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“Um homem precisa viajar. Por sua conta, não por meio 

de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com 

seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar 

as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para 

desfrutar do calor. E o oposto. Sentir a distância e o desabrigo 

para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar 

para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância 

que nos faz ver o mundo como o imaginamos, e não 

simplesmente como é que nos faz professores e doutores do que 

não vimos, quando deveríamos ser alunos, e simplesmente ir 

ver.”                             

                                                       Autor desconhecido  
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RESUMO 

 

O exercício físico é considerado parte do tratamento da Síndrome Metabólica (SM) e, 
juntamente com a dieta adequada e a terapia medicamentosa, pode prevenir complicações 
agudas e reduzir o risco de complicações a longo prazo. O objetivo deste estudo foi avaliar o 
efeito de um protocolo de exercícios físicos sobre a composição corporal, o perfil lipídico e o 
controle glicêmico de indivíduos com SM. A amostra foi composta por 7 mulheres (54,29 ± 
8,62 anos) com o diagnóstico das 4 doenças crônicas que compõem a SM, todas participantes 
do projeto “Exercício Físico na Prevenção e Tratamento da Síndrome Metabólica” do 
Laboratório do Movimento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A composição 
corporal foi avaliada por meio do cálculo do índice de massa corporal (IMC = Kg ÷ m2) e pela 
mensuração da circunferência abdominal. O perfil lipídico foi avaliado por meio da dosagem 
de triglicérides, HDL e colesterol total. O controle glicêmico por meio da hemoglobina glicada 
(A1C). As sessões de exercícios físicos eram predominantemente aeróbicas e foram realizadas 
2 vezes por semana durante 4 meses. As participantes foram orientadas a realizarem mais 2 
sessões em espaços públicos e em dias diferentes, totalizando 4 vezes por semana. Ao final do 
período de intervenção realizamos os mesmos testes para comparar as médias pré e pós 
exercício. Houve diferença significativa (p = 0,039) entre as médias dos valores de triglicérides 
iniciais (199 ± 51,1 mg/dL) e finais (153 ± 37,4 mg/dL). Houve também diferença (p = 0,050) 
entre HDL inicial (47,4 ± 8,9 mg/dL) e final (56,4 ± 10,0 mg/dL). Nas demais variáveis, 
embora houvesse melhoras, não houve diferença estatisticamente significativa. Concluímos 
que o protocolo de exercício físico foi capaz de melhorar o perfil lipídico e consequentemente 
contribuir para tratamento da Síndrome Metabólica.  

 

Palavras-chave: Protocolo. Exercício Físico. Síndrome X Metabólica. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

A Síndrome Metabólica (SM) é, segundo a Organização Mundial da saúde e a 

Associação Americana de Diabetes (1998) apud Carlet et al. (2006), tida como um conjunto 

de acometimentos caracterizados por intolerância à glicose, tolerância normal à glicose com 

resistência à insulina ou diabetes e mais duas das seguintes alterações: uso de anti-

hipertensivos e/ou pressão arterial elevada (acima de 140/90 mmHg), obesidade 

(caracterizada por índice de massa corpórea acima de 30 kg/m2 com concentração abdominal 

onde a relação cintura-quadril se encontra acima de 0,90 no homem e de 0,80 na mulher), 

níveis elevados de triglicérides (acima de 150 mg/dl), baixo HDL-colesterol (abaixo de 35 

mg/dl no homem e de 39 mg/dl na mulher) e microalbuminúria (excreção urinária de 

albumina acima de 20 mg/min). É considerado portador de Síndrome Metabólica, qualquer 

indivíduo que apresente três ou mais dos acometimentos acima mencionados. (CARLET et 

al., 2006).  

Em decorrência do estilo de vida adotado pelas pessoas ao redor do mundo, no qual 

possuem como principais características o sedentarismo e a ingestão de comidas do tipo fast 

food, se percebe um elevado crescimento de doenças crônicas de cunho metabólico, se 

constituindo as mesmas em graves problemas de saúde pública, fato que é corroborado por 

Doro et al. (2006) ao afirmar que a prevalência de doenças como obesidade, diabetes e 

hipertensão arterial têm aumentado significativamente em decorrência da pouca prática de 

atividade física, estimando-se que seja responsável por cerca de 11,7% das mortes em países 

desenvolvidos. Para um tratamento mais eficiente para a Síndrome Metabólica, a prática de 

atividade física e a dieta balanceada são tão importantes quanto o uso de medicamento, pelo 

que são conhecidas como a tríade de tratamento para SM. 

Este estudo foi motivado pela preocupação com a crescente prevalência da Síndrome 

Metabólica no mundo e com a necessidade de compreender melhor essa patologia. A amostra 

da pesquisa foi constituída por usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que participam do 

Projeto Exercício Físico na Prevenção e no Tratamento da Síndrome Metabólica do Programa 

de Extensão Laboratório do Movimento da UFMG. 

O referido programa desenvolvido na área de saúde é resultado de uma proposta 

interdisciplinar entre algumas unidades da Universidade Federal de Minas Gerais são elas: 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Faculdade de Medicina, 

Escola de Enfermagem e o Hospital das Clínicas e tem como objetivos o oferecimento e 
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estimulação da prática de atividades físicas, de lazer e terapêuticas, gratuitas no campus 

saúde; bem como a qualificação de discentes da graduação e pós-graduação, na integralidade 

da área da saúde, buscando incentivar pesquisas nessa área.   

O referido projeto visa à utilização do exercício físico, com eficiência e segurança, na 

prevenção e no tratamento da Síndrome Metabólica por meio de um protocolo de exercícios, 

cujos efeitos terapêuticos serão analisados neste estudo. 
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2 EXERCÍCIO FÍSICO E SÍNDROME METABÓLICA 

 

 

Vários estudos têm demonstrado que o exercício físico é peça chave na prevenção e no 

tratamento da Síndrome Metabólica, assim como, em várias doenças crônicas. O exercício 

físico é contemplado na Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome 

Metabólica (2009) como sendo terapia de primeira escolha no combate a essa doença. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2006) a combinação do exercício físico com 

uma dieta adequada, ambos considerados partes importantes do tratamento não 

medicamentoso da Síndrome Metabólica, leva a uma redução expressiva da circunferência 

abdominal e da gordura visceral; melhora significativamente a resistência insulínica; diminui 

a glicemia capilar prevenindo ou retardando o surgimento do diabetes tipo 2, além de reduzir 

os valores de pressão arterial e triglicérides. 

No que concerne os níveis de atividade física na população brasileira, Doro et al. 

(2006) apontam que o número de indivíduos considerados fisicamente ativos ainda está muito 

aquém do desejável, fato que tem levado vários órgãos de saúde a incentivarem a prática da 

atividade física, objetivando a manutenção da saúde. Tal fato é corroborado pela Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, através da I Diretriz Brasileira de Diagnostico e Tratamento da 

Síndrome Metabólica (2009), ao apontar que: 

 
A atividade física é determinante do gasto de calorias e fundamental para o balanço 
energético e controle do peso. A atividade física regular ou o exercício físico 
diminuem o risco relacionado a cada componente da SM e trazem benefícios 
substanciais também para outras doenças (câncer, osteoporose, [...] Baixo 
condicionamento cardiorrespiratório, pouca força muscular e sedentarismo 
aumentam a prevalência da SM em três a quatro vezes. A melhora de hábitos de vida 
deve contemplar a redução do tempo de lazer passivo (televisão, jogos eletrônicos, 
atividades em computadores, etc.) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CARDIOLOGIA, 2009). 

 

Cada vez mais tem aumentado a consciência da massificação da prática de exercício 

físico como forma de tratamento, devendo ser estimulada para todo e qualquer indivíduo 

devido ao conjunto de benefícios que traz, pois o sedentarismo tem peso equivalente ao fumo 

e à hipertensão arterial na mortalidade prematura. Portanto, a prática de atividade física tem 

sido recomendada para a prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares e outras 

doenças crônica (CIOLAC & GUIMARÃES, 2004).   

Em um estudo realizado na cidade de Bauru, São Paulo, por Doro et al. (2006) foi 

descrito o nível de atividade física da população adulta, bem como analisada a associação 
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desta com a Síndrome Metabólica e obtiveram, como resultados, uma correlação entre os 

fatores idade e a síndrome, ou seja, o risco de desenvolver SM aumenta a medida que 

aumenta a idade, não havendo diferença significativa entre a prevalência da SM entre homens 

e mulheres. Outro resultado apontado pela pesquisa estabelece uma correlação entre uma 

maior duração da caminhada de ida e volta do trabalho com tendência menor para 

desenvolver SM. 

 

 

2.1 Exercício Físico e Obesidade 

 

 

A obesidade tem sido relacionada ao sedentarismo em diversos estudos, assim como a 

atividade física tem sido associada inversamente ao índice de massa corpórea (IMC) e à 

relação cintura-quadril (RCQ), os quais mostram que as anormalidades metabólicas pioram a 

medida que aumenta a relação entre a gordura visceral e a gordura subcutânea. Assim, a 

obesidade pode estar mais relacionada ao baixo gasto energético do que ao alto consumo de 

alimentos, logo a inatividade física da vida moderna se apresenta como o principal 

responsável pelo crescimento dessa doença (CIOLAC & GUIMARÃES, 2004).  

O exercício tem mostrado ser um importante coadjuvante no processo de 

emagrecimento, não só por promover redução da massa corporal total, como também por 

diminuir os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, fato esse 

comprovado por um estudo realizado pelo Departamento de Alimentos e Nutrição 

Experimental da Universidade de São Paulo. Tal estudo foi realizado com mulheres obesas 

(IMC>30 kg/m2) nas quais foram observados aumento significativo nos valores de potência 

aeróbia, hemácias e eritrócitos, o que comprova o efeito do programa a que foram submetidas 

(ROCCA et al., 2008). 

Os estudos desenvolvidos por Ciolac & Guimarães (2004) e por Carlet et al. (2006) 

apontam que as mudanças no estilo de vida preconizadas pelo aumento da prática de exercício 

físico são eficazes para o tratamento, uma vez que o exercício eleva a taxa metabólica de 

repouso (TMR) e, portanto, o gasto energético. Em outras palavras, a manutenção de um 

estilo de vida ativo, independentemente da intensidade, pode evitar o desenvolvimento da 

obesidade, embora seja dada maior importância aos exercícios aeróbicos nesse processo.  
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2.2 Exercício Físico, Resistência Insulínica e Diabetes Mellitus  

 

Ciolac & Guimarães (2004) alegam que estudos epidemiológicos e de intervenção têm 

demonstrado que a prática regular de exercício físico tem sido eficaz na prevenção e controle 

do diabetes. É apontado ainda, pelos referidos autores, que o exercício a longo prazo melhora 

a sensibilidade à insulina tanto em indivíduos saudáveis quanto em diabéticos, pois como bem 

pontuou Carlet et al. (2006), a função principal da insulina é aumentar a captação de glicose 

pelas células, função essa potencializada com o exercício físico, principalmente no músculo 

esquelético, o que faz dessa prática uma eficiente forma de controlar e prevenir Diabetes.  

No que se refere aos benefícios, importa salientar que os mesmos são obtidos tanto 

com exercícios aeróbicos, como resistidos, de forma aguda (melhora de 22% da sensibilidade 

à insulina após a primeira sessão de treinamento) e crônica (melhora de 42% da sensibilidade 

após seis semanas de treinamento), o que contribui para a diminuição da prevalência de 

diabetes tipo 2 independente dos fatores de risco da cada individuo (CIOLAC & 

GUIMARÃES, 2004). 

 

 

2.3 Exercício Físico e Hipertensão Arterial  
 

 

Em indivíduos acometidos por hipertensão arterial crônica, tem sido demonstrado que 

os valores da pressão arterial de repouso são normalizados ou diminuídos com a prática 

regular de exercício físico simultaneamente ao uso de medicamentos, independente da faixa 

etária. Níveis elevados de atividade física estão relacionados a menores níveis de pressão 

arterial de repouso, mesmo com o avanço da idade e em indivíduos com predisposição a 

desenvolverem hipertensão (CIOLAC & GUIMARÃES, 2004).  

A participação em programas de exercício físico tem diminuído a pressão arterial 

sistólica e diastólica tanto de indivíduos hipertensos quanto normotensos, o que diminui 

consideravelmente o risco de doenças ou morte associadas à hipertensão (CIOLAC & 

GUIMARÃES, 2004). 
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2.4 Exercício Físico e Dislipidemia 
 

 

Indivíduos fisicamente ativos apresentam melhor perfil lipídico quando comparados a 

indivíduos sedentários, mostrando que perfis desfavoráveis melhoram com o treinamento 

físico. O exercício físico aumenta o consumo de ácidos graxos e a atividade da enzima lípase 

nos tecidos musculares (KODAMA et al., 2007). 

 

 
2.5 Prescrição de Exercício Físico e Síndrome Metabólica 
 

 

Prescrever exercícios físicos para pessoas com Síndrome Metabólica é lidar com um 

grupo de alto risco cardiovascular, o que exige do profissional de educação física um elevado 

conhecimento, não somente sobre treinamento, mas também sobre as patologias inerentes a 

síndrome, bem como suas complicações. Para que os benefícios e a segurança da prática 

sejam aumentados há que ser feito um planejamento adequado à realidade de cada indivíduo.  

Weineck considera que quatro princípios de treinamento devem ser levados em conta ao se 

prescrever exercício físico, são eles: Sobrecarga (para que possa haver respostas fisiológicas 

ao exercício, esse deve ser realizado com uma sobrecarga maior do que o habitual, o que pode 

ser controlado tanto pela intensidade como pela duração ou freqüência do mesmo); 

Especificidade (formas específicas de exercício provocam adaptações específicas que emitem 

respostas fisiológicas específicas); Individualidade (ao prescrever exercício, principalmente 

para esse público de risco, deve-se respeitar a individualidade biológica de cada sujeito, pois 

uma mesma carga pode causar adaptações diferentes em indivíduos diferentes); e por último a 

Reversibilidade (as adaptações promovidas pelo exercício retornam ao estado pré-treinamento 

quando o individuo retorna a um estilo de vida sedentário) (WEINECK, 1999). 

Durante a realização de exercícios o risco cardiovascular e de lesão muscular 

encontram-se consideravelmente aumentadas. Com isso devem ser tomados alguns cuidados 

como conhecer o histórico clínico recente por meio do acompanhamento dos exames 

periódicos dos participantes, bem como, o acesso ao prontuário de cada indivíduo. Outras 

medidas adotadas são o uso da Escala de Esforço Subjetivo de Borg (BORG, 1982), 

ferramenta útil no monitoramento da intensidade durante a realização dos exercícios, a 
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realização de teste ergométrico, vestimenta adequada, calçado confortável (principalmente em 

diabéticos) e a hidratação antes e durante a realização do exercício (CIOLAC & 

GUIMARÃES, 2004). 
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3 OBJETIVOS  

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 

Avaliar o efeito de um protocolo de prescrição de exercício físico para o tratamento da 

Síndrome Metabólica. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

Avaliar o efeito de um protocolo de prescrição de exercício físico sobre as seguintes 

variáveis: 

• Índice de Massa Corporal (IMC); 

• Circunferência Abdominal (CA); 

• Triglicérides; 

• HDL; 

• Colesterol Total; 

• Hemoglobina Glicada (A1C); 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Aspectos Éticos 

 

 

Este estudo cumpriu as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde 

(Resolução 196∕ 96) envolvendo pesquisas com seres humanos.  

Os voluntários foram devidamente informados e esclarecidos sobre os objetivos do 

projeto, os procedimentos a serem realizados e a possibilidade de uso dos dados em estudos. 

A identidade dos voluntários foi preservada para publicação dos resultados. 

 

 

4.2 Desenho de Estudo: 

 

 

Este é um projeto de pesquisa de caráter experimental/intervencionista onde foi 

avaliado o efeito de um protocolo de exercício físico sobre as variáveis relativas à Síndrome 

Metabólica, são elas: Antropometria, composição corporal, perfil lipídico e controle glicêmico. 

Foram estudados os efeitos causados pela exposição ao fator exercício físico, o único fator 

controlado na pesquisa.  

Os participantes foram submetidos ao exercício físico quatro vezes por semana, 

durante quatro meses, conforme previsto no protocolo.  

 

 

4.3 Caracterização da amostra 

  

 

A amostra foi composta por sete indivíduos do sexo feminino (54,29 ± 8,62 anos) 

atendidos no projeto de extensão Exercício Físico na Prevenção e no Tratamento da Síndrome 

Metabólica do Laboratório do Movimento da UFMG. 

 

 

 



17 
 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 

 

• Ter as quatro patologias que constituem a SM (diabetes, hipertensão, dislipidemia e 

obesidade); 

• Ser freqüente no Projeto Exercício Físico na Prevenção e no Tratamento da SM; 

• Ter realizado os testes antropométricos, composição corporal, perfil lipídico e 

hemoglobina glicada antes e depois do período de intervenção; 

• Ter acompanhamento médico e fazer uso dos medicamentos prescritos nas doses e 

horários corretos; 

• Ter idade igual ou superior a 18 anos. 

 

 

  4.3.2 Critérios de exclusão 

 

 

• Não ter comparecido ao projeto por mais de três semanas consecutivas ou quatro 

semanas espaçadas; 

• Não realizar a segunda bateria dos testes logo após o término do período de 

intervenção; 

 

 

4.4 Medidas Antropométricas 

 

 

 As medidas antropométricas foram coletadas antes e após o período de intervenção.  

A massa corporal (Kg) e a estatura (cm) foram mensuradas utilizando-se uma balança 

com estadiômetro (Filizola®; precisão: 0,1 kg e 0,1 cm). 

 O índice de massa corporal (IMC) foi calculado através da relação entre massa 

corporal (Kg) e estatura (metros), utilizando a seguinte equação: IMC = Kg/m².  
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4.5 Controle Glicêmico 

 

 

O controle glicêmico foi avaliado por meio da dosagem da hemoglobina glicada que 

reflete a média da glicemia durante os últimos 3 meses. Este exame é realizado rotineiramente, 

a cada três meses, no Laboratório Central do Hospital das Clínicas da UFMG, como parte do 

tratamento. Os mesmos foram apresentados pelos participantes antes e após o período de 

intervenção. 

A glicemia foi mensurada imediatamente antes e imediatamente após a realização de 

cada sessão de exercício pelo fato da mesma determinar o tipo de atividade a ser realizada e 

ainda se deve ou não realizar esforço físico naquele dia. Deve-se medir também durante o 

exercício físico caso o participante apresente algum sintoma de hipoglicemia ou hiperglicemia 

com cetose, neste caso, a atividade deve ser interrompida (ADA, 2009).  

 

 

4.6 Perfil Lipídico 

 

 

O triglicérides, HDL e colesterol total foram avaliados por meio de exames periódicos 

realizados no Laboratório Central do Hospital das Clínicas da UFMG. Estes exames são 

realizados rotineiramente, a cada três meses, como parte do tratamento. Os mesmos foram 

apresentados pelos participantes antes e após o período de intervenção. 

 

 

4.7 Pressão Arterial  

 

 

A Pressão Arterial (PA) de cada participante foi mensurada antes, durante e após cada 

sessão de exercício pelo fato da mesma determinar o tipo de atividade a ser realizada e ainda 

se deve ou não realizar esforço físico naquele dia. O controle da PA a longo prazo não foi 

avaliado antes e após o período de intervenção. 
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4.8 Sessões de exercícios (Intervenção) 
 

 

As sessões de exercícios foram realizadas duas vezes por semana e com duração 

média de uma hora, sendo recomendado ao aluno que se exercite pelo menos mais duas vezes 

por semana fora do ambiente do projeto, totalizando o mínimo de quatro vezes. O período 

total foi composto por quatro meses. 

Antes de cada sessão foi mensurada a pressão arterial e a glicemia para classificar o 

quadro clínico de cada participante e este foi orientado a realizar as atividades 

correspondentes ao estágio previamente classificado, conforme tabela em anexo (ANEXO II). 

Ou seja, se um indivíduo estiver no estagio 1 (até 159 x 99 mmHg) poderá participar sem 

restrições,  se estiver no estágio 2 (160 x 100 a 179 x 109 mmHg) participa apenas das 

atividades aeróbicas, numa intensidade inferior aos escore 12 da Escala de Borg (ANEXO III) 

e a pressão arterial deve ser mensurada a cada 10 minutos bem como observadas outros 

fatores para interrupção do exercício (como por exemplo a manutenção da fala) e, por último, 

se estiver no estagio 3 (>180 x 110 mmHg) deverá ficar em repouso por 5 a 10 minutos e, 

após nova medida, se houver diminuição para algum dos estágios anteriores dever ser adotado 

o procedimento do estagio 2, caso contrário o indivíduo será encaminhado para o Pronto 

Atendimento do Hospital das Clínicas da UFMG. 

Quanto a classificação por meio da glicemia (ANEXO IV), os participantes diabéticos 

com glicemia abaixo de 99 mg/dL e que sejam insulino-dependentes devem se alimentar antes, 

porem os que não o forem podem fazer sem restrições, assim como, os participantes com 

valores de glicemia entre 100 mg/dL a 250 mg/dL (Estágio I). Se a glicemia estiver acima de 

250 mg/dL deve ser verificada a presença de cetoacidose e se essa estiver negativa poderá 

realizar apenas atividades aeróbicas, numa intensidade inferior aos escore 12 da Escala de 

Borg (Estágio II). Em presença de cetoacidose (Estágio III) não realiza-se atividade física, 

encaminhando o participante para o Pronto Atendimento do Hospital das Clínicas da UFMG. 

Estes procedimentos de classificação duram em média 10 minutos. Em seguida, o 

tempo e dividido da seguinte maneira: 5 minutos de alongamentos, 30 minutos de exercícios 

aeróbicos, 10 a 15 minutos de exercícios de força, 5 minutos de relaxamento e mais 10 

minutos para medida de PA final e glicemia final. 
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4.9 Análise Estatística dos Dados 
 

 

Foi calculada a média e o desvio-padrão para cada variável analisada (IMC, CA, 

Triglicérides, HDL, Colesterol Total e A1C). Para a comparação entre as médias pré e pós 

período de intervenção foi utilizado o teste estatístico t-Student e adotado nível de 

significância igual ou inferior a 0,05.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Dos catorze (14) indivíduos participantes do projeto no semestre avaliado, apenas sete 

(7) preencheram nossos critérios de inclusão, sendo todos do sexo feminino, com uma média 

de idade de 54,29 ± 8,62 anos. Os resultados do estudo estão organizados em uma tabela 

única (TABELA 1) para uma melhor apresentação e visão geral e cada uma das variáveis 

analisadas (IMC, CA, Triglicérides, HDL, Colesterol Total e Hemoglobina Glicada) estão 

dispostas em gráficos para explicitação das diferenças obtidas entre o pré e o pós-teste. 

 

Tabela 1: Médias dos valores de antropometria (IMC e CA), perfil lipídico (TG, HDL e 

Colesterol total) e controle glicêmico (A1C) antes e depois da intervenção, seus respectivos 

desvios-padrão e os valores de p (nível de significância).  

  

IMC 

 

CA 

 

TG 

 

HDL 

Colesterol 

    Total 

 

A1C 

 

Antes 

 

32,8 ± 2,8 

 

110,9 ±8,4 

 

199 ± 51,1 

 

47,4 ± 8,9 

 

 

213 ± 37,3 

 

8,1 ± 2,3 

 

Depois 

 

32,1 ± 1,9 

 

 

109,8 ±9,4 

 

153 ± 37,4 

 

56,4 ±10,0 

 

183 ± 48,3 

 

7,4 ± 1,3 

 

P 

 

0,2402  

 

0,4081 

 

0,0393* 

 

0,0503* 

 

0,1088 

 

0,2503 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

Observam-se na tabela 1, os valores correspondentes as diferentes variáveis analisadas 

no presente estudo, valores esses referentes ao período anterior ao uso do protocolo de 

exercício físico e após a freqüência dos referidos pacientes ao laboratório do Movimento, 

onde se realizavam as atividades físicas orientadas e supervisionadas pelos profissionais do 

laboratório. 

Objetivando uma melhor apresentação dos dados, os mesmos serão organizados 

seguindo a ordem de diferença significativa entre os valores médios apresentados, ou seja, 
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primeiramente será apresentado o gráfico referente ao efeito do protocolo de exercício físico 

sob os valores médios de Triglicérides (TG), seguido do gráfico que aborda o efeito do 

protocolo de exercício físico sob a média de Colesterol Total, bem como do HDL (o chamado 

colesterol bom). E mais no final são apresentados os graficos referentes a prática de exercicio 

fisico sob os valores médios de: Índice de Massa Corporal, Circunferência Abdominal e por 

fim Hemoglobina Glicada. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

  

 A figura 1 mostra que no final da intervenção (prática de exercício físico) as 

participantes apresentaram uma média de 153 ± 37,4 de triglicérides contra uma média inicial 

de 199 ± 51,1, mostrando que houve uma diferença significativa (p = 0,0393) para essa 

variável.  

 Pode-se afirmar ainda com 95% de confiabilidade que o Protocolo de exercício físico 

teve influência sobre a diminuição do valor médio de triglicérides.   
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2011  
 

 No gráfico acima se buscou demonstrar o efeito do protocolo de exercício físico sob a 

média de Colesterol, podendo-se observar que na fase inicial a média de colesterol total da 

amostra passou de 213 ± 37,3 para 183 ± 48,3 final, mostrando que não houve uma diferença 

estatisticamente significativa, pois o valor de p= 0,1088.   

 De igual modo, pode-se afirmar com 95% de confiabilidade que o Protocolo de 

Exercício físico não teve qualquer efeito sob a Média de Colesterol. Tal fato pode ser 

explicado pela organização da própria agenda do Laboratório, ou seja, ao chegarem ao 

laboratório os pacientes são submetidos a uma bateria de exames e ao final de quatro meses 

esses mesmos pacientes realizam outra bateria de testes, antes de seguirem para outras 

academias onde vão dar continuidade a prática de exercício físico. Dessa forma, os valores da 

segunda bateria de testes quando comparadas a primeira ao não apresentarem diferença 

significativa podem exigir que se avaliem os testes subseqüentes, a julgar que os pacientes 

retornam ao laboratório do Movimento uma vez por mês para acompanhamento após 

liberação e encaminhamento para outras academias.  
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

Na figura número 3 se avalia o efeito do Protocolo de Exercício sob a Média de HDL, 

onde é possível observar que houve uma houve um aumento nos níveis de HDL, apresentando 

uma média final de 56,4 ±10,0 contra 47,4 ± 8,9 da média inicial. Tal fato mostra que há uma 

diferença significativa entre as médias, pois foi encontrado um valor p= 0,050. 

Ainda é possível afirmar com 95% de confiabilidade que o protocolo de exercício 

físico teve forte impacto sob os valores de HDL. 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
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A figura acima ilustra o Efeito do Protocolo de Exercício Físico sob a Média  do 

ìndice de Massa Corporal, dessa forma importa dizer que muito embora a média das 

participantes tenha variado da fase inicial para a final, ou seja de 32,8 ± 2,8  para 32,1 ± 1,9, 

essa diferença não foi significativa, pois foi encontrado um valor de p=0,2402, valor esse 

superior a 0,05.  

Importa acrescentar ainda que, o Protocolo de Exercício Físico não teve impacto nos 

valores de Índice de Massa Corporal, sendo essa afirmação feita com 95 % de confiabilidade.    

  

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

Na figura 5 se observa o Efeito do Protocolo de Exercício Físico sob a Média da 

Circunferência Abdominal, onde é possível perceber que no inicio da atividade física a média 

com o respectivo desvio-padrão era de 110,9 ±8,4 passando para 109,8 ±9,4 no final da 

intervenção.  

Com base na análise estatistica é possível afirmar que não houve diferença estatistica 

significativa, pois foi encontrado um valor de p=0,408, valor esse maior que 0,05. Outro 

comentário a ser feito, diz respeito ao nível de confiabilidade, pois com 95% se pode dizer 

que não houve efeito do protocolo sob os valores médios de circunferência abdominal.   
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

 

Na figura acima se avalia o efeito do protocolo de exercício físico sob a média de 

hemoglobina glicada, sendo possível perceber que no inicio a média com respectivo desvio-

padrão foi de 8,1 ± 2,3 e no final baixou para 7,4 ± 1,3. Importa frisar que, segundo análise 

estatística, as médias não apresentaram uma diferença significativa, pois o valor de p=0,2503.  

Ainda segundo a estatística descritiva é possível afirmar com 95% de confiabilidade 

que não houve efeito do protocolo de exercício físico sob Média de Hemoglobina Glicada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Foi possível mostrar que a prática do exercício físico no dia-a-dia e por longo período 

de tempo exerce forte impacto nas medidas antropométricas, no perfil lipídico, bem como no 

controle glicêmico, os quais contribuem mormente para uma excelente qualidade de vida. 

É consenso entre vários autores da área de saúde a recomendação da prática de 

exercícios, evidenciando seus benefícios para melhoria de qualidade de vida, se traduzindo 

em gozo de saúde. Conforme colocado na revisão de literatura, este estudo mostrou que o 

exercício físico regular reduz o risco relacionado a cada componente da Síndrome Metabólica 

(SBC, 2009) na medida em que propiciou uma diminuição nas medidas antropométricas e 

concomitantemente regular os distúrbios de ordem metabólica conforme se pode observar nos 

resultados. 

No que se refere ao projeto “Exercício Físico na Prevenção e Tratamento da Síndrome 

Metabólica” é importante frisar que o mesmo pode ser considerado como um espelho dos 

cuidados que se devem ter ao prescrever exercícios para um público de tão alto risco, como os 

pacientes com síndrome metabólica, pois como bem pontuam alguns autores, determinados 

requisitos são exigidos aos profissionais que trabalham com esse grupo de pacientes. Dentre 

os requisitos exigidos, podemos destacar o elevado conhecimento dos profissionais, não 

somente sobre treinamento esportivo, como também sobre as patologias em questão, aliada a 

um planejamento adequado, que leve em conta as peculiaridades de cada um dos participantes 

(pacientes) (CIOLAC & GUIMARÃES, 2004). 

Já em relação à prática de exercício no Brasil, é valido lembrar que o número de 

pessoas ativas ainda está aquém do esperado, o que tem levado vários órgãos de saúde pública 

a recomendarem essa prática para manutenção da saúde (Doro et al., 2006), logo, afirmamos a 

necessidade de incentivar e suportar a criação de projetos nesse sentido, bem como mais 

estudos desse tipo e de outros para testar os efeitos do exercício físico na Síndrome 

Metabólica e promover uma melhor aceitação e reconhecimento entre os demais profissionais 

da área da saúde. 

Levando em conta que a intervenção abarcou um marco temporal de quatro meses, 

torna-se imperioso tecer considerações sobre esse tempo que julgamos reduzido em função 

dos resultados obtidos, daí que visando obter resultados mais satisfatórios, sugerimos a partir 

dos resultados desse estudo, o aumento do tempo de estudo, número de participantes, bem 
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como o aumento da freqüência das intervenções (número de dias por semana) a ver se se 

obtém maior sucesso nos resultados quantitativos e de modo geral se tenha uma amostra mais 

representativa. Nesse sentido é coerente considerar que essa mesma amostra analisada por um 

tempo maior (mais de quatro meses) apresentaria resultados mais significativos. 

Pela amostra desse estudo (apenas mulheres) constatamos que, apesar da Síndrome 

Metabólica ter a mesma prevalência entre homens e mulheres (ROCCA et al., 2008), essas se 

mostram sempre mais preocupadas com o tratamento e o bem estar em geral, o que pode 

explicar a caracterização da amostra da presente pesquisa, que como já dito, foi composta 

somente por mulheres. 

Para terminar, enfatizar que o estudo de caso, assim como qualquer outro método de 

pesquisa, possui limitações, como por exemplo, as conclusões se restringirem à amostra 

selecionada, que na maioria das vezes possui uma representatividade muito fraca em relação a 

ao universo populacional. Portanto ressalva-se aqui o fato de que as conclusões referentes a 

uma determinada amostra pode ser diferentes quando comparadas as de uma outra amostra, o 

que é perfeitamente normal. 
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APÊNDICE 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA AMOSTRA 

 

 

    Antropometria Perfil Lipídico A1C 

    

Nº Pte Data 
nascim. Idade IMC 

inicial 
IMC 
final 

RCQ 
inicial  

RCQ 
final 

CA 
inicial 

CA 
final 

Triglic. 
Inicial  

Triglic. 
Final 

HDL 
inicial 

HDL 
final 

Colest. 
inicial 

Colest. 
final 

A1C 
inicial 

A1C 
final 

1 APS 19.06.69 40 36,01 31,71 0,96 1,04 116 116 204 196 37 46 238 116 12,2 9,6 

2 CAM 12.10.57 52 33,86 34,34 0,98 0,96 117 119 267 164 42 48 213 191 7,6 7 

3 

ICF 01.05.48 61 31,14 29,44 0,94 0,86 103,5 100,1 234 151 41 51 281 213 9,5 7,8 

4 

JSO 13.02.63 46 29,27 30,73 0,91 0,86 102 103 218 109 59 74 207 188 5,9 5,9 

5 

MFT 07.07.49 60 31,02 30,48 0,96 0,94 101 97 208 203 47 52 180 161 6,5 7 

6 

MIAS 03.11.51 58 31,38 31,71 0,93 1,04 116 116 123 112 60 61 202 265 8,8 8,2 

7 

MPS 29.10.46 63 36,68 34,43 0,96 0,85 121 117,5 139 136 46 63 170 147 6 6,2 

Média 54,29 32,8 31,8 0,95 0,94 110,9 109,8 199 153 47,4 56,4 213 183 8,1 7,4 

Desvio Padrão 8,62 2,8 1,9 0,02 0,08 8,4 9,4 51,1 37,4 8,9 10,0 37,3 48,3 2,3 1,3 
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ANEXOS 

 

AANNEEXXOO  II--  PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  PPRREESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDEE  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  FFÍÍSSIICCOO  PPAARRAA  
PPRREEVVEENNÇÇÃÃOO  EE  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  DDAA  SSÍÍNNDDRROOMMEE  MMEETTAABBÓÓLLIICCAA  

  
VVeerrssããoo  22001111  

  
  

OOBBJJEETTIIVVOO  
 
Utilizar o exercício físico na prevenção e no tratamento da Síndrome Metabólica com 
eficiência e segurança.  
 
MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  
 
1. Condições de participação 
 

• Documentos necessários 
o Encaminhamento médico para a prática de atividade física orientada; 
o Relatório médico informando o quadro clínico; 

• Possuir pelo menos uma das doenças relacionadas à Síndrome Metabólica 
• Fazer uso de medicação necessária à patologia (ACSM, 2003). 
• Tipos de participação 

o Pacientes em tratamento pelo Sistema Único de Saúde: gratuito; 
o Particular: custo referente ao pacote semestral. 

 
2. Acolhimento 
 

• Preenchimento da ficha cadastral do aluno; 
o Dados pessoais 

§ Preenchimento conforme solicitado; 
o Fatores de risco 

§ Será preenchido a partir da Estratificação de Risco 
o Medicamentos 

§ Descrever 
• Nome comercial ou princípio ativo 
• Dosagem 
• Período do dia 

§ Qualquer alteração referente à medicação deve ser informada 
o Observações 

§ Registrar 
• Outras patologias, queixas e históricos de internação; 
• Qualquer outra informação referente ao aluno. 

o Profissionais da Saúde 
§ Um dos campos deve ser preenchido com os dados do médico que 

encaminhou o aluno; 
§ Registrar os outros profissionais que acompanham o aluno; 
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§ No campo “telefone”, deve ser informado o contato do profissional, 
assim como o horário em que ele é encontrado nesse telefone, caso seja 
um número de ambulatório ou clínica.  

• Responder o questionário de estratificação de risco;  
• Registrar na ficha individual os resultados do último exame realizado de Perfil 

Lipídico (HDL, LDL, Triglicerídeos e Colesterol Total) e de glicemia (Glicose em 
jejum e Hemoglobina glicosilada); 

• Verificar a periodicidade em que são realizados os exames e registrar em uma planilha 
de acompanhamento, para pedir ao aluno que sempre traga os resultados. Se o aluno 
não souber essa periodicidade, utilizar o valor médio de 03 meses; 

• Realizar avaliação antropométrica na primeira aula e registrá-la na ficha individual: 
§ Circunferências: abdominal, cintura e quadril. 
§ Massa corporal (Kg). 
§ Estatura (cm). 
§ Cálculo do IMC e relação cintura/quadril.  

• Agendar avaliação nutricional; 
• Contactar o médico responsável apresentando o projeto, convidando-o para os 

seminários mensais e pedir o seu contato, de preferência celular. 
 
3. Procedimento diário 
 

3.1. Mensurar a Pressão Arterial (PA) 
 

o Antes de começar a atividade 
§ classificação dos estágios 

 
Estágio 1 (até 159 x 99 mmHg): participa sem restrições; 
 
Estágio 2 (160 x 100 a 179 x 109 mmHg):  

§ participa da atividade numa intensidade inferior à daquela moderada 
na Escala de Borg (PSE ≤ 12);  

§ mensurar a PA a cada 10 minutos (interromper a atividade se a PAS ≥ 
220 ou PAD ≥ 110 ou se houver aumento de 15 mmHg na PAD); 

§ não participará de atividades com exercícios resistidos;   
§ considerar os fatores observáveis para interrupção do exercício 

listados no item 4. 
 
Estágio 3 (>180 x 110 mmHg): aluno ficará em repouso e após cinco a dez 
minutos sua PA será reavaliada  

§ havendo diminuição para os estágios anteriores, será adotado o 
procedimento do item anterior; 

§ não havendo diminuição, encaminhar para o Pronto Atendimento do 
Hospital das Clínicas; 

§ Ficar sempre atento aos sinais e sintomas relacionados ao 
acometimento de órgãos-alvo: confusão mental, hemiparesia, crise 
convulsiva, distúrbio de comportamento, etc. 

o Depois da atividade 
§ Estágio 1 e 2: sem nenhuma recomendação específica; 
§ Estágio 3 (>180 x 110 mmHg): encaminhar para o Pronto 

Atendimento do Hospital das Clínicas. 
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3.2. Mensurar a Glicemia dos Diabéticos 
 

o Antes de começa a atividade (ADA, 2006): 
§ Abaixo de 99 mg/dL 

o Insulino-dependentes: se alimentar e depois iniciar a 
atividade; 

o Não insulino-dependentes: sem recomendações. 
§ 100 mg/dL a 250 mg/dL: participar sem restrições; 
§ Acima de 250 mg/dL: verificar a presença de cetoacidose. Se estiver 

negativa, realizar atividade física normalmente. Em presença de 
cetoacidose não realizar atividade física e encaminhar para o Pronto 
Atendimento. 

o Depois da atividade 
§ Abaixo de 99 mg/dL: alimentar-se imediatamente se insulino-

dependente. 
§ Acima de 100 mg/dL: sem recomendações. 
 

3.3. Monitoramento individual na esteira 
 

o Objetivo: verificar o comportamento da PA e da FC durante o esforço e 
identificar a presença ou não de hiperreatividade, arritmia e /ou isquemia. 

o Procedimentos 
§ Colocar o cardiofrequencímetro e anotar o menor valor em repouso; 
§ Pedir para o aluno avisar quando sentir qualquer dos sintomas descritos 

no item 4; 
§ Iniciar a caminhada na esteira com uma velocidade menor que a sua 

velocidade de caminhada habitual; 
§ Após os primeiros 5 minutos, aumentar a velocidade de forma que 

atinja a sua velocidade de caminhada habitual; 
§ Entre 5 e 10 minutos, caso o aluno não tenha atingido a PSE igual a 13, 

aumentar 0,5 a 1,0 km/h. Caso tenha atingido a PSE (13), não aumentar 
a velocidade; 

§ Para os períodos de 10 a 15 e 15 a 20 minutos, realizar o mesmo 
procedimento do item anterior; 

§ A cada cinco minutos medir a PA, anotar a FC, a PSE e a distância 
percorrida; 

§ De 20 a 25 minutos, ocorre uma recuperação ativa com velocidade 
regressiva; 

§ Por fim, interrompe-se o exercício e o aluno fica 5 minutos em repouso 
para, em seguida, a PA ser medida.       

 
4. Fatores para interrupção do exercício 

  
4.1. Mensuráveis 
 

o PSE ≥ 15 
o PAS ≥ 220 ou PAD ≥ 110 
o Aumento de 15 mmHg na PAD. 
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4.2. Observáveis 
 

o Presença hiperventilação durante o exercício – “conseguir falar frases compridas 
sem interrupção” (V DBHA, 2006); 

o Evitar a fadiga concêntrica (Forjaz et al., 2006) 
§ Realização da Manobra de Valsalva; 
§ Diminuição na velocidade de execução do movimento; 

o Presença de cetose no hálito; 
o Sinais e sintomas relacionados ao acometimento de órgãos-alvo: confusão 

mental, hemiparesia, crise convulsiva, distúrbio de comportamento, etc. 
o Relato do aluno 

§ Cefaléia; 
§ Angina; 
§ “Formigamento” em algum membro; 
§ Cansaço; 
§ Algum desconforto. 

 
5. Descrição da aula 
 

• Duração: 1h 
• Freqüência: as atividades são oferecidas 2x por semana, sendo recomendado ao aluno 

que se exercite pelo menos mais 2x por semana, totalizando o mínimo de 4 vezes. 
• Organização da aula 

o 10 minutos: medida de PA inicial e da glicemia dos diabéticos; 
o 5 minutos: alongamento; 
o 20-30 minutos: exercícios aeróbicos; 
o 10-15 minutos: atividades complementares; 
o 5 minutos: relaxamento; 
o 10 minutos: medida de PA final e glicemia dos diabéticos. 

 
OBS: A organização da aula poderá variar desde que sejam sempre garantidas as 
medidas iniciais e finais de PA e glicemia, assim como 20 minutos de atividade aeróbia e 
5 minutos de relaxamento. 
 
6. Atividades realizadas  
 
6.1. Exercício Aeróbico 
 
Definição: consiste em movimentos rítmicos, repetitivos e contínuos dos grandes grupos 
musculares por pelo menos 10 minutos (U.S. Department of Health and Human Services 
citado por ADA, 2004). 

 
6.1.1. Caminhada 
 

§ Percurso A: caminhada realizada no estacionamento no percurso pré-
determinado (distância 232 m) 

• Volume 
o 10-30 minutos 
o registro da distância percorrida (número de voltas) 

• Intensidade 
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o Registro da Percepção Subjetiva de Borg (PSE) a cada 
volta 

§ Percurso B: jardim em frente ao Laboratório 
• Volume 

o 10-30 minutos 
o não ocorre registro da distância percorrida 

• Intensidade 
o Registro da Percepção Subjetiva de Borg (PSE) a cada 5 

minutos 
§ Percurso C: espaço em frente aos bancos externos ao Laboratório 

• Volume 
o 10-30 minutos 
o não ocorre registro da distância percorrida 

• Intensidade 
o Registro da Percepção Subjetiva de Borg (PSE) a cada 5 

minutos 
OBS: Ocorrerá mensuração da PA somente quando houver um aluno no 
estágio 2 – relatado no item 3.0 
 
6.1.2. Esteira ou Bicicleta 
 

§ Volume 
• 10-30 minutos 
• registro da distância percorrida (km) 

§ Intensidade 
• Registro da Percepção Subjetiva de Borg (PSE) a cada 5 

minutos 
§ Pressão Arterial 

• Registro a cada 5 minutos 
 
6.1.3. Jogos, Brincadeiras e Atividades rítmicas 
 

§  Volume 
• 10-30 minutos 

§ Intensidade 
• A intensidade será controlada apenas pelos parâmetros 

observáveis apresentados no item 4.0 
 

OBS 1: Para a escolha das atividades, deverá ser considerada a definição 
de exercício aeróbico descrita acima. 
OBS 2: Ocorrerá mensuração da PA somente quando houver um aluno no 
estágio 2 – relatado no item 3.0 

 
6.2 Flexibilidade 

o Objetivo: ganho de amplitude de movimento (ADM); 
o Observar a postura de execução 

§ Evitar exercício que coloquem o outro membro em isometria 
§  
§ Interromper a execução do exercício que exija a realização da Manobra 

de Valsalva, tentando adaptá-lo; 
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§ Recomendar a contração do transverso durante o exercício. 
  

6.3 Exercício Resistido (Musculação) 
 
O exercício resistido pode representar uma situação de risco para os hipertensos por 

promoverem picos de PA durante o esforço. O risco pode ser minimizado com a realização de 
exercícios de baixa intensidade e interrompendo antes da fadiga concêntrica (Forjaz et al. 
2006). De forma semelhante com os indivíduos diabéticos tipo 2, o exercício resistido poderá 
aumentar a glicemia como resposta à secreção de glucagon pelo pâncreas podendo alterar o 
controle metabólico do indivíduo (ADA, 2009). No entanto, devido às necessidades 
específicas de cada integrante do grupo referente à fraqueza muscular para realização de 
atividades de vida diária e as possibilidade de minimização do risco, torna-se relevante à 
realização desse tipo de atividade. Dessa forma, os exercícios resistidos serão realizados em 
circuito (ACSM, 2003), com as séries variando entre 1 a 2 de 10 a 20 repetições. Os 
exercícios serão para os grandes grupos musculares (AHA, 2008; ADA, 2004). A intensidade 
será controlada através dos fatores observáveis citados no item 4.2. Deve-se realizar também, 
a alternância dos membros em cada exercício.  
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ANEXO II – Classificação da Pressão Arterial 
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ANEXO III – Escala de Classificação do Esforço Percebido 
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ANEXO IV – Classificação da Glicemia 

 

 

CLASSIFICAÇÃO GLICEMIA CONDUTA 

 

Estágio I 

 

< 250 mg/Dl 

Realizar as atividades sem 

restrições. 

 

 

Estágio II 

 

> 250 mg/dL e cetoacidose ausente 

Realizar apenas atividades 

aeróbicas de baixa 

intensidade. 

 

Estágio III  

 

> 250 mg/dL e cetoacidose presente 

Encaminhar para o PA do 

HC/UFMG. 

 

 


