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RESUMO 

 

GUIMARÃES, B. R. Efeitos de um programa de exercícios do método Pilates 
nos indicadores metabólicos, inflamatórios e funcionais em obesas: uma 
proposta à promoção de saúde.  2012. 93f. Dissertação. (Mestrado em Promoção de 
Saúde) – Universidade de Franca, Franca. 

 
 

A obesidade é reconhecida como doença crônica de etiologia complexa apontada 
por vários autores como uma epidemia mundial. É um dos mais importantes fatores 
de risco para desenvolvimento de doenças crônico- degenerativas, configurando a 
principal causa de morbidade e incapacidade no mundo. Entre os problemas mais 
freqüentes associados à patologia, encontram-se o surgimento de um estado 
inflamatório crônico, a diminuição do gasto energético basal e a perda progressiva 
da funcionalidade. Atualmente, o tecido adiposo é um dos principais focos das 
pesquisas em obesidade devido à comprovação de seu papel endócrino envolvido 
em processos metabólicos e fisiológicos que influenciam a patogênese de doenças 
crônicas. Dessa forma, o objetivo deste trabalho experimental foi verificar os efeitos 
de um programa de exercícios do método Pilates na promoção do estado geral de 
saúde de mulheres obesas a partir da modulação dos parâmetros inflamatórios, 
metabólicos e funcionais. Participaram do estudo 16 mulheres, com idade entre 29 e 
57 anos (média de 43,5 anos). O treinamento foi executado por 8 semanas, numa 
frequência de 3 vezes/semana. Foram analisadas as concentrações plasmáticas de 
citocinas inflamatórias, o dispêndio energético diário e a aptidão física dos sujeitos 
em estudo. Após verificação da ausência de normalidade amostral (Shapiro-Wilkins), 
foi empregado teste de Wilcoxon para comparação pareada entre os momentos pré 
e pós-intervenção.Os resultados obtidos demonstraram que a análise do nível de 
aptidão física apresentou diferença estatística entre o período pré e pós-treinamento 
principalmente nos testes de resistência abdominal (aumento de 89%) e sentar e 
levantar  (aumento de 42%).Já com relação às variáveis sanguíneas estudadas, o 
protocolo não promoveu alterações significativas nas concentrações de IL6 e CRP. 
Porém, seis sujeitos apresentaram concentrações circulantes de CRP acima da 
normalidade na fase pré-intervenção, caracterizando um estado de inflamação 
subclínica. Em relação à análise da TMR, os resultados obtidos pela gasimetria 
respiratória revelaram a eficiência do protocolo empregado na elevação do gasto 
metabólico diário de sujeitos obesos. Foi observado um incremento de 121% para a 
TMR entre as fases pré e pós-treinamento, demonstrando uma importantíssima 
adaptação dos sujeitos do estudo. Essa condição que por si só representa 
provavelmente um dos mais importantes fatores no controle e redução do peso, 
pode estar fortemente associada com melhoras nos perfis dos indicadores 
inflamatórios e funcionais. Conclui-se com o estudo que um protocolo de 
treinamento de Pilates pode contribuir para melhora do estado geral de saúde de 
mulheres obesas. 
 

Palavras-chave: Obesidade; Pilates; taxa metabólica de repouso; citocinas 
inflamatórias; promoção de saúde. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

GUIMARÃES, B. R. Metabolic, inflammatory and functional indicators in obese 
women subjected to pilates method of exercise protocol: a proposal for the promotion 
of health. 2011. 94f. Dissertação. (Mestrado em Promoção de Saúde) – 
Universidade de Franca, Franca. 
 
 
 
The obesity is recognized as a chronicle disease pointed by several authors as a 
worldwide epidemic. It's also considered a great risk of the development of chronic-
degenerative disease casting as one the worlds bigger cause of morbid and 
incapacity. Within all the associated problems caused by this pathology are the urge 
of inflammatory chronic state, decrease of the basal energy expenditure such as the 
progressive loss of functionality. Lately the adipose tissue has been the main target 
of researches on obesity due the discovery of its endocrine purpose involved with 
metabolic and physiologic process that influences the pathology of chronic diseases. 
Therefore this experimental research is trying to verify the effects of exercises such 
as the method Pilates are able to increase a health status of obese women 
concerning the inflammatory, metabolic and physiologic standards. The subjects of 
this program were 16 females from 29 to 57 years old (average of 43,5 years old) 
their activities last 8 weeks with the frequency of 3 times a week . Were analyzed in 
this program the concentration of plasmatic inflammatory cytosine, the daily resting 
metabolic rate and the functional capacity of the subjects. Verifying that the samples 
were not the same after the exercises it was applied the Wilcoxon test to compare 
before practice and the after practice. The obtained results showed that their 
functional capacity changed with the rates between the before and the after 
practicing the exercises, they have showed a increase of 89% in the core area of 
resistance and the ability of sitting and standing up also increased in 42%. 
Concerning the variable changes in the blood samples studied there were not any 
significant change in the IL6 and the CRP concentration. Although there were six 
subjects showing CRP concentration above the average in a before practice stage 
which stands as a inflammatory subclinical state. About the TMR analyses the 
obtained results were trough the breathing gases rating and they point the efficient of 
the applied protocol showing a increase in 121% of the TMR after applying the 
training, showing an important adaptation of the study subjects. This conditions 
represents that probably one of the most important aspects in the loss weight control 
can be tight with the improvement of indicators such as functionality and 
inflammatory. This research concludes that a protocol of the training method Pilates 
can help on the improvement of obese woman health state. 
 
 
 
Key-words: Obesity; Pilates; resting metabolic rate (BMR); inflammatory cytokins. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A obesidade tem sido reconhecida como doença crônica desde 1985 

(GREENWAY; SMITH, 2000). Conway e René (2004) definem a obesidade como 

uma doença complexa, de etiologia multifacetada, com sua própria fisiopatologia, 

comorbidades e capacidades desabilitantes e consideram que reconhecê-la como 

patologia é a principal maneira de atuação no seu tratamento. 

Apontada por vários autores como epidemia mundial, a obesidade 

apresenta-se como um dos mais importantes fatores para desenvolvimento de 

problemas inflamatórios, metabólicos e cardiovasculares. Indivíduos com sobrepeso 

e obesos, ou seja, com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 25 Kg/ m2, de 

ambos os gêneros, apresentam maior risco de incidência dessas doenças (PORTO 

et al., 2000).  

As doenças crônico-degenerativas configuram a principal causa de 

mortalidade e incapacidade no mundo, responsável por 59% dos 56,5 milhões de 

óbitos anuais. São os chamados agravos não-transmissíveis, que incluem ainda o 

diabetes tipo 2, cardiopatias, hipertensão, acidentes vasculares cerebrais, doenças 

respiratórias e certos tipos de câncer (OPAS, 2003). 

A prevalência da obesidade é crescente, especialmente nas 

sociedades em desenvolvimento e na população infantil (COLEMAN; TILLER; 

SANCHEZ , 2005). De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 

2003), a doença é responsável por 2 a 7 % do custo total de atenção à saúde, em 

vários países em desenvolvimento. Os verdadeiros custos são, indubitavelmente, 

muito mais altos, uma vez que nem toda a patologia associada à obesidade é 

incluída nos cálculos.  

Entre os problemas mais frequentes associados à patologia, 

encontram-se o surgimento do estado inflamatório crônico subclínico, a diminuição 

do gasto energético basal e a perda progressiva da autonomia de movimentos 

funcionais e do controle motor (MCMURRAY; HACKNEY, 2005). 

 



 

 

2 

 

 

Desde a última década, um dos principais focos das pesquisas em 

obesidade tem sido entendimento da função biológica do tecido adiposo. Um novo 

conceito vem se instalando, contrapondo-se à atribuição de um mero estocador de 

energia, protetor mecânico e/ou regulador da temperatura corporal. Estudos 

recentes comprovam sua propriedade de secretar substâncias tais como Fator de 

Necrose Tumoral (TNFα) e adipocinas, envolvido em processos metabólicos e 

fisiológicos, designando seu papel endócrino (DAMASO et al., 2009).  

Desta maneira, o consequente aumento de tecido adiposo (TA) e a 

obesidade influenciam significativamente a patogênese de doenças crônicas através 

de mecanismos envolvendo mediadores pró-inflamatórios produzidos pelo TA, 

desenvolvendo um estado de baixo grau de inflamação sistêmica (COLINA, 2010).  

Handschin e Spiegelman (2008) apontam possíveis mecanismos do 

efeito anti-inflamatório do exercício para os adultos com sobrepeso e obesidade, 

incluindo a perda de gordura corporal e a redução no acúmulo de substâncias 

secretadas no TA que desencadeiam a inflamação. Além disso Woods, Vieira e 

Keylock (2006) reconhecem que a atividade física, sob a forma de exercício 

estruturado, contribui para a criação de um déficit energético, por aumentar o gasto 

energético total, o que poderá promover a perda de peso corporal. 

O treinamento por um protocolo de exercícios do método Pilates tem 

sido apontado como efetivo para a retomada da funcionalidade motora e melhora de  

indicadores metabólicos de mulheres previamente sedentárias (ANDERSON; 

SPECTOR, 2000; LANGE et al., 2000). 

A associação entre obesidade e declínio funcional é bem documentada 

e dados recentes consideram que uma redução moderada de peso pode garantir 

considerável melhora de parâmetros funcionais em indivíduos obesos, além de 

incrementar seus índices metabólicos (JENSEN; HSIAO, 2010). 

A inclusão de exercícios de força e resistência muscular em indivíduos 

com sobrepeso e obesos tem demonstrado importantes benefícios, além da perda 

de peso corporal.  Woods, Vieira e Keylock (2006) verificaram que a melhora da 

função e da capacidade de realizar atividades da vida diária contribui para um maior 

gasto energético diário. Tais relatos representam, na prática, aspectos 

determinantes da promoção da saúde de indivíduos obesos.  
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Assim caracterizada a obesidade como uma patologia inflamatória, 

incapacitante e responsável por prejuízos no equilíbrio energético e, reconhecendo o 

exercício físico como modulador direto de tais processos, parece recomendável e 

apropriado à averiguação de modernos programas de exercícios físicos, como o 

método Pilates, na melhora da resposta inflamatória, funcional e metabólica de 

indivíduos obesos. 
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1.1 OBESIDADE E SUAS REPERCUSSÕES NO ORGANISMO  

 

 

Caracterizada pelo acúmulo de gordura no TA, a obesidade deriva de 

um desequilíbrio crônico entre o excessivo aporte calórico derivado dos alimentos e 

bebidas e o gasto energético total (metabolismo basal, efeito termogênico e 

atividade física) (WHO, 2005).  

Apresenta etiologia complexa, sendo foco de constantes estudos que 

confirmam o efeito multifatorial de causas, entre elas os fatores biológicos, 

genéticos, sócioambientais, nutricionais e culturais (DÂMASO et al., 2003). Além 

desses, a quantidade de leptina (Lp) diminuída no plasma, os fatores psicológicos 

estressantes e a classe sócio-econômica mais baixa apresentam-se como situações 

predisponentes ao ganho de peso. Há coexistência de diferentes causas freqüentes 

em um mesmo indivíduo (NEIVA, 2009). 

O indicador mais amplamente utilizado para caracterizar a obesidade é 

o Índice de Massa Corporal (IMC), representado pela razão entre a massa corporal, 

em quilogramas (kg), e estatura, em metros ao quadrado (m²). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), indivíduos com valores de IMC entre 25 e 

29,9 kg/m² são considerados com sobrepeso. Considera-se obesos indivíduos que 

apresentam IMC com valor igual ou maior a 30 kg/m², com as seguinte sub-

classificações: IMC entre 30 a 34,9 kg/m²: obesidade grau I; IMC entre 35 a 39,9 

kg/m²; obesidade grau II e IMC igual ou maior que 40 kg/m² : obesidade grau III 

(WHO, 2000). 

A porcentagem de gordura corporal também tem sido utilizada para 

classificar indivíduos com sobrepeso e obesidade, e é estimada pela espessura das 

dobras cutâneas.  

Os quadros 1 e 2 apresentam a classificação da obesidade de acordo 

com a porcentagem de gordura e o IMC, respectivamente:  
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O 
 

% - Porcentagem de gordura corporal   
Fonte: WHO, 2000. 

 
 
       Quadro 2 - Classificação da obesidade de acordo com o IMC  

IMC (kg/m
2

) 
 

Classificação 
 

<18,5 
 

18,5-24,9 
 

25,0-29,9 
 

30,0 – 34,9 
 

               35,0 – 39,9 
 
≥40 

Baixo peso 
 

Eutrófico 
 

Sobrepeso 
 

Obesidade Grau I 
 

Obesidade Grau II 
(Severa) 

Obesidade Grau III 
(Mórbida) 

 

 IMC - Índice de massa corporal 
           Fonte: Adapted from WHO, 1995, WHO, 2000 and WHO 2004. 

 
 

Skidmore e Yarnell (2004) observaram que há uma correlação entre 

IMC e expectativa de vida. Indivíduos com IMC entre 30 e 34,9 kg/m2 já apresentam 

uma média de 9 anos a menos na expectativa de vida, ao passo que indivíduos com 

IMC maior que 40 kg/m2 tem um redução muito alta da expectativa de vida, ambos 

relacionados à prevalência aumentada do desenvolvimento de doenças metabólicas 

e cardiovasculares. 

A prevalência de sobrepeso e obesidade nunca se apresentou em grau 

epidêmico como na atualidade, avançando de forma rápida e progressiva a ponto de 

se destacar como um dos principais problemas de saúde pública (PINHEIRO; 

FREITAS; CORSO, 2004).   

OBESIDADE HOMENS MULHERES 

Leve 15,0 – 19,9% 25,0 – 29,9% 

Moderada 20,0 – 24,9% 30,0 – 34,9% 

Elevada 25,0 – 29,9% 35,0 – 39,9% 

Mórbida >29,9% >39,9% 

Quadro 1 - Classificação da obesidade de acordo com a porcentagem de gordura 
corporal  
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De acordo com o Ministério da Saúde (MS), (2006), a prevalências da 

obesidade é análoga em ambos os gêneros até os 40 anos, porém, as mulheres, 

após esta idade, apresentam prevalências duas vezes maiores que os homens. À 

medida que os indivíduos tornam-se idosos, a prevalência da obesidade aumenta, 

porém tende a uma queda destes números após os 55 anos nos homens e os 65 

anos nas mulheres. 

O crescimento do número de obesos no Brasil foi bem expressivo nas 

últimas décadas. Os dados apresentados pela OMS (2005) relataram que na década 

de 70, 7% das mulheres e 2,4% dos homens eram obesos, comparados a 12,5% 

nas mulheres e 6,9% nos homens na década de 90. Já nos Estados Unidos estudos 

relatam que aproximadamente 25% dos homens e 30% das mulheres apresentam 

um IMC ≥30 kg/m² (WHO, 2005).  

Costa et al. (2009) relatam a crescente ocorrência da obesidade na 

América Latina, especialmente entre mulheres adultas com baixa escolaridade. Para 

o Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2004 

revelaram que o excesso de peso é maior entre as mulheres, afetando 40% delas e, 

destas, 13,1% são obesas.  

O estudos de Monteiro, Conde e Popkin (2007), avaliando a tendência 

da obesidade no Brasil, apontam para a redução na prevalência dessa morbidade 

entre mulheres com renda elevada e aumento entre aquelas com nível de renda 

mais baixo.  

Dados do IBGE, através da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

2008-2009, revelam que o excesso de peso e a obesidade são encontrados com 

grande frequência a partir de 5 anos de idade, em todos os grupos de renda e em 

todas as regiões brasileiras. Em crianças entre 5 e 9 anos de idade e entre 

adolescentes, a frequência do excesso de peso, que vinha aumentando 

modestamente até o final da década de 1980, praticamente triplicam nos últimos 20 

anos, alcançando entre um quinto e um terço dos jovens. Em adultos, o excesso de 

peso vem aumentando continuamente desde meados da década de 1970 e, no 

momento, é encontrado em cerca de metade dos brasileiros. Nos últimos seis anos 

(comparando resultados da POF 2008-2009 com os da POF 2002-2003), a 

frequência de pessoas com excesso de peso aumentou em mais de um ponto 

percentual ao ano, o que indica que, em cerca de dez anos, o excesso de peso 
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poderá alcançar dois terços da população adulta do Brasil, magnitude idêntica à 

encontrada na população dos Estados Unidos (IBGE, 2010). 

O acúmulo excessivo de gordura corporal característico da obesidade é 

capaz de alterar a homeostasia corporal e acarretar prejuízos à saúde dos 

indivíduos (CONWAY; RENÉ, 2004). Esse caráter integra a obesidade no grupo de 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), descritas por Pinheiro, Freitas e 

Corso, (2004) como um grupo de entidades que se caracteriza por apresentar, de 

uma forma geral, história natural prolongada, longo período de latência, tempo de 

evolução prolongado e permanente, interação de fatores etiológicos desconhecidos, 

múltiplos e complexos fatores de risco, manifestações clínicas com períodos de 

remissão e de exacerbação,  lesões celulares irreversíveis e evolução para 

diferentes graus de incapacidade ou para o óbito. As complicações mais decorrentes 

da obesidade estão expostas no Quadro 3: 

 
Quadro 3 – Principais complicações  decorrentes da obesidade 

Fatores Complicações 

Articulares  
 

Maior predisposição a artroses, osteoartrite , epifisiólise da 
cabeça femoral, genu valgum,coxa vara. 
 

Cardiovasculares  
 

Hipertensão arterial sistêmica, hipertrofia cardíaca, doença 
coronária 
 

Endócrino, 
infecções e asma. 

Resistência à insulina, maior predisposição ao diabetes, 
hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia 
 

Gastrointestinais  
 

Aumento da freqüência de litíase biliar, esteatose hepática. 
 

Neoplásicas Maior frequência de câncer de endométrio, mama, vesícula 
biliar, cólon/ reto e próstata. 
 

Psicossociais Discriminação social e isolamento, afastamento de atividades 
sociais e dificuldade de expressar seus sentimentos. 
 

Respiratórias Tendência à hipóxia, devido ao aumento da demanda 
ventilatória, aumento do esforço respiratório, diminuição da 
eficiência muscular, diminuição da reserva funcional, 
microectasias,apnéia do sono, síndrome de Pickwicky 

Fonte: Mello, Luft e Meyer (2004) 

 

Neste contexto, Marques et al. (2009)  descrevem a obesidade como 

uma patologia frequentemente associada à diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, 

doenças cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, apnéia obstrutiva do sono, 
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disfunções osteo-articulares de membros inferiores e coluna e certos tipos de 

cânceres, acarretando graus variáveis de morbi-mortalidade nas populações e 

aumentando a demanda nos serviços públicos pela atenção terciária voltada às suas 

complicações. 

 

1.1.1 Obesidade e taxa metabólica basal 

 

É estimado que, em 2020, dois terços do gasto global com doenças 

serão atribuídos a DCNT, por falta de exercícios e pelo consumo calórico excessivo 

(CHOPRA; GALBRAITH; DARNTON-HILL, 2002). 

Do ponto de vista epidemiológico, o gasto energético diário representa 

uma das maiores preocupações para a obesidade e demais doenças crônico-

degenerativas. Independentemente da causa básica que desencadeie a obesidade, 

dois fatores parecem estar intimamente relacionados à sua alta prevalência.  

Rodrigues et al. (2008) citam a elevada ingestão calórica (IC) e o estilo de vida 

sedentário, como responsáveis pelo desequilíbrio no balanço energético (BE). Tal 

desequilíbrio, a longo prazo, poderá acarretar um importante aumento de peso 

(LIVINGSTON, 2002) 

O BE é resultado da diferença entre a IC total e o gasto energético total 

(GET). Quando a IC é maior que o GET, ocorre BE positivo o que favorece o aumento 

do estoque energético. A situação oposta levaria a BE negativo e a consequente 

depleção do estoque energético (RODRIGUES et al.,2008). 

Há um consenso na literatura de que, nos seres humanos, o GET é um 

processo obtido pela soma de três formas parciais de custos energéticos: pela taxa 

metabólica basal (TMB), pelo efeito térmico dos alimentos (ETA) e pela atividade física 

(GAF) (FONSECA; DUARTE; BARBETTA, 2010). 

A TMB citada por Rodrigues et al. (2008) representa a quantidade de 

energia necessária para o corpo humano manter os processos fisiológicos normais.  

Entretanto, tecnicamente, a TMB representa apenas o custo energético 

da fase do sono (a extrapolação de seus valores para estimativa de uma taxa 

metabólica envolvendo também o período de vigília em repouso, ou seja, o ciclo 

circadiano de 24 horas de metabolismo, não somado às taxas extras tais como 

alimentação e esforço físico). Dessa forma, sua mensuração é de difícil realização, 
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pois entre outros fatores, deveria ser realizada com o indivíduo dormindo. Por esse 

motivo, usualmente para o cálculo do GET, é empregada a taxa metabólica de 

repouso (TMR), uma vez que esta é de mais fácil mensuração e sua projeção 

estimativa para o custo energético de 24 horas apresenta uma diferença muito 

pequena em relação à mesma medida quando esta é realizada a partir da TMB (em 

torno de 3%), podendo então a TMR ser aferida com o indivíduo em repouso, porém 

acordado, em ambiente termoneutro e confortável (NEIVA et al., 2010). 

Fonseca e Duarte (2008), afirmam que a TMR representa o principal 

componente do gasto energético durante o repouso, em situação pós-absortiva (seis 

horas após a última refeição), compreendendo aproximadamente 70% do GET em 

humanos. Assim sendo, uma TMR baixa é um grande indicativo como fator de risco 

para ganho de peso. 

Os outros componentes do GET são o ETA, relacionado com a digestão, 

a absorção e o metabolismo dos alimentos, correspondendo a aproximadamente 

10%, e o GAF (agudo ou crônico), que engloba as atividades físicas do cotidiano e o 

exercício físico, correspondendo entre 15% a 30% (BONGANHA  et al., 2009).  

Essas considerações de valores para o GAF, dizem respeito a indivíduos 

pouco exercitados ou aqueles em que o exercício físico está representado apenas 

pela atividade física cotidiana como caminhar até o trabalho, realização de pequenos 

afazeres domésticos ou profissionais que exigem deslocamento e/ou movimentação 

do corpo ou de cargas, ou ainda, exercícios físicos esporádicos de baixa intensidade. 

Isso não representa o gasto energético de indivíduos que têm em sua rotina cotidiana 

a prática de exercícios físicos, sistematizados e variando de moderada a alta 

intensidade. Nesse caso, o GAF pode ser elevado a valores de 50 à 100% da TMR, 

além de contribuir também para uma significativa elevação desta, promovendo muitas 

vezes um aumento de 2 a 3 vezes nos valores do GET, se comparados pessoas 

treinadas com pessoas sedentárias (NEIVA, 2009; NEIVA et al.2010).  

A literatura apresenta de forma consensual que as principais variações 

na TMR podem ser explicadas pelas medidas dos componentes corporais. Dentre 

estas medidas destacam-se a massa corporal, estatura, massa gorda (MG) e massa 

magra (MM) (FONSECA; DUARTE, 2008). Além disso, Rodrigues et al. (2008) 

descrevem que a TMR é influenciada também pela superfície de área corpórea (SAC), 

pela idade, sexo e fatores genéticos. 
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Bonganha et al. (2009) acrescentam que a determinação da TMR 

depende, em grande parte, da atividade dos tecidos metabolicamente ativos, como 

coração, cérebro, rins e fígado.  

Existe uma correlação inversa entre a idade e a TMR. Essa relação é 

atribuída a fatores como a quantidade diminuída de MM e concomitante aumento da 

MG, conteúdos de fluidos corporais, alterações na temperatura corporal, alterações 

hormonais, área corporal total, inatividade física e fatores genéticos (ANTUNES et al., 

2005). 

Nas equações de predição, a MM tem sido considerada o melhor 

preditor da TMR, embora a MG também apresente uma boa correlação com a TMR, 

ainda que a MG explique sozinha, 83% da variação na TMR em adolescentes obesos 

(FONSECA; DUARTE, 2008).  

Mesmo que para redução do peso corporal seja necessário estar em 

balanço calórico negativo, sendo utilizada a atividade física e a restrição calórica para 

tal, uma orientação determinista, baseada unicamente no conceito de BE, tem 

demonstrado ser ineficiente no controle da obesidade em nível populacional, exigindo 

uma mais ampla reflexão (FETT et al., 2010). 

A complexa interação entre o estilo de vida e as alterações da 

composição corporal exige uma abordagem que não pode ser reduzida a variáveis 

puramente quantitativas. Assim, investigar os aspectos comportamentais 

contemplando questões filosóficas e emocionais do obeso e do ato de comer, poderá 

contribuir para um entendimento mais amplo do que o levou a se tornar obeso e, 

talvez, para melhor controlar esta situação (FETT et al., 2010). 

 

 1.1.2 Obesidade e citocinas pró e anti-inflamatórias 

 

Definida como uma condição patológica (MARTI; MARCOS; MARTINEZ 

,2001) a obesidade caracteriza-se por gerar prejuízo no estado normal do organismo, 

modificando completamente algumas das funções vitais como a cardíaca, pulmonar, 

endócrina e imune (CONWAY; RENE, 2004). 

Em estudos mais recentes sobre sua função biológica, o tecido adiposo 

(TA) é classificado como órgão dinâmico, envolvido em uma variada gama de 

processos metabólicos e fisiológicos. A propriedade de secretar substâncias com 

importantes efeitos biológicos amplia o papel de mero estocador de energia, protetor 



 

 

11 

 

mecânico e/ou regulador da temperatura corporal do tecido, apontando também sua 

característica endócrina, já reconhecida pelos pesquisadores (TRAYHURN, 2007). 

Os principais mecanismos moleculares e hormonais relacionados com a 

função secretora do TA e sua inter-relação com o sistema nervoso central (SNC), vêm 

sendo investigados com o intuito de compreender a regulação entre o consumo e o 

gasto energético (TSCHOP; MORRISON, 2001). 

De acordo com Fonseca-Alaniz et al. (2006)  o desenvolvimento de 

sofisticadas técnicas moleculares têm contribuído para a identificação dos produtos 

secretados pelo TA. Esses múltiplos peptídeos bioativos não influenciam apenas a 

função adipocitária (função autócrina e parácrina), mas também afetam várias vias 

metabólicas por meio da circulação sanguínea. 

Cada adipócito produz uma pequena quantidade desses peptídeos, 

conhecidas como citocinas. Porém, como o TA pode ser considerado o maior órgão 

do corpo, o pool desses fatores produz um grande impacto nas funções corporais 

(FONSECA-ALANIZ et al.,2006). 

As citocinas são peptídeos ativos, tipicamente conhecidos como 

mediadores e reguladores de respostas imunes e inflamatórias, agindo literalmente 

como hormônios. Outros efeitos, como sensores do BE, têm sido atribuídos às 

citocinas. Foi estabelecido o termo adipocitocina para as citocinas e outros peptídeos 

produzidos e secretados pelos adipócitos (PRADO et al., 2009). 

A ação das citocinas é comparada a uma complexa linguagem 

sinalizadora, possuindo várias propriedades comuns a todas elas. Elas podem atuar 

por mecanismos autócrinos (na mesma célula onde é produzida) e parácrinos (em 

outras células). Uma única citocina pode agir em diferentes tipos de células 

estimulando ou antagonizando seu efeito. Podem ser pró e antiinflamatórias 

desencadeando efeitos locais e sistêmicos, sendo que o desfecho final de um 

processo inflamatório dependerá do balanço entre citocinas pró e antiinflamatórias. 

(MENDES; NARCISO, 2006) 

A interpretação de uma importante função do TA como órgão endócrino 

produtor de diversos hormônios e moléculas de sinalização ganha espaço em 

trabalhos científicos atuais que ampliam o conceito do tecido de armazenador de 

reservas energéticas em forma de triglicérides. 
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A origem disso apóia-se no fato de o nível circulante de algumas 

citocinas e proteínas de fase aguda associadas à inflamação apresenta-se elevado 

em pacientes obesos. Os adipócitos secretam várias citocinas e proteínas de fase 

aguda que, direta ou indiretamente, elevam a produção e circulação de fatores 

relacionados com a inflamação (BULLO et al., 2003) 

Acredita-se que a inflamação seja uma consequência da obesidade. 

Nesse sentido, Yudkin et al. (1999) apresentam as possíveis origens dos marcadores 

inflamatórios na obesidade. De acordo com os autores, existem três possibilidades: a 

primeira é aquela que reflete a produção e liberação a partir de órgãos que não o 

adiposo, principalmente o fígado (e células imunes). A segunda explicação é que o TA 

secreta fatores que estimulam a produção de marcadores inflamatórios pelo fígado e 

outros órgãos. A terceira possibilidade é que os próprios adipócitos são uma fonte 

imediata de vários desses marcadores inflamatórios. Assim, o aumento do nível 

circulante desses marcadores inflamatórios reflete uma produção aumentada da 

massa adiposa branca.  

Existem evidências demonstrando que o estado inflamatório pode ser 

devido à resistência à ação da insulina e outras desordens associadas à obesidade, 

como hiperlipidemia e síndrome metabólica, as quais são ocasionadas por citocinas. 

Por isso, acredita-se que a inflamação seja uma consequência da obesidade. Todavia, 

isso ainda é motivo de controvérsias, como por exemplo as levantadas por  Das 

(2001), que sugere que a obesidade é de fato o resultado de uma doença inflamatória 

e não o contrário. 

Além disso, os adipócitos sintetizam diversas adipocitocinas, tais como 

interleucina-6 (IL6), adiponectina, leptina (Lp) e fator de necrose tumoral (TNF-α), cujo 

desbalanço modifica vários fatores associados às doenças cardiovasculares,tais como 

apetite, balanço energético, sensibilidade a insulina, pressão arterial, metabolismo 

lipídico, imunidade e homeostase (PRADO et al., 2009). 

Outro importante marcador inflamatório relacionado a hipertrofia do 

adipócito é a Proteína C Reativa (CRP), sigla derivada de sua denominação em lígua 

inglêsa "C-reactive protein", uma proteina plasmática reagente de fase aguda da 

inflamação produzida pelo fígado que tem sido erroneamente chamada de PCR (sigla 

internacional para Polymerase Chain Reaction) (FORSYTHE; WALLACE; 

LIVINGSTONE, 2008).  
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Assim, como apontado por Silva e Oliveira (2009), em ampla revisão 

sobre o assunto, indivíduos obesos podem apresentar níveis circulantes de CRP 

maiores que em não obesos, devido ao aumento de IL-6, que induz sua produção no 

fígado.  

Dessa forma, o excesso de adiposidade pode aumentar a expressão de 

IL-6 e aumentar a expressão de CRP (HEILBRONN; NOAKES; CLIFTON, 2001; FAIN 

et al., 2004). 

A ativação desses elementos favorece o desenvolvimento de um 

processo inflamatório de baixa intensidade, caracterizado por um discreto aumento de 

biomarcadores inflamatórios e oxidativos. Esse aumento pode contribuir ativamente 

para o início de lesões endoteliais, resultando em um fator de risco para a doença 

arterial coronariana (SILVA et al., 2010) 

A inflamação sistêmica crônica de baixa intensidade é um termo que tem 

sido introduzido para condições onde existem aumento de duas a quatro vezes nos 

índices de TNF-α, Interleucina 1 (IL-1), IL-6, IL-1ra (Receptor Antagonista de 

Interleucina 1), e CRP (PETERSEN; PEDERSEN, 2005), e pode ser chamada de 

inflamação subclínica, apresentando um estado crônico que permanece enquanto 

permanecer o estado de obesidade (FORSYTHE; WALLACE; LIVINGSTONE, 2008).  
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A Figura 1 demonstra relação entre o processo inflamatório crônico e o 

desenvolvimento de doenças crônicas:  

 

  
Figura 1 - Relação entre o processo 
inflamatório crônico e o desenvolvimento de 
doenças crônicas. 
Fonte: Geraldo e Alfenas, 2008  

 

1.1.3 Obesidade e resposta inflamatória  

 

A inflamação pode ser definida como o conjunto de alterações 

bioquímicas, fisiológicas e imunológicas em resposta a estímulos agressivos ao 

organismo. Na resposta de fase aguda, que ocorre logo após a agressão, há 

aumento do fluxo sangüíneo e da permeabilidade vascular, com recrutamento de 

leucócitos no foco da lesão e liberação de mediadores inflamatórios. A transição 

para a fase crônica é caracterizada pelo desenvolvimento da resposta humoral 

específica e da resposta imune celular. Embora possa suceder a inflamação aguda, 
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a inflamação crônica, com freqüência, começa de maneira insidiosa, como resposta 

de baixo grau, latente e, muitas vezes, assintomática (KHOVIDHUNKIT et al., 2004). 

Kumar et al.  (2004) revelam que tanto na resposta de fase aguda 

quanto na crônica, mediadores inflamatórios agem de maneira local ou sistêmica, 

ativando outras células envolvidas com o processo inflamatório (células endoteliais, 

fibroblastos e células do sistema fagocítico mononuclear), ampliando, assim, a 

resposta inicial ao agente lesivo. Pode ser verificada a ocorrência de febre, 

hipotensão, leucocitose, caquexia, além de alterações no metabolismo de lipídios e 

lipoproteínas 

Embora não existam critérios diagnósticos específicos, sabe-se que o 

estado de inflamação crônica subclínica provoca lesão tissular incipiente por meio da 

ativação, a longo prazo, do sistema imune inato, podendo causar posterior 

manifestação de DCNT (LAHOZA; MOSTAZAA, 2007). Este quadro inflamatório 

subclínico pode ser caracterizado pela elevação de alguns mediadores pró-

inflamatórios, tais como as interleucinas (IL). 

O mecanismo pelo qual estes mediadores pró-inflamatórios levam à 

manifestação dessas doenças parece envolver a atenuação da atividade insulínica, 

mobilização de gorduras, disfunção endotelial, estresse oxidativo e outras desordens 

associadas à obesidade, como hiperlipidemia e síndrome metabólica (PRADO et al,  

2009). 

Outra citocina envolvida nesse processo é a leptina (Lp). De caráter 

antiinflamatório, a relação da Lp com o sistema imune e seus efeitos  

imunomoduladores vem sendo investigada desde o ano de 1994, causando 

verdadeira revolução na compreensão da biologia da obesidade. 

Caracterizada como um hormônio polipeptideo, cujo gene é expresso 

principalmente nos adipócitos, à Lp atua como um fator de sinalização entre o TA  e 

o SNC, regulando a ingestão alimentar, o gasto energético e, consequentemente, a 

massa corporal (CAMPFIELD, 1995). 

A concentração plasmática de Lp está parcialmente relacionada ao 

tamanho da massa de TA  presente no corpo. Observa-se, na forma mais comum de 

obesidade, uma hiperleptinemía, causada por sua deficiência genética e associada a 

uma resistência à  Lp (por deficiência genética a seu receptor). Tais fatores são 
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fonte de prejuízos variáveis na resposta imune, aumentando a incidência a infecções 

(ALVEZ, 2006). 

Em estados de normalidade, a Lp atuaria estimulando a liberação 

fisiológica de citocinas pró-inflamatórias. Porém, quando existe uma alteração 

destes processos, existe uma proliferação linfocitária anormal com uma redução na 

capacidade funcional dos linfócitos, devido ao papel modulador que a Lp possui  na 

ativação dos mesmos (MARTI; MARCOS; MARTINEZ, 2001). 

Esta susceptibilidade aumentada à infecções, característica nos 

indivíduos obesos, ocorre mediante o aumento dos níveis circulantes de vários 

marcadores inflamatórios, como as citocinas pró-inflamatórias e as proteínas de fase 

aguda; estes marcadores incluem por exemplo IL-6, TNF-α, CRP. 

O estudo de Bullo et al. (2003) baseou-se em determinar as ligações 

entre o TNF-α, a expressão de Lp no TA, o baixo grau de inflamação sistêmica para 

determinar a relação entre a inflamação e o grau de adiposidade e suas morbidades 

em indivíduos obesos onde se destacou uma relação positiva da expressão de Lp e 

TNF-α no TA, com os níveis de CRP e IL-6 no soro. Os dados deste estudo 

sugeriram que o TNF-α e a Lp estejam muito expressos na obesidade e podem 

induzir uma maior produção de IL-6 e, portanto, da CRP e outros marcadores de 

fase aguda da resposta imune, enquanto por outro lado ainda, a ação saciadora 

(psicotrópica) da Lp sobre o hipotálamo, esteja inibida por uma down-regulation da 

proteína recpetora da Lp nesse tecido. 

Além disso, vários estudos demonstraram que a concentração de CRP 

em adultos está associada positivamente com valores de IMC e circunferência da 

cintura. Sabe-se que a CRP, além de ser um bom preditor de risco cardiovascular, 

constitui um potencial mediador da inflamação nas lesões ateroscleróticas (SILVA et 

al., 2010). 

Visser et al. (2001) observaram que crianças com excesso de peso, 

quando comparadas às eutróficas, apresentaram maiores concentrações de CRP, 

além de apresentarem um risco sete vezes maior de terem síndrome metabólica na 

fase adulta, caso se tornem obesas.  

Por essas razões, a CRP é o marcador mais utilizado nos estudos, 

desempenhando papel importante na ativação da via clássica do sistema de 

complemento. Sua utilização vem se tornando mais considerável, em virtude da sua 
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comprovada ação como marcador da resposta vascular inflamatória (GERALDO; 

ALFENAS, 2008). 

A resposta imunológica frente às agressões agudas e crônicas na 

obesidade está afetada devido às alterações de concentrações de mediadores 

inflamatórios, de populações linfocitárias, de células fagocitárias, de células 

apresentadoras de antígenos. Portanto, a suscetibilidade de adquirir infecções, a 

capacidade de combatê-las, a prevalência de desenvolver doenças auto-imunes e 

desenvolver doenças crônicas inflamatórias, são elevadas nos indivíduos obesos. 
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1.2 ATIVIDADE FÍSICA E OBESIDADE  

 

 

1.2.1 Atividade física, taxa metabólica basal e obesidade 

 

 

O exercício físico exerce papel fundamental no tratamento da 

obesidade, uma vez que aumenta o gasto calórico mantendo-o elevado após o 

exercício por algumas horas, dependendo da atividade física estabelecida. Além 

disso, o exercício físico previne a redução de MM que pode ocorrer pela 

implementação da dieta hipocalórica, além de aumentar a capacidade aeróbia, a 

força e a resistência muscular localizada (MEIRELLES; GOMES, 2004). 

As evidências de que o baixo nível de atividade física é fator decisivo 

no desenvolvimento de doenças degenerativas sustentam o efeito positivo de um 

estilo de vida ativo e ou envolvimento dos indivíduos em programas de atividade 

física, como parte fundamental dos programas mundiais de promoção da saúde 

(MATSUDO; MATSUDO; NETO, 2000). 

Nessa perspectiva, o interesse em conceitos como “atividade física”, 

“estilo de vida” e “qualidade de vida” vem adquirindo relevância, ensejando a 

produção de trabalhos científicos que destaquem os benefícios da atividade física e 

de se aumentar o envolvimento com atividades que resultem em gasto energético 

acima do repouso, tornando os indivíduos mais ativos. Neste cenário, entende-se 

que o incremento do nível de atividade física constitui um fator fundamental de 

melhoria da saúde pública (ASSUMPÇÃO; MORAIS; FONTOURA, 2002). 

Matsudo, Matsudo e Neto, (2001) afirmam que os principais benefícios 

à saúde, advindos da prática de atividade física, referem-se aos aspectos 

antropométricos, neuromusculares, metabólicos e psicológicos. Os efeitos 

metabólicos apontados são o aumento do volume sistólico, da potência aeróbica e 

da ventilação pulmonar, a melhora do perfil lipídico, a diminuição da pressão arterial, 

a melhora da sensibilidade à insulina e a diminuição da freqüência cardíaca em 

repouso e no trabalho submáximo. Com relação aos efeitos antropométricos e 

neuromusculares ocorrem a diminuição da gordura corporal, o incremento da força e 

da massa muscular, da densidade óssea e da flexibilidade.  
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Outros estudos como o de Foureaux, Pinto e Dâmaso (2006), apontam 

para o aumento do gasto energético total proporcionado pela atividade contra-

resistência , através do próprio custo energético de sua execução, e durante o 

período de recuperação através do consumo excessivo de oxigênio após o exercício 

- excess posterxercise oxygen consumption (EPOC).  

O gasto energético total é composto por três componentes: TMR, ETA 

e GAF. A atividade física é o componente mais variável correspondendo ao gasto 

energético necessário à atividade muscular esquelética. Em sedentários, representa 

aproximadamente 15% do gasto energético total, enquanto em indivíduos 

fisicamente ativos, pode chegar a compreender 30% (ASTRAND; RODAHL, 1970). A 

atividade física pode causar aumento do GET de forma aguda, através do próprio 

custo energético da realização dos exercícios e durante a fase de recuperação, ou 

de forma crônica, através de alterações na TMR (FOUREAUX; PINTO; DÂMASO, 

2006). 

A compreensão dos fatores que influenciam o balanço energético é de 

fundamental importância para o entendimento da regulação da massa corporal. O 

balanço energético é determinado de um lado pelo consumo e de outro pelo 

dispêndio de energia. Quando em desequilíbrio, tais fatores podem levar a um 

acúmulo ou redução excessivos de energia armazenada endogenamente como 

gordura corporal. Mais freqüentemente, entretanto, a obesidade é o resultado mais 

comum do desequilíbrio entre ingestão e gasto energético (MEIRELLES; GOMES, 

2004).  

Do ponto de vista epidemiológico, o gasto energético diário representa 

uma das mais importantes variáveis relacionadas à obesidade e demais doenças 

crônico degenerativas (NETO; SILVA; FARINATTI, 2009). Nesse contexto, o 

aumento do GET promovido pela atividade física parece ser, de acordo com a 

literatura, uma eficiente ferramenta na otimização da perda de peso. 

O componente mais variável do GET é o gasto energético com 

atividade física (GAF). Voluntariamente ele pode ser aumentado através da prática 

de exercícios físicos, o que auxilia na produção de um balanço energético negativo 

quando a ingestão alimentar também é controlada (MEIRELLES; GOMES, 2004). 

Hauser, Benetti e Rebelo (2004) descrevem que o exercício físico 

requer um considerável ajuste metabólico para aumentar o suprimento de oxigênio e 
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combustível na realização do trabalho muscular causando, dessa forma, aumentos 

significativos de energia acima dos valores de repouso. Citam também prováveis 

mecanismos através dos quais o exercício pode auxiliar na perda e manutenção do 

peso. Alguns deles seriam o aumento do gasto diário de energia, a redução do 

apetite, o aumento da TMR, o aumento da MM, o aumento do ETA, a elevação do 

consumo de oxigênio, a otimização dos índices de mobilização e utilização de 

gordura, bem como uma sensação de auto-suficiência e bem-estar. 

Foureaux, Pinto e Dâmaso (2006) apresentam um diagrama 

esquemático sobre a função do exercício regular na manutenção e redução 

ponderal, descrito na figura 2. 

 

 

Figura 2 - A função do exercício regular na manutenção e redução ponderal 
Fonte : Foureaux, Pinto e Dâmaso (2006)  
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A atividade física pode causar um efeito duplo, por meio de mudanças 

fisiológicas agudas e crônicas: na primeira condição encontram-se o gasto 

energético do exercício e da fase de recuperação e na segunda encontra-se a TMR.  

No que diz respeito ao efeito agudo, está bem estabelecido que após o 

término do exercício, o consumo de O2 não retorna aos valores de repouso 

imediatamente. Essa demanda energética durante o período de recuperação após o 

exercício é conhecida como EPOC (GAESSER; BROOKS, 1984). 

Foureaux, Pinto e Dâmaso (2006) apontam um componente rápido  e 

um componente prolongado do EPOC. Embora a causa precisa dessas respostas 

não esteja bem esclarecida, é provável sua relação com a ressíntese de ATP/CP 

(fosfocreatina), redistribuição comportamental dos íons, remoção do lactato, 

restauração do dano tecidual, restauração da freqüência cardíaca (FC) e da 

temperatura corporal, no caso do componente rápido. Durante o componente 

prolongado, esses processos podem incluir o ciclo de Krebs com maior utilização de 

ácidos graxos livres, efeitos de hormônios, como o cortisol, insulina, hormônio 

adreno-corticotrófico (ACTH), hormônios da tireóide e hormônio do crescimento 

(GH), ressíntese de hemoglobina e mioglobina, aumento da atividade simpática, 

aumento da respiração mitocondrial pelo aumento da concentração de norepinefrina, 

ressíntese de glicogênio, aumento da temperatura. 

Vários trabalhos como o de Bahr et al.(1987) têm analisado a 

contribuição do EPOC em programas de emagrecimento, visto que os processos 

desencadeados por ele em busca da homeostase fisiológica resultam em um BE 

diário negativo entre consumo e gasto energético. Corroborando com esses achados 

dos, Foureaux, Pinto e Dâmaso (2006) relataram que a magnitude do metabolismo 

elevado durante a recuperação tem implicação importante na prescrição de 

programas de redução ponderal. 

Meirelles e Gomes (2004) descrevem a relação da redução ponderal 

de peso às alterações crônicas da atividade física sobre a TMR. Os autores definem 

a TMR como o gasto energético necessário à manutenção dos processos 

fisiológicos no estado pós-absortivo, chegando a compreender até 60-70% do gasto 

energético total dependendo do nível de atividade física. Passíveis de modificação, 
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diversos fatores como hora do dia, temperatura, ingestão de alimentos, ingestão de 

cafeína (e psicotrópicos), tipo de exercício e estresse podem influenciar a TMR. Foi 

observado também a diminuição da TMR com a idade e redução da massa corporal, 

considerando a diminuição da MM e da atividade do sistema nervoso simpático. 

Osterberg e Melby (2000) verificaram, com relação aos efeitos agudos, 

que o exercício resistido aumenta a TMR por 16 horas após o exercício em 

aproximadamente 4,2%, sugerindo aumento de aproximadamente 50kcal /dia na 

TMR com o exercício físico. Melby et al.(1993) apontaram que a TMR na manhã 

seguinte após um exercício resistido foi 4,7% maior que o mensurado na manhã 

antes do exercício.  

Contudo, deve-se ressaltar que os dados sobre os efeitos do 

treinamento em longo prazo sobre a TMR são contraditórios. A literatura aponta que 

a periodização de um treinamento que possa maximizar tanto o EPOC quanto a 

TMR podem ser importantes fatores para o emagrecimento e, embora o custo 

energético dessas variáveis em uma sessão de exercício se mostre pequeno, em 

longo prazo poderá ser bastante significativo. 

 

1.2.2 Atividade física e citocinas inflamatórias 

 

 

A imunologia do exercício é considerada uma área relativamente nova 

de pesquisa, apesar dos primeiros achados científicos constarem há cerca de um 

século com estudos investigando os efeitos do exercício sobre as infecções e as 

mudanças nas células sanguíneas periféricas.  

Junior (2004) comprova que a prática de exercício regular confere 

proteção contra a maioria das causas de mortalidade. A proteção é particularmente 

eficaz contra a aterosclerose, o diabetes tipo 2, o câncer de cólon e mama, a 

coronariopatia, a insuficiência cardíaca e a doença pulmonar obstrutiva crônica. 

Durante o exercício a IL-6 (também produzida pelos adipócitos) é 

produzida pelas fibras musculares através de uma via independente do TNF-α. A IL-

6 muscular estimula o aparecimento na circulação de outras citocinas 

antiinflamatórias , tais como a IL-1ra e a IL-10 (hematócrito)  e inibe a produção da 

TNF- α que é uma citocina proinflamatória, como já discutido anteriormente . A IL-6 
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muscular também promove a estimulação da lipólise e a queima das gorduras por 

oxidação (PEDERSEN et al., 2004). 

A IL-6 muscular é uma molécula de sinalização intercelular, 

tradicionalmente associada com o controle e a coordenação de respostas imunes, 

sendo primeiramente secretada pelos macrófagos e linfócitos em resposta à lesão 

ou infecção (PEDERSEN; TOFT, 2000). No músculo esquelético, a elevação de 

citocinas pró-inflamatórias, como a IL-6, está associada à incidência de lesão no 

tecido muscular induzida por atividades de alta intensidade ou ações excêntricas 

(KELLER, 2001). A Il-6 plasmática durante o exercício aumenta com a intensidade e 

duração da atividade (OSTROWSKI et al.,1999). Contudo, nesse caso não parece 

exercer função inflamatória em outros tecidos. 

Foi recentemente demonstrado que a IL-6 pode ser considerada como 

um “fator do exercício”. Esta citocina, que é produzida e liberada no músculo 

esquelético em resposta ao exercício físico intenso, exerce seus efeitos em outros 

órgãos do corpo e compõe um grupo maior de elementos denominadas miocinas.  A 

IL-6 mostrou ter participação no controle de vias metabólicas durante o exercício 

(PEDERSEN et al., 2003). 

Possivelmente as miocinas sejam responsáveis pela diminuição do 

processo inflamatório subclínico desencadeado pela obesidade, processo esse 

intermediário de inúmeras doenças (PEDERSEN et al., 2003). 

O aumento da IL-6 com o exercício é exponencial e está relacionado 

com a intensidade, duração, MM recrutada e capacidade de ‘endurance’ do exercício 

(FEBBRAIO, 2003; PEDERSEN; TOFT, 2000; PEDERSEN et al.,2003). 

Petersen e Pedersen (2005) sugerem que, o exercício regular induz a 

supressão do TNF-alfa, conferindo, portanto, proteção contra a resistência à insulina 

provocada por esta citocina. 

 

 

1.2.3 Atividade física e resposta inflamatória   

 

 

O comportamento sedentário muitas vezes é um fator que contribui 

para o desenvolvimento de obesidade.  Por outro lado, indivíduos obesos são menos 
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propensos a exercícios. Além disso, sedentarismo e obesidade são fatores de risco 

independentes para muitas doenças crônicas (ASSUMPÇÃO; MORAIS; 

FONTOURA, 2002).  

O efeito crônico proporcionado pelo treinamento físico, de qualquer 

natureza, promove uma diminuição do status inflamatório local e sistêmico, com 

atenuação na produção e secreção das proteínas de fase aguda, especialmente a 

CRP, maior produção e secreção de citocinas com função antiinflamatória (em 

destaque a IL-6) e melhora do poder antioxidante das células (SILVA; OLIVEIRA, 

2009) 

Os efeitos antiinflamatórios da IL-6 são verificados pelo fato desta 

citocina estimular a produção de IL-1ra , de IL-10 e de cortisol em humanos e inibir a 

produção de TNF-α e de IL-1 (STEENSBERG, 2002).  

O aparecimento da IL-10 e da IL-1ra na circulação durante o exercício 

também contribui para os efeitos antiinflamatórios do exercício.  A IL-10 inibe a 

produção de IL-1alfa , IL-1beta e de TNF-α assim como a produção de IL-8 e da 

proteína-alfa derivada do macrófago ativado.  

Fallon, Fallon e Boston (2001) e Mattusch (2000) mostraram que a 

atividade física regular reduz os níveis séricos da CRP, reforçando desta forma que o 

treinamento regular funciona como um agente supressor da inflamação crônica 

subclínica. 

De acordo com os mecanismos discutidos acima, pode-se prever uma 

interação negativa entre a falta de exercício e obesidade.  A obesidade tem sido 

fortemente associada com a expressão de uma resposta pró-inflamatória da 

expressão gênica, incluindo TNF α, IL-1 e IL-6.  

Além disso, um papel funcional do TNF alfa e outras adipocinas foi 

mostrado na resistência à insulina de obesos. Supondo que há um limite quantitativo 

de citocinas exigida para a instalação crônica e sistêmica de patologias, o 

sedentarismo combinado com a obesidade aumentam a probabilidade do 

aparecimento de qualquer doença específica em relação aos níveis sistêmicos de 

moléculas pró-inflamatórias.  
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1.3 O MÉTODO PILATES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO E SAÚDE 

HUMANA  

 

 

Há algum tempo, vem sendo gestada uma nova forma de pensar e agir 

em saúde, ampliando este conceito a um estado completo de bem-estar físico, 

mental e social. Essa nova visão, dominante no campo da Promoção da Saúde é 

oportuna e necessária ao momento atual, pois identifica a ineficiência do modelo 

biomédico, assistencialista e curativo de atenção à saúde (BYDLOWSKI; 

WESTPHAL; PEREIRA, 2004). 

Nessa perspectiva, o aprofundamento em conceitos como atividade 

física, estilo de vida e qualidade de vida adquirem relevância, consolidando um 

movimento no sentido de valorizar ações individuais que possam contribuir para a 

melhoria do bem-estar do indivíduo por meio do incremento do nível de atividade 

física habitual da população (ASSUMPÇÃO; MORAIS e FONTOURA, 2002) 

Inúmeros programas de treinamento vêm sendo elaborados, 

fundamentados na proposta de melhores padrões de saúde e qualidade de vida 

através da exploração de potencialidades corporais. Neste contexto, Assumpção 

Morais e Fontoura (2002), apontam que o baixo nível de atividade física é fator 

decisivo no desenvolvimento de doenças degenerativas afetando negativamente  a 

saúde pública. 

Num panorama contemporâneo, o relação da atividade física à saúde 

supera a tradicional perspectiva do “fitness”, despertando um novo conceito de 

exercício saudável. Neste discurso, Matsudo, Matsudo e Neto (2001) descrevem 

benefícios antropométricos, neuromusculares, metabólicos e psicológicos 

destacando melhorias da auto-estima, do auto-conceito, da imagem corporal, das 

funções cognitivas e de socialização, além da diminuição do estresse, ansiedade e 

do consumo de medicamentos. 

Tais afirmações justificam a crescente investigação sobre o método 

Pilates de condicionamento físico, que por sua abordagem globalística e integral do 

exercício físico, conquista adeptos e desperta as mais variadas áreas do saber. 
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Originalmente desenvolvido pelo alemão Joseph Hubertus Pilates 

(1880 -1967), durante a primeira guerra mundial, o método foi introduzido nos EUA 

em 1923. Tem como base um conceito denominado de contrologia, definido como 

controle consciente de todos os movimentos musculares do corpo (KOLYNIAK; 

CAVALCANTI; AOKI 2004). Praticado inicialmente por dançarinos e atletas, a 

técnica tornou-se uma escolha popular entre indivíduos em busca de 

condicionamento físico e reequilíbrio postural (BERTOLLA et al., 2007). 

Autores como Blum (2002) apontam que o referido método, além de 

eficiente forma de treinamento físico, pode prevenir lesões e aliviar dores crônicas 

pelo incremento de força e flexibilidade muscular, resultando em melhora postural, 

controle, consciência e percepção do movimento. 

Segundo Pires e Sá (2005),  a idealização e elaboração desse sistema 

de exercícios origina-se na constante busca de seu criador pela superação de suas 

limitações físicas, vivenciadas desde a infância. A fragilidade do estado de saúde de 

Joseph Pilates o impulsionou na investigação de assuntos como anatomia, fisiologia 

humana e fundamentos de medicina oriental, dedicando-se também  à prática de 

diferentes terapias corporais (ginástica, mergulho, esqui, yoga, meditação, 

fisiculturismo) em busca de um corpo forte e saudável.  

Caldwell et al. (2009) acrescentam que o conceito original desenvolvido 

por Joseph combinava filosofias, princípios e técnicas de movimento orientais, tais 

como yoga e meditação,  e ocidentais como a fisicalidade da ginástica,  artes 

marciais, dança e outros esportes. 

Os efeitos do treinamento Pilates sobre as características 

biomecânicas têm sido apontado em vários estudos, a maioria com foco na coluna e  

alinhamento de membros inferiores. Emery et al, (2010) apontam importantes  

melhorias advindas da aplicação do método, principalmente na postura dinâmica, 

resistência muscular abdominal e flexibilidade posterior do tronco.  

Referem um cunho irrefutável de individualidade do método que, por não utilizar  

exercícios padronizados reutilizáveis de sujeito para sujeito, alteram radicalmente os 

planos comuns de exercícios. 

Caracteriza-se por uma técnica dinâmica, que visa ganhos em força e 

flexibilidade muscular em variados graus de dificuldade, permitindo a evolução do 

indivíduo praticante na medida que se aperfeiçoa. O alcance da posição de máximo 
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esforço e eficiência do exercício é conseqüência de seis princípios preconizados 

pelo método: centralização, concentração, controle, precisão, respiração e fluxo 

(SACCO et al., 2005). 

O princípio da centralização é considerado o foco do método Pilates. 

Refere-se ao conceito de que todos os movimentos do corpo emanam do centro 

denominado por Joseph de power house (ou centro de força). Referia-se a esta 

região como a potência do corpo, preconizando seu reforço e estabilização como 

principal objetivo da técnica (MUSCOLINO; CIPRIANI, 2004). 

Silva e Mannrich (2009) declaram que o centro de força incorpora todo 

o tronco e a região pélvica. Muscolino e Cipriani (2004) detalham os principais 

músculos que compõem tal núcleo: músculos abdominais anteriores (especialmente 

transverso do abdomen e oblíquo interno), abdominais posteriores ou extensores do 

tronco (especialmente quadrado lombar e multífidos), extensores e flexores do 

quadril e músculos perineais. 

O treinamento de Pilates® pretende melhorar a flexibilidade geral do 

corpo e busca a saúde através do fortalecimento do “centro de força” (BERTOLLA, 

et al.,2007). 

De acordo com Araújo et al. (2010), a estabilidade corporal 

proporcionada pelo método é incrementada  pela conjugação da mecânica 

ventilatória com padrões de movimento.Os movimentos são realizados na fase 

expiratória da respiração, simultaneamente à contração do transverso abdominal, 

dos multífidos e dos músculos do assoalho pélvico, mantendo o alinhamento 

vertebral pela constante exigência do “centro” em toda a sequência de exercícios 

(SILVA; MANNRICH, 2009). 

Gallagher e Kryzanowska (2000)  reconhecem que a abordagem 

mente-corpo está elucidada pelos princípios do método. Além do esquema de 

condicionamento corporal, o método abrange uma completa coordenação mental, 

essencial para o desenvolvimento harmônico e equilibrado do indivíduo. Configura-

se pela tentativa do controle dos músculos envolvidos nos movimentos da forma 

mais consciente possível, o que nomeou o método de “A Arte da Contrologia”. 

A eficiência do método, descrita por  Rodrigues et al. (2010), reside 

principalmente na conjugação de recursos como a gravidade, imposta pela 

resistênca do peso corporal e a resistência oferecida por molas, tanto para resistir ou 
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assistir a execução do movimento. Dessa maneira, os exercícios propostos são 

agrupados em duas distintas categorias : os realizados no solo (mat pilates) e os 

realizados em diferenciados  aparelhos que, através do auxílio de molas, 

determinam sobrecarga à estrutura musculoesquelética. 

O treinamento físico deve ser considerado como uma das ferramentas 

mais importantes na prevenção e tratamento da obesidade. Durante muitos anos se 

acreditou que os exercícios mais aconselhados fossem os aeróbicos, com 

intensidade moderada, por consumirem gordura durante suas fases agudas de 

execução. Porém sabe-se hoje que os esforços anaeróbios, geradores de débito de 

O2 (EPOC) contribuem de maneira inigualável ao tratamento do obeso, elevando por 

muitas horas após seu término a atividade metabólica de repouso, contribuindo 

significativamente para a perda peso (PORTO et al.,2000).  

Embora esteja bem documentado na literatura seu incremento nas 

correções posturais e na capacidade funcional dos indivíduos, é importante a 

averiguação do impacto do método Pilates na obesidade e aptidão física de 

indivíduos obesos, com vistas a uma nova proposta de intervenção nesta grave e 

epidêmica patologia. 

 

 

1.4 FUNCIONALIDADE E CONDICIONAMENTO FÍSICO COMO ESTRATÉGIA 

PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE NA OBESIDADE, 

 

 

A associação entre atividade física e obesidade se deu a partir de 

estudos transversais como o de Guedes et al. (2001)  revelaram uma relação 

inversa entre o Índice de Massa Corporal e atividade física, indicando que indivíduos 

com sobrepeso ou obesos eram menos ativos que a contraparte. Esta relação 

também se evidenciou em outro estudo em que atletas que deixaram o esporte 

ganharam peso (WHO, 2000). 

A relação de sedentarismo e obesidade não parece ser direta, de 

causa e efeito, já que é difícil saber se obesos são menos ativos por causa da 

obesidade ou se o nível menor de atividade física é que causou a obesidade.  “A 

tendência secular na prevalência aumentada de obesidade parece estar paralela à 
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redução na atividade física e a escalada do comportamento sedentário” (WHO/FAO, 

2003).  

Assim, o estímulo à atividade física passou a ser um fator chave nas 

estratégias públicas no contexto das doenças crônico-degenerativas, uma vez que é 

o fator mais exequível de ser modificado, em contraponto aos fatores biológicos, 

ambientais e econômicos (HATZIANDREU et al., 1988).  

De acordo com Lira, Silva e Araújo (2000), a prevalente característica 

de baixos níveis de atividade física em pessoas com sobrepeso e obesidade, pode 

adicionar riscos à saúde. Nesse sentido, o compromisso do indivíduo em recuperar 

um comportamento ativo se torna prioritário não só como meio de se prevenir as 

DCNT e controlar os fatores de risco associados a estas, mas também passa a ser 

importante sob a ótica dos gastos públicos com os serviços de saúde.  

Indivíduos com sobrepeso apresentam desempenhos relativamente 

limitados na realização de tarefas simples do dia-a-dia, embora esse aspecto não 

tenha sido ainda contemplado formalmente em estudos científicos (DARDENNE, 

2004). 

Silva et al. (2007) apontam  como consequência da inatividade física 

dos obesos a diminuição da capacidade aeróbia,  força muscular, flexibilidade, 

agilidade e coordenação e do tempo de reação e de movimento. Tal redução produz, 

obrigatoriamente, uma diminuição da tolerância ao esforço físico, o que compromete 

drasticamente a capacidade funcional.  

O conceito de capacidade funcional surge como um novo paradigma de 

saúde o qual expressa, dentre outros fatores, níveis de autonomia e independência. 

Um dos aspectos importantes na avaliação da capacidade funcional é a capacidade 

para realização das Atividades da Vida Diária (AVDs) e sua implicação na qualidade 

de vida dos indivíduos (ROSA et al., 2003). 

A perda dessa capacidade está associada à predição de fragilidade, 

dependência, institucionalização, risco aumentado de quedas, morte e problemas de 

mobilidade, trazendo complicações ao longo do tempo e gerando cuidados de longa 

permanência e alto custo (SILVA et al., 2007). 

Diversos estudos investigam o impacto negativo da obesidade na 

qualidade de vida e capacidade funcional dos indivíduos. RASO (2002) aponta para 
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a relação direta da adiposidade corporal com a prevalência de inúmeras doenças 

além de reconhecê-la como característica multifatorial da incapacidade funcional.  

O aumento do peso corporal desencadeia uma série de alterações 

posturais levando o acometimento da estrutura ósteo-músculo-articular do corpo, na 

medida em que atingem diretamente o veículo das recomendações para o controle 

dos fatores de risco relacionados ao sedentarismo. As Afecções Músculo-

Esqueléticas (AME) são oriundas da sobrecarga mecânica sobre os tecidos 

corporais, podendo ser instaladas tanto por exercícios inadequados, ou repetitivos, 

como pela recepção contínua de cargas compressivas como é o caso do obeso. Nos 

países desenvolvidos, as AME são tidas como o grupo de doenças que mais 

ocasionam dor e incapacidade funcional. (DARDENNE, 2004). 

 De um modo geral, as AME se caracterizam por processos 

inflamatórios e degenerativos, agudos ou crônicos das estruturas articulares 

(cartilagem, tecido sinovial, cápsula, ligamentos e discos) e do tecido mole 

(músculos, tendões, fáscia) (MS, 1989). 

Apesar de não apresentar um prognóstico fatal, tais agravos geram um 

custo socioeconômico importante aos sistemas de saúde, na medida que 

incapacitam os indivíduos para a prática regular de atividades físicas dificultando as 

ações no combate à obesidade e ao sedentarismo (WHO, 2004). 

O excesso de peso e sua consequente adaptação biomecânica são 

fatores causativos de AME repercutindo substancialmente na capacidade funcional 

dos indivíduos (SHARMA, 2001). 

Nesse sentido, ressalta-se a particularidade da estática do obeso. A 

postura corporal do obeso se organiza de tal forma a atenuar o efeito amplificado 

das forças mecânicas sobre as articulações. O centro de gravidade encontra-se 

desviado anteriormente pelo aumento do volume abdominal, levando a uma 

adaptação da pelve e dos membros inferiores a esse aumento ponderal de peso. 

Dentre as principais conseqüências, HALL (2000) destaca a rotação anterior da 

pelve (anteversão), rotação interna do fêmur e externa da tíbia, desvio lateral da 

patela seguida de uma pronação excessiva da articulação subtalar. 

Tal desequilíbrio ligamentar acarreta alterações axiais, tais como o 

valgo de joelho e o varo de pernas. Para diminuir o impacto do momentum de força 

em adução recebida pelo joelho na deambulação, o obeso afasta os pés pela 
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abdução do antepé e pernas para atenuar a carga recebida pela superfície interna 

da articulação, evitando assim, o desgaste excessivo nesta parte do platô tibial 

(FELSON; CHAISSON, 1997).  

A figura 3 mostra que no indivíduo obeso os membros inferiores se 

adaptam em uma posição que possibilita que os joelhos e os pés absorvam o peso 

com menor estresse mecânico. Entretanto, essa adaptação termina por aumentar a 

lassidão ligamentar e o trabalho dos músculos que se inserem na articulação do 

joelho, fatores estes, intimamente associados ao processo de desgaste em áreas 

específicas da superfície cartilaginosa (FELSON et al., 2000). 

 

 
Figura 3- O valgo de joelho e 
abdução da tíbia na postura do 
obeso 
Fonte : Felson et al. (2000) 

 

 

A abordagem das AME no cenário das doenças crônico-degenerativas 

se torna essencial. Nesse contexto, a aproximação das AME pelo viés biomecânico 

permite o entendimento do fenômeno patológico pela identificação de aspectos 

singulares ao corpo em movimento na medida em que a própria ação motora poderá 

vir a se tornar um fator de risco. A incorporação da dimensão biomecânica do corpo 

na investigação das AME pode ser o caminho que levará ao controle de sua 

incidência no âmbito geral, preventivo e terapêutico (PETERSON; RENSTROM, 

1986) 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Verificar os efeitos de um programa de exercícios do método Pilates na 

promoção do estado geral de saúde de mulheres obesas a partir da modulação de 

parâmetros inflamatórios, metabólicos e funcionais.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Analisar pré e pós a aplicação do programa de exercícios: 

 

- Os indicadores de capacidade funcional (testes de força e 

flexibilidade), com vistas à melhora de sua aptidão física. 

 

- O perfil imune-inflamatório (comportamento das concentrações 

plasmáticas de  IL- 6 e CRP); 

 

- O comportamento da taxa metabólica de repouso (TMR) e seu 

impacto sobre a redução da gordura corporal; 
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3  MATERIAL E MÉTODOS  

  

 

3.1 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES E ASPECTOS ÉTICOS  

 

 

Foram inscritas para o estudo de abordagem quantitativa e 

procedimento experimental 20 mulheres com idades variando entre 29 e 57 anos 

(média de 43,5 anos) classificadas como obesas ou com sobrepeso (para minimizar 

a margem de erro na faixa limite de classificação foi adotado como critério de 

seleção o IMC ≥ 27 Kg/m2), residentes em um município de MG situado à 110 Km 

de Belo Horizonte, no centro- sul do estado. Com uma perda amostral de 20%, o 

estudo foi concluído com 16 mulheres.  

As sujeitas da amostra foram selecionadas aleatoriamente, por 

aceitação voluntária, após convite realizado pelos pesquisadores por edital público 

de convocação, veiculado em rede de televisão local 45 dias antes do início do 

estudo. A interessada em participar do estudo foi devidamente esclarecida sobre as 

condições da pesquisa através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) o qual continha explicações detalhadas e claras sobre o objetivo e 

procedimentos da pesquisa (APENDICE A).  Foram ainda assegurados o total sigilo 

e anonimato de suas informações pessoais e resultados obtidos, bem como a 

liberdade de recusa em participar ou retirar o consentimento fornecido em qualquer 

fase do processo, sem qualquer constrangimento para tal. 

Os procedimentos do estudo seguiram rigorosamente as precípuas 

éticas e técnicas da resolução CNS 196/96 (BRASIL, 1996), parte integrante da 

Regulamentação do Sistema Único de Saúde (REG SUS) 2008, certificando que a 

pesquisa em questão não oferece riscos físicos nem morais a seus participantes.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local, sob 

protocolo n 0051/11(ANEXO A).  
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3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO  

 

 

INCLUSÃO: 

 

- Indivíduos do sexo feminino; 

- Maiores de 21 anos; 

- Possuir IMC maior ou igual a 27 kg/m²; 

- Apresentação de atestado médico para liberação ao esforço;  

- Serem fisicamente independentes; 

- Oferecerem disponibilidade para o treinamento. 

 

EXCLUSÃO: 

 

-  Impedimento social ou religioso para obtenção de amostras 

biológicas com ou sem captação invasiva. 

- Falta de adesão ao programa de exercícios. 

 

 

3.3 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E INSTRUMENTAÇÃO  

 

 

O estudo foi desenvolvido nas instalações da CORPUS STÚDIO LTDA 

- ME,  entre os meses de julho e agosto de 2011. O grupo selecionado foi submetido 

a uma bateria de avaliações pré e pós a aplicação do protocolo de treinamento, para 

posterior análise pareada dos dados, sendo portanto, o conjunto de dados pré 

considerados controle pareado. A bateria de avaliações incluiu avaliação 

antropométrica (análise de indicadores de adiposidade corporal), coleta de sangue 

(análise de indicadores inflamatórios), avaliação da Taxa Metabólica de Repouso 
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(TRM) e análise da aptidão física (testes de força, resistência e flexibilidade 

muscular).  

As avaliações (com exceção da coleta e análises sanguíneas) foram 

realizadas no setor de avaliação física da CORPUS STÚDIO LTDA - ME, 

devidamente equipada para todos os procedimentos. Ocorreram em duas etapas de 

uma semana cada, de segunda a sexta-feira, sempre entre 7 e 10 horas da manhã 

sendo a primeira etapa na semana exatamente anterior ao início do programa de 

exercícios e a segunda e ultima etapa durante a semana imediatamente 

subseqüente  ao final do referido programa. 

 

 

3.3.1  Avaliação antropométrica  

 

3.3.1.1 Massa Corporal 

 

Para mensuração da massa corporal foi utilizada uma balança da 

marca WELMY® com precisão de 100 gramas (g). As medidas de massa corporal 

foram realizadas com o participante descalço e trajando mínimas vestimentas.O  

avaliado foi posicionado de frente sobre a plataforma da balança previamente 

travada, quando então, o cilindro de quilogramas (kg) foi posicionado pela avaliadora 

na dezena ou centena de kg presumível, relatada pelo avaliado; posteriormente a 

balança foi destravada e o cilindro de gramas era posicionado até que o prumo da 

balança encontrasse equilíbrio, sendo registrado na ficha de avaliação 

antropométrica o valor obtido. 

 

 

3.3.1.2 Estatura 

 

 

O instrumento para medida de estatura foi estadiômetro com precisão 

de 1 centímetro (cm) acoplado a uma balança de marca WELMY®. O participante 

era posicionado sobre a plataforma da balança descalço e de costas para o 

estadiômetro quando era solicitada a manutenção da cabeça paralela ao solo (plano 
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de Frankfurt) e apnéia respiratória. O estadiômetro era posicionado e travado pela 

avaliadora no vértex da cabeça do avaliado, registrando-se a medida da estatura em 

metros na ficha de avaliação antropométrica. 

 

3.3.1.3 Índice de massa corporal (IMC) 

 

Para o estudo utilizou-se o IMC (Índice de Massa Corporal) como 

método avaliativo do nível de gordura corporal, por ser um preditor internacional de 

obesidade adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Este índice é 

calculado dividindo a massa corporal (em kg) pelo quadrado altura (m2). Através da 

medida do IMC, pode-se classificar os indivíduos em diferentes graus de obesidade, 

conforme apresentado Quadro 3 (p. 18). 

 

 

3.4 ANÁLISE BIOQUÍMICA PLASMÁTICA 

 

 

Amostras de sangue de aproximadamente 5 mL foram obtidas por meio 

de punção venosa, com o participante em  jejum de 8 a 12 horas. A coleta e 

preparação da amostra sanguínea ocorreram no Laboratório Vida Ltda. e os 

processos foram executados por um profissional qualificado do estabelecimento. 

O material foi devidamente armazenado para posterior análise das 

concentrações plasmáticas de citocinas pró-inflamatórias como Interleucina 6 (IL-6) 

e proteína C-reativa (CRP). 

A análise da concentração plasmática de IL-6 foi realizada através do 

método de alta sensibilidade imunoensaio quimiluminescente. Para tal, foi utilizado o 

analisador automatizado da marca Simens® com o respectivo -Kit Emolate®.  

Já a CRP foi dosada pelo método de Aglutinação em Latex , realizado 

manualmente com  diluição em tubos por métodos de transferências e analisado por 

.meio de placas laboratoriais específicas com o Kit Analisa®. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organização_Mundial_da_Saúde
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3.5 ANÁLISE DO METABOLISMO ENERGÉTICO 

 

 

A análise do dispêndio energético diário ocorreu através da avaliação 

da TMR, realizada por meio da calorimetria indireta (CI) por gasimetria respiratória. 

Para isso, foi utilizado um analisador de gases respiratórios da marca MedGraphs® 

(NEIVA et al., 2010). Tal aparelho, denominado Unidade Metabólica, coleta 

amostras de gases (O2 e CO2) através de uma máscara fixada no rosto do voluntário 

e conectada à unidade, devidamente calibrado antes de cada teste. 

A CI é um método que determina as necessidades nutricionais a partir 

do consumo de oxigênio e da produção de gás carbônico, obtidos através do ar 

inspirado e expirado pelos pulmões (SCHNEIDER; MEYER, 2005). 

A denominação indireta indica que a produção de energia é calculada a 

partir dos equivalentes calóricos do oxigênio consumido e do gás carbônico 

produzido. Assim, calcula-se a quantidade total de energia produzida, utilizando o 

oxigênio consumido na utilização da oxidação dos substratos energéticos e o gás 

carbônico que é eliminado pela respiração. É um método prático para identificar a 

natureza e a quantidade dos substratos energéticos que estão sendo metabolizados 

pelo organismo (DIENER, 1998). 

As coletas e análises de gases respiratórios foram realizadas entre 7 e 

10  horas da manhã, tanto na fase pré quanto na fase pós- treinamento sendo 

avaliados quatro indivíduos por período. Os participantes compareceram no dia e na 

hora agendados; foi verificado o cumprimento das condições para a realização do 

protocolo para medição da TMR, condições estas que foram entregues por escrito  e 

explicadas a cada um dos participantes uma semana antes do início do teste, as 

quais incluíam: jejum prévio ao exame de 8 à 12 horas, em média 8 horas de sono 

na noite anterior à medição e manutenção das atividades cotidianas, evitando- se 

atividades físicas intensas na véspera, explicações estas detalhadas e claras sobre 

o objetivo da avaliação (APÊNDICE B). 

A TMR foi avaliada em sala tranqüila, com condições adequadas: 

temperatura ambiente controlada, baixa luminosidade e sem ruídos. 

Inicialmente, o teste era explicado ao voluntário, que permanecia 10 

min de pé e 20min deitado, em repouso, após a fixação de uma máscara no rosto, 
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conectada ao calorímetro. Todas as participantes foram orientadas a permanecer 

em silêncio absoluto, evitando a movimentação, sendo que não era permitido dormir. 

O consumo de oxigênio (VO2) e a produção de gás carbônico (VCO2) foram medidos 

durante 30 min.  

Para a conversão das leituras gasimétricas em valores calóricos e a 

estimativa da TMR, os valores médios de leitura da VO2 e VCO2, minuto à minuto 

foram posteriormente aplicados à equação de Weir (Produção de calor (kcal) = 3,9 x 

litros de O2 consumido + 1,1 x litros de CO2 produzido) para estimativa do custo 

energético a partir do R não protéico (WEIR, 1949). 

 

 

3.6 ANÁLISE DA APTIDÃO FÍSICA  

 

 

Com o intuito de averiguar níveis de força e flexibilidade de indivíduos 

com sobrepeso e obesos foram escolhidos quatro testes motores relacionados à 

realização de AVD’s e, consequentemente, à capacidade funcional dos indivíduos. 

Tais testes foram realizados logo após o término da avaliação metabólica e eram 

solicitados na seguinte ordem: força de braços; flexibilidade de tronco; teste de 

sentar e levantar da cadeira; teste de resistência abdominal.  

Não foram utilizados scores para os testes de aptidão física (exceto o 

teste de resistência abdominal) utilizando-se comparação absoluta entre os valores 

obtidos pré e pós teste. 

Os testes estão descrito detalhadamente a seguir: 

 

 

3.6.1 Teste de pico de força isométrica para Membros Superiores (MMSS) 

 

 

Este teste foi aplicado de acordo com Candeloro e Caromano (2007) 

e Kendall, Mccreary e Provance (1995). Avaliou a força muscular de MMSS, medida 

por meio de dinamometria, procedimento que mede o pico de força isométrica dos 

músculos responsáveis pelo movimento de preensão. Foram tomadas medidas de 
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ambas as mãos, com a realização de três movimentos, considerando o maior valor 

conseguido em cada mão. O aparelho utilizado foi da marca Raizmed®, modelo 

2000 plus. Os valores foram apresentados em Kilograma / Força (Kgf).  

 

 

3.6.2 Teste de flexibilidade de tronco 

 

 

A flexibilidade corporal foi avaliada pelo teste de Wells e Dillon, 

também denominado de teste de “sentar e alcançar” (sit-and-reach test). 

(BERTOLLA et al., 2007; PERTILE et al., 2011; SEKENDIZ et al., 2007; SIGNORI et 

al., 2008). Neste teste, o indivíduo é posicionado sentado ao solo sobre um 

colchonete, com os pés em total contato com a face anterior do banco Wells 

mantendo a extensão total de joelhos e flexão de quadril. (WELLS; DILLON, 1952). 

Após este posicionamento, os indivíduos eram orientados a mover o escalímetro do 

banco ao máximo que conseguissem, realizando uma flexão de tronco. O valor 

obtido para cada tentativa foi expresso em centímetros, considerando o maior valor 

observado de três medidas repetidas.  

 

 

3.6.3 Testes de sentar e levantar 

 

 

Este teste tem como objetivo avaliar a força e resistência de membros 

inferiores, citados por Pinto et al. (2008) e Rikli e Jones (2000). O sujeito sentado em 

uma cadeira sem braços, com 43cm de altura e braços cruzados na frente do tórax, 

deve ficar em pé e retornar para a posição inicial sentada o maior número de vezes, 

em 30 segundos. 
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3.6.4 Teste de resistência abdominal 

 

 

De acordo com Albino et al. (2010) este é um teste amplamente utilizado 

na literatura tendo como finalidade avaliar a resistência muscular abdominal.Neste 

teste, o avaliado deita-se em decúbito dorsal, com os joelhos flexionados e os pés 

distanciados na direção dos quadris e seguros pelo avaliador, enquanto os braços 

ficam estendidos na lateral do corpo. O avaliado eleva o tronco até 

aproximadamente 45 graus do solo e retorna a posição inicial o maior número de 

vezes, em 30 segundos. 

Os critérios de classificação da resistência muscular abdominal em 

mulheres utilizados estão apresentados nas tabelas 1. 

 
Tabela 1 - Critérios de classificação da resistência  muscular abdominal – mulheres 

CLASSIFICAÇÃO PARA MULHERES (número de repetições por minuto).

Idade Excelente Acima da 
Média 

Média Abaixo da 
Média 

Fraco 

15 – 19 + 42 36 a 41 32 a 35 27 a 31 - 26 
20 – 29 + 36 31 a 35 25 a 30 21 a 24 - 20 
30 – 39 + 29 24 a 28 20 a 23 15 a 19 - 14 
40 – 49 + 25 20 a 24 15 a 19 07 a 14 - 06 
50 – 59 + 19 12 a 18 05 a 11 03 a 04 - 02 
60 – 69 + 16 12 a 15 04 a 11 02 a 03 - 01 

Fonte: Pollock e Wilmore (1993). 
 

 

 

3.7      INSTRUMENTOS PARA REGISTROS DE DADOS 

 

 

Para registro e organização dos dados obtidos em cada avaliação realizada, foram 

empregadas planilhas de registro de dados, classificados por categorias e testes, 

apresentadas em APÊNDICE C. 
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3.8 PROTOCOLO DE TREINAMENTO  

 

 

O protocolo de exercícios relativos ao método Pilates foi realizado nas 

instalações da CORPUS STÚDIO LTDA - ME,  no setor de treinamento do método, 

devidamente equipado com área de solo e aparelhos específicos relacionados : 

REFORMER, CADEIRA, CADILLAC, BARREL: WALL UNIT. Foram também 

utilizados acessórios como bola suíça, caneleiras, halteres, thera-band.  

Foram selecionados 20 exercícios com grau básico de dificuldade levando 

em consideração o baixo nível de atividade física da amostra. Preconizando o 

processo de preparação sistemática do organismo, foram incluídos exercícios 

relacionados à melhora da mobilidade, controle e equilíbrio de tronco além do ganho 

de força e flexibilidade de membros superiores e inferiores, Além disso, foi 

enfatizada a preservação da integridade articular, evitando movimentações que 

desencadeassem sobrecargas lesivas ao sistema osteomioarticular.  

Cada exercício contou com uma única série de 10 repetições tendo o 

intervalo entre eles de no máximo 45 segundos. Seguiram uma ordem pré-

estabelecida e respeitaram criteriosamente os princípios relativos ao método.  

A intensidade foi imposta pela resistência e comprimento de molas 

específicas dos aparelhos do método, separadas por cores que estimam suas 

propriedades. Numa ordem crescente de intensidade apresentam-se: azul, preta, 

vermelha, verde, amarela e branca. A escolha da cor e, consequentemente da 

resistência da mola foi mensurada por meio do teste de repetição máxima (RM). 

Segundo Fleck e Kraemer (1999), RM é o número máximo de repetições por série 

que se pode executar com uma determinada carga, usando-se a técnica correta. 

Esta carga foi submetida à constantes alterações durante o programa de 

treinamento, respeitando assim o princípio da sobrecarga, prevendo que, quando 

sucessivos estímulos são aplicados adequadamente, o músculo se adapta, 

aumentando sua capacidade de gerar força. 

Os exercícios eram realizados de forma lenta conjugando o padrão 

respiratório com a dinâmica dos movimentos: A inspiração era realizada na fase 

estática (preparação para o movimento) e a expiração na forma dinâmica (execução 

do movimento) sendo esta acompanhada da contração isométrica dos músculos da 
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power house (principalmente   transverso do abdome e músculos do assoalho 

pélvico). Assim, o tempo médio para cada repetição dependia do padrão respiratório 

do praticante, ou seja, do tempo da inspiração e expiração executada.   

O treinamento foi aplicado por 8 semanas, numa frequência  de 3 

vezes/semanais, e com duração de 50 minutos cada sessão.  

 

 

 

Os exercícios selecionados são descritos a seguir e apresentados no 

APENDICE D:  

 

EXERCÍCIO 1 - THE ROLL-UP- Decúbito dorsal, realiza flexão de troco 

para posição sentada. 

EXERCÍCIO 2 - TOWER- Decúbito dorsal, elevação de tronco com 

pernas estendidas 

EXERCÍCIO 3 - BREATHING - decúbito dorsal elevação de quadril com 

pés suspensos simultâneo à extensão de ombros. 

EXERCÍCIO 4 - ARMS PULL UP AND DOWN - posição sentada realiza 

flexão de ombros. 

EXERCÍCIO 5 - FRONT HOLD - decúbito ventral, antebraço e pontas 

dos dedos dos pés apoiados, suspende o corpo mantendo a contração abdominal 

EXERCÍCIO 6 - LEG PULL BACK – decúbito dorsal, mantêm quadril 

elevado,  braços apoiados e uma perna flexionada apoiada, realiza flexão de quadril 

unilateral. 

EXERCÍCIO 7 - BRIGDE – elevação de quadril com braços apoiados 

no solo e pernas apoiadas na bola suíça. 

EXERCÍCIO 8 – SWAN no barrel - Extensão de tronco e quadril com as 

mãos apoiados na barra. 

EXERCÍCIO 9 - SIDE SPLITS - abdução e adução de quadril de pé.  

EXERCÍCIO 10 - ARMS UP AND DOWN – decúbito dorsal, realiza 

flexão de ombros, flexão de quadril e tronco. 

EXERCÍCIO 11 - LEG LOWERS – decúbito dorsal, realiza extensão de 

quadril. 
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EXERCÍCIO 12 - TRICEPS BACK (TRICEPS DE COSTA) - flexão e 

extensão de cotovelos com braços em extensão 

EXERCÍCIO 13 - STANDING ON FLOOR AT OPEN END - de pé 

adução de braços com cotovelos estendidos.  

EXERCÍCIO 14 - SIDE HOLD – decúbito lateral, antebraço apoiado, 

pernas apoiadas e estendidas, eleva o corpo. 

EXERCÍCIO 15 - BRIGDE - Ponte na bola suíça com flexão de quadril 

unilateral. 

EXERCÍCIO 16 - THE HUNDRED - decúbito dorsal, realiza flexão de 

tronco simultaneamente à elevação de pernas estendidas e balanço de braços 

estendidos, com a bola entre os joelhos. 

EXERCÍCIO 17 - SWIMMING - extensão de tronco no solo, alternando 

pernas e braços. 

EXERCÍCIO 18 - SINGLE STRAIGHT STRETCH- Flexão de tronco e 

quadril alternando as pernas. 

EXERCÍCIO 19 - LEG PULL FRONT – extensão cruzada com mãos e 

joelhos apoiados, associado ao equilíbrio. 

EXERCÍCIO 20 - ROWING – Joelhos fletidos e apoiados, realiza flexão 

de cotovelos. 

 

 

3.9 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Após o término da coleta de dados foi empregado o tratamento 

estatístico descritivo para subseqüente análise de normalidade da amostra pela 

aplicação do teste de Shapiro-Wilkins. Após esse estágio foi verificada a ausência 

de normalidade na distribuição de acordo com estado de não-parametria amostral foi 

e empregado teste de Wilcoxon para comparação pareada entre os momentos pré e 

pós intervenção. Para verificação de existência de associações entre as variáveis 

estudadas, foi empregado teste Sperman. Em todos os casos foi adotado um 

coeficiente de significância de 5% erro.  Todos os procedimentos foram realizados 

pelo emprego do pacote estatístico SPSS, V15.0. 
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Os dados estão apresentados como média ± desvio-padrão para 

variáveis relacionadas à aptidão física e mediana / média ± desvio-padrão para 

análise da TMR. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A amostra selecionada apresentou média de IMC de 33,98 kg/m2, 

configurando inicialmente, um grupo de indivíduos obesos (WHO, 2004).  

Características antropométricas e composição corporal da amostra 

estudada estão apresentadas na tabela 1. As médias dos valores de IMC diferem 

significativamente antes e depois do treinamento, conforme exposto na tabela. 

As médias de peso não diferem entre si antes e depois do tratamento. 

 
Tabela 2 – Peso, Altura e IMC antes após 8 semanas de treinamento 
. 

Variáveis                 Média ± dp (pré)                    Média ± dp (pós)         

IMC (Kg/m2)            33,98 ±  4,1                    33,53 ± 4,2 *                            

Peso (Kg)                80,9  ±  8,6                      80,5  ±  8,4                    

Estatura (m)            1,56  ± 0,043                   1,56  ± 0,042 

   

*Diferença significativa (Wilcoxon) entre a fase Pré para P≤ 0,05 

 

Embora o tratamento estatístico tenha apontado diferenças para IMC 

entre as fases, é notável que tecnicamente a diferença não representa alterações 

consideráveis ou plausíveis decorrentes da intervenção do protocolo. Essa condição 

pode ser explicada pela não parametria dos dados associada ao número não muito 

extenso de sujeitos, o que pode de certa forma, ter comprometido os resultados. 

Os valores médios encontrados para as variáveis relacionadas à 

aptidão física dos indivíduos estão apresentados na tabela 4. 

 
Tabela 3 - Variáveis relacionadas à aptidão física antes após 8 semanas de 
treinamento 

 

Testes                            Média ± dp (pré)                   Média  ± dp (pós)                

PFI – MSD (kgf)                 27,5 ± 5,7                          30,0  ±  5,16    
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PFI -  MSE (kgf)                31,2  ± 7,18                        31,2  ± 7,18 

Flex.de  tronco (cm)          17,6  ± 5,9                          21,8  ± 4,9* 

Sentar e levantar (rep)      11,1  ± 2,2                          15,8  ± 2,5* 

Resist. abdominal  (rep)     5,8  ± 4,3                         11,0  ±  6,7* 

*Diferença significativa (Wilcoxon) entre a fase Pré para P≤ 0,05 PFI = Pico de força isométrica 
MSD=membro superior direito; MSE = membro superior esquerdo. Rep = Repetições,    

 

 

 

A análise do nível de aptidão física apresentou diferença estatística 

entre o período pré e pós-treinamento. O maior valor do nível de aptidão física foi 

encontrado no teste de resistência abdominal com melhora de 89%, seguido pelo 

teste de sentar e leventar com melhora de 42% na fase pós treino. Os valores 

obtidos no teste de pico de força isométrica para MMSS tiveram tendência, mas não 

foram diferentes estatisticamente (p = 0,12). 

Os resultados do nosso estudo corroboram com alguns achados da 

literatura (Sekendiz et al, 2007), onde os autores apontam ganhos significativos para 

flexibilidade de tronco e resistência abdominal em acadêmicas sedentárias 

submetidas a um protocolo de treinamento de Pilates, três vezes por semana, 

durante mais de um ano. Os autores admitem em suas considerações que o referido 

protocolo foi eficiente para tais ganhos especialmente por tratarem de sujeitos 

previamente descondicionados, fato que também caracterizou a amostra de nosso 

estudo. 

Em um estudo semelhante, Bertolla et al. (2007) avaliaram a 

flexibilidade utilizando a mesma metodologia em resposta a um programa de 

exercícios do método Pilates. O estudo foi conduzido com 11 atletas da categoria 

juvenil de futsal (17-20 anos), treinados por 4 semanas, 3 vezes por semana. Os 

resultados obtidos sugeriram que o programa de treinamento promoveu o 

incremento da flexibilidade dos atletas.  

Além disso Rodrigues et al, 2010 apontam ainda que a gradativa 

evolução da carga de trabalho proposta pelo protocolo de Pilates favorece um  

ganho de valores para capacidades de força abdominal e flexibilidade de tronco.  

Com resultados muito semelhantes aos dos estudos acima citados, 

acredita-se que a evolução gradativa das cargas no estudo, promoveu um ganho 
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pequeno porém significativo das capacidades avaliadas por proporcionar uma 

adaptação rápida e também segura para a evolução de cargas. 

A ausência de lesões ou fadiga demasiada entre os sujeitos do estudo 

foi fator determinante para a elevada adesão dos sujeitos ao protocolo de 8 

semanas de treino, o que por sua vez, pode ter sido fundamental para a obtenção 

dos resultados apresentados na fase pós-treinamento. 

Por outro lado, não foram verificadas diferenças significativas em 

relação à PFI para MMSS, o que corrobora com os resultados encontrados por 

Pertile et al (2011). Nesse similar estudo, avaliou-se a força muscular através do 

dinamômetro isométrico de tronco em 26 atletas de futebol com idade média de 16,5 

anos, submetidos a um protocolo de treinamento do método Pilates, 3 vezes por 

semana, durante 4 semanas. Não foram observados ganhos ou diferenças 

significativas dessa variável nas avaliações pré e pós-treinamento. 

 Acredita-se no presente estudo, que a ausência de diferença para 

essa variável possa ser explicada pelo curto período de treinamento, uma vez que 

autores como Kraemer e Ratamess (2004) e Dias et al. (2005) apontam a forca 

isométrica como a variável mais tardiamente alterável em treinamentos de força.   

Em relação aos indicadores bioquímicos, a Tabela 5 apresenta os 

valores pré e pós protocolo de treinamento para as concentrações plasmáticas de 

Interleucina 6 (IL-6) e proteína C-reativa (CRP).  

 
 
 
Tabela 4 – Valores das Concentrações Plasmáticas de IL6 e CRP antes após 8 
semanas de treinamento 
 
 

Sujeitos   Interleucina pg/ml. A Interleucina pg/ml. D PCR mg/l. A PCR mg/l. D 

1 Normal <2,00pg/ml Aumentado 6mg/l Normal<2,00pg/ml Normal <6 mg/l 

2 Normal 2,40pg/ml Normal 2,60pg/ml Norma l<6mg/l Normal <6mg/l 

3 Normal 3,70pg/ml Normal 2,30pg/ml Aumentado 6mg/l Aumentado 6mg/l 

4 Normal <2,00pg/ml Normal <2,00pg/ml Normal <6mg/l Normal <6mg/l 

5 Normal 2,10pg/ml Normal 2,20pg/ml Norma l<6mg/l Aumentado 6mg/l 

6 Normal 2,30pg/ml Normal 2,60pg/ml Normal <6 mg/l Normal <6 mg/l 

7 Aumentado 87,00pg/ml Normal <6,00pg/l Normal <2mg/l Aumentado 6mg/l 

8 Normal 4,40pg/ml Normal 3,70pg/ml Aumentado12mg/l Normal <6mg/l 

9 Normal <2,00pg/ml Normal 2,60pg/ml Normal <6mg/l Normal <06mg/l 

10 Normal <2,00pg/ml Normal <2,00pg/ml Aumentado 6mg/l Normal <06mg/l 
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11 Normal <2,00pg/ml Normal <2,00pg/ml Normal <6mg/l Normal <6mg/l 

12 Normal <2,00pg/ml Normal 4,20pg/l Normal <6mg/l Aumentado12mg/l 

13 Normal <2,00pg/ml Normal <2,00pg/ml Aumentado 6mg/l Normal <06mg/l 

14 Normal <2,00pg/ml Normal 3,20pg/ml Aumentado12mg/l Aumentado12mg/l 

15 Normal <2,00pg/ml Normal <2,00pg/ml Aumentado12mg/l Normal <6mg/l 

16 Normal <2,00pg/ml Normal <2,00pg/l Normal<6mg/l Normal <6mg/l 

A = Pré e D = Pós; Valores de Referência: Interleucina - normalidade <6 pg/ml; PCR- normalidade <6 mg/l.  Não 
são encontradas diferenças significativas entre as fases para ambas as variáveis 

 

 

Nela é possível evidenciar que, as concentrações plasmáticas de IL6 e 

CRP, ainda que tenham sofrido alterações para mais ou menos, não apresentaram 

mudanças significativas decorrentes da intervenção do protocolo proposto. Porém, é 

possível notar que os resultados obtidos são clinicamente significativos para CRP, 

corroborando os achados de outras pesquisas que caracterizam a obesidade como 

um estado de inflamação subclínica (PETERSEN; PEDERSEN, 2005;  SILVA et al., 

2010). 

Mcmurray e Hackney (2005) relatam que entre os problemas mais 

frequentes associados à patologia, encontram-se o surgimento de um estado 

inflamatório crônico subclínico associado a uma diminuição do gasto energético 

basal. 

Nesse contexto, estudos de Prado et al. (2009), Bullo et al. (2003), 

Silva et al. (2010) e Petersen & Pedersen, (2005), revelam que o nível circulante de 

muitas citocinas e proteínas de fase aguda associadas à inflamação (dentre elas IL6 

e CRP) apresenta-se elevado em pacientes obesos. 

Os resultados do estudo apresentaram seis sujeitos com um nível 

circulante de CRP acima da normalidade, caracterizando um estado de inflamação 

subclínica e, dentre esses, quatro voltaram a normalidade, após a aplicação do 

protocolo de treinamento. Por outro lado, três sujeitos apresentavam níveis 

circulantes de CRP dentro da normalidade antes do programa de exercícios e 

tiveram essa concentração elevada ao final das oito semanas de treinamento. Tais 

resultados não permitem uma associação do protocolo proposto à melhora do perfil 

imune-inflamatório dos sujeitos. Acredita-se em uma variação sazonal dos valores 

para essas variáveis, sendo necessária a aplicação de protocolos de intervenção 

mais longos com mensuração mais freqüentes de concentrações de tais citocinas 

pró-inflamatórias. 
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Por outro lado ainda, os valores apresentado na tabela 6, indicam 

aumentos significativos obtidos para a TMR entre as fases pré e pós-treinamento. 

 

Tabela 5– Valores da TMR da amostra antes após 8 semanas de treinamento 
 

 Mediana / Media ± dp   
(pré) 

Mediana / Media ± dp 
(pós) 

 
Taxa Metabólica de 
Repouso (Kcal/24 horas) 

 
   1763,19 / 1623,91 ±    
    496,49 

 
     3532,64 / 3599,26 ±   
      462,54* 
 

Diferença significativa em relação à fase Pré (Wilcoxon, P < 0,0001). 

 

 

Esse resultado, isoladamente, representa uma importantíssima 

adaptação dos sujeitos do estudo, promovida pelo treinamento de Pilates, 

especialmente por se tratar de um grupo de obesos com baixas taxas de 

metabolismo basal. 

Nesse sentido os dados são originais uma vez que, na literatura 

especializada, não foi identificado um só estudo com tais objetivos, características 

e/ou resultados semelhantes. 

No estudo, o protocolo de Pilates pode provavelmente ser o gerador de 

tal sobrecarga, motivando assim uma elevação significativa do metabolismo em 

condições de repouso (aumento de 121% dos valores médios de TMR na fase pós-

treino). 

Entende-se que essa sobrecarga pode ter sido motivada pelo fato de o  

protocolo de Pilates agrupar exercícios que envolvam um grande número de 

músculos estabilizadores de tronco, os quais não são usualmente empregados em 

atividades de alta intensidade e de grande demanda energética. Isso possivelmente 

promoverá uma depleção de seus estoques de energia, fator conhecidamente 

elevador das taxas metabólicas no pós-exercício. 

Em estudo anterior, Foureaux, Pinto e Dâmaso (2006) admitem que o 

componente prolongado do EPOC seja, provavelmente o maior determinante do 

aumento da taxa metabólica de repouso pós exercícios resistidos. Embora a causa 

dessa resposta precise de maiores investigações, a necessidade de ressíntese do 

glicogênio e também das reservas de ATP/CP musculares devem ser os 

determinantes de tais elevações nas taxas metabólicas de repouso. 
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Como já discutido antes na revisão de literatura, vários trabalhos têm 

analisado a contribuição do EPOC em programas de emagrecimento, especialmente 

no treinamento de musculação como o de Bahr  et al. (1987). Embora a literatura 

seja deficitária nessa abordagem em relação ao método Pilates, as causas 

apontadas para tais resultados observados em estudos envolvendo musculação, 

devem ser as mesmas que provavelmente produziram os resultados do presente 

estudo.  

Dessa forma, protocolos um pouco mais longos como 10 a 14 

semanas, tais como apontados por Fernandez et al. (2004), talvez possam até 

mesmo promover diminuição do peso gordo com protocolos de Pilates. 

Ainda sobre tais resultados, cabe ressaltar que a elevação metabólica 

observada na condição de repouso na fase pós-treino, pode estar relacionada à 

diminuição e desaparecimento do estado inflamatório subclinico, fato ocorrido com 4  

dos sujeitos do estudo. De acordo com estudos anteriores a elevação do consumo 

de oxigênio (VO2) no pós-exercício quando comparado ao repouso e pré-exercício, 

está associada, entre outras respostas, à diminuição significativa das concentrações 

de citocinas pro-inflamatórias tais como PCR e TNF-α bem como elevação da 

citocinas anti-inflamatórias, tais como IL-1ra , de IL-10 (STEENSBERG et al. 2002; 

OSTERBERG E MELBY, 2000). 

Pelos resultados do estudo, foi observada uma elevação significativa 

no VO2 de repouso na fase pós-treinamento e um conseqüente aumento da taxa 

metabólica de repouso, fatores que definitivamente devem ter influenciado 

diretamente o estado inflamatório subclínico encontrado em alguns sujeitos do 

estudo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Ao final do presente estudo, conclui-se que o protocolo de treinamento 

de Pilates não promoveu alterações significativas nas concentrações plasmáticas 

das citocinas IL6 e CRP. Contudo, corroborando com a literatura especializada, 

foram encontrados 6 sujeitos com níveis de CRP acima da normalidade, 

caracterizando um estado de inflamação subclínica.  

Além disso, o protocolo mostrou-se eficiente nos indicadores de 

capacidade funcional analisados, principalmente em relação aos testes de 

resistência abdominal e teste de sentar e levantar, indicando um provável ganho 

significativo nas AVDs dos sujeitos do estudo.   

Finalmente e com grande magnitude, o protocolo de Pilates aqui 

estudado foi capaz de elevar significativamente a TMR das praticantes obesas. Essa 

condição por si só representa, provavelmente, um dos mais importantes fatores no 

controle e redução do peso, e pode estar fortemente associada com melhoras nos 

perfis dos indicadores inflamatórios.  

Assim, pode-se concluir que o treinamento com o método Pilates 

representa um preditor importante da boa condição de saúde dos indivíduos obesos, 

a partir de parâmetros metabólicos e funcionais. Estas considerações permitem 

apontar o método como uma potencial ferramenta no tratamento da obesidade e de 

suas repercussões no organismo, atuando como um forte aliado na concretização de 

ações voltadas à sua prevenção.  

Pelo fato de a obesidade acarretar elevado custo ao sistema de saúde 

pública, o treinamento proposto como meio preventivo, deveria ser pautado em 

discussões governamentais e de políticas públicas de promoção de saúde, pois 

capacita o indivíduo obeso de modo seguro e eficiente para atuar no seu próprio 

estado geral de saúde melhorando sua capacidade funcional e qualidade de vida.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pode-se considerar que o protocolo de Pilates mostrou-se adequado a 

indivíduos obesos principalmente por ser uma técnica com ausência de impacto 

articular. Entretanto, torna-se importante apontar alguns fatores limitantes do estudo.  

O primeiro seria o domínio da técnica de Pilates por parte dos sujeitos. 

Por se tratar de um método complexo de treinamento, que exige além da 

contribuição de vários grupamentos musculares nos movimentos, uma dinâmica 

respiratória simultânea, os resultados podem ter sido influenciados pela dificuldade 

de realização precisa dos exercícios. 

Além disso, outro fator que possivelmente pode ter interferido nos 

resultados foi o curto período de treinamento (oito semanas). Protocolos um pouco 

mais longos, talvez possam promover diminuição do peso ponderal dos indivíduos, 

devido ao importante incremento na taxa média do metabolismo diário das 

praticantes obesas. 

Nesse sentido, são necessárias mais pesquisas que verifiquem os 

efeitos do treinamento de Pilates em obesos à longo prazo, a fim de se obter 

análises mais precisas das reais mudanças na saúde dessa população. 
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Bairro:___________________CEP:_____________CIDADE:__________________ 

Telefone(s):_________________________________________________________ 

 

EU, acima qualificado, CONCORDO em participar da pesquisa “Efeitos De Um 

Programa De Exercícios Do Método Pilates Nos Indicadores Metabólicos, 

Inflamatórios E Funcionais Em Obesas: Uma Proposta À Promoção De Saúde”, 

coordenada pelo pesquisador responsável Bianca Rosa Guimarães do curso de 

Mestrado em Promoção de Saúde da Universidade de Franca. Explicaram-me que 

esta pesquisa se justifica pela necessidade de se estudar e desenvolver novos 

métodos e técnicas complementares à perda de peso, ou seja, métodos que não 

utilizem medicamentos nem dietas especiais, e que sejam de fácil utilização, além 

de trazerem ainda outros benefícios à saúde das pessoas obesas.Para isso os 

responsáveis me orientaram a respeito da importância da prática regular de 

exercícios físicos de força, os quais serão utilizados nesse estudo.  

 

Efeitos De Um Programa De Exercícios Do Método Pilates Nos Indicadores 
Metabólicos, Inflamatórios E Funcionais Em Obesas: Uma Proposta À 
Promoção De Saúde 
 

1. Ao ser convidado a participar, explicaram-me que os objetivos da pesquisa são: 

Identificar prováveis alterações decorrentes do protocolo de exercícios do método 

Pilates proposto para perda peso e aumento da qualidade de vida de indivíduos 

obesos; descrever a evolução dos resultados após 8 (oito) semanas de tratamento, 

comparando os dados da avaliações inicial e final; discutir a importância do 

treinamento na reabilitação e condicionamento como recurso terapêutico em 

indivíduos obesos. E que tais procedimentos não trarão quaisquer danos à minha 
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saúde. Estou ciente de que posso deixar de participar desta pesquisa a qualquer 

momento sem sofrer prejuízos ou retaliações ao meu processo de reabilitação; 

2.O procedimento de coleta de material consta de avaliação da minha capacidade 

de força frente aos exercícios realizados, medidas da minha taxa metabólica de 

repouso (quantidade de energia gasta por mim em 24 horas), bem como da coleta 

de pequena amostra de sangue por veia do braço (5ml) com o material totalmente 

descartável, procedimento habitual e sem riscos a minha saúde; 

 

3. Estou ciente de que os benefícios esperados por participar neste estudo são: 

melhor orientação e esclarecimento sobre a relação entre a obesidade e atividade 

física. Poderei me beneficiar deste estudo através da oportunidade de ter um espaço 

onde possa pensar sobre a minha saúde;  

 

4. Explicaram-me que o(s) pesquisador(es) garantirão o sigilo absoluto quanto a 

minha identidade. Ninguém terá como identificar qualquer um dos participantes 

desta pesquisa, caso haja necessidade de identificação este será feito através de 

pseudônimos que o grupo irá criar.O anonimato estará sob responsabilidade do 

pesquisador e sob as penas previstas na Lei brasileira; 

 

5. Sei que minha participação é livre não importando quaisquer prejuízos pessoais, e 

que não implica quaisquer tipos de recebimento de remuneração, auxilio ou 

subsídio.  Também sei que não tenho o dever de pagar por minha livre participação; 

 

6. Estou ciente de que poderei, a qualquer momento, desistir da participação, sem 

que isso implique responsabilização ou o cancelamento dos serviços oferecidos por 

esta instituição; 

 

7. Terei o direito de me dirigir, a qualquer momento, ao(s) pesquisador(es) e ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Franca, para os esclarecimentos 

sobre dúvidas que surgirem durante a pesquisa, tendo portanto o direito à 

informação; 
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8. Por fim, receberei uma cópia deste documento com os nomes e telefones de 

contato do pesquisador e do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Franca.  

Declaro que concordo LIVREMENTE em participar desta pesquisa, pois fui 

totalmente esclarecido pelo pesquisador e entendi os objetivos, riscos e benefícios 

de minha participação neste estudo.  

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do participante (Sujeito da Pesquisa) 

 

 

Divinópolis,        de                               de 2011 

 

Nome do Pesquisador Responsável: Bianca Rosa Guimarães 

Tel para contato:  (37) 3213-8363 

E-mail: biancafizio@hotmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Franca: (16) 3711-8904.  

E-mail: cepe@unifran.br.  

Endereço: Av. Dr. Armando Salles Oliveira, 201 CEP: 14404-600, Pq. Universitário, 

Franca, São Paulo. 

 

DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

DECLARO, para fins de realização de pesquisa, ter elaborado este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cumprindo todas as exigências contidas 

no Capítulo IV da Resolução 196/96 e que obtive, de forma apropriada e voluntária, 

o consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa acima qualificado para a 

realização desta pesquisa. 

 

Divinópolis,        de                       de 2011 

 

__________________________________________ 

mailto:cepe@unifran.br
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Assinatura do Pesquisador Responsável 

 
APÊNDICE B - Protocolo para medição da TMR  
 
 
A avaliação da Taxa Metabólica de repouso (quantidade de energia gasta em 24  
horas) será realizada em dois momentos: antes e após o treinamento.  
 
Será feita sempre pela manhã exigirá alguns cuidados para maior precisão e 
confiabilidade dos resultados, descritos a seguir: 
 
- Jejum de oito à doze horas; 
- Em média oito horas de sono na noite anterior à medição ;  
- Manutenção das atividades cotidianas, evitando- se atividades físicas intensas na  
véspera bem como na manhã da análise. 
 
A avaliação terá duração de aproximadamente 30 minutos. Para esse teste, as 
voluntárias ficarão na posição de pé por 10 min e em seguida na posição deitada por 
20 minutos, em silêncio absoluto, evitando movimentarem-se, sendo que não será 
permitido dormir. Todas usarão uma máscara conectada ao analisador de gases, 
devidamente calibrado antes de cada teste. 
 
As voluntárias devem fazer o mínimo de esforço físico para chegar ao local da 
avaliação. Essas avaliações serão terão inicio entre 7 e 9 horas da manhã no setor 
de avaliação física da Academia Corpus Ltda, para onde preferencialmente as 
voluntarias devem ser conduzidas por veiculo motorizado, evitando assim 
deslocamentos a pé e esforços. 
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APÊNDICE C - Instrumento para registro de dados 

 

 
Tabela 6 - Valores de massa corporal, estatura e IMC antes após 8 semanas de 
treinamento 
 
Voluntárias  Massa A 

Kg 
Massa D 

Kg 
Estatura A 

m 
Estatura D 

m 
IMC A 
Kg/ m

2
 

IMC D 
Kg/ m

2
 

1 68.7 72.3 1.51 1.51 31.22 32.86 

2 72 70.2 1.55 1.55 30 29.21 

3 80 81 1.55 1.55 33.33 33.71 

4 83 81 1.57 1.57 34.58 33.75 

5 89.5 90.8 1.57 1.57 40.68 41.27 

6 68.7 68 1.61 1.61 27.48 26.23 

7 83.1 80 1.55 1.55 34.62 33.29 

8 96.5 95.7 1.48 1.48 44.06 43.69 

9 92.3 90.6 1.63 1.63 35.5 34.9 

10 72.5 71.3 1.53 1.53 31.52 30.45 

11 73.2 74.3 1.60 1.60 29.28 29.02 

12 89 88.7 1.64 1.64 34.23 33.38 

13 78 78 1.55 1.55 32.5 32.46 

14 81.5 79.6 1.55 1.55 33.95 32.92 

15 77 77 1.52 1.55 33.47 33.47 

16 89.5 89.7 1.57 1.57 37.29 35.93 

A= Pré-treinamento 
D= Pós-treinamento 
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Tabela 7 - Valores das variáveis relacionadas aos testes de aptidão física antes 
após 8 semanas de treinamento 
 
Sujeitos  Flex. 

Coluna 
A 

(cm) 

Flex. 
Coluna 

D 
(cm) 

Força 
Abdominal 

A 
(rep) 

Força 
Abdominal 

D 
(rep) 

Sentar e 
Levantar 

A 
(rep) 

Sentar e 
Levantar 

D 
(rep) 

Força 
MMSS  

A 
(Kg/f) 

Força 
MMSS  

D 
(Kg/f) 

1 23cm 23cm 0 0 10 14 D:20 E: 20 D:30 E:30 

2 16cm 16cm 7 15 9 12 D:20 E:30 D:30 E:30 

3 22cm 30cm 0 0 12 15 D:30 E:30 D:10 E:10 

4 16cm 19cm 6 14 12 20 D:20 E:30 D:30 E:30 

5 21cm 21cm 10 12 14 15 D:30 E:30 D:40 E:40 

6 15cm 18cm 8 11 13 17 D:30 E:30 D:30 E:30 

7 28cm 32cm 14 15 13 18 D:30 E:30 D:30 E:30 

8 5cm 16cm 3 7 12 15 D:30 E:30 D:40 E:30 

9 20cm 24cm 0 0 11 12 D:30 E:30 D:30 E:30 

10 27cm 27cm 9 11 12 16 D:30 E:40 D:40 E:40 

11 17cm 19cm 10 14 8 16 D:30 E:30 D:30 E:40 

12 16cm 17cm 7 14 6 20 D:20 E:20 D:30 E:30 

13 19cm 19cm 4 9 14 19 D:40 E:40 D:40 E:40 

14 13cm 20cm 9 25 12 17 D:30 E:30 D:30 E:30 

15 11cm 21cm 0 18 9 15 D:30 E:30 D:30 E:30 

16 13cm 27cm 7 11 12 13 D:20 E:30 D:30 E:30 

Flex. Coluna: Teste de Flexibilidade do tronco / rep: repetições / Kg/f: Kilograma Força/ MMSS: 
membros superiores 
A= Pré-treinamento 
D= Pós-treinamento 
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APÊNDICE D – Protocolo de Exercícios do Método Pilates 

 

 

 

 

 
FIGURA 4 - Exercício 1 -THE ROLL-UP-  Decúbito dorsal, realiza flexão de troco para posição sentada. 
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FIGURA 5 – Exercício 2 - TOWER- Decúbito dorsal, elevação 
de tronco com pernas estendidas. 

 
FIGURA 6 - Exercício 3 - BREATHING - decúbito dorsal elevação de quadril 
com pés suspensos simultâneo à extensão de ombros. 

 

 

 



 

 

73 

 

 
FIGURA 7 - Exercício 4 - ARMS PULL UP AND DOWN - 
posição sentada realiza flexão de ombros. 

 

 
FIGURA 8 - Exercício 5 - FRONT HOLD - decúbito ventral, antebraço e 
pontas dos dedos dos pés apoiados, suspende o corpo mantendo a 
contração abdominal. 
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FIGURA 9 - Exercício 6 - LEG PULL BACK – decúbito dorsal,mantêm 
quadril elevado,  braços apoiados e uma perna flexionada apoiada, realiza 
flexão de quadril unilateral. 

 

 

 
FIGURA 10 – Exercício 7- BRIGDE – elevação de quadril com braços 
apoiados no solo e pernas apoiadas na bola suíça. 
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FIGURA 11 - Exercício  8 - SWAN no barrel -Extensão de tronco e quadril 
com as mãos apoiados na barra. 

 

 

 
FIGURA 12 - Exercício 9 - SIDE SPLITS - abdução e adução de quadril de 
pé. 
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FIGURA 13 - Exercício 10 - ARMS UP AND DOWN – decúbito dorsal, 
realiza flexão de ombros, flexão de quadril e tronco. 
 

 

 
FIGURA 14 – Exercício 11-  LEG LOWERS – decúbito dorsal, realiza 
extensão de quadril. 
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FIGURA 15 - Exercício 12 -TRICEPS BACK (TRICEPS DE COSTA) - flexão 
e extensão de cotovelos com braços em extensão 

 

 

 
FIGURA 16 -  Exercício 13 - STANDING ON FLOOR 
AT OPEN END - de pé adução de braços com 
cotovelos estendidos. 
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FIGURA 17 - Exercício 14 - SIDE HOLD – decúbito lateral, antebraço 
apoiado, pernas apoiadas e estendidas, eleva o corpo. 

 

 
FIGURA 18 – Exercício 15 -  Ponte na bola com flexão de quadril unilateral. 
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FIGURA 19 - Exercício  16 - THE HUNDRED - decúbito dorsal, realiza 
flexão de tronco simultaneamente à elevação de pernas estendidas e 
balanço de braços estendidos, com a bola entre os joelhos. 

 

 

 

 
FIGURA 20 - Exercício 17 - SWIMMING - extensão de tronco no solo, 
alternando pernas e braços. 
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FIGURA 21 – Exercício 18 - SINGLE STRAIGHT STRETCH- Flexão de 

tronco e quadril alternando as pernas. 

 

 

 

 
FIGURA 22 - Exercício 19 - LEG PULL FRONT – extensão cruzada com 
mãos e joelhos apoiados, associado ao equilíbrio. 
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FIGURA 23 - Exercício 20 - ROWING – Joelhos fletidos e apoiados, realiza 
flexão de cotovelos. 

 

 
 
 
 


