e região 

occipital. As medidas foram realizadas com o indivíduo em apnéia inspiratória, de 

modo a minimizar possíveis variações desta variável antropométrica. A cabeça foi 

orientada segundo o plano de Frankfurt, paralela ao solo. As medidas foram feitas 

com o cursor em ângulo de 90º em relação à escala. Orientou-se as crianças a usar 

calção e camiseta e permanecerem descalças. Foram realizadas três medidas 

utilizando o valor médio (LOHMAN, et al., 1988). 

Inicialmente o critério adotado para estabelecer o grau de excesso de peso, 

como uma primeira triagem foi por meio do IMC, de acordo com os valores de corte 

para excesso de peso e obesidade (Figuras 5 e 6, Tabela 1), conforme proposto pela 

OMS (2007). Para o cálculo do IMC, utilizou-se a fórmula: IMC = Peso Corporal 

(Kg)/altura²(m). Segundo a OMS, crianças com a classificação entre 85 a 97 do 

percentil de massa corporal estão com sobrepeso e entre 97 a 99,9 são obesas. Nesse 
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estudo, as crianças com sobrepeso e obesas foram denominadas com excesso de 

peso. 

Os gráficos abaixo representam o percentil de índice de massa corporal para 

meninas e meninos entre 5 e 19 anos de idade segundo a OMS.  

 

Figura 5: Representação gráfica do percentil de índice de massa corporal (IMC) de meninas entre 5 e 

19 anos de idade segundo a OMS. Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

Figura 6: Representação gráfica do percentil de índice de massa corporal (IMC) para meninos entre 5 

e 19 anos de idade segundo a OMS. Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 



37 

 

 

Tabela 1. Valores das curvas do índice de Massa Corporal (IMC) para idade utilizados 
pela Organização Mundial da Saúde como referência para diagnóstico do estado 
nutricional.    
 

Percentil de acordo com IMC Classificação  

< Percentil 0,1 <Escore z-3 Magreza acentuada 

≥ Percentil 0,1 e < Percentil 3 <Escore z-3 e <Escore -2 Magreza 

≥ Percentil 3 e < Percentil 85 <Escore z-2 e <Escore +1 Eutrofia 

≥ Percentil 85 e < Percentil 97 <Escore z+1 e <Escore +2 Sobrepeso 

≥ Percentil 97 e < Percentil 99,9 <Escore z+2 e <Escore +3 Obesidade 

≥ Percentil 99,9 <Escore z+3 Obesidade grave 

Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS) (2007). 

 

4.4.2. Medida da Circunferência Corporal  

Para realização das medidas de circunferências corporais foi utilizada uma 

trena com precisão de 1 mm. Foram realizadas as medidas das circunferências de 

abdômen, quadril e cintura segundo a técnica estabelecida por LOHMAM (1988).  

4.4.3. Avaliação da Composição Corporal por Bioimpedância 

A caracterização da composição corporal das crianças também foi determinada 

por bioimpedância, obtendo-se o percentual de gordura corporal. As meninas foram 

classificadas como com excesso de peso quando apresentaram percentagem de 

gordura acima de 25 e os meninos acima de 20 (Tabela 2).  

Com este método, uma corrente elétrica de baixa intensidade é passada 

através do corpo do indivíduo e a impedância (z), ou oposição ao fluxo da corrente, 

foi avaliada com um analisador de bioimpedância (Biodynamics Corporation, EUA-

A310). A medida de bioimpedância foi realizada do lado direito do corpo, com o 

indivíduo deitado em decúbito dorsal em uma superfície não condutora, em uma sala 
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com temperatura controlada (22 a 23 ºC). Os voluntários estavam em jejum de oito 

horas no dia do teste. Primeiramente, foi realizada uma limpeza da pele com álcool 

nos pontos de colocação dos eletrodos, Seguiu-se a colocação do eletrodo sensores 

(proximais) na superfície dorsal da articulação do punho de modo que a borda superior 

do eletrodo se alinhasse à cabeça da ulna e a superfície dorsal do tornozelo, e que a 

borda superior do eletrodo se alinhasse aos maléolos medial e lateral. A colocação 

dos eletrodos fonte (distais) foi realizada na base da segunda ou terceira articulação 

metarcarpo-falângica da mão e metatarso-falângica do pé. Os braços e as pernas dos 

voluntários estavam afastados aproximadamente 45º um do outro (LUKASKI, 1987).  

 

Tabela 2. Valores padrão de percentual de gordura corporal de crianças de 7 a 17 
anos de idade. 

 

Classificação Masculino  Feminino 

Excessivamente baixa Até 6%  Até 12% 

Baixa 0,01 a 10%  12,01 a 15% 

Adequada 10,01 a 20%  15,01 a 25% 

Moderadamente alta 20,01 a 25%  25,01 a 30% 

Alta 25,01 a 31%  30,01 a 36% 

Excessivamente alta Maior que 31,01%  Maior que 36,01% 

Fonte: Adaptado de KENNEDY et al., 1990. 

 

4.5. Programa de Treinamento Circense 

As crianças participaram de um programa de treinamento circense por treze 

semanas, três dias por semana, uma hora por dia, no período da tarde. O programa 

de treinamento circense foi realizado no Complexo Esportivo da Universidade 

Cruzeiro do Sul. 

O programa de treinamento circense consistiu de exercícios aeróbios, danças, 

acrobacias de solo e aéreas, destrezas de manipulação e equilíbrio. As aulas do 

programa foram ministradas por dois profissionais da Educação Física especializados 
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no tema e dois estagiários da mesma área. Este programa foi dividido em três partes: 

inicial, principal e final.  

O momento inicial, com duração de 10 minutos, foi caracterizado por 

aquecimento composto por danças circulares, recreativas ou folclóricas e atividades 

de efeito local, visando a um aquecimento específico a partir de exercícios de 

alongamento, objetivando o desenvolvimento da flexibilidade. A parte principal, com 

duração de 40 minutos, foi dividida em acrobacias de solo, combinações de saltos, 

rotações e giros no trampolim acrobático, momentos de equilíbrio no plinto, trave de 

equilíbrio e slackline (equilíbrio em fita elástica), e acrobacias aéreas no trapézio, 

corda, lira e tecido. Outra característica foram os movimentos acíclicos, assim 

classificados pela grande variedade de movimentos. Estes exercícios tiveram a 

finalidade de desenvolver a capacidade cardiorrespiratória, assim como a muscular 

localizada. Na parte final, com duração de 10 minutos, foram realizadas atividades no 

trampolim acrobático e nos aparelhos aéreos. 

Na figura 7, podemos observar as fotos das crianças que participaram do 

programa de treinamento circense. 
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Figura 7: Fotos das crianças participando do programa de treinamento circense.  
 

4.6. Determinação da Intensidade do Esforço Físico do Programa de 

Treinamento Circense 

A intensidade do esforço, a duração da atividade e a frequência semanal estão 

dentre os componentes essenciais para a elaboração da prescrição de exercícios 

físicos. Esses componentes foram cuidadosamente supervisionados. 
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A intensidade do exercício foi monitorada por meio do cálculo da percentagem 

da frequência cardíaca máxima de cada criança atingida durante o programa de 

treinamento circense em relação à frequência cardíaca de reserva, utilizando um 

monitor (marca Polar F6). Foi mensurada a frequência cardíaca antes do início da 

sessão, durante a parte principal e ao término da sessão de exercícios. 

A classificação da intensidade do exercício pela FCreserva é considerada um 

procedimento adequado, visto que utiliza a frequência cardíaca de repouso de cada 

indivíduo, proporcionando um melhor ajuste em relação ao grau de aptidão física. Para 

esta classificação, utilizamos a fórmula FCreserva = FCmáx – FCrepouso. Para o cálculo de 

FCmáx, utilizamos a fórmula proposta por TANAKA et al (2001): 208 – (0,7 x idade).  

Na Tabela 3, proposta por POLLOCK et al., (1998), encontra-se a classificação 

da intensidade do exercício físico baseada na percentagem da frequência cardíaca de 

reserva. 

 

Tabela 3. Caracterização da intensidade do exercício físico determinada pela  

frequência cardíaca.  

Intensidade % Frequência Cardíaca de Reserva 

Muito leve <20 

Leve 20-39 

Moderado 40-59 

Forte 60-84 

Muito forte >85 

Máximo 100 

Fonte: Adaptado de POLLOCK et al., 1998.  

4.7. Determinação do Estágio Maturacional 

Para verificar o estágio de maturação sexual, foi utilizado o método de auto 

avaliação validado por Matsudo et al. (1994). Os participantes deste estudo 

verificavam por meio de fotos ilustrativas coloridas da prancha de Tanner (anexo F) 

os estágios em que se encontravam em relação aos pêlos pubianos e genitálias e 
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anotavam em uma ficha. A classificação das genitálias variou do estágio I ao V e dos 

pelos de I ao VI, sendo considerado o estágio I pré-púbere, os estágios II, III, IV 

púberes e estágios V e VI pós-púberes. 

4.8. Avaliação de Capacidade Pulmonar 

4.8.1. Espirometria 

A espirometria é um teste para determinar o volume de ar inalado ou exalado 

em função do tempo e que pode ser realizado por crianças a partir dos 5 anos de 

idade (MILLER et al., 2005).  

As crianças do estudo realizaram os testes antes do início do programa de 

treinamento circense e após treze semanas de participação no programa. Elas foram 

estimuladas a inspirar rápida e completamente, em seguida, expirar com força máxima, 

mantendo essa ação por aproximadamente 6 segundos (MILLER et al., 2005). Os 

dados coletados por meio do volume de ar expelido bem como a sua velocidade 

permitem determinar a capacidade vital forçada (FVC) e o volume expiratório forçado 

em 1 segundo (FEV1) e razão FEV1/FVC. Estes valores foram mensurados por meio 

do aparelho Spirostik que utiliza uma plataforma de diagnósticos da Blue Cherry 

(GerathermRespiratoryR).  

4.9. Obtenção da Amostra de Sangue 

As amostras de 20 mL de sangue foram obtidas da veia antecubital, por punção 

venosa em tubos a vácuo, contendo ácido etilenodiaminotetracético (EDTA 0,004%) 

como anticoagulante. Posteriormente, os tubos foram centrifugados a 400 g por 10 

minutos para obtenção do plasma e os neutrófilos foram isolados do sangue como 

descrito no item 4.11.  

4.10. Hemograma 

O hemograma foi realizado pelo método de impedância elétrica pelo 

Laboratório CDA-Diagnósticos e Análises, utilizando o equipamento XT 2000 da 

Sysmex.  
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4.11. Isolamento dos Neutrófilos 

Os neutrófilos foram isolados por meio de centrifugação em gradiente de 

Histopaque®, conforme descrito pelo fabricante (Sigma Chemical Co, Saint Louis, 

EUA), que possibilita a separação de diferentes células de acordo com sua densidade. 

Os neutrófilos foram isolados do sangue e utilizados posteriormente para análises.  

 

4.12. Análise da Expressão de Moléculas de Superfície em Neutrófilos por 

Citometria 

 

A expressão de CD 62 e CD 95 foi avaliada na superfície dos neutrófilos. As 

células (1 x 106 neutrófilos/mL) foram suspensas em 100 µL de PBS e BSA (1%) e 5 

µL do anticorpo conjugado a FITC, PE ou APC. As amostras foram incubadas por 30 

minutos no escuro a temperatura ambiente. Posteriormente, as amostras foram 

centrifugadas e o sobrenadante recolhido. Os neutrófilos foram homogeneizados em 

200 µL de PBS e BSA (1%). A fluorescência foi determinada em citometria de fluxo 

(BD Accuri C6) nos comprimentos de onda de 530/30nm (FITC), 660/20 nm (APC) ou 

695/40 nm (PE). Dez mil eventos foram adquiridos por amostra. 

4.13. Determinação da Produção de ERO 

A lucigenina (1 mM) foi utilizada como sonda para a determinação de ERO em 

neutrófilos (2,5 x 106 células/mL). As células foram incubadas em PBS contendo CaCl2 

(1 mM), MgCl2 (15 mM) e glicose (10 mM), na ausência ou na presença do PMA (1 

µg/mL). Posteriormente, a liberação de ERO foi monitorada por 30 min em um 

luminômetro de microplaca (EG&G Berthold LB96V, New Haven, CT, USA). A 

lucigenina uma vez excitada pela ação do O2
- , libera energia na forma de luz e, por 

isso, essa substância representa uma alternativa de estudo da liberação de O2
- no 

meio extracelular.  

 

4.14. Ensaio de Fagocitose  

A análise de fagocitose foi determinada  pelo número de neutrófilos que 

englobaram duas ou mais partículas de zymosan opsonizadas (5 × 106 partículas). 

Estas partículas foram opsonizadas pela adição de soro diluído em PBS e mantidas a 
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37 °C sob agitação por 30 minutos. Os neutrófilos (5 × 105 células/mL) foram então 

incubados por 30 min com zymosan. Em seguida, as células foram fixadas e coradas 

para realização da contagem das partículas fagocitadas (Nikon Eclipse E-100, Tóquio, 

Japão). Cem células por campo foram avaliadas em um aumento de 40 vezes.  

 

4.15. Determinação de Citocinas no Sobrenadante de Cultura Neutrófilos  

Foram determinadas as concentrações de TNF-alfa, IL-1beta, IL-6, IL-10, IL-8 

e IL-12 por meio do Kit Milliplex map high sensitivity human cytokine panel (Millipore, 

Darmstadt, Alemanha) segundo as instruções do fabricante.  

A reação foi realizada em placa de 96 poços com membrana semipermeável 

que permite somente a retirada do líquido presente em cada poço. O primeiro passo 

da reação consistiu em adicionar 200 µL da solução de ensaio em cada poço e, após 

10 minutos de incubação, a temperatura ambiente e sob agitação, foram retirados por 

sucção a vácuo. Na segunda etapa, 25 µL do tampão de ensaio foram adicionados a 

todos os poços da placa. Em seguida, 25 µL dos controles (branco, sem a amostra e 

controle positivo), padrões e amostras de sobrenadante de cultura foram adicionados 

aos poços correspondentes. Posteriormente, 25 µL das partículas de látex (beads), já 

sensibilizadas com anticorpos específicos para cada citocina, foram adicionados em 

cada poço da placa. 

A placa foi mantida protegida da luz durante à noite a 4 ºC. No dia seguinte, 

todo líquido contido em cada poço da placa foi removido e a mesma foi lavada duas 

vezes com 200 µL de tampão de lavagem. Após este processo, 25 µL de anticorpos 

biotinilados específicos para cada citocina foram adicionados aos poços e incubados 

por 30 minutos à temperatura ambiente sob agitação. Na etapa seguinte, 25 µL da 

estreptavidina associada a ficoeritrina (PE) foram adicionados a cada poço e a placa 

incubada nas mesmas condições da etapa anterior. Por fim, cada poço da placa foi 

novamente lavado com 100 µL da solução. As amostras foram incubadas por 5 min 

em agitação. A leitura da fluorescência foi realizada no equipamento MagPix - 

Software xPonent/Analystversão 4.2 (Darmstadt, Alemanha) 
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4.16.  Análise Estatística  

Para a análise estatística dos dados, aplicou-se o teste t de Student. Para as 

análises realizadas com dois parâmetros (treinamento e excesso de peso), utilizou-se 

o teste two-way, com post teste de Bonferoni. O nível de significância foi de p < 0,05. 

Os dados estão apresentados como média ± EPM. Para análises dos dados, utilizou-

se o Software GraphPadPrism - versão 6.01. 

 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Medidas Antropométricas, Capacidade Pulmonar, Hemograma e Frequência 

Cardíaca 

A tabela 4 representa a média e o desvio padrão dos valores referentes as 

medidas antropométrica das 27 crianças distribuídas nos grupos eutrófico e com 

excesso de peso, antes e após a participação no programa de treinamento circense. 

Os dados individuais das crianças encontram-se no anexo G. 

6.1. Classificação antropométrica, capacidade pulmonar, hemograma e 

frequência cardíaca dos voluntários antes e depois do treinamento circense.  
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Tabela 4. Características e composição corporal de crianças eutróficas, obesas/sobrepeso 

praticantes ou não do programa de treinamento circense. 

 

Idade (anos), massa corpórea (Kg), estatura total (cm), índice de massa corporal (IMC), 

circunferência da cintura (cm), circunferência do abdome (cm), soma das dobras cutâneas 

[Tricipital (TR) + Subescapular (SB)] e relação entre a medida da cintura e do quadril 
 
Classificação segundo o IMC das 27 crianças (14 eutróficos e 13 com excesso de peso) que 

participaram desse estudo. *p<0,05 Excesso de peso antes do treinamento vs grupo eutrófico antes do 
programa de treinamento circense conforme indicado pelo teste t de Student. $p<0,05 grupo excesso 
de peso vs antes do programa de treinamento circense.  

 

 

As medidas de composição corporal das crianças verificada no início do 

programa de atividade circense foram determinadas por bioimpedância e estão 

apresentadas na Tabela 5. Como esperado, em relação a massa gorda, massa magra 

e percentagem de gordura, observamos valores mais elevados para o grupo com 

excesso de peso em comparação ao grupo de crianças classificadas como eutróficas 

(5,03%, 4,72 % e 1,6%, respectivamente). Na análise da composição corporal, após 

 

Antes do treinamento 
circense 

 
Após o treinamento circense 

Eutrófica   
 Excesso de 

peso 
 

Eutrófica 
Excesso de 

peso 

Idade (anos) 7,85 ± 2,30 9,00 ± 1,60  8,85 ± 1,64 8,61 ± 1,59 

Massa (Kg) 28,86 ± 5,40 32,60 ± 7,43  29,82 ± 6,00 39,78 ± 7,54 

Estatura (cm) 133,00 ± 0,08 125,00 ± 0,11  134,00 ± 0,07 136,00 ± 0,11 

IMC (Kg/m2) 16,12 ± 1,60 20,86 ± 1,54  16,38 ± 1,80 21,29 ± 1,76 

Circunferência 

cintura (cm) 
57,50 ± 4,50 65,90 ± 4,30* 

 
58,40 ± 3,90 68,60 ± 4,00$# 

Circunferência 
abdome (cm) 

59,50 ± 5,20 71,00 ± 6,40* 
 

60,9 ± 4,90 72,90 ± 4,50# 

Soma das 
dobras 

cutâneas 
(Tricipital + 

Subescapular) 

20,70 ± 3,60 30,00 ± 2,90* 

 

21,00 ± 3,50 30,50 ± 2,50# 

Relação entre 
Cintura e 
Quadril 

0,83 ± 0,04 0,80 ± 0,05 
 

0,84 ± 0,03 0,85 ± 0,04 
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13 semanas de realização do programa de treinamento circense, observamos que o 

peso gordo (4,27%), e a percentagem de gordura (5,68%) continuam mais elevados 

no grupo de crianças com excesso de peso. Na comparação entre as crianças dos 

grupos antes e após a realização do programa de treinamento, observamos que a 

massa magra (Kg) aumentou em 20% nas crianças com excesso de peso exercitadas.  

  

Tabela 5. Avaliação da composição corporal, por meio da bioimpedância, das crianças 

eutrófica ou com excesso de peso antes e após a realização do programa de 

treinamento circense. 

 

Antes do treinamento circense  Após o treinamento circense 

Eutrófica Excesso de peso  Eutrófica Excesso de peso 

Massa Gorda 6,2 ± 2,39 11,05 ± 2,91 *  6,92 ± 3,21 11,19 ± 2,93 * 

Massa Magra 22,64 ± 3,54 27,36 ± 5,05 *  22,89 ± 3,95 29,30 ± 6,06 *# 

% Gordura 20,95 ± 5,04 28,45 ± 3,95 *  22,55 ± 7,96 28,23 ± 6,28 * 

 

Os resultados estão apresentados como média ± EPM. Foram avaliadas 27 crianças (14 eutróficas e 

13 com excesso de peso) antes e após a participação no programa de treinamento circense. As 

análises foram realizadas por teste t. * p < 0,05 Excesso de peso antes do treinamento em relação as 

crianças eutróficas e # p <0,05 Excesso de peso após treinamento em relação ao Antes do treinamento 

Excesso de peso. 

 

Os testes de espirometria foram realizados nos grupos de crianças antes e 

após 13 semanas de participação no programa de treinamento circense. A seguir, 

estão os valores de capacidade vital forçada (FVC) máxima, volume expiratório 

forçado no primeiro segundo (FEV1) e relação FEV1/FVC, além das percentagens 

para os respectivos valores preditos das crianças participantes desse estudo (Tabela 

6). Nas variáveis analisadas no teste de espirometria não houve diferença significativa 

quando comparamos os grupos tampouco na comparação intergrupo.  

 

Tabela 6. Análise da capacidade pulmonar das crianças dos grupos eutrófico e com 

excesso de peso antes e após a participação no programa de treinamento circense. 
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Antes do treinamento circense  Após o treinamento circense 

Eutrófica  Excesso de peso  Eutrófica Excesso de peso 

      

FCV máx 
(litros) 

1,65 ± 0,47 1,97 ± 0,58 
 

1,77 ± 0,28 1,98 ± 0,66 

% Pred 
FCVmáx 

90,57 ± 17,74 101,69 ± 15,18 
 

96,31 ± 11,66 96,25 ± 18,57 

FEV1 
(litros) 

1,43 ± 0,44 1,75 ± 0,58 
 

1,49 ± 0,34 1,76 ± 0,60 

% Pred 
FEV 1 

84,71 ± 18,76 96,92 ± 13,90 
 

87,69 ± 17,35 92,67 ± 16,83 

% 
FEV1/FVC 

88,93 ± 9,64 89,08 ± 10,50 
 

84,38 ± 14,72 89,33 ± 5,59 

% Pred 
FEV1/FVC 

95,50 ± 10,36 95,69 ± 11,40 
 

90,62 ± 15,73 95,92 ± 5,91 

Os resultados estão apresentados como média ± EPM. Foram avaliadas 27 crianças (14 eutróficas e 

13 com sobrepeso) antes e após a participação no programa de treinamento circense.  

 

Na análise da percentagem da frequência cardíaca de reserva alcançada 

durante as sessões de treinamento pelas crianças, o exercício físico foi classificado 

como de intensidade moderada para ambos os grupos (Tabela 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7. Avaliação da intensidade do exercício físico realizado por crianças dos 

grupos eutrófico e com excesso de peso praticantes do programa de treinamento 

circense. 
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 Eutrófico Excesso de peso 

FC de Repouso  

(bpm) 
86,42 ± 9,87 80,84 ± 10,27 

FC durante o exercício 

 (bpm) 
126,78 ± 6,95 127,46 ± 12,49 

% FC Reserva 

 (bpm) 
59,05 ± 19,42 46,15 ± 22,39 

Os dados estão apresentados como média ± desvio padrão da média. FC (frequência cardíaca) e 

bpm (batimentos por minuto). Foram avaliadas 27 crianças (14 eutróficas e 13 com sobrepeso)  

 

Em relação ao hemograma, não foram encontradas diferenças nos parâmetros analisados 

entre os grupos e nas análises intra grupo.  

 

Tabela 8. Contagem do número de leucócitos totais, neutrófilos, linfócitos, monócitos e eritrócitos 

e determinação de hemoglobina e hematócrito nas 27 crianças (14 eutróficas e 13 com excesso de 

peso), no período antes e após o programa de treinamento circense.  

 

 

Antes do treinamento circense  Após o treinamento circense 

Eutrófico  Excesso de peso  Eutrófico Excesso de peso 

Leucócitos  6824,29 ± 1330,96 7737,69 ± 2362,78  7294, 28 ± 2311,27 7512,31 ± 1832,39 

Neutrófilos 3201,33 ± 1029,30 3841,30 ± 1628,59  3568,00 ± 1887,55 3297,95 ± 901,85 

Linfócitos 2654,67 ± 541,19 2955,87 ± 962,46  2745,18 ± 899,19 3090,87 ±1022,92 

Eritrócitos 4,89 ± 0,26 4,97 ± 0,39  4,82 ± 0,35 4,83 ± 0,24 

Hemoglobina 13,39 ± 0,69 13,03 ± 0,67  13,02 ± 0,70 13,35 ± 0,60 

Hematócrito 39,45 ± 1,97 39,16 ± 1,88  37,86 ± 1,58 38,61 ± 1,35 

Monócitos 487,02 ± 116,23 604,67 ± 154,07  491,18 ± 172,74 602,77 ± 179,38 

 

Tabela 8: Os resultados estão apresentados como média ± EPM e analisados por Two-Way ANOVA, 

seguida pelo pós teste de Bonferroni. 
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6.2. Marcadores da Ativação de Neutrófilos 

 Na figura 8, podemos observar que o programa de treinamento circense não 

alterou a expressão de L-selectina ou CD62 em neutrófilos de crianças eutróficas ou 

com excesso de peso.  

 

 

 

 

Figura 8: Média da intensidade de fluorescência de CD62 em neutrófilos de crianças eutróficas e com 

excesso de peso antes e após a participação no programa de treinamento circense. Os resultados 

estão apresentados como média ± EPM e analisados por Two-Way ANOVA, seguida pelo pós teste 

de Bonferroni.  

 

A figura 9 apresenta a expressão do receptor Fas ou CD95. Podemos observar 

que o programa de treinamento circense aumentou a expressão do receptor CD95 em 

neutrófilos (percentagem de aumento de 65%) em ambas crianças eutróficas e com 

excesso de peso. 
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Figura 9: Média da intensidade de fluorescência de CD95 em neutrófilos de crianças eutróficas ou com 

excesso de peso pré e pós o período de treinamento. Os resultados estão apresentados como média 

± EPM e analisados por Two-Way ANOVA, seguida por pós teste de Bonferroni. *** p < 0,001 e ** p < 

0,01 dos grupos após o programa de treinamento circense quando comparado ao período antes do 

início do programa de treinamento circense.  

 

6.3. Produção de Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) 

 A produção de ERO de neutrófilos das crianças eutróficas, sem o estímulo do 

PMA, não foi modificada pelo programa de treinamento. No entanto, neste mesmo 

grupo de crianças eutróficas, quando os neutrófilos foram estimulados com PMA, 

houve redução da produção de ERO após a participação no treinamento. Por outro 

lado, a produção de ERO em neutrófilos de crianças com excesso de peso, 24 horas 

após a participação na última sessão do programa de treinamento circense, reduziu 

tanto na ausência como na presença de PMA (Figura 10).  
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Figura 10: Produção de ERO por neutrófilos de crianças eutróficas e com excesso de peso. As células 

foram incubadas na ausência e na presença de PMA. Os resultados são provenientes de um 

experimento realizado com 27 amostras que foram lidas em duplicatas. Os resultados estão 

representados como média ± desvio padrão. A análise estatística foi realizada por meio do teste Two-

Way ANOVA, seguido pelo pós teste de Bonferroni. *** p < 0,001 mostra a diminuição da produção de 

ERO nos grupos Eutrófico+PMA e Excesso de Peso+PMA após o programa de treinamento circense 

vs os mesmos grupos antes do programa de treinamento   e * p < 0,05 do grupo excesso de peso não 

estimulado após o programa de treinamento em relação as mesmas condições pré treinamento.  

 

6.4. Capacidade Fagocitária dos Neutrófilos  

O treinamento circence aumentou (15%) a percentagem de fagocitose em 

neutrófilos de crianças eutróficas quando comparadas às células de crianças  antes 

do início da participação no programa de treinamento circense (Pré), Figura 11. 
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Figura 11: Capacidade fagocitária de neutrófilos de crianças eutróficas e com excesso de peso antes 

e após a participação no programa de treinamento circense. Os resultados estão representados como 

média ± desvio padrão. As análises foram realizadas por Two-Way ANOVA, seguida pelo pós teste de 

Bonferroni. * p < 0,05 em relação ao grupo de crianças eutróficas antes do início do programa de 

treinamento vs o grupo eutrófico após o programa de treinamento circense. 

 

 

6.5. Determinação da concentração de citocinas (IL-1beta, IL-6, IL-10, TNF-alfa, 

IL-12 e IL-8) no sobrenadante de neutrófilos cultivados por 24 horas   

As citocinas são classificadas em anti-inflamatórias ou pró-inflamatórias. As 

citocinas pró-inflamatórias incluem TNF-alfa, I-6, IL-8, IL-12 e IL-1beta, enquanto que 

a IL-10 é uma das mais importantes das ações anti-inflamatórias. As citocinas 

desempenham seu papel por meio de receptores presentes nas células alvo. Essas 

apresentam ações autócrinas, parácrinas e endócrinas e medeiam a comunicação 

intercelular. Neste estudo determinamos a concentração de citocinas pró e anti-

inflamatórias produzidas por neutrófilos, de crianças eutróficas e com excesso de peso, 

antes e após a participação no programa de treinamento circense (Figura 12 A-F)  
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Figura 12: Efeito do treinamento circense na produção de citocinas (A: IL-1beta, B: IL-6, C: IL-10, D: 

TNF-alfa, E: 1L-12 e F: IL-8) por neutrófilos de crianças eutróficas ou com excesso de peso pré e pós 

programa de treinamento circense. As células foram incubadas na ausência e na presença de LPS. 

Esses resultados são provenientes de experimento realizado com 27 amostras e representam média 

± desvio do erro. A análise estatística foi realizada por meio do teste estatístico Two-Way ANOVA, 

seguido pelo pós teste de Bonferroni. ** p < 0,01 e * p < 0,05 em relação as mesmas condições sem 

LPS. ## p < 0,01 em relação a mesma condição pré treinamento. 

  

Após treze semanas de treinamento circense, houve redução na produção de 

IL-1beta e IL-10 por neutrófilos nos grupos de crianças eutrófico, eutrófico e 

estimulado com LPS e com excesso de peso, porém, no grupo com excesso de 

peso+LPS houve aumento na concentração de IL-1beta e IL-10. Houve diminuição na 

concentração de IL-6, IL-8 e IL-12 em todos os grupos (eutrófico, eutrófico+LPS, 

excesso de peso e excesso de peso+LPS). Houve diminuição na concentração de 

TNF-alfa nos grupos eutrófico e com excesso de peso, porém, observou-se aumento 

na concentração dessas citocinas nos grupos eutrófico+LPS e com excesso de 

peso+LPS. 

 

7. DISCUSSÃO  

 A obesidade é um problema de saúde pública e está associado ao aumento do 

risco de doenças crônicas não transmissíveis (BASS et al., 2015). A prevalência da 

obesidade infantil aumenta desde as décadas de 1970 e 80 (ARSLAN et al., 2010). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a prevalência aumentou de 4 % de 1975 

para 18 % em 2016. No mesmo ano, estimou-se que 41 milhões de crianças abaixo 

de 5 anos estavam obesas ou com sobrepeso.  No grupo de crianças e adolescentes 

com 5 a19 anos de idade, estimou-se que 340 milhões estavam obesas ou com 

sobrepeso (OMS, 2017).  

A obesidade é caracterizada por uma inflamação sistêmica de baixa 

intensidade, que também se manifesta nos tecidos, incluindo o tecido adiposo e o 

fígado.  Há ativação e infiltração de leucócitos nos tecidos e a produção desregulada 

de citocinas pró-inflamatórias.  Esse quadro inflamatório varia, portanto, entre 

indivíduos obesos e não obesos (MOULIN et al., 2009). No presente estudo. 

avaliamos as funções de neutrófilos obtidos de crianças eutróficas ou com excesso 
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de peso praticantes de programa de treinamento circense. Em relação à composição 

corporal, observamos que não houve alteração da massa corporal gorda e da 

percentagem de gordura corporal nas crianças após 13 semanas de participação no 

programa de treinamento circense em ambos os grupos quando comparamos o 

período antes com o após a participação no programa de treinamento circense. Já a 

massa magra das crianças do grupo com excesso de peso aumentou em 20% após a 

participação no programa de treinamento circense quando comparada ao período 

antes do treinamento. Nosso estudo corrobora com outros grupos que demostraram 

alterações na massa magra devido a um programa de exercício físico. KIM e 

colaboradores (2006) observaram, além de aumento na massa magra, diminuição na 

percentagem de gordura corporal e também no índice de massa corporal (IMC). Cho 

e colaboradores também demonstraram redução da gordura corporal, normalização 

do IMC e aumento de massa magra no grupo que participou do programa de exercício 

físico moderado (CHO e KIM, 2017).  

Verificamos que houve aumento do IMC das crianças com excesso de peso 

após participação no programa de treinamento circense. Esse índice leva em 

consideração a massa corpórea total e as crianças do grupo com excesso de peso 

aumentaram em 20% a massa magra.  Assim, a elevação do IMC após o programa 

de treinamento provavelmente está relacionado ao aumento da massa magra. É 

importante mencionar que nesse estudo não foi realizada análise da ingestão 

alimentar das crianças e tampouco as mesmas receberam orientações de hábitos 

alimentares saudáveis. Já é sabido que a prática regular de exercício físico combinada 

com mudanças de hábitos alimentares são efetivas na redução do tecido adiposo e, 

consequentemente, do peso corpóreo (NASR et al., 2018; McMANAUS e 

MELLECKER 2012; GOMES et al., 2018; MAYER et al., 1954; KEVIN et al., 1982).  

KELLEY & KELLEY, 2013, observaram que a prática de exercício físico isolado, 

ou seja, somente exercício aeróbio ou somente o programa de treinamento para 

aumentar a força muscular ou a combinação das duas modalidades, mesmo sem 

mudanças nos hábitos alimentares, reduz a massa corporal e a porcentagem de 

gordura em crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade. Esses dados 

corroboram com os observados no nosso estudo em relação ao aumento da massa 

magra nas crianças dos dois grupos após o programa de treinamento circense. 
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Como já citado anteriormente, a obesidade induz resposta inflamatória crônica 

(MOULIN et al., 2009) e os neutrófilos participam desse processo. Por isso, 

investigamos a função de neutrófilos provenientes de crianças eutróficas ou com 

excesso de peso antes e após a participação no programa de treinamento circense. 

O processo de apoptose é muito importante para a manutenção da homeostase 

do organismo. Este processo pode ser deflagrado por via extrínseca ou intrínseca. A 

via extrínseca pode iniciar-se a partir do sistema Fas-FasL presente na membrana dos 

neutrófilos. Esta interação (Faz-FasL) desencadeia a formação do complexo DISC 

(Death Inducing Signalling Complex), que culmina na auto-clivagem e ativação da 

caspase-8. A caspase-8 pode, assim, diretamente ou pela via mitocondrial, ativar a 

caspase-3 efetora, o que resulta na apoptose celular (Conte et al., 2015). 

Houve aumento de cerca de 65% na expressão do receptor CD95 em 

neutrófilos das crianças participantes do programa de treinamento. Resultados 

semelhantes foram observados pelo nosso grupo em neutrófilos de adultos após a 

competição de maratona (CONEGLIAN et al., 2016). Outros pesquisadores 

demostraram aumento do receptor Fas após o exercício. MOOREN et al., 2004, 

verificaram aumento do receptor Fas em linfócitos após treinamento intensivo de 

resistência e também após maratona. KRÜGER et al., 2009, também verificaram 

aumento desse receptor em linfócitos de ratos após corrida em esteira. Esses 

resultados indicam que Fas pode estar envolvido com a ativação de vias que levam a 

supressão da resposta inflamatória, porém, os mecanismos de modulação da 

apoptose de neutrófilos pelo exercício físico ainda são pouco conhecidos.  

MOOREN et al., 2012, propuseram que diferentes intensidades de exercício 

físico induzem ao atraso na apoptose de neutrófilos, que contribui para a manutenção 

da neutrofilia após o exercício físico.   Provavelmente, o aumento da expressão do 

receptor Fas após o exercício físico também possa ter contribuído para o atraso 

transitório da apoptose dos neutrófilos e por isso não observamos perda de viabilidade 

celular nos neutrófilos das crianças de ambos os grupos após o período de 

participação no programa de treinamento circense.  

Em relação à produção de ERO, em um estudo realizado com crianças, foi 

demonstrado que, após o exercício físico agudo, há aumento na produção dessas 

espécies em neutrófilos (LIU e TIMMONS, 2015). Observamos que, após o 

treinamento, os neutrófilos apresentam redução na secreção de ERO para ambos os 
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grupos quando estimulados com PMA e apenas para os neutrófilos provenientes das 

crianças com excesso de peso na ausência do PMA.  

Diversos pesquisadores relataram aumento na produção de ERO em 

neutrófilos após exercícios físicos de alta intensidade (BARBIERI et al., 2012; 

VOLLAARD et al., 2005; COOPER et al., 2002; PIRES et al., 2007), porém, estudos 

que relacionem o exercício crônico moderado com a produção de ERO são escassos.  

SYU et al, 2011, compararam os efeitos do exercício físico intenso e agudo do 

moderado e crônico e concluíram que o agudo aumenta a produção de ERO e também 

acelera a apoptose em neutrófilos de homens jovens. Por sua vez, o exercício físico 

moderado crônico retardou a apoptose dos neutrófilos, mesmo após longos períodos 

da realização do programa de treinamento. Nossos resultados corroboram com esses 

dados, uma vez que a atividade circense diminuiu a produção de ERO e não alterou 

a viabilidade dos neutrófilos, além do promover aumento na expressão do receptor 

Fas. 

Diferente do que observamos em trabalhos recentes do nosso grupo, onde foi 

relatado aumento de IL-6 e IL-10 após uma maratona (CONEGLIAN et al., 2016) e 

também elevação da concentração de IL-1beta após uma única sessão de dança 

(BORGES et al., 2018), observamos aqui uma diminuição na produção dessas 

citocinas, para ambos os grupos, após o treinamento circense.  A IL-6, por exemplo, 

teve a secreção reduzida em neutrófilos de ambos eutróficos e com excesso de peso 

na presença de LPS após o treinamento.  

A redução na produção de IL-1beta, TNF-α, IL-6, IL-10, IL-12, e IL-8, corrobora 

com a diminuição da produção de ERO. Isso pode ser devido a intensidade do 

programa de treinamento circense que foi classificado como moderado crônico. O 

exercício físico intenso afeta a função de leucócitos (WOLACH et al, 2000). SUZUKI, 

2018, descreveu que não apenas a duração, mas também a intensidade do exercício 

pode ser importante na regulação da liberação de citocinas inflamatórias como a IL-6, 

IL-1 e IL-18.  

Exercício físico intenso agudo, como uma corrida de maratona por exemplo, 

aumenta o dano tecidual e estimula a secreção de citocinas pró-inflamatórias, como 

TNF-alfa, IL-1 e IL-6 (GLEESON, 2007; PEAKE et al, 2005). Em contraste, o exercício 

físico moderado crônico diminui as citocinas pró-inflamatórias, como, IL-1beta e IL-6 
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e também a proteína C-reativa e eleva uma citocina anti-inflamatória, a IL-10 

(PETERSEN et al., 2005). Esses achados demonstraram a relevância da prática 

regular de exercício físico moderado no controle da inflamação crônica. 

WOLACH et al, 2000, demostraram redução da quimiotaxia em neutrófilos, de 

ginastas pré-púberes após o exercício físico aeróbio de no mínimo 14 dias de alta 

intensidade, refletindo um possível efeito do nível de treinamento. Esses autores 

postularam que o baixo estado nutricional das ginastas pode ter afetado a função 

imune. 

SYU et al, 2012, também demostraram que os efeitos do exercício físico em 

neutrófilos são dependentes da intensidade do exercício, da duração e da frequência. 

Exercícios regulares e moderados aumentaram a quimiotaxia e fagocitose de 

neutrófilos. Essas células assim permaneceram por alguns meses após o período de 

treino. O exercício físico regular também prolongou a vida dos neutrófilos de modo 

similar aos nossos resultados. Por outro lado, os exercícios intensos e agudos, tiveram 

efeitos mistos, a quimiotaxia foi aumentada e a fagocitose diminuída, além do período 

de vida dos neutrófilos que foi diminuído. 

Essas controvérsias em relação aos efeitos do exercício físico na função de 

neutrófilos podem ter relação com o nível de aptidão física dos indivíduos, protocolos 

diferentes de exercícios físicos propostos e métodos diferentes de análises utilizadas 

(SYU et al, 2012).  

Ainda são poucos os estudos sobre os efeitos do exercício físico moderado e 

crônico, que é o caso do programa de treinamento circense, na função de neutrófilos. 

Conforme citado acima, o exercício físico moderado crônico modula a resposta imune 

(SYU et al., 2011). Esse fenômeno foi também aqui comprovado (Figura 9 e 13). O 

programa de treinamento circense promoveu aumento na massa magra, na 

sobrevivência dos neutrófilos, na capacidade fagocitária e na secreção de TNF-alfa.  

Portanto, maior atividade dos neutrófilos.  
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Figura 13: Resumo dos resultados dos parâmetros avaliados após o programa de treinamento 

circense. 

 

8. CONCLUSÕES 

O programa de treinamento circense aumentou a capacidade fagocitária dos 

neutrólifos e diminuiu a secreção de IL-6 em neutrófilos de ambos os grupos. O 

programa de treinamento, de intensidade moderada, realizado por 13 semanas, 

Eutróficos Excesso de Peso

Expressão de CD95 Expressão de CD95

Expressão de CD62 Expressão de CD62

Fagocitose Fagocitose

Produção de ERO Produção de ERO 

Produção de ERO sob PMA Produção de ERO sob PMA

Secreção de TNF-alfa Secreção de TNF-alfa

Secreção de TNF-alfa + LPS Secreção de TNF-alfa + LPS

Secreção de IL-1beta Secreção de IL-1beta

Secreção de IL-1beta + LPS Secreção de IL-1beta + LPS

Secreção de IL-6 Secreção de IL-6 

Secreção de IL-6 + LPS Secreção de IL-6 + LPS

Secreção de IL-8 Secreção de IL-8 

Secreção de IL-8 + LPS Secreção de IL-8 + LPS

Secreção de IL-12 Secreção de IL-12

Secreção de IL-12 + LPS Secreção de IL-12 + LPS

Secreção de IL-10 Secreção de IL-10

Secreção de IL-10 + LPS Secreção de IL-10 + LPS

Resumo das alterações pós-programa de treinamento circense

Citocinas Pró-Inflamatórias

Citocinas Anti-Inflamatórias
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modulou a função dos neutrófilos tanto de crianças eutróficas quanto com excesso de 

peso.  
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10. ANEXOS 

ANEXO A - Anamnese 

Ficha de Anamnese 

 

1) Identificação: 

 

Participante do projeto: 

___________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/____    RG: ________________   Cel: 

______________________ 

Responsável: 

_________________________________________________________________ 

Nacionalidade: ________________________    Profissão: 

________________________________ 

RG: ___________________________                   CPF: 

__________________________________ 

Endereço:_______________________________________ Bairro: 

_________________________ 

Cidade: ______________________ Estado: _________________CEP: 

_____________________ 

Telefone: _________________ Cel: ____________ E-mail: 

_______________________________ 
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2) Menarca: sim (....)   não (....)                                       data da 1ªmenarca: 

____/____/____ 

 

3) Antecedentes: 

                                    .  PESSOAIS (da criança)         FAMILIARES (pai, 

mãe, irmãos) 

Diabetes                         sim (    )  não (....)                                            

sim (....)  não (    ) 

Leucemia                        sim (    )  não (....)                                           sim 

(....)  não (    ) 

Hipertensão                    sim (    )  não (....)                                           sim 

(....)  não (    ) 

Hipoglicemia                   sim (    )  não (....)                                           sim 

(....)  não (    ) 

Alergia                             sim (    )  não (....)                                           

sim (....)  não (    ) 

Endócrino                        sim (    )  não (....)                                           

sim (....)  não (    ) 

Circulatório                      sim (    )  não (....)                                           

sim (....)  não (    ) 

Gastrointestinal               sim (    )  não (....)                                           

sim (....)  não (    ) 

Respiratório                     sim (    )  não (....)                                          sim 

(....)  não (    ) 

Neurológico                     sim (    )  não (....)                                           

sim (....)  não (    ) 

Cardíaco                          sim (    )  não (....)                                          sim 

(....)  não (    ) 

Enxaqueca                       sim (    )  não (....)                                          

sim (....)  não (    ) 

Obesidade                        sim (    )  não (....)                                         sim 

(....)  não (    ) 
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4) Comportamentos relacionados à saúde: 

Faz uso de algum medicamento?  Sim (....)            Não (....) 

Se sim Qual? ____________________________ Dosagem: 

_____________________ 

Qual finalidade? 

________________________________________________________ 

Nos últimos 5 anos passou por alguma intervenção cirúrgica? Sim (....)            

Não (....) 

Se sim Qual? 

___________________________________________________________ 

 

5) Atividade Física Regular: 

Pratica alguma atividade regular? (     )sim               (     )não 

 

Qual 

atividade?______________________________________________________

_____ 

 

Qual a duração da 

atividade?________________________________________________ 

 

Quantas vezes por 

semana?_________________________________________________ 

 

A quanto tempo? 

_________________________________________________________ 

 

6) Informações sobre o estilo de vida do voluntário: 

 

6.1- Sono: 

 6.1.1 Quantas horas a criança dorme por noite? 

__________________________ 

 

 6.1.2 Costuma dormir no período da tarde? 
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(       )SIM   Quantas horas?_______________________ 

(       )NÃO 

 

 

6.2- Televisão:  

 6.2.1 Quantas horas a criança assiste TV por dia? 

_________________________ 

 6.2.2 Quantas horas a criança assiste TV aos finais de semana? 

______________ 

 6.2.3 Quantas horas a criança joga Vídeo Game por dia? 

___________________ 

 6.2.4 Quantas horas a criança joga Vídeo Game aos finais de 

semana?_________ 

 

 

6.3- Refeições:  

6.3.1- A criança toma café da manhã? 

(       )SIM                 (       )NÃO 

6.3.2- Leva lanche de casa para a escola ou compra na cantina? 

(       )CASA             (       ) CANTINA 

6.3.3- Almoça em casa ou na escola? 

(       )CASA             (       ) ESCOLA 

6.3.4- Você acha que seu filho está acima do peso? 

(       )SIM                 (       )NÃO 

 6.3.5- Alguém da família está acima do peso, pai, mãe, irmãos? 

(       )SIM   ___________________________________ 

(       )NÃO 

 

 

6.4- Brincadeiras: 

 

 6.4.1- De 2ª a 6ªfeira: 

  6.4.1.1- Quantas horas por dia seu filho brinca dentro de 

casa?_________ 
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  6.4.1.2- Quantas horas por dia seu filho brinca fora de casa? 

__________ 

 

 6.4.2- Aos finais de semana: 

  6.4.2.1- Quantas horas por dia seu filho brinca dentro de 

casa?_________ 

  6.4.2.2- Quantas horas por dia seu filho brinca fora de casa? 

__________ 

 

 6.4.3- Seu filho é mais ativo, menos ativo ou igualmente ativo aos seus 

colegas? 

  (    )MAIS ATIVO    (    )MENOS ATIVO   (    )IGUALMENTE ATIVO 

 

 

 

São Paulo, ______ de _______________ de 2010 

 

 

__________________________________ 

 

Assinatura Pai/Mãe ou responsável legal 
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ANEXO C - Comunicado aos pais 

Comunicado 

Srs Pais ou responsáveis, 

A Universidade Cruzeiro do Sul possui uma política claramente a favor do crescimento 

e desenvolvimento científico. Através desta política de incentivo à pesquisa a 

Universidade pretende atender à comunidade possibilitando melhorias na qualidade 

de vida das pessoas tanto direta como indiretamente através do progresso científico. 

Estamos selecionando voluntários entre sete e treze anos, que realizarão um 

treinamento no período de setembro a novembro de 2010, composto por atividades 

circenses, duas vezes por semana, uma hora por dia. Estes voluntários participarão 

de uma pesquisa cujo objetivo é o de compreender o efeito do exercício físico sobre 

alguns aspectos fisiológicos em crianças e jovens obesos. 

Vamos realizar algumas análises para pesquisas e os benefícios para as crianças 

poderão diversos como: 

- Aumento do gasto energético; 

- Melhora da composição corporal por meio de perda de gordura e preservação da 

massa magra; 

-Mudança na morfologia do músculo e na capacidade bioquímica; 

- Diminuição da pressão sanguínea; 

- Melhora do condicionamento físico; 

- Efeitos psicológicos (melhora da auto-estima, auto-imagem, auto-conceito, menor 

ansiedade e depressão). 

O programa de treinamento será realizado nos períodos da manhã(10h às 11h), 

tarde(15h às 16h) e noite(18h às 19h) entre setembro e novembro de 2010, na Casa 

do Circo, sito à Rua Ribeirão Claro, 56 – Vila Olímpia.  
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As inscrições poderão ser feitas pelos telefones 23595315 e 78560926 ou através do 

e-mail: circo@acrobaciaearte.com.br. Maiores informações sobre o local poderão ser 

encontradas no site www.acrobaciaearte.com.br. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 

exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à 

participação das crianças. 

Atenciosamente, 

 

ANEXO D - Termo de consentimento livre e esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Seu filho está sendo convidado a participar de uma pesquisa cujo objetivo é o 

de compreender o efeito do exercício físico sobre aspectos hormonais, imunológicos 

e bioquímicos em crianças obesas. 

Para realização deste estudo, alguns dados serão coletados como: testes de 

aptidão física (antropométricos, neuromotores e funcionais), teste maturacional 

(avaliação do estágio de desenvolvimento dos pelos pubianos) e coleta de 15 ml de 

sangue dos voluntários entre sete e treze anos, que serão armazenados em local 

adequado no Instituto de Ciências da Atividade Física e Esporte do Programa de Pós 

Graduação em Ciências do Movimento Humano da Universidade Cruzeiro do Sul. 

O material coletado será utilizado em projetos com a finalidade descrita acima. 

Este projeto será, antes de tudo, submetido à aprovação pela Comissão de Ética em 

Pesquisa da Universidade Cruzeiro do Sul. A coleta de sangue será realizada por uma 

enfermeira pediátrica através da coleta da veia do antebraço.  

A coleta será realizada ao término do treinamento que consiste em exercícios 

aeróbios, dança, ginástica acrobática e aérea e atividades circenses, duas vezes por 

semana, uma hora por dia, durante três meses (de setembro a novembro de 2010). 

Cada amostra receberá um número que a identificará, não sendo possível, 

posteriormente, saber qual amostra pertence a cada indivíduo. O participante poderá 

desistir da pesquisa a qualquer momento. 

mailto:circo@acrobaciaearte.com.br
http://www.acrobaciaearte.com.br/


77 

 

Os benefícios para os voluntários poderão ser diversos como: aumento do 

gasto energético; melhora da composição corporal por meio de perda de gordura e 

preservação da massa magra; mudança na morfologia do músculo e na capacidade 

bioquímica; diminuição da pressão sanguínea; melhora do condicionamento físico; 

além de efeitos psicológicos (melhora da auto-estima, auto-imagem, auto-conceito, 

menor ansiedade e depressão). Não há despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. 

A qualquer momento após a coleta do seu sangue, você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. 

As pesquisadoras responsáveis por estes projetos são a Profª Drª Cristina das Neves 

Borges Silva que podem ser encontradas no Instituto de Ciências da Atividade Física 

da Universidade Cruzeiro do Sul, à Rua Galvão Bueno, número 868 - São Paulo/SP, 

telefone  11 33853103. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com a Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) – Av Dr. Ussiel Cirilo, 225 

Cep: 08060-070 – São Paulo - SP – telefones: 11 69562979/ 11 61376734. 

Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li. 

Ficaram claros quais são os propósitos deste termo de consentimento, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 

participação do meu filho é isenta de despesas e que não tenho garantia de acesso a 

tratamento hospitalar. Portanto autorizo meu filho a participar do estudo. 

______________________________________                                                          

Assinatura do Pai/Mãe ou representante legal    

Data:____/____/____ 

 

Declaramos obter de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste voluntário ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

__________________________________________ 

Pós Graduando Kim Caçula 
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__________________________________________ 

Profª Drª Renata Gorjão  

 

 

ANEXO E - Autorização de imagem 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Pelo presente termo particular de autorização de uso de imagem, 

Participante do projeto: _______________________________________________ 

Data de nascimento: ______________________          RG: 

________________________ 

Responsável: 

____________________________________________________________ 

Nacionalidade: _____________________           Profissão: 

________________________ 

RG: _______________________                          CPF: 

____________________________ 

Endereço:______________________________________ Bairro: 

___________________ 

Cidade: ________________________ Estado: _____________   CEP: 

______________ 

Telefone: ______________ Cel: ___________   E-mail: 

___________________________ 

 

Autoriza o Instituto de Ciências da Atividade Física da Universidade Cruzeiro do Sul, 

pessoa jurídica de direito privado sito à Rua Galvão Bueno, número 868 - São 

Paulo/SP, telefone  11 33853103, o uso de sua imagem, em decorrência da 

participação no projeto: Efeitos do treinamento sobre aspectos fisiológicos em 

crianças obesas. 

 A presente autorização abrange os usos acima indicados em mídia impressa 

(livros, revista científica e banners) para divulgação científica de pesquisas e relatórios 

para arquivamento e formação de acervo histórico/científico visando a ampliação da 
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geração de conhecimento na área da Educação Física, sem qualquer ônus a 

Universidade Cruzeiro do Sul ou terceiros por esses expressamente autorizados, que 

poderão utilizá-los em todo e qualquer projeto e/ou obra de natureza sócio-cultural 

voltada a pesquisa científica, em todo território nacional e no exterior. 

  Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima 

descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos a minha 

imagem e assino a presente autorização.  

 

São Paulo, ______ de _______________ de 2010 

 

____________________________ 

Assinatura Pai/Mãe ou responsável legal 
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ANEXO F - Prancha de Tanner 
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ANEXO G – Dados antropométricos de cada criança 

Tabela 4: Classificação segundo o IMC das 27 crianças que participaram desse 
estudo. * Modificaram a classificação. 

 

Pré (28/08/2015) Pós (08/12/2015) 

Alu

no 

Idade Pes

o 

Altur

a 

IMC Classificaç

ão 

Idad

e 

Pes

o 

Altur

a 

IMC Classificação 

1 10 52,4 1,54 22,0

9 

Sobrepeso 11 55,3 1,55 23,0

2 

Obeso 

2 10 36,9 1,34 20,5

5 

Sobrepeso 10 39,3 1,34 21,8

9 

Sobrepeso 

3 10 29 1,38 15,2

3 

Eutrófico 10 30,7 1,4 15,6

6 

Eutrófico 

4 7 26,6 1,28 16,2

4 

Eutrófico 7 28 1,29 16,8

3 

Eutrófico 

5 8 26,3 1,29 15,8

0 

Eutrófico 8 26,9 1,31 15,6

8 

Eutrófico 

6 8 25 1,31 14,5

7 

Eutrófico 9 26,3 1,33 14,8

7 

Eutrófico 

7 10 33,5 1,43 16,3

8 

Eutrófico 10 33,9 1,44 16,3

5 

Eutrófico 

8 7 37,9 1,29 22,7

8 

Obeso 7 39,5 1,32 22,6

7 

Obeso 

9 7 32,8 1,2 22,7

8 

Obeso 7 34,1 1,19 24,0

8 

Obeso 

10 8 28,6 1,32 16,4

1 

Eutrófico 8 29,3 1,34 16,3

2 

Eutrófico 

11 7 27,3 1,25 17,4

7 

Sobrepeso 7 29,6 1,26 18,6

4 

Sobrepeso 

12 7 30,2 1,26 19,0

2 

Sobrepeso 7 31,3 1,27 19,4

1 

Sobrepeso 

13 8 40,7 1,38 21,3

7 

Obeso 9 43,8 1,39 22,6

7 

Obeso 
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14 7 23 1,27 14,2

6 

Eutrófico 7 23,1 1,28 14,1

0 

Eutrófico 

15 11 34,1 1,34 18,9

9 

Eutrófico 11 33,9 1,37 28,0

6 

Eutrófico 

16 11 45,7 1,49 20,5

8 

Sobrepeso 12 46 1,5 20,4

4 

Eutrófico * 

17 10 43,5 1,39 22,5

1 

Obeso 10 44,4 1,4 22,6

5 

Obeso 

18 7 26,7 1,29 16,0

4 

Eutrófico 7 27,6 1,3 16,3

3 

Eutrófico 

19 10 40,8 1,52 17,6

6 

Eutrófico 10 42,8 1,52 18,5

2 

Sobrepeso 

* 

20 11 37 1,39 19,1

5 

Eutrófico 11 36,4 1,4 18,5

7 

Eutrófico 

21 7 21,9 1,15 16,5

6 

Eutrófico 7 23,2 1,16 17,2

4 

Eutrófico 

22 7 35,7 1,27 22,1

3 

Obeso 7 36,5 1,28 22,2

8 

Obeso 

23 7 33,3 1,31 19,4

0 

Sobrepeso 7 34,7 1,34 19,3

3 

Sobrepeso 

24 11 50,5 1,57 20,4

9 

Sobrepeso 11 52,6 1,58 21,0

7 

Sobrepeso 

25 8 22,5 1,31 13,1

1 

Eutrófico 9 22,6 1,32 12,9

7 

Magreza 

26 9 32,6 1,25 20,8

6 

Sobrepeso 9 33,2 1,27 20,5

8 

Sobrepeso 

27 8 29 1,36 15,6

8 

Eutrófico 8 29,6 1,36 16,0

0 

Eutrófico 

Méd

ia 

8,19 33,5 1,34 18,4  8,74 34,6 1,35 18,7  

DP 1,49 6,16 0,07 2,55 1,45 6,71 0,07 2,60 

 

 


