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OBESIDADE

↑ da mortalidade e morbidade

↓ Aptidão cardiorrespiratória

↑ consumo de O2

Intolerância ao esforço

IMC ??

Matheus et. al, 2018



ADIPOSIDADE x MORTALIDADE / MORBIDADE

No clássico Framingham Heart
Study → grau de obesidade
previu a incidência de doença
cardiovascular.

Harvard Alumni Health Study → homens
com o maior IMC (> 26,0) tiveram o
maior risco de mortalidade.

Nurses Health Study → menores taxas
de mortalidade e morbidade por todas
as causas em indivíduos com o menor
IMC.

British Regional Heart Study → elevada 
mortalidade por todas as causas em 
homens com IMC <20 e> 30kg/m2.

O estudo EPIC (Pesquisa Prospectiva Européia sobre
Câncer e Nutrição) → tanto a adiposidade geral
quanto a abdominal estão associadas ao risco de
morte na população européia.

A distribuição de gordura abdominal aumenta o risco de mortalidade não apenas entre os obesos (IMC ≥
30,0), mas também entre os eutróficos (IMC 18,5 a 24,9) adultos jovens e de meia-idade.

FATOR DE CONFUSÃO

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA ???

Vojtech Hainer et. al, 2009



ATIVIDADE FÍSICA E MORTALIDADE

Atividade física de está fortemente associada ao menor risco de mortalidade
por todas as causas em idosos acompanhados por 6 anos. Foi demonstrado
que a atividade de vida livre que gasta ∼287 kcal / dia reduz o risco de
mortalidade em 30%

Homens que aumentaram sua atividade
física (por 1.250 kcal / semana) tiveram
um risco menor de mortalidade quando
comparados com aqueles que
permaneceram estáveis e aqueles que
diminuíram sua atividade física.

A atividade física no lazer foi associada à diminuição da mortalidade por 
todas as causas e por doença cardiovascular em um estudo de homens 
finlandeses com 10 anos de seguimento

Indivíduos que atenderam às recomendações para atividade moderada (pelo menos 30 minutos na maioria dos dias da
semana) diminuíram o risco de mortalidade em 27%, enquanto naqueles que seguiram recomendações para atividade
vigorosa (pelo menos 20 minutos, três vezes por semana), diminuíram em 32%.

Manini et al. et. al, 2009

Harvard College Alumni

National Institutes of Health



Nível de atividade física

Vojtech Hainer et. al, 2009

Relação obesidade-mortalidade / morbidade

Desenvolvimento de 
riscos à saúde



IMPACTO RELATIVO DA ATIVIDADE FÍSICA E 
DA ADIPOSIDADE NA MORTALIDADE

X



IMPACTO RELATIVO DA ATIVIDADE FÍSICA E 
DA ADIPOSIDADE NA MORTALIDADE

Aerobic Center Longitudinal Study

BAIXO CONDICIONAMENTO FÍSICO
AUMENTA MAIS O RISCO DE
MORTALIDADE DO QUE
ADIPOSIDADE!!

Blair SN et. al,1989



PERFIS DE PACIENTES

• SOBREPESO /OBESO

• OBESO – CRITÉRIO PARA BARIÁTRICA

• PÓS BARIÁTRICA



OBJETIVO DA ATIVIDADE FÍSICA

• Além de auxiliar o emagrecimento;
• Níveis mais altos de condicionamento físico podem reduzir a morbidade e

a mortalidade em pacientes obeso:
- Melhora do perfil lipídico
- Auxilia no controle da HAS e DM
- 1 MET equivale a aproximadamente 15% de  da mortalidade

•  da densidade óssea
•  risco de depressão
• Melhora QV
• Manter o controle de peso dos pacientes pós cirúrgicos;

Vojtech Hainer et. al, 2009



•  VO2: maior capacidade de trabalho

• Melhora da função VE: melhora da FE

•  eficiência da musculatura periférica

•  do consumo de O2 pelo miocárdio ao esforço

•  FC de repouso;  FC e PA ao esforço

•  do limiar de aparecimento da angina e isquemia

•  do conteúdo e de captação de catecolaminas:  risco de arritmias

•  microcirculação periférica e sistema vascular colateral do miocárdio

Regenga, 2010

ATIVIDADE FÍSICA COMO PREVENÇÃO E 
TRATAMENTO DE DCV



BARREIRAS PARA A ATIVIDADE FÍSICA
AMBIENTAIS; SOCIAIS; COMPORTAMENTAIS; FÍSICA

A cirurgia bariátrica é um fator que contribui de forma positiva para a 
redução da maioria das barreiras

Boscatto et. al, 2011



BARREIRAS PARA A ATIVIDADE FÍSICA
AMBIENTAIS; SOCIAIS; COMPORTAMENTAIS; FÍSICA

Boscatto et. al, 2011



COMO A ATIVIDADE FÍSICA DEVE SER PRESCRITA?

• Gasto energético> 1.000 kcal / semana > efeitos benéficos à saúde

• Duração e Frequência: 

≥ 30 min/dia (moderada intensidade), 5x/sem

≥ 25 min/dia (alta intensidade), 3x/sem

Vojtech Hainer et. al, 2009



TREINAMENTO AERÓBIO

• Usa o O2 para gerar energia

• Trabalha grandes grupos musculares

• Rítmicos, contínuos e prolongados

• Caminhada, corrida, natação, bicicleta, elíptico, dança



TREINAMENTO RESISTIDO

• Contrações musculares realizadas contra resistências graduáveis e
progressivas

• Bandas elásticas; Treino de força; Pesos e máquinas

Regenga, 2010

Patrick, 2011



TREINAMENTO FLEXIBILIDADE

• Alongamento : técnica utilizada para melhorar a flexibilidade, por
meio da elasticidade muscular ao colocar o músculo alongado além
de seu tamanho habitual

• Para musculaturas encurtadas, necessário um Protocolo



OBESIDADE 

Compressão mecânica do diafragma,
pulmões e cavidade torácica

Alterações na mecânica do sistema respiratório

↓ dos volumes e capacidades pulmonares

↓ da complacência e ↑ da resistência pulmonar

↓ da força muscular respiratória 

Excesso de gordura no peito e abdômen

↓ bem-estar respiratório

↑ consumo de O2

Nardi et. al, 2016Potencializa os efeitos de doenças respiratórias existentes



Determinar o grau de comprometimento da
força muscular e indicar treinamento
muscular respiratório (TMI)

Análise dos parâmetros de
força muscular respiratória

Porhomayon J, 2011

Importante!!

Preparo dos candidatos à cirurgia bariátrica

↓ Tempo de internação e complicações respiratórias (Atelectasias; Broncoespasmo;
Traqueobronquites; Pneumonias; (SARA); Insuficiência respiratória) 



Treinamento Muscular Inspiratório (TMI)

• Recuperação da função pulmonar e na prevenção de
complicações respiratórias;

• TMI aumentou a pressão inspiratória máxima em pacientes
submetidos à cirurgia bariátrica em pré ou pós-operatório, mostrando
que o TMI parece ser o tratamento mais eficaz em comparação com
fisioterapia padrão isolado.



FISIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA:

• O ideal é iniciar o acompanhamento fisioterápico logo após

a tomada de decisão para a cirurgia.

• Preparar o paciente para ser submetido com segurança ao

procedimento cirúrgico;

• Melhorar a expansibilidade pulmonar;

• Otimizar as trocas gasosas;

• Ganhar força muscular respiratória;

• Otimizar tratamento de doenças associadas (apneia do sono, asma e bronquite) para
evitar desestabilização respiratória;

• Detectar possíveis complicações no aparelho locomotor e artralgias pré-existentes
(descarga excessiva de peso);

• Reduzir quadros de dor, estabilizar distúrbios osteo-musculares e melhorar a circulação
para permitir maior independência pós-operatório imediato.

SBCBM



FISIOTERAPIA PÓS-OPERATÓRIA:

• O início dos atendimentos de fisioterapia se dá na

fase de pós operatório imediato, ainda na sala de recuperação

anestésica e durante a internação.

• Reestabelecer adequada ventilação pulmonar;

• Orientações de exercícios que contribuam para o retorno venoso adequado e prevenção de tromboses;

• Higiene brônquica para prevenir infecções respiratórias;

• Tratar atelectasias e agudização dos quadros respiratórios;

• Evitar sarcopenia;

• Aumentar de força muscular global e respiratória;

• Auxiliar combate ao sedentarismo e iniciar práticas esportivas/atividades físicas para manutenção do
peso perdido;

• Reabilitar períneo;

• Melhorar estética facial e corporal.

SBCBM



OBRIGADA!
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