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RESUMO 

 

O aumento progressivo no número de crianças e adolescentes com quadros de sobrepeso e 

obesidade pode resultar, no futuro, em adultos com hipertensão, problemas musculoesqueléticos, 

resistência à insulina e dislipidemia. Dessa forma, a Educação Física escolar exerce o papel de 

coadjuvante no combate e prevenção à obesidade, por meio de intervenções com exercícios físicos. 

O presente estudo analisou o impacto da realização de exercícios físicos em adolescentes obesos, 

além de sugerir possibilidades para estudos futuros sobre o tema. Para isso, esta revisão sistemática 

utilizou das normativas sugeridas pela PRISMA, dentro dos seguintes descritores: exercício físico 

(Physical Exercise), obesidade (Obesity), adolescentes (Adolescents) e Brasil (Brazil), delimitando 

o período de busca de 2010 a 2020. Foram encontrados 170 artigos referentes ao tema e, após a 

filtragem, restaram 6 para serem analisados. Pode-se concluir que, a partir dos artigos investigados, 

a atividade física regular, dentro das recomendações da OMS, apresenta melhora nos índices 

antropométricos, metabólicos e/ou bioquímicos no público estudado, embora não sendo 

unanimidade entre os artigos. Por fim, recomenda-se, para futuros estudos, a padronização dos 

métodos, separação entre os sexos feminino e masculino com tamanho amostral mais significativo, 

bem como utilizar intervenções dentro das recomendações de prática de atividade física. 

 

Palavras-chave: Obesidade, Exercício Físico, Adolescentes, Educação Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The progressive increase in the number of overweight and obese children and adolescents can 

result, in the future, in adults with hypertension, musculoskeletal problems, insulin resistance and 

dyslipidemia. In this way, school Physical Education exert a supporting role in combat and 

prevention of obesity, through interventions with physical activities. The present study analyzed 

the impact of physical activities in obese adolescents, in addition to suggesting possibilities to 

future studies on the topic. For this purpose, this systematic review used the regulations by 

PRISMA, within the following descriptors: physical exercise, obesity, adolescents and Brazil, 

delimiting research in the period of 2010 and 2020. It was found 170 articles refers of the topic 

and, after screening, 6 articles were selected. To conclude, from the investigated articles, regular 

physical activity, within the recommendations of WHO, improves anthropometric, metabolic and 

biochemical indices in target audience, despite of not being unanimous among the articles. Finally, 

to future studies, it is recommended methods’ standardization, separation of female and male, 

significant sample size, as well as interventions within recommendations of regular physical 

activities. 

 

Keywords: Obesity, Physical Exercise, Adolescents, Physical Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma crescente 

epidemia mundial vinculada a um perfil alimentar inadequado e falta de atividade física (OMS, 

2010). Estima-se, para 2025, uma prevalência de 700 milhões de adultos obesos (ABESO, 2020). 

Além disso, em 2010, mais de 42 milhões de crianças menores de cinco anos apresentavam 

sobrepeso, sendo 83,34% de países em desenvolvimento (VERDE, 2014).  

No Brasil, tais números não se mostram diferentes, com um aumento de 67,8% nos 

últimos trezes anos da obesidade em adultos (ABESO, 2020). Ademais, segundo a mesma 

associação e a organização Pan-americana da Saúde, 12,9% das crianças e 7% dos adolescentes 

brasileiros estão obesos. Tal cenário evidenciado no público infanto-juvenil é alarmante, haja vista 

os diversos estudos que apontam para uma associação entre a obesidade infantil e adulta (LIU et 

al., 2019).  

Além de ser considerada atualmente como uma doença crônica (ROCHA et al.,, 2017), a 

obesidade está associada com a prevalência de doenças cardiometabólicas como hipertensão, 

dislipidemia e resistência à insulina (DE OLIVEIRA et al., 2014). Além disso, tal perfil mostra-se 

associável a problemas musculoesqueléticos, apnéia do sono e asma (BROWN et al., 2019).  

Sabe-se que a obesidade é uma doença inflamatória relacionada, na maioria das vezes, a 

quatro principais fatores: questões psíquicas, sedentarismo, desbalanço nutricional e nível 

socioeconômico (CULMILLAF et al., 2020).  

Além disso, problemas como dificuldade de aceitação da autoimagem corporal, baixa 

autoestima, discriminação social, bullying, sentimento de fracasso, entre outros, são frequentes no 

ambiente escolar. Rocha et al. (2017) apresentaram em seus resultados que uma grande parcela de 

crianças e adolescentes obesos manifestou alguma destas questões, evidenciando, desta forma, as 

implicações psicossociais que, possivelmente, acarretam no surgimento e manutenção da 

obesidade e sobrepeso.  

Neste sentido, as aulas de Educação Física em ambiente escolar têm papel fundamental 

como coadjuvante na prevenção e tratamento da obesidade sendo que, intervenções de exercício 

físico podem proporcionar uma menor ingestão calórica diária (SCHWARTZ et al., 2017). 

Quanto aos hábitos alimentares e sua influência na obesidade, de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), é recomendado ingestão diária de pelo menos 400g de 
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frutas e hortaliças. No entanto, 33,9% da população brasileira apresenta um consumo regular destes 

alimentos (VIGITEL 2018). Contrariamente, o mesmo estudo observou um consumo de 

refrigerantes superior a 14% na população estudada. Tal desbalanço nutricional independe da 

idade, uma vez que, no caso do público pediátrico, são os pais e responsáveis que coordenam a 

alimentação. Além disso, o ambiente em que são feitas as refeições devem ser observados.  

Em paralelo, o comportamento sedentário na faixa pediátrica está associado ao uso de 

tecnologias e falta de incentivo à atividade física nos ambientes escolar e familiar (ZANATTA, 

2020). A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) recomenda a limitação de tempo de tela 

a 2 horas ou menos diárias. Sabe-se que este comportamento acarreta em diversos problemas de 

saúde ao longo da vida e, por ser frequente, é um componente de suma importância na abordagem 

da prevenção e tratamento da obesidade (MENDES, 2011).  

Outro importante fator, relacionado à maior prevalência de obesidade, é o perfil 

socioeconômico. Adolescentes de baixa renda, em geral de minoria étnica, são excluídos 

socialmente devido às condições precárias de moradia, educação e serviço de saúde, principalmente 

das regiões sul, sudeste e nordeste do Brasil (LEME et al., 2019). Além disso, o alto custo 

financeiro para uma alimentação saudável pode resultar no aumento do consumo de alimentos com 

alto teor calórico que, em geral, possuem custos mais acessíveis. Tal tendência é evidenciada pelo 

Vigitel (2018), em que o aumento do nível de escolaridade está diretamente relacionado ao 

decréscimo na frequência de obesidade. 

Além de uma importante ação de gasto calórico, a disciplina de Educação Física vem se 

mostrando na literatura como uma ferramenta eficaz na diminuição da prevalência da obesidade 

(SGAMBATO et al., 2019). Nesse contexto, este trabalho pretende analisar e discutir estudos já 

feitos em torno do tema, com possibilidades de intervenção nas aulas de Educação Física escolar.  

Este estudo justifica-se pela manutenção desse cenário ser capaz de gerar um problema 

ainda maior em um futuro próximo: adultos com comorbidades graves advindos do sobrepeso e da 

obesidade, como hipertensão, problemas musculoesqueléticos, resistência à insulina e dislipidemia. 

Dessa forma, faz-se importante estudar alternativas para prevenir e reverter esse cenário em todas 

as camadas precocemente. Além dos pontos destacados, os estudos feitos apresentaram pouca 

prevalência no Brasil. 
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OBJETIVO 

 

Analisar, por meio de uma revisão sistemática, o impacto da realização de exercício físico 

em adolescentes obesos, bem como sugerir possíveis estudos em torno do tema. 

De forma específica, buscou-se dissertar sobre: (a) os benefícios psicofisiológicos da 

prática de atividade e/ou exercícios físicas no público alvo; (b) as formas de participação do 

professor de Educação Física neste contexto; e (c) sugerir possíveis lacunas ainda não preenchidas 

pela ciência para implantação de atividades e/ou exercícios físico no cotidiano do público em 

questão. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nas últimas décadas, estudos apontam a importância do comportamento ativo para a 

melhoria e manutenção de uma boa qualidade de vida do ser humano (BRASIL, 2021; BULL et 

al., 2020). Além disso, desde a infância até a fase adulta, são observadas diversas modificações e, 

apesar de nem sempre associadas ao tamanho corporal ou lineares, estas alterações afetam 

diretamente a aptidão e o desempenho do indivíduo (POLLOCK, 2013). 

De acordo com Ré et al. (2011): 

Por sua vez, o desenvolvimento é entendido como  uma  interação  entre  as  características 

biológicas individuais (crescimento e maturação)  com  o  meio  ambiente  ao  qual  o 

sujeito  é  exposto  durante  a  vida. [...] as aquisições motoras de crianças  e adolescentes 

não podem ser  compreendidas  de  forma  exclusivamente biológica    ou    ambiental;    

uma    abordagem biocultural    é    essencial,    reconhecendo    a interação   entre   fatores   

biológicos   e   socio-culturais presentes na vida do ser humano. 

  

Além disso, fatores nutricionais, socioculturais, condição geográfica e socioeconômica 

familiar podem influenciar positiva ou negativamente no processo de desenvolvimento (UNESCO, 

2013). 

Após o nascimento, o bebê interage com o ambiente de forma complexa e, tal interação, é 

fundamental para o desenvolvimento do ser humano, influenciando diretamente em suas futuras 

aquisições físicas, motoras, cognitivas, dentre outras (RÉ et al., 2011). 

A partir dos 3 anos, as habilidades motoras fundamentais, produzidas na etapa anterior, são 

refinadas, possibilitando ao indivíduo a execução de movimentos mais complexos. Além disso, o 

ritmo de crescimento é mais lento, porém mais constante, sendo relevante para a aquisição e 

retenção de um amplo acervo motor (MALINA et al., 2009, LOURENÇO et al., 2010).  

Entre 5 e 10 anos de idade, a coordenação e o controle motor apresentam uma grande 

evolução e, consequentemente, a aprendizagem de habilidades mais complexas torna-se possível, 

reforçando a aquisição de habilidades motoras e adesão à prática de atividade física nesta faixa 

etária (RÉ et al., 2011). 

Quanto à força, tal valência é decorrente até aqui, principalmente, ao aumento do 

recrutamento das unidades motoras e aperfeiçoamento da coordenação dos movimentos. Com a 

puberdade, fase identificada pelas mudanças biológicas manifestadas na adolescência, este 

aumento de força está relacionado também ao aumento de massa muscular, resultado das diversas 
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alterações hormonais existentes, como o aumento nos níveis de androgênios (POLLOCK, 2013; 

LOURENÇO et al., 2010; MCARDLE KATCH, KATCH., 2016). 

Durante a adolescência, entre os 12 e 18 anos, devido a maturação sexual, o crescimento 

esquelético passa por um período intenso, oscilante e de grande vulnerabilidade, estando mais 

suscetível à agravos externos que podem prejudicar este crescimento, sendo de 15 a 25% da altura, 

37% da massa óssea e até 45% do crescimento esquelético determinados nesta fase (VERLY 

JUNIOR, 2009; LOURENÇO et al., 2010; LIMA, 2013). 

Quanto às adaptações metabólicas, McArdle, Katch, Katch (2016) descrevem que, nesse 

período, a concentração de lactato muscular e sanguíneo, taxa de glicólise anaeróbia, débito e 

déficit de oxigênio, performance de potência máxima em exercícios de curta duração e velocidade 

máxima em testes de campo são mais altos do que na infância e mais baixos do que na fase adulta. 

Isso acontece porque o rendimento anaeróbio está diretamente relacionado com o crescimento, 

apresentando um aumento gradativo durante as fases da vida (TOURINHO FILHO et al., 1998). 

O mesmo acontece com o rendimento aeróbio. O percentual de VO2máx, juntamente com a 

economia da caminhada e da corrida, são proporcionais ao crescimento humano. Estudos mostram 

que, durante a caminhada e a corrida com sustentação de peso em testes de média e longa distância, 

o consumo de oxigênio em adolescentes é mais alto do que em adultos para um ritmo submáximo 

designado. O ritmo padronizado destes exercícios é fisiologicamente mais estressante para os 

adolescentes devido ao menor comprimento e maior frequência das passadas, menor eficiência 

ventilatória e razão de área superficial/massa (MCARDLE KATCH, KATCH, 2016; GUEDES et 

al., 1995; TOURINHO FILHO et al., 1998). 

Em geral, a maturação biológica ocorre, aproximadamente, aos 12 anos para as meninas e 

13 anos para os meninos, e, por isso, a idade biológica deve-se sobressair à idade cronológica, uma 

vez que esta última pode não ser um bom indicador para a avaliação deste grupo (RÉ et al., 2011; 

GRABER, 2019). Tal maturação, associada às vivências das fases anteriores, possibilita uma 

grande variabilidade no desempenho motor (RÉ et al., 2011; LOURENÇO et al., 2010; LIMA et 

al., 2013).  

Desta forma, observa-se que um comportamento (in)ativo por crianças e adolescentes pode 

resultar em um (des)favorecimento no desenvolvimento das habilidades motoras e sistema 

esquelético devido às forças mecânicas gravitacionais e as contrações musculares inerentes, 
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podendo interferir negativa ou positivamente no crescimento longitudinal dos mesmos (RÉ et al., 

2011; LIMA, 2013; SIMÕES NETO et al., 2018).  

O comportamento sedentário é caracterizado pela realização de atividade com dispêndio 

energético não significativo na posição sentada ou deitada, a qual não atinge os níveis 

recomendados de atividade física, presente em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, sendo 

duas vezes maior em países de alta renda (MENEGUCI et al., 2015; SILVA JUNIOR et al., 2017; 

OWEN, 2018; BULL et al., 2020; OMS, 2020). O sedentarismo, em adolescentes, está relacionado 

com o aumento da adiposidade, saúde cardiometabólica diminuída, entre outros. Estima-se que, 

em 2016, 81% dos adolescentes no mundo não eram ativos fisicamente (CAMARGO et al., 2020; 

OMS, 2020). 

A inatividade física, quando o adolescente não atinge a recomendação da OMS de ao menos 

60 minutos por dia de atividade moderada a vigorosa, e/ou o comportamento sedentário estão 

diretamente relacionados ao crescente número de adolescentes com sobrepeso e obesos (OMS, 

2020). Estudos demonstram uma queda acentuada na prática de atividade física e uma alta 

prevalência deste tipo de comportamento em alunos do ensino médio, sendo que quatro a cada 

cinco adolescentes não fazem atividade física suficiente (SILVA JUNIOR et al., 2017; ALLISON 

et al., 2007; MACHADO, 2011; CESCHINI et al., 2006; OMS, 2021).  

Durante a adolescência, os níveis de atividade física (NAF) sofrem uma queda acentuada 

e, assim, não atingem estas recomendações estabelecidas pela OMS, provocando maiores níveis de 

sedentarismo e obesidade na fase adulta (POLLOCK, 2013; ALLISON et al., 2007; BRITO et al., 

2012; VASQUES et al., 2009).  

Estudo realizado por Brito et al. (2012) mostrou uma associação entre o baixo NAF e a 

porcentagem de gordura corporal, sendo estes inversamente proporcionais. Ademais, o baixo NAF 

está também relacionado com a maior probabilidade de desenvolvimento de doenças crônicas 

degenerativas ainda na adolescência, como diabetes tipo 2 e dislipidemias (CESCHINI et al., 2016; 

PARDO et al., 2011; SICHIERI et al., 2008).  

O baixo NAF mostra-se presente em diversos lugares do Brasil. Alves et al. (2012) 

observaram que, em uma escola municipal de Salvador – BA, 49,6% dos adolescentes eram 

inativos fisicamente. Já em uma amostra na cidade de Paulista – PE, Lima et al. (2014) constataram 

que 79,7% dos adolescentes apresentavam níveis baixos de atividade física, também sendo 

considerados inativos fisicamente. 
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Em estudo com adolescentes do ensino médio, Ceschini et al. (2006) notaram uma redução 

de 29,4% e de 29,3% dos alunos suficientemente ativos e dos participantes regulares das aulas de 

Educação Física, respectivamente, entre o 1° e o 3° ano do Ensino Médio. Sabe-se que a escola é 

o ambiente em que os estudantes passam a maior parte do seu tempo, e, por isso, as aulas de 

Educação Física têm papel fundamental na promoção de práticas de atividade física e estilo de vida 

saudável (SILVA et al., 2000; CESCHINI et al., 2006; SILVA et al., 2009). 

O sedentarismo, a inatividade física e a obesidade são fatores de risco para o 

desenvolvimento precoce de diversas doenças crônicas não transmissíveis que, quando presentes 

na infância e adolescência, tendem a permanecer na fase adulta e, quando associados, desenvolvem 

um ciclo ainda mais prejudicial (POLLOCK, 2013; SILVA JUNIOR et al., 2017; OMS, 2020). 

Com o avanço tecnológico, associado às questões socioeconômicas e psicossociais, há uma 

simplificação nas tarefas diárias e laborais, exigindo menos dos jovens. Além disso, o tempo de 

recreação passa a exigir menos esforço físico e mais atenção às telas dos celulares, computadores 

e televisões, aumentando a exposição a comportamentos sedentários (MENEGUCI et al., 2015; 

MOREIRA et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

METODOLOGIA 

  

O presente estudo é uma revisão sistemática da literatura científica, que consiste em um 

método de pesquisa de análise e interpretação crítica de todo o corpus documental, disponível por 

meio de métodos sistemáticos e explícitos (BRASIL, 2012). A metodologia utilizada foi 

estruturada de acordo com as normativas sugeridas pela Preferred Reporting Items for Systematic 

reviews and Meta-Analyses (PRISMA) sugerida por Page et al. (2021).  

A pesquisa bibliográfica utilizando o método sistemático, segundo os autores supracitados, 

consiste em uma importante forma de, ao seccionar um tema ao longo de um determinado período 

no tempo, proporcionar uma reflexão mais aprofundada sobre os trabalhos realizados, bem como 

evidenciar possíveis lacunas não respondidas para futuros estudos. 

Para tanto, o presente estudo realizou uma busca de artigos na base de dados PubMed, entre 

os anos 2010 e 2020, nos idiomas português (inglês), com os seguintes descritores: exercício físico 

(Physical Exercise), obesidade (Obesity), adolescentes (Adolescents) e Brasil (Brazil), com 

associação entre os descritores utilizando os conectores “e” (and) e “ou” (or).  

A PubMed é uma base de dados científica gratuita desenvolvida e mantida pela National 

Center for Biotechnology Information (NCBI) da U.S. National Library of Medicine (NLM), que 

abrange as áreas de Ciências da Saúde e Ciências Biológicas (ALBERT EINSTEN, 2016; NLM, 

2021). 

Os estudos elegíveis para inclusão foram: estudo com característica de ensaio clínico e 

randomizado controlado; público alvo composto por adolescentes púberes e pós-púberes e 

residentes nas regiões Sul e/ou Sudeste do Brasil e; publicação do estudo entre os períodos de 1º 

de janeiro de 2010 à 31 de dezembro de 2020.  

Por fim, foram excluídos todos os artigos em populações cuja a faixa etária não 

correspondesse a faixa em estudo; artigos publicados antes de 31 de dezembro de 2009 e depois de 

1º de janeiro de 2021; grupo amostral residente fora da região proposta no território brasileiro e 

exterior; revisões sistemáticas, desenhos com modelos experimentais não humanos e meta-

análises. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi analisar, por meio de uma revisão sistemática, os efeitos 

da atividade física em púberes e pós-púberes obesos. 

Conforme pode ser observado na figura abaixo, a busca bibliográfica, utilizando os 

descritores mencionados, revelou a presença de 170 (cento e setenta) artigos referentes ao tema, 

sem artigos duplicados devido à buscar ter sido realizada em apenas um banco de dados. Destes, 

após o uso dos critérios de exclusão, análise do título e resumo dos estudos, 157 (cento e cinquenta 

e sete) foram excluídos, sendo 13 (treze) artigos selecionados. Por fim, 7 (sete) artigos foram 

retirados por estarem fora da faixa etária selecionada (n=4) e amostragem residente em regiões não 

contempladas para a análise neste estudo (n=3), obtendo-se, desta forma, 6 artigos para a devida 

análise.  

 

Figura. Fluxograma de elegibilidade dos estudos, segundo critérios Prisma. 
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Tabela 1: Descrição dos objetivos, perfil amostral, metodologia, resultados e conclusão dos artigos selecionados: 

AUTORES OBJETIVO PERFIL 

AMOSTRAL 

METODOLOGIA RESULTADOS CONCLUSÃO 

Farias, et al. 

(2014) 

Efeito de programa de 

AF na composição 

corporal de 

adolescentes durante 

um ano letivo. 

386 (♀ e ♂) 

15-17 

 

21,85 (2,95) 

kg/m² 

 

GC (n= 191 ): aulas 

convencionais de Educação 

Física. 

GI (n= 195): programa de AF 

 

GI melhor que GC: 

 %G e total, CIN e MM 

A proposta de AF 

melhorou a composição 

corporal dos 

adolescentes. 

Leme e 

Philippi 

(2015) 

Efeito do programa 

“Hábitos Saudáveis, 

Meninas Saudáveis” 

246 ♀  

15-17 

21,63 (3,96) 

kg/m² 

10 escolas públicas separadas: 

GI (n= 135 ): programa de 6 

meses de AF e nutrição. 

GC (n=111): sem intervenção. 

GI melhor que GC: 

CIN e CS. 

A intervenção mostrou-se 

eficaz à prevenção da 

obesidade em 

adolescentes do sexo 

feminino. 

Monteiro, et 

al. (2015) 

Efeito do TR aeróbicos 

e concorrentes na 

composição corporal e 

no perfil metabólico 

em adolescentes. 

32 (♀ e ♂) 

11-17 

 

31,42 (3,67) 

kg/m² 

 

TR 20 semanas: 

 

Aeróbio: 50 minutos x 3 por 

semana.  

Concorrente: 50 minutos x 3 

por semana. 

Controle: sem TR 

 

Melhora no %G e perfil lipídico 

(colesterol total, HDL, LDL, 

VLDL e TG) independente do 

TR. 

 

Os TR melhoraram o 

perfil físico e metabólico 

dos adolescentes 

AF: atividade física, ♀: feminino, ♂: masculino, IMC: índice de massa corpórea, GC: grupo controle, GI: grupo de intervenção, %G: percentual de gordura corporal, CIN: 

perimetria de cintura, MM: massa magra, CS: comportamento sedentário; TR: treinamento, HIIT: treinamento intervalado de alta intensidade, MIIT: treinamento intervalado 

de moderada intensidade, P+HIIT: treinamento intervalado de alta intensidade somado a exercícios pliométricos, EX: exercício físico, MVA: máxima velocidade aeróbia, 

VO2: consumo de oxigênio, DP: duplo produto, FCrep: frequência cardíaca em repouso, PAS: pressão arterial, HOMA-IR: modelo de avaliação da resistência insulínica, PSE: 

percepção subjetiva do esforço, MC: massa corporal, SJ: squat jump, CMJ: countermovement jump, VVO2pico: velocidade alcançada no pico do consumo de oxigênio, IPAQ: 

questionário internacional de atividade física, NAF: nível de atividade física. 
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Tabela 1: Descrição dos objetivos, perfil amostral, metodologia, resultados e conclusão dos artigos selecionados: 

AUTORES OBJETIVO PERFIL 

AMOSTRAL 

METODOLOGIA RESULTADOS CONCLUSÃO 

Racil, et al. 

(2016a) 

Efeito de 12 semanas 

de HIIT e MIIT na 

antropometria, 

variáveis bioquímicas 

e de aptidão física em 

adolescentes. 

47 (♀) 

14,2 (1,2) anos 

40 (1,5) %G 

TR (12 semanas, 3x/sem): 

HIIT (n=17): 100%/50% MVA 

MIIT (n=16): 80%/50% MVA 

Controle (n=14): sem TR 

HIIT e MIIT melhoraram as 

medidas de: IMC, %G, 

VO2máx, DP, FCrep, PA, 

Glicose, insulina, HOMA-IR, 

Leptina, PSE. 

MIIT melhor que HIIT:  

CIN, IMC e MC 

HIIT e MIIT foram 

eficientes no combate à 

obesidade, sendo HIIT 

mais eficiente para 

composição corporal e 

PSE. 

Racil, et al. 

(2016b) 

Efeito de 12 semanas 

de HIIT e P+HIIT no 

perfil físico e 

metabólico em 

adolescentes. 

 68 (♀) 

16,6 (1,3) anos 

39,4 (3,3) %G 

TR (12 semanas): 

HIIT (n=23): 2 blocos por 

sessão (6 a 8 episódios 30 

segundos) 

P+HIIT (n=26): HIIT + EX 

pliométricos de 15s 

Controle (n=19): sem TR 

Melhoras nos grupos: %G, 

IMC, MM, CIN, Glicose, 

insulina, HOMA-IR, leptina, 

adiponectina VO2pico, 

VVO2pico, SJ, CMJ. 

 

P+HIIT melhor que HIIT 

MM, leptina, adiponectina, 

HOMA-IR, SJ 

Os TR foram eficientes 

sendo que a adição de EX 

pliométricos maximizou 

os resultados. 

Zanatta, et 

al. (2020) 

Avaliar uma 

intervenção 

interdisciplinar com 

abordagem 

motivacional na 

realização de EX e no 

NAF em adolescentes. 

37(♀ e ♂) 

15-18 

34,65 (5,25) 

kg/m² 

2 grupos (GC e GI) 12 sessões, 

sendo: 

GC: receptor de informações 

para mudanças de hábitos de 

vida 

GI: autonomia para 

a mudança nos hábitos (ação 

multidisciplinar) 

Não houve diferença entre GC 

e GI (IPAQ e número de 

passos) 

 

GI melhor que GC: 

VE 

 

A intervenção com 

abordagem motivacional 

não alterou a capacidade 

de EX e os NAF nos 

adolescentes avaliados. 

AF: atividade física, ♀: feminino, ♂: masculino, IMC: índice de massa corpórea, GC: grupo controle, GI: grupo de intervenção, %G: percentual de gordura corporal,  CIN: 

perimetria de cintura, MM: massa magra, CS: comportamento sedentário; TR: treinamento, HIIT: treinamento intervalado de alta intensidade, MIIT: treinamento intervalado 

de moderada intensidade, P+HIIT: treinamento intervalado de alta intensidade somado a exercícios pliométricos, EX: exercício físico, MVA: máxima velocidade aeróbia, 

VO2: consumo de oxigênio, DP: duplo produto, FCrep: frequência cardíaca em repouso, PAS: pressão arterial, HOMA-IR: modelo de avaliação da resistência insulínica, PSE: 

percepção subjetiva do esforço, MC: massa corporal, SJ: squat jump, CMJ: countermovement jump, VVO2pico: velocidade alcançada no pico do consumo de oxigênio, 

IPAQ: questionário internacional de atividade física, NAF: nível de atividade física. 
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Com o intuito de observar as diferenças e semelhanças entre os artigos selecionados, a 

tabela 1 foi proposta tendo como parâmetros de orientação o objetivo, perfil amostral, metodologia, 

resultados e conclusões dos estudos. 

Os estudos, de forma geral, observaram os resultados de intervenções em púberes e/ou pós-

púberes dentro ou fora do ambiente escolar. Em específico, Leme e Philippi (2015) e Zanatta et al. 

(2020) objetivaram analisar os efeitos da atividade física em programas de intervenção 

interdisciplinar em adolescentes, enquanto Farias et al. (2014), Monteiro et al. (2015), Racil et al. 

(2016a) e Racil et al. (2016b) tiveram como objetivo observar os efeitos da prática de exercícios 

físicos na composição corporal de adolescentes. 

Quanto ao perfil amostral, Farias et al. (2014) e Leme e Philippi (2015) obtiveram um 

tamanho amostral superior, sendo n=386 e n=253 respectivamente, enquanto os demais 

apresentaram entre 32 e 68 voluntários.  

Apesar da grande variação de idade, 11 a 18 anos, os achados observaram adolescentes 

púberes e/ou pós-púberes. A escolha desta faixa etária está associada a diversos fatores, tais como: 

aumento no número de adolescentes obesos, riscos aumentados de desenvolvimento de 

comorbidades precocemente, uso de tecnologias como forma de lazer, e pouca variação na 

porcentagem de gordura corporal entre o final da adolescência e a vida adulta em ambos os sexos 

(GALLAHUE, OZMUN E GOODWAY, 2013).  

Quanto ao sexo, os estudos analisaram adolescentes do sexo feminino e masculino 

(FARIAS et al., 2014; MONTEIRO et al., 2015; ZANATTA et al., 2020), e apenas do sexo 

feminino (LEME E PHILIPPI, 2015; RACIL et al., 2016a; RACIL et al., 2016b). Sabe-se que 

mulheres são mais sedentárias do que homens e, portanto, o sobrepeso e obesidade são mais altos 

neste público. Além disso, quando adolescentes, as meninas diminuem drasticamente a 

participação em atividades físicas no lazer, apresentando uma queda de quase 100% em 

adolescentes negras e 64% em brancas (MCARDLE, KATCH, KATCH, 2016; VIGITEL, 2019).  

Em relação ao quadro de sobrepeso e obesidade, Racil et al. (2016a) e Racil et al. (2016b) 

utilizaram apenas o percentual de gordura (%G) como critério classificatório. Já os demais estudos 

analisaram o índice de massa corpórea (IMC), além de observar o %G. Zanatta et al. (2020), assim 

como Racil et al. (2016a), Monteiro et al. (2015) e Racil et al. (2016b), utilizaram somente 

indivíduos com sobrepeso e obesos, sendo este um dos critérios de inclusão, diferente dos outros 

dois estudos, os quais observaram indivíduos saudáveis, com sobrepeso e obesos. O uso de 
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indivíduos saudáveis na amostra justifica o IMC discrepante dos demais achados e interfere, 

possivelmente, nos resultados. 

Leme e Philippi (2015), bem como Farias el al. (2014) e Zanatta et al. (2020), separaram a 

amostra em dois grupos: grupo intervenção e grupo controle. Nestes três estudos, foram realizados 

programas de intervenção de atividade física (AF) para observar a eficácia destes em adolescentes 

com sobrepeso e obesos, com tempo variado entre 3 e 12 meses. Diferente dos anteriores, Monteiro 

et al. (2015), Racil et al. (2016a) e Racil et al. (2016b) separaram a amostra em três grupos, sendo 

dois grupos de treinamento resistido (TR) distintos e um grupo controle, com tempo variado entre 

12 e 20 semanas. 

Racil et al. (2016a) e Racil et al. (2016b) utilizaram o exercício high-intensity interval 

training (HIIT) para comparar com o moderate-intensity interval training (MIIT) e HIIT com 

exercício pliométricos (P+HIIT), respectivamente. Já Monteiro et al. (2015) observaram o 

treinamento aeróbio e o treinamento concorrente. 

Zanatta et al. (2020), observaram diferença significativa entre o grupo intervenção (GI) e o 

grupo controle (GC) apenas na ventilação minuto (VE). No início do estudo, o GI apresentou uma 

VE  de 74,6±15,6 L.min-1 e, ao final do estudo, 64,9±18,5 L.min-1, ambos durante o teste de 

exercício cardiopulmonar (TECP). A ventilação minuto, dada pelo produto da frequência 

respiratória e volume corrente, diminuta mostra uma melhora na capacidade respiratória do GI 

(MCARDLE, KATCH, KATCH, 2016).  

Possivelmente devido ao curto período de intervenção (3 meses) e duração dos encontros 

(1h30min/semana), os resultados das demais variáveis não apresentaram diferenças significativas. 

Especificamente, o NAF não teve alterações entre o início e o final da intervenção devido ao tempo 

de uso reduzido do videogame interativo Xbox (30 minutos/semana), que, apesar de ser uma 

atividade de intensidade moderada à vigorosa, não atinge as recomendações da OMS. 

Leme e Philippi (2015) apresentaram uma melhora na perimetria de cintura (CIN) e no 

comportamento sedentário (CS) no grupo intervenção, além de obtenção de apoio social de 

atividade física (AF) e alimentação saudável, e estratégias e ambiente de alimentação saudável. 

Essa melhora na CIN e no CS mostra a influência do tempo de intervenção nos resultados e justifica 

a falta de diferenças significativas nas variáveis dos estudos de Zanatta et al. (2020).  
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Ademais, a diminuição do comportamento sedentário mostra que as aulas aprimoradas de 

Educação Física e as sessões de atividade física durante o recreio obtiveram resultados positivos 

na amostra e, por conseguinte, melhora na adiposidade observada pela CIN.  

Assim como Leme e Philippi (2015), Farias et al. (2014) observaram uma melhora na 

composição corporal no GI, por meio da diminuição na porcentagem de gordura corporal (%G), 

diminuição na perimetria de cintura (CIN) e aumento da massa magra (MM), sendo estes fatores 

inversamente proporcionais no GC. Estes resultados reafirmam a importância da Educação Física 

Escolar na promoção de estilo de vida saudável. 

Os resultados de Monteiro et al. (2015), Racil et al. (2016a) e Racil et al. (2016b) mostram 

que exercícios de treinamento resistido, independente do tipo, apresentam uma melhora na %G e 

CIN de indivíduos obesos. Além disso, o HIIT obteve resultados mais satisfatórios na composição 

corporal (IMC, massa corporal e CIN) e percepção subjetiva do esforço (PSE), quando comparado 

ao MIIT. Este resultado na PSE representa uma melhora no NAF destes adolescentes, 

possivelmente relacionada com a diminuição da %G, uma vez que estes parâmetros mostram-se 

associados (BRITO et al., 2012).  

Os treinamentos MIIT, HIIT e P+HIIT foram associados à uma queda acentuada na leptina 

sanguínea. Em específico, o P+HIIT promove melhores resultados nas adaptações fisiológicas, 

como ganho de massa magra e melhora nas concentrações de leptina e relação leptina/adiponectina. 

A leptina e adiponectina são proteínas produzidas pelas células adipócitas e estão 

associadas com os níveis de gordura corporal, controle de apetite e, consequentemente, na 

regulação do peso corporal (SILVEIRA et al., 2009; MCARDLE, KATCH, KATCH, 2016; 

GUIMARÃES et al., 2007). A desregulação da leptina afeta a regulação do apetite e, 

possivelmente, é um dos fatores causais da obesidade em indivíduos adultos (MCARDLE KATCH, 

KATCH, 2016). 

A adiponectina está intimamente relacionada com a quantidade de tecido adiposo, 

diminuindo suas concentrações conforme o aumento deste tecido. Sendo assim, as concentrações 

de adiponectina apresentam uma queda acentuada em indivíduos obesos (SILVEIRA et al., 2009; 

GUIMARÃES et al., 2007). 

Apesar dos treinamentos concorrente e aeróbico apresentarem resultados semelhantes no 

perfil lipídico e, em especial, na lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL), percebe-se uma 

melhora significativamente maior na porcentagem de gordura andróide (%GA), tecido de 
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adiposidade intra-abdominal (IAAT) e triacilglicerol (TG) no treinamento aeróbico. Já o 

treinamento concorrente mostrou-se mais eficaz no aumento de lipoproteínas de alta densidade 

(HDL). 

Assim, os achados demonstraram que 5 das 6 intervenções propostas obtiveram resultados 

relevantes na maior parte dos parâmetros observados, exceto por Zanatta et al. (2020), em que 

ambos os grupos apresentaram resultados similares. Os estudos sugerem, portanto, que 

intervenções com práticas de exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar, aliado com um 

controle alimentar regrado, é capaz de prevenir, controlar e diminuir as taxas de obesidade em 

adolescentes púberes e pós-púberes. 

Faz-se importante pontuar que o exercício físico praticado nas aulas de Educação Física, da 

forma como são propostas, não apresentam uma sequência evolutiva quanto ao desempenho dos 

alunos. Associado a essa realidade, o incentivo por parte da família para a prática de exercícios 

físicos em momentos de lazer, apesar de importante, é escasso.  

Exercícios como HIIT, treinamento resistido, MIIT, treinamento concorrente e P+HIIT 

podem ser inseridos na disciplina de Educação Física desde o anos iniciais adaptados à faixa etária, 

proporcionando o desenvolvimento musculoesquelético. No ensino médio, é possível dar maior 

ênfase para estes exercícios resistidos visando a saúde, sem excluir os demais tópicos da E.F. 

escolar. Isso é possível desde que haja um planejamento com metas a longo prazo, possibilitando 

uma evolução gradual no desempenho motor.  

Desta forma, a Educação Física consegue atingir, além de objetivos de desenvolvimento 

motor, objetivos lúdicos com as adaptações destes exercícios no ensino fundamental I e II, 

enquanto no ensino médio, adicionado objetivos voltados para a saúde.  

Para tanto, é necessário um planejamento cooperativo entre a escola e família, visando o 

incentivo à prática de exercício físico e, no caso de adolescentes, prevenir e remediar o quadro de 

sobrepeso e obesidade. 

Em relação às limitações dos estudos revisados, pode-se dizer que a busca foi feita visando 

minimizar o viés e tornar ao máximo a pesquisa mais homogênea, dentro dos critérios de exclusão 

e elegibilidade. Apesar da filtragem feita, algumas divergências foram notadas em características 

que influenciaram os resultados, como o tamanho, sexo e critérios classificatórios da amostra, 

tempo e número de sessões das intervenções. 



 

23 
 

Um contraste foi observado no que diz respeito ao número de indivíduos avaliados em cada 

estudo, sendo que dois dos artigos utilizaram mais de 200 voluntários cada, os outros quatro 

ficaram abaixo dos 100. Diante de tal cenário, não foi possível ter confiabilidade em relação aos 

resultados apresentados.  

Mesmo não entrando como critério de inclusão e exclusão, o sexo também se apresenta 

como um fator limitante dessa revisão, tendo em vista que metade dos artigos trouxe apenas 

indivíduos do sexo feminino, enquanto a outra metade observou indivíduos de ambos os sexos. 

Para classificar os quadros de sobrepeso e obesidade, apenas dois artigos fizeram a seleção 

por meio do percentual de gordura (%G), ao passo que os outros utilizaram tanto o %G quanto o 

índice de massa corpórea (IMC). O ponto importante neste tópico foi o uso de indivíduos 

considerados “saudáveis”, que não apresentavam quadros de sobrepeso ou obesidade, tornando o 

IMC dos estudos em questão destoantes quando comparados aos outros e influenciando nos 

resultados. 

Vale ressaltar que, em alguns estudos, os voluntários foram submetidos a intervenções de 

90 minutos semanais, não sendo suficiente para atingir o mínimo recomendado pela OMS, ao 

menos 60 minutos diários de atividade moderada ou vigorosa.  

Por fim, é recomendado para futuras pesquisas feitas sobre o tema que estabeleçam um 

padrão quanto ao número e sexo das amostras, que não incluam individuos saudáveis entre os que 

apresentem sobrepeso ou obesidade e, não menos importante, que planejem intervenções dentro 

das recomendações estabelecidas pela OMS. Dessa forma, possivelmente atingirão um melhor 

entendimento quanto aos resultados e conclusões a serem feitos sobre o tema. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo, por meio de uma revisão sistemática, analisar o efeito 

da prática de exercício físico em adolescentes púberes e pós-púberes obesos. De forma geral, os 

estudos ilustram que a atividade física regular, seguindo as recomendações estabelecidas pela 

OMS, apresenta melhora nos índices antropométricos, metabólicos e/ou bioquímicos no público 

em questão. Em específico, os achados de Zanatta et al. (2020) não apresentaram resultados 

positivos significativos, no entanto, deve-se considerar o curto período de intervenção e o tempo 

reduzido de exercício físico realizado pela amostra como um grande fator limitante. 

Sugerimos que estudos futuros façam a separação entre os sexos feminino e masculino com 

tamanho amostral mais significativo, além de utilizarem intervenções em consonância com as 

recomendações de prática de atividade física. Ademais, estudos que sejam voltados para a 

Educação Física escolar no combate ao crescimento exacerbado da obesidade.  

O presente estudo tem relevância dentro de uma realidade presente e futura de uma 

população jovem que, em uma taxa crescente, apresenta níveis elevados de obesidade, acarretando 

diversos problemas de saúde na vida adulta. Dessa forma, como futuros profissionais de Educação 

Física, avaliar e divulgar os resultados obtidos pelas pesquisas abre uma gama de possibilidades de 

intervenção visando prevenir e/ou remediar tais quadros. 
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