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RESUMO
A obesidade é um problema de saúde pública mundial, caracterizada como uma
doença crônica inflamatória e além de estar associada à diversas complicações, tem
acometido cada vez mais crianças e adolescentes. A obesidade pode ser causada por
fatores genéticos e comportamentais e, dentre os comportamentais, a ingestão
alimentar inadequada e a pratica insuficiente de exercício físico são os mais comuns.
Devido ao intenso desenvolvimento que ocorre durante a adolescência, os hábitos
cotidianos podem ser influenciados, em especial, os hábitos alimentares. A amilase
salivar é uma enzima que digere os carboidratos (CHO) em partículas menores ainda
na cavidade oral e tem sido considerada um potente marcador biológico envolvido na
ingestão alimentar devido sua ação sobre a percepção do gosto dos alimentos, as
preferências alimentares e a resposta glicêmica e insulínica pós-prandial. Para tratar
a obesidade, a orientação nutricional e a prática de exercício físico sistematizada é
cada vez mais indicada e, dentre as modalidades de exercício, o intervalado de alta
intensidade (high intensity interval training - HIIT) tem sido eficaz para reduzir gordura
corporal. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi analisar e correlacionar a
ingestão alimentar, a concentração de amilase salivar e gordura corporal de
adolescentes obesos submetidos a um programa de tratamento para obesidade.
Adolescentes obesos (IMC= 33,82 ±6,23 Kg/m2; n= 21, 13,83 ±1,85 anos) de ambos
os gêneros realizaram avaliação da composição corporal e maturação sexual, exames
bioquímicos de saliva e sangue, questionários alimentares e nível de escolaridade dos
pais e teste de esforço máximo pré e pós programa. O programa de tratamento foi
composto por 20 semanas de orientação nutricional e 16 semanas de HIIT. A ingestão
alimentar (calorias, CHO, lipídios, ácido graxo polinsaturado, fibra) e o percentual de
gordura corporal reduziram após a realização do programa, e se correlacionaram com
a concentração de amilase salivar, tanto pré quanto pós programa. Conclui-se que,
após a realização do programa de tratamento para obesidade, houve redução na
ingestão alimentar e no percentual de gordura corporal de adolescentes obesos, e
essas variáveis se correlacionam entre si e com a concentração de amilase salivar.
Palavra-chave: Obesidade, adolescência, ingestão alimentar, amilase salivar,
exercício físico

ABSTRACT
Obesity is a worldwide public health problem, characterized as a chronic inflammatory
disease and in addition to being associated with several complications, has been
affecting more and more children and adolescents. Obesity can be caused by genetic
and behavioral factors and, among the behavioral ones, inadequate food intake and
insufficient physical exercise are the most common. Due to the intense development
that occurs during adolescence, daily habits can be influenced, especially, eating
habits. Salivary amylase is an enzyme that digests carbohydrates (CHO) into smaller
particles still in the oral cavity and has been considered a potent enzyme involved in
food intake due to its action on the perception of food taste, food preferences and
glycemic response, and Postprandial insulin. To address obesity, nutritional counseling
and the practice of systematic exercise are increasingly indicated and, among the
exercise modalities, high intensity interval training (HIIT) has been effective in reducing
body fat. Thus, the objective of the present study was to analyze and correlate food
intake, salivary amylase concentration and body fat of obese adolescents submitted to
a treatment program. Obese adolescents (BMI= 33,82 ± 6,23 kg/m 2, n= 21, 13,83±
1,85 years) of both genders performed body composition and sexual maturation,
biochemical saliva and blood tests, questionnaires food intake and parental education
level and maximum pre and post-program effort test. The treatment program consisted
of 20 weeks of nutritional counseling and 16 weeks of HIIT. Food intake (calories, CHO,
lipids, polyunsaturated fatty acid, fiber) and body fat percentage decreased after the
program was performed, and correlated with the salivary amylase concentration, both
at the beginning and at the end of the program. It was concluded that, after the obesity
treatment program, there was a reduction in dietary intake and body fat percentage of
obese adolescents, and these variables correlate with each other and with the
concentration of salivary amylase.
Key words: Obesity, adolescence, food intake, salivary amylase, physical exercise
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1 INTRODUÇÃO

A obesidade é um problema de saúde pública mundial que acomete cada vez
mais crianças e adolescentes (Organização Mundial de Saúde, 2016). Apesar dos
dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico (VIGITEL, 2014) afirmarem que a obesidade estabilizou entre os
adultos brasileiros em 2014, a pesquisa mais recente (Pesquisa de Orçamentos
Familiar, 2010) entre os adolescentes (10 a 19 anos) ainda aponta para uma crescente
prevalência, confirmando que 4% do sexo feminino e 6% do masculino estavam
obesos ao longo dos 34 anos de investigação.
Fatores genética e comportamentais são alguns que contribuem para o
desenvolvimento da obesidade, porém, esta é uma doença multifatorial (MONTEIRO
et al., 2015). Dentre os comportamentais, a ingestão alimentar inadequada e a pratica
insuficiente de exercício físico são os mais comuns, nos quais, ambos convergem para
o mesmo ponto: o balanço energético positivo, onde as calorias ingeridas sobrepõe
as expendidas e se acumulam continuamente no tecido adiposo (BEJA, FERRINHO,
CRAVEIRO, 2014). A obesidade também se caracteriza como uma doença crônica
inflamatória (LEITE, ROCHA, BRANDÃO-NETO, 2009) que se associa à
complicações metabólicas, cardiovasculares, pulmonares, ortopédicas e psicológicas,
comprometendo a saúde de forma imediata e a longo prazo (SILVA et al., 2014). Mais
preocupante ainda é a sua ocorrência na infância e adolescência, pois os
adolescentes obesos tem 80% de chance de se tornarem adultos obesos (MONTEIRO
et al., 2015).
A adolescência é um período de rápidas transformações corporais e
psicossociais que podem influenciar os hábitos cotidianos, notadamente os
alimentares. Sendo assim, é de suma importância a consolidação de hábitos
saudáveis nesse período pois é aí que eles são estabelecidos e geralmente mantidos
na vida adulta (CHIARELLI, ULBRICH, BERTIN, 2011; VIEIRA, DEL CIAMPO, DEL
CIAMPO, 2014). Fatores intrínsecos como genética, componentes biológicos e
comportamentos psicológicos, e fatores extrínsecos, como ambiente em que os
indivíduos estão expostos, modulam e participam do processo de ingestão alimentar
(ROMIEU et al., 2017).
Os componentes biológicos, como as enzimas digestivas salivares interagem
com inúmeros hormônios, em especial a insulina, e exercem um controle sobre a
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fome, a saciedade e o peso corporal (MAIOR, 2012). Uma das proteínas mais
abundante e considerada a principal enzima digestiva da saliva humana é a amilase
salivar, cuja função é iniciar a digestão dos carboidratos (CHO) (MENNELLA,
FOGLIANO, VITAGLIONE, 2014). Devido a sua ação sobre os CHO, a resposta
glicêmica e insulínica pós-prandial e a facilitação na percepção do gosto dos
alimentos, a amilase é apontada como uma importante enzima envolvida na ingestão
alimentar (MANDEL, BRESLIN, 2012; NAKAJIMA, 2016). Por essa razão, investigar
essa enzima pode fornecer subsídios científicos para identificar a sua contribuição na
obesidade.
Como tratamento não medicamento para obesidade, estratégias voltadas para
a orientação nutricional e a prática de exercício físico sistematizado promovem
resultados positivos e são indispensáveis (DIAS, MONTENEGRO, MONTEIRO,
2014). A orientação nutricional é importante para compartilhar conhecimentos e
práticas que possam melhorar as condições de vida, a segurança alimentar e a
nutrição (SANTOS et al., 2015) enquanto que o exercício físico aumenta a densidade
óssea e a massa muscular, ajuda a controlar a pressão arterial e o colesterol e reduz
a gordura corporal (STOLER, 2016).
Dentre as modalidades de exercício, aeróbio é considerado eficaz para reduzir
gordura corporal, devido déficit energético gerado durante e após seu término (DIAS,
MONTENEGRO, MONTEIRO, 2014). O exercício aeróbio pode ser realizado de
maneira intervalada, alternando alta e baixa intensidade, ou até mesmo pausas
passivas. Lira et al (2013) refere que a intensidade empregada pode exercer um papel
determinante no desfecho induzido pelo exercício e programas que utilizam exercício
de alta intensidade resultam em efeitos favoráveis adicionais sobre as lipoproteínas
circulantes e distúrbios metabólicos, cardiovasculares e hormonais tão comuns em
indivíduos com obesidade. Esse tipo de exercício também ganhou notoriedade por
promover resultados satisfatórios na capacidade cardiorrespiratória, aumento da
biogênese mitocondrial resultando em acelerada perda de peso, e menor desistência
em programas de tratamento que utilizam esse protocolo (RACIL et al., 2013).
Dessa forma, investigar a ingestão alimentar e a amilase salivar, bem como as
modificações que podem acontecer após a realização do exercício físico e orientação
nutricional, fornecerá evidências científicas sobre a obesidade, favorecendo
diretamente o entendimento e o desenvolvimento de estratégias eficazes no
tratamento e na prática clínica.
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1.1 OBJETIVO

1.1.1 Geral

Analisar e correlacionar a ingestão alimentar, a concentração de amilase salivar
e a gordura corporal de adolescentes obesos submetidos a um programa de
tratamento para obesidade.

1.1.2 Específicos

- Analisar a frequência alimentar pré e pós programa de tratamento para obesidade;
- Comparar a ingestão alimentar, a concentração de amilase salivar e gordura corporal
pré e pós programa de tratamento para obesidade;
- Analisar a correlação entre a ingestão alimentar, a concentração de amilase salivar
e gordura corporal.
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1.2 JUSTIFICATIVA

A obesidade é uma doença crônica que contribui para o desenvolvimento de
diversas comorbidades, como hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia,
esteatose hepática e até mesmo demência e alguns tipos de câncer. Além de
comprometer a qualidade de vida e a saúde, tem gerado gastos excessivos à saúde
pública, pois sua incidência entre a população mais jovem (crianças e adolescentes)
tem aumentado cada vez mais.
Dentre os diversos fatores que causam a obesidade, a ingestão alimentar
inadequada e a prática insuficiente de exercício físico geralmente estão presentes na
rotina dos indivíduos com essa doença. Esses fatores, associados à genética,
metabolismo e componentes biológicos, contribuem diretamente no acúmulo
excessivo de gordura corporal resultando em complexas alterações de difícil
tratamento.
Ademais, sabe-se que a adolescência é um período em que ocorre diversas
transformações corporais e psicossociais que resultam em mudanças metabólicas,
aumento nas demandas nutricionais entre tantas outras oscilações. Esses indivíduos
apresentam grande preocupação com a aparência física, ao mesmo tempo que se
alimentam de maneira inadequada preferindo alimentos mais palatáveis, como os
ricos em açucares e gorduras, além da prática insuficiente de exercício físico.
Por essa razão, programas de tratamento que utilizam estratégias baseadas
em orientação nutricional e exercício físico sistematizado são fundamentais para
promover a redução da gordura corporal em excesso e adoção de hábitos cotidianos
mais saudáveis. Sendo assim, decidiu-se investigar a ingestão alimentar e a enzima
amilase salivar de adolescentes obesos submetidos a um programa de tratamento por
meio do exercício físico e orientação nutricional.
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1.3 HIPÓTESE DE ESTUDO

- Hipótese nula:

Não há mudanças na ingestão alimentar, na concentração de amilase salivar e
na gordura corporal após realizar o programa de tratamento para obesidade, e essas
variáveis não se correlacionam.

- Hipótese alternativa:

A ingestão alimentar, a concentração de amilase salivar e a gordura corporal
se modificam após a realização do programa de tratamento para obesidade;
Há correlação entre a ingestão alimentar, a concentração de amilase salivar e
a gordura corporal de adolescentes com obesidade.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 OBESIDADE

A obesidade é definida, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS,
2000), como "Doença na qual o excesso de gordura corporal se acumulou a tal ponto
que a saúde pode ser afetada". Em 2014, os dados da Vigilância de Fatores de Risco
e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL, 2014)
mostraram que houve uma estabilização entre os brasileiros acima de 18 anos, mas
em relação aos jovens (10 a 19 anos), a pesquisa mais recente (Pesquisa de
Orçamentos Familiar, 2010) ainda apresenta uma crescente prevalência, confirmando
que 4% do sexo feminino e 6% do masculino estavam obesos ao longo dos 34 anos
de investigação.
A obesidade é uma doença crônica que pode ser causada por diversos fatores,
dentre eles genéticos e comportamentais (MONTEIRO et al., 2015). Dentre os fatores
comportamentais, os mais observados são a ingestão alimentar inadequada e a
pratica insuficiente de exercício físico, nos quais ambos convergem em um mesmo
ponto: o balanço energético positivo, onde as calorias ingeridas sobrepõe as
expendidas e se acumulam no tecido adiposo (BEJA, FERRINHO, CRAVEIRO, 2014).
Antunes et al (2015) descreve que em resposta a esse balanço energético
positivo, as células adiposas aumentam de tamanho (hipertrofia) e/ou em número
(hiperplasia), exercendo uma constrição do fluxo sanguíneo local, impedindo a
vascularização que culmina em uma hipóxia local e morte celular. Consequentemente
ocorre a quimiotaxia de células do sistema imunológico (macrófagos, proteína
quimiotática de monócitos tipo 1 – Monocyte Chemoattractant Protein-1 MCP-1) e
expressão de citocinas inflamatórias, tais como fator de necrose tumoral alfa (Tumor
necrosis factor alpha – TNF-α) e interleucina 6 (IL-6), dando início a condição de
inflamação crónica de baixo grau.
A obesidade está associada à inúmeras doenças que prejudicam a qualidade
de vida e agravam o prognóstico dos pacientes, dentre elas destacam-se o diabetes
mellitus,

hipertensão

arterial,

dislipidemias,

doenças

cardiovasculares,

cardiorrespiratórias e musculoesqueléticas, câncer e demências (MORENO-LOPEZ
et al., 2016). Mais preocupante ainda, é sua ocorrência na infância e adolescência,
pois é um dos principais preditores de obesidade na vida adulta, no qual adolescentes
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obesos tem 80% de chance de se manter obeso na vida adulta (MONTEIRO et al.,
2015).
O intenso desenvolvimento que ocorre durante a adolescência pode influenciar
os hábitos cotidianos, notadamente as escolhas alimentares. Por isso, é de suma
importância a consolidação de hábitos alimentares e estilo de vida saudáveis nesse
período, pois é aí que esses hábitos são estabelecidos e muitas vezes mantidos na
vida adulta (CHIARELLI, ULBRICH, BERTIN, 2011). Adicionalmente, as diversas
alterações que ocorrem na obesidade, sendo uma delas nas proteínas salivares,
podem interferir diretamente na ingestão alimentar (HILL et al., 2011; LEMMENS et
al., 2011). Dessa forma, o excesso de gordura corporal e a ingestão alimentar se
tornam um mecanismo de retroalimentação, no qual uma potencializa a outra.
Diante disso, é certo que adolescentes obesos apresentam uma diversas
alterações, no qual os riscos de desenvolver outras doenças se torna iminente.
Desenvolver estratégias eficientes para reverter a obesidade, de forma segura e
acessível, é cada vez mais um grande desafio para os profissionais da área de saúde.

2.2 O PROCESSO DE INGESTÃO ALIMENTAR E SEU IMPACTO NA OBESIDADE

A ingestão alimentar é modulada por fatores intrínsecos como por exemplo
genética, mecanismos e marcadores biológicos e comportamentos psicológicos, e
fatores extrínsecos, sendo representados pelo ambiente (ou seja, fatores culturais,
sociais e econômico, aos quais os indivíduos estão expostos) (ROMIEU et al., 2017).
Esses fatores interagem entre si e se potencializam, no qual inúmeros hormônios, em
especial a insulina, e fluídos biológicos, como a saliva e suas proteínas, agem
exercendo um controle sobre a fome, a saciedade e o peso corporal (MAIOR, 2012).
A percepção dos alimentos, tanto da textura quanto dos sabores, o tempo de
digestão dos alimentos ingeridos e as respostas glicêmicas e insulínicas pós-prandial
são eventos que interferem diretamente no controle de fome e saciedade e
consequentemente no processo de ingestão alimentar (MANDEL, BRESLIN, 2012;
NAKAJIMA, 2016). Esses eventos podem ser modulados pela atividade de uma
enzima digestiva presente na saliva, a amilase salivar, cuja função é iniciar a digestão
dos CHO ainda na cavidade oral (MENNELLA, FOGLIANO, VITAGLIONE, 2014).
Os sinais de fome e saciedade são primordiais na regulação da ingestão
alimentar na população em geral (PEREIRA et al., 2016). Durante as refeições, o trato
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gastrointestinal, equipado com quimiorreceptores especializados, monitoram a
quantidade de alimentos ingeridos e a qualidade do conteúdo dos nutrientes. No
estado pós-prandial os nutrientes passam pelo processo de digestão e absorção e
entram na circulação e este monitoramento informa ao hipotálamo os sinais de
saciedade e, consequentemente o controle do apetite pré-absortivo. Este feedback
mostra a interação entre o sistema gastrointestinal, central (hipotálamo) e os
hormônios na regulação da ingestão alimentar (MAIOR, 2012).
Desordens envolvendo esses sistemas reflete diretamente em uma
desregulação na ingestão alimentar, que pode resultar em elevada ingestão
energética e macro nutrientes (principalmente açúcares), e insuficiente de
micronutrientes. Contudo, um pequeno desvio (em torno de um a dois por cento do
valor energético total – VET) pode resultar em uma grande mudança no peso corporal
a longo prazo (aproximadamente 20 kg) (ROMIEU et al., 2017; LANDEIRO,
QUARANTINI 2011).
A ingestão energética excedente ao gasto é a principal via de acúmulo
excessivo de gordura corporal (ROMIEU et al., 2017). O balanço energético positivo
e o aumento da gordura corporal contribuem com a resistência da ligação entre a
leptina e os seus receptores hipotalâmicos, inibindo a atividade dos neuropeptídios
anorexígenos. Além disso, este desequilíbrio pode promover resistência à insulina e
diminuição do gasto energético e da sensação de saciedade (MAIOR, 2012).
A adolescência é o período em que se atinge a maturidade, transitando da
infância para a vida adulta, com avanço na estatura e peso corporal requerendo maior
aporte nutricional. Na maioria das vezes os adolescentes possuem hábitos
alimentares irregulares, com omissão de refeições, baixa ingestão de frutas e
hortaliças e consumo excessivo de gorduras e açúcares, o que contribui diretamente
no acúmulo de gordura corporal (PEREIRA et al., 2016).
As necessidades energéticas de adolescentes são estimadas para manter a
saúde e desenvolvimento adequado, assim como propiciar um desempenho desejado
em atividades físicas, mas sem resultar em acúmulo de energia. A ingestão de
carboidrato deve ser suficiente para ofertar substratos energéticos para o organismo.
O consumo adequado de proteínas também é essencial e atua na construção e
manutenção da integridade e funções celulares. Além disso, no estirão da
adolescência, a demanda por proteína é maior devido intenso crescimento dos
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músculos. E por fim, um consumo adequado de lipídios em relação à caloria total
favorece o crescimento e desenvolvimento destes indivíduos (PEREIRA et al., 2016).
A ingestão excessiva de gorduras e açúcares contribui diretamente na
obesidade e suas comorbidades, seja pela lipogênese, pela ativação da inflamação,
transcrição de genes e/ou aumento na produção e concentração de marcadores
inflamatórios (Toll-like Receptor 4 – TLR4, Nuclear Factor Kappa B –NF-kB, TNF-α)
(ANTUNES et al., 2015). Um recente estudo com adolescentes (ROMIEU et al., 2017)
indica que a ingestão de bebidas adoçadas com açúcar, quando comparadas com
bebidas sem adição de açúcar, resulta em maior ganho de peso e aumento no índice
de massa corporal (IMC).
Em suma, a ingestão alimentar inadequada ocorre a partir de múltiplas
desordens, e justamente por ser vivenciados de forma individual, além das questões
ambientais, as suas raízes residem em complexos mecanismos biológicos. Portanto,
entender a relação entre ingestão alimentar e a obesidade é uma necessidade para
desenvolver programas e políticas de tratamento eficazes.

2.3 A ATUAÇÃO DA AMILASE SALIVAR NA OBESIDADE POR MEIO DA INGESTÃO
ALIMENTAR

A saliva humana é um fluido ligeiramente ácido (pH 6 a 7) composto de 99%
de água e menos de um por cento de sólidos orgânicos e inorgânicos. A porção
orgânica contém glicoproteínas e enzimas que são secretadas por glândulas menores
e principalmente por glândulas maiores (parótidas, submandibular e sublingual) (DE
ALMEIDA et al., 2008; SPIELMANN, WONG, 2011).
As glândulas salivares são inervadas pelo sistema nervoso autônomo (SNA)
simpático e parassimpático. Diferentemente do que ocorre na maioria dos órgãos
inervados por estes sistemas, onde trabalham de forma antagônica, nas glândulas
salivares ambos levam a secreção de saliva. Esta saliva, contudo, tem composição
diferente conforme o estímulo. De uma maneira geral, quando ocorre o estímulo
simpático, há secreção de saliva rica em mucinas, o que lhe confere viscosidade e
elasticidade, enquanto que no parassimpático, um fluido aquoso abundante em
amilase (NICOLAU, NOGUEIRA, SIMÕES, 2015; DAWES et al., 2015).
Em repouso, há um pequeno e contínuo fluxo salivar (FS) representado por 10
– 20% da produção diária (secreção parótida –20%, submandibular – 65%, sublingual
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– 7% a 8%), enquanto que na presença de estímulos mais de 50% é secretado pela
parótida (DE ALMEIDA et al., 2008; HUMPHREY, RUSSELL, 2001). Para classificar
o FS não estimulado, a literatura indica adequação para valores entre 0,25 a 0,35
ml/min, 0,1 a 0,25 ml/min para baixo fluxo, enquanto que a hipossalivação é
caracterizada por < 0,1 ml/min e hiperssalivação > 0,35 ml/min (DE ALMEIDA et al.,
2008; FALCÃO et al., 2013; DAWES et al., 2015).
Na cavidade oral, a saliva passa a ser uma mistura complexa composta de
células (mucosa, sistema imunológico), microrganismos, resíduos alimentares, muco
nasal e da faringe, e constituintes sanguíneos, que pode ser utilizada como indicador
de risco, diagnóstico de doenças sistêmicas e monitoramento geral da saúde
((DAWES et al., 2015; DE ALMEIDA et al., 2008, FALCÃO et al., 2013; LIMA et al.,
2010; FABIAN et al., 2015). Sua utilização apresenta vantagens metodológicas como
coleta simples, não invasiva e de baixo custo (LIMA-ARAGÃO et al., 2016;
SPIELMANN, WONG, 2011).
Nos últimos anos, estudos tem investigado a proteínas salivares na percepção
e sensibilidade ao gosto dos alimentos e consequentemente nas escolhas,
preferências e hábito alimentar (DSAMOU et al., 2012; FABIAN et al., 2015). Uma das
proteínas mais abundante e considerada a principal enzima digestiva da saliva
humana é a amilase salivar, cuja função iniciar a digestão dos CHO ainda na cavidade
oral. Há indícios de que a ação da amilase salivar pode continuar após a deglutição,
mas não existe um consenso sobre esta evidência (DAWES et al., 2015).
A amilase salivar é apontada como uma importante enzima que pode
influenciar no limiar de saciedade e apetite, pois além da relação com a insulina (um
dos principais hormônios reguladores do apetite), esta enzima facilita a percepção oral
do gosto dos alimentos (MANDEL et al., 2010). Corroborando a isto, Fábian et al
(2015) afirma que quanto maior for a sua concentração, melhor será percepção
desses sabores.
Em repouso, a concentração de amilase salivar em adultos saudáveis e
fisicamente ativo pode variar entre 50 U/ml e 175 U/ml, exaltando para 110 U/ml e 350
U/ml sob estresse induzindo. Além disso, a amilase salivar pode representar até 50%
das proteínas salivares em alguns indivíduos, enquanto que em outros as quantidades
podem ser quase indetectáveis (EDMONDS et al., 2015). Tal variação ocorre devido
fatores ambientais (estresse), genéticos (variação do número de cópias do gene
AMY1) (MANDEL, BRESLIN, 2012), hábitos alimentares (ingestão excessiva de
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açúcares) (NAKAJIMA, 2016), atividade do sistema nervoso autônomo (MILLER et al.,
2010), excesso de gordura corporal, inflamação e desordens metabólicas
(MENNELLA, FOGLIANO, VITAGLIONE, 2014).
Um recente estudo de revisão (NAKAJIMA, 2016) relata que a elevada
concentração de amilase salivar está associada à um pico de insulina e uma rápida
redução de glicose no sangue após a ingestão de amido. Além disso, Starzak et al
(2016) mostrou recentemente que crianças obesas apresentava maior concentração
de amilase salivar em comparação com sobrepesos e eutróficos. Dessa forma, a
ligação entre a amilase salivar e a resposta glicêmica e insulínica pode ser um forte
indício da participação desta enzima no controle de fome e saciedade, bem como na
ingestão alimentar.
Desde 1945, os inibidores de amilase começaram a ser mencionados na
literatura científica. Um estudo de revisão relata que a faseolamina, uma proteína
presente no feijão branco, é um potente inibidor da amilase salivar, sendo
comercializada em forma de suplementos, para tratamento coadjuvante do diabetes,
da compulsão alimentar por doces e da obesidade (COLAÇO, DEGÁSPARI, 2014).
Alvarez et al (2016) sintetizaram desfechos de diversos estudos com foco em
fitoquímicos que inibem a amilase salivar, e um deles, explorando extrato da polpa de
Garcinia mangostana e folhas de Carica papaya, mostrou que ambas são capazes de
inibir a amilase salivar in vitro (ALVAREZ et al., 2016). Um outro estudo, com o objetivo
de reduzir o desenvolvimento de cáries em crianças (12 – 15 anos) por meio da
inibição da degradação dos CHO da dieta, investigou o chá preto, e após mistura-lo
com resíduos de biscoitos mastigados pelas crianças, os pesquisadores observaram
efeito inibitório significativo desta preparação sobre a enzima amilase salivar (ARYA,
TANEJA, 2015).
Além da sua estreita ligação com a ingestão alimentar, a amilase salivar é um
marcador biológico de estresse e da atividade do SNA (VUOLO et al., 2014), e sua
concentração pode ser alterada pelo exercício físico (DE OLIVEIRA et al., 2010). Um
estudo de revisão sumarizou alguns desfechos descrevendo que o exercício físico
aumenta consistentemente a concentração de amilase salivar em jovens,
especialmente em exercícios com intensidade acima de 70% do VO2 (KOIBUCHI,
SUZUKI, 2014). Um outro estudo (DE OLIVEIRA et al., 2010) mostrou que, de forma
aguda, a concentração da enzima aumenta consideravelmente do estado de repouso
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para o último estágio do teste de esforço máximo, e retorna rapidamente aos valores
basais após a conclusão do teste.
Dessa forma, investigar a concentração de amilase salivar e seu papel na
ingestão alimentar, assim como as respostas obtidas após um protocolo de
treinamento crônico pode ser um excelente método para elucidar algumas desordens,
dentre as diversas que ocorrem em indivíduos obesos.

2.4 O TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE E SUAS
CONTRIBUIÇÕES NO TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO DA OBESIDADE

O exercício físico é uma forma não medicamentosa de prevenir e tratar a
obesidade, e para que seja aplicado de maneira adequada, existem recomendações
disponíveis na literatura para diferentes populações (DEL VECCHIO, GALLIANO,
COSWIG, 2013). Para o público mais jovem, a recomendação é que adolescentes
devem acumular um mínimo de 60 minutos de atividade física diária como parte do
transporte, educação física, esporte, jogo livre e exercício planejado. Essas atividades
devem ser de intensidade moderada e vigorosa (ACSM, 2014). A intensidade
moderada é definida como a atividade que aumenta a respiração, a transpiração e a
frequência cardíaca e a vigorosa que aumenta substancialmente a respiração, a
transpiração e a frequência cardíaca (ACSM, 2014).
A intensidade do exercício pode ser determinada utilizando medidas absolutas
e relativas. A medida absoluta inclui métodos que calculam o gasto calórico (kcal/min),
o consumo de oxigênio absoluto (VO2 – ml/min ou L/min) e o equivalente metabólico
(MET) (GARBER et al., 2011). Porém, assas medidas podem resultar em uma
classificação incorreta da intensidade (vigorosa, moderada...) porque não consideram
fatores individuais como peso corporal, gênero, idade e condicionamento. Por
exemplo, um idoso executando um MET 6 pode estar se exercitando em intensidade
vigorosa ou máxima, enquanto que uma pessoa jovem, no mesmo MET, pode estar
se exercitando moderadamente (GARBER et al., 2011). Já a medida relativa pode ser
feita por meio do percentual da frequência cardíaca máxima (%FCmax) e da
percepção subjetiva do esforço (PSE).
Esses

métodos

têm

mostrado

melhoras

no

condicionamento

cardiorrespiratório, e por considerar o gasto energético da atividade em relação à
capacidade máxima do indivíduo, são considerados mais apropriados para a
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prescrição de exercício individual, especialmente para pessoas mais velhas e/ou
descondicionadas (GARBER et al., 2011). A frequência cardíaca (FC) é uma variável
aplicável e prática para estimar a intensidade de esforço podendo ser usada para
controle de cargas de treinamento devido a existência de uma relação linear entre a
FC e o VO2. Em função desta relação, em uma determinada intensidade de esforço o
percentual da frequência cardíaca máxima (%FCmáx) corresponde a um determinado
percentual do consumo máximo de oxigênio (%VO2máx). Deste modo, a intensidade
de esforço indicada como %FCmáx representa um parâmetro de fácil aplicabilidade
para o controle e prescrição do treinamento (CONDESSA et al., 2014).
A PSE é definida como as alterações decorrentes do exercício físico nos
sistemas cardiovascular, nervoso, muscular e pulmonar, no qual a intensidade, a
frequência cardíaca e o consumo de oxigênio crescem linearmente (DE OLIVEIRA et
al., 2012). De fato, para predizer a carga interna, a intensidade e a duração do
exercício, a PSE tem sido utilizada, em associação com outros métodos, e um dos
instrumentos mais utilizados para mensurá-la é a escala de Borg (1982) (OLIVEIRA
et al., 2012). Para classificar a intensidade do exercício, a literatura dispõe valores de
referência onde o esforço realizado pode ser classificado como muito leve ou leve
(%FCmax 57 – 63; PSE 9 – 11), moderado (%FCmax 64 – 76; PSE 12 – 13), vigoroso
(%FCmax 77 – 95; PSE 14 – 17), ou ainda próximo do máximo/máximo (%FCmax ≥
96; percepção de esforço ≥ 18) (GARBER et al., 2011).
Em resumo, para reduzir gordura corporal, o exercício deve ser capaz de ativar
três processos básicos: lipólise, transporte de ácidos graxos (plasma e intracelular) e
incorporação dessas moléculas em sítios essenciais de oxidação (mitocôndrias
hepáticas - 10% e músculo esquelético – 90%) (MOLINA et al., 2016). Monteiro et al
(2015), ao comparar os efeitos de dois modelos de treinamento (aeróbio e concorrente
– aeróbio e resistido) sobre o percentual de gordura corporal (%GC) de adolescentes
obesos, concluiu que ambos foram capazes de reduzir ao comparar com grupo
controle, porém não houve efeitos adicionais entre os modelos. Adicionalmente, um
estudo identificou que o treinamento concorrente foi efetivo para promover significante
redução no %GC e de tronco em adolescentes obesos de ambos os gênero
(ANTUNES et al., 2015).
Sob a perspectiva da mobilização de gorduras, o treinamento aeróbio é
considerado uma modalidade eficaz para potencializar esse mecanismo e isto se
justifica pelo aumento do déficit energético gerado durante e após seu término (DIAS,
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MONTENEGRO, MONTEIRO, 2014). Imediatamente após o término do exercício
aeróbio, ocorre um rápido consumo de O2 que permanece aumentado por horas
(consumo de O2 lento). Porém, a magnitude e duração do consumo de O2 pós
exercício está relacionado exponencialmente com a intensidade do esforço (DIAS,
MONTENEGRO, MONTEIRO, 2014). Além do déficit energético, o treinamento
aeróbio também promove aumento da aptidão cardiorrespiratória e impacto sobre a
ingestão alimentar (DIAS, MONTENEGRO, MONTEIRO, 2014).
Como uma alternativa mais eficiente surge o exercício intervalado de alta
intensidade (high intensity intermintent training – HIIT), considerado uma excelente
estratégia para otimização dos resultados em um programa de emagrecimento.
Segundo Gibala e Gillen (2013) esta modalidade é caracterizada por explosões curtas
e repetidas de exercício intenso separados por períodos de descanso ou de exercício
de baixa intensidade. Além disso, o HIIT refere-se a sessões de treinamento
relativamente breves (≤10 minutos de exercício intenso e um total de ≤30 minutos
incluindo aquecimento, períodos de recuperação entre os intervalos e resfriamento)
de forma que o total semanal de exercício e tempo de treinamento seja menor em
comparação com as diretrizes de saúde pública atuais (GIBALA, GILLEN, 2013).
No tocante a prescrição da intensidade, esses mesmos autores sugerem que
o termo HIIT seja usado para protocolos em que a intensidade alvo situa-se entre 80
e 100% da FCmáx, ou ainda na maior intensidade possível (all-out) (GIBALA, GILLEN,
2013). Em relação ao VO2, Gibala, Gillen (2013) sugere que seja acima de 90% do
VO2), enquanto que Molina et al (2016) e Boyd et al (2013) caracterizam em ≥ 100%.
O HIIT tem ganhado bastante notoriedade nos últimos anos pois quando
comparada ao exercício aeróbio contínuo tradicional, apresenta resultados
satisfatórios sobre o desempenho físico, bem como aumento no metabolismo de
glicose, ao mesmo tempo que favorece a oxidação lipídica, a supressão do apetite e
consequentemente a redução de gordura corporal mais rápida. Além disso, o HIIT
pode ser uma forma segura, eficiente e bem tolerada por indivíduos obesos, com taxas
de 97% de aderência e nenhum evento adverso contabilizado durante o treinamento
físico nestas populações (DIAS, MONTENEGRO, MONTEIRO, 2014).
Tal exercício se repete em número de vezes que varia entre 10 - 60 ciclos,
segundo o protocolo utilizado. O propósito dessas repetições é induzir adaptações no
músculo esquelético envolvendo aumento na síntese de proteínas estruturais, no
transporte de substratos e de conteúdo mitocondrial. Um dos principais sinais de
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adaptação metabólica do músculo esquelético e a ativação da proteína quinase
ativada por AMP (AMP-activated protein kinase), sendo essa, uma proteína sensor do
estado energético celular cuja ativação é dependente do estresse energético induzido
pelo exercício. Uma vez ativada, participa diretamente ou associada a outros cofatores (por exemplo PGC-1α - Peroxisome proliferator-activated receptor gamma
coactivator 1-alpha) e outros reguladores de transcrição) para impulsar a síntese de
proteínas e a biogênese mitocondrial (MOLINA et al., 2016).
Além da AMPK, o exercício intervalado é capaz de estimular outras variáveis
relacionadas ao estresse metabólico, como as proteínas quinase ativadas por
mitógenos (MAPK – mitogen-activated protein kinases). Uma vez que a principal
característica do exercício intervalado é seu potente estímulo lipolítico mediante a
secreção de catecolaminas e peptídeos natriurético, a liberação de ácidos graxos
livres se dá a partir das reservas de gordura corporal. É interessante mencionar que
a liberação de tais fatores lipolíticos é pulsátil e este mecanismo é a base do exercício
intervalado. Assim, um estímulo se sobrepõe ao anterior, aumentando a concentração
plasmática e assim mantém a lipólise durante várias horas após o exercício (MOLINA
et al., 2016).
Um estudo de revisão (DEL VECCHIO, GALLIANO, COSWIG, 2013) sintetiza
os diversos desfechos encontrados em estudos com protocolos de HIIT. De maneira
crônica, ocorre redução de mais de 30% na insulina plasmática de jejum, o que
consequentemente eleva a oxidação de gordura e reduz a massa corporal a longo
prazo, otimização da ação insulínica, homeostase da glicose em função do alto volume
de massa muscular envolvido e da alta taxa de quebra e ressíntese de glicogênio,
redução da glicemia média 24h (de 7,6 para 6,6 mmol/L), elevação da adiponectina e
aumento da capacidade mitocondrial e do conteúdo de GLUT4 muscular, no qual,
mesmo após uma semana de destreino, a quantidade deste transportador se manteve
20% superior à condição basal (DEL VECCHIO, GALLIANO, COSWIG, 2013).
Estes achados evidenciam que o HIIT pode melhorar rapidamente o controle
glicêmico e induzir adaptações musculares associadas à saúde metabólica, sendo
considerado um exercício eficiente para a normalização de disfunções endócrinas
(DEL VECCHIO, GALLIANO, COSWIG, 2013). Alterações benéficas também ocorrem
nas taxas de triacilglicerol tanto nas concentrações de jejum quanto na taxa de
secreção hepática, e a relevância destes achados está ligada à redução dos riscos de
acumular gordura no fígado e desenvolver hipertrigliceridemias (RACIL et al., 2013).
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Baseado nas evidências supracitadas, pode-se afirmar que, quando executado
de forma crônica, o HIIT promove respostas que reduzem a gordura corporal.
Contudo, também é possível que alterações ocorram em demais componentes
corporais envolvidos na obesidade, como por exemplo a amilase salivar. Baseado
nestas observações, a prática do HIIT a longo prazo pode induzir mudanças na
composição corporal e no perfil de proteínas salivares.
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3 MÉTODOS

3.1 AMOSTRA

Foi composta por adolescentes obesos participantes de um programa de
tratamento não farmacológico da obesidade, denominado “Projeto Super Ação”, no ano
de 2015, na cidade de Presidente Prudente. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da UNESP de Presidente Prudente (número do parecer: 1.677.940)
(ANEXO 1).
O recrutamento foi realizado por meio de divulgação na mídia local (internet,
rádio, televisão e jornais locais), e foram adotados como critérios de inclusão (a) ser
classificado como obeso pelo índice de Massa Corporal (IMC), seguindo critério
publicado por Cole et al (2000), (b) ter entre 11 e 17 anos completos na data da
avaliação inicial, (c) não apresentar nenhum problema de ordem clínica que impedisse
de realizar as atividades propostas pelo estudo e (d) os responsáveis legais assinarem
o termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 2).
O cálculo amostral foi realizado para ter indivíduos experimentais e controle
independentes. Com base em um estudo anterior realizado com adolescentes obesas
submetidos ao HIIT (RACIL et al., 2013), aplicou-se como variável desfecho na equação
o percentual de gordura corporal, onde o desvio padrão médio dos grupos foi 2,8, e a
diferença média de -3,3. Considerando erro padrão α de 5% e poder estatístico de 80%,
concluiu-se que seria necessário 12 participantes experimentais e 12 controles,
acrescendo uma perda amostral esperada de 40%, o cálculo amostral indicou a
necessidade de se iniciar a intervenção com no mínimo 17 participantes em cada grupo.
O software Power and Sample Size Calculation (3.0, 2009) foi utilizado.
A distribuição dos participantes entre os grupos intervenção e controle ocorreu
de acordo com a disponibilidade em frequentar as atividades propostas pelo estudo.
Sendo assim, os que por alguma razão (incompatibilidade de horário, logística) não
tinham disponibilidade, foram alocados no grupo controle. 62 adolescentes se
inscreveram para participar do estudo, mas dois não atenderam aos critérios de
inclusão e seis desistiram durante as avalições iniciais. Posteriormente 15 foram
alocados no grupo controle e 39 no grupo intervenção (Figura 1).
Contudo, houve desistência de 80% (12) dos participantes do grupo controle no
período de reavaliação, portanto, foram excluídos das análises do presente estudo.
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Quanto ao grupo intervenção, 18 participantes (46%) não aderiram devido razões
diversas (excesso de faltas, desmotivação, problemas familiares, problemas com
logística e lesão não relacionada à intervenção) no decorrer no estudo. Dessa forma,
foram analisados dados de 21 participantes (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma dos participantes ao longo do estudo

3.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo de intervenção e o fluxograma do desenvolvimento de
cada etapa está apresentado na Figura 2.

Figura 2. Cronograma do programa
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3.3 COLETA DE DADOS

Inicialmente foi realizada a classificação do estado nutricional dos participantes
por meio do Índice de Massa Corporal (IMC) seguindo os valores de referência para
idade e gênero (COLE et al., 2000). Após essa triagem e a assinatura do termo de
consentimento livre e esclarecido, os adolescentes realizaram avaliação de composição
corporal e da maturação sexual, preenchimento de questionário de hábitos cotidianos
e frequência alimentar, registro alimentar de três dias, coleta de saliva e exame de
sangue. As avaliações ocorreram antes do início da intervenção e após 22 semanas.
Todas as avaliações, exceto o exame de sangue, foram realizadas no Centro de
Estudos e Laboratório de Avaliação e Prescrição de Atividades Motoras (CELAPAM),
do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Campos de Presidente Prudente–SP
(FCT/UNESP) e em todos os participantes. As atividades do grupo intervenção foram
distribuídas da seguinte forma: as quatro primeiras semanas foram destinadas à
realização do teste de esforço máximo, familiarização com a esteira e orientação
nutricional, e nas 16 semanas subsequentes foi realizado o treinamento intervalado de
alta intensidade e seções de orientação nutricional quinzenal.

3.4 VARIÁVEIS DE DESFECHO PRIMÁRIO DO ESTUDO

3.4.1 Antropometria

A massa corporal total foi aferida com a utilização de uma balança eletrônica
(Fillizola) com precisão de 0,1kg e capacidade máxima de 150 kg e a estatura corporal
com a utilização de estadiômetro fixo (Sanny) com precisão de 0,1cm e extensão
máxima de 2 metros. Todas as medidas seguiram a metodologia proposta por Freitas
Jr et al (2009).

3.4.2 Absorptiometria de Raios-X de Dupla Energia (DEXA)

Essa técnica foi empregada para a estimativa da composição e distribuição da
gordura corporal, utilizando-se o equipamento modelo GE Lunar – DPX-NT. Essa
técnica possibilita estimar a composição corporal total e segmentar de massa livre de
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gordura, massa magra, massa de gordura e mineral óssea. Dessa forma, foram
estimadas a massa corporal (kg) e o percentual de gordura corporal (%GC) total e
segmentar (tronco e androide).
De acordo com o fabricante, a dose de radiação emitida pelo DEXA é menor que
0,05 mrem, ou seja, equivale a 50 vezes menos a realização de um exame de raio x
(LASKEY et al., 1992). O exame tem a duração de aproximadamente 30 minutos e
quando posicionados no aparelho, os participantes permaneceram em posição de
decúbito dorsal durante todo o exame.

3.4.3 Ingestão Alimentar

3.4.3.1 Registro Alimentar de Três Dias

A ingestão alimentar foi estimada por meio de três dias não consecutivos de
registros alimentares (dois dias durante a semana e um dia no fim de semana) (ANEXO
3) nos quais os participantes relataram todos os alimentos e bebidas consumidos, o
horário, as quantidades (em unidades de medida caseira ou padrão) e a forma de
preparação (CAVALCANTE, PRIORE, FRANCESCHINI, 2004; THOMPSON, BYERS,
1994; WILLETT, 1990).
Os registros foram revisados em entrevista pessoal no ato da devolução e os
dados calculados por meio do Programa de Apoio a Nutrição - Nutwin, da Universidade
Federal de São Paulo (2009), que apresenta como resultado o total de energia e
nutrientes (macro e micro). No presente estudo foi utilizado o resultado total de calorias,
macro nutrientes e fibra.

3.4.3.2 Questionário de Frequência Alimentar

Adicionalmente, utilizou-se um questionário de frequência alimentar para
adolescentes (QFAA) (ANEXO 4) semi quantitativo desenvolvido e validado por Slater
et al (2003). O QFAA inclui perguntas relativas à frequência usual da ingestão de 94
alimentos referente à um período de seis meses.
O instrumento conta com sete opções de frequência de ingestão a saber: nunca;
menos de uma vez ao mês; uma vez ao mês; uma a três vezes ao mês; uma vez por
semana; duas a quatro vezes por semana; uma vez ao dia; duas ou mais vezes ao dia.
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3.4.4 Análise Bioquímica

3.4.4.1 Saliva

3.4.4.1.1 Coleta

Amostras de saliva foram coletadas no CELAPAM em três dias não consecutivos
no período entre 15 e 17 horas para minimizar os efeitos do ritmo circadiano. Os
participantes foram orientados a fazerem higiene bucal cautelosa (para evitar
sangramento) antes da coleta e então eram acomodados sentados para realizar
repouso por 1 hora, e durante esse período era oferecido aproximadamente 450 ml de
água mineral a cada 20 minutos.
Após o repouso, os participantes bochechavam água por 30 segundos – de
modo a lavar a boca de restos de alimentos, produtos de descamação da mucosa oral
e resíduos de saliva – e, com uso de luva de procedimento, introduzia o dispositivo
estéril (salivete) abaixo da língua, para que toda a saliva secretada fosse contida neste
instrumento. O tempo de permanência com ele foi de dois minutos. Os dispositivos
contendo a saliva eram armazenadas em isopor com gelo até o fim do período de coleta
do dia, depois foram centrifugadas (1500 RPM/três minutos) em equipamento
refrigerado a 4º e congeladas a -20ºC para análise posterior (FALCÃO et al., 2013).

3.4.4.1.2 Estimativa do Fluxo Salivar

Com objetivo de estimar a taxa de fluxo salivar dos participantes, foram coletadas
amostras de saliva em três dias não consecutivos. A taxa de fluxo salivar (ml/min) foi
estimada dividindo-se o volume total obtido em cada dia pelo tempo de recolha (dois
minutos) (ALLGROVE et al., 2008), e por fim, realizada a média dos três dias. É possível
também que a densidade da saliva seja considerada um grama = um ml (PAPACOSTA,
NASSIS, 2011; NAUMOVA, et al., 2012).
Para classificar a taxa de fluxo salivar dos participantes, foi utilizado valores
indicados pela literatura como referência a saber: < 0,10 ml/min hipossalivação; 0,11 a
0,24 ml/min baixo fluxo salivar; 0,25 a 0,35 ml/min fluxo salivar normal e > 0,35 ml/min
hiperssalivação (DE ALMEIDA et al., 2008; FALCÃO et al., 2013; DAWES et al., 2015).
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3.4.4.1.3 Amilase Salivar

As análises da amilase salivar foram realizadas no laboratório da Universidade
do Oeste Paulista (UNOESTE) por meio de uma reação cinética enzimática utilizando
um Kit comercial específico para essa análise (SALIMETRICS, 101 Innovation Blvd.
State College, PA 16803 EUA). Este método mensura a atividade amilolítica utilizando
um substrato reagente cromogênico, 2-cloro-p-nitrofenol, ligado à maltotriose. A
atividade da amilase foi medida de acordo com o protocolo do fabricante (MANDEL et
al., 2010).
As amostras foram descongeladas em temperatura ambiente e foi realizada
diluição 1:200 a saber: Adicionou-se 90 microlitro (ul) de diluente à 10 ul de amostra de
saliva; Uma segunda diluição foi feita adicionando mais 190 ul de diluente à 10 ul de
amostra de saliva pré diluída. Imediatamente após esse procedimento, foi colocado em
cada poço 5 ul de amostra duplamente diluída e depois 200 ul do reagente pré-aquecido
(37° C) e a placa contendo as amostras foi agitada por 10 segundos.
O leitor de placas foi ajustado a 405 nm e 37° C, a absorbância foi lida em um
minuto e em três minutos e para um tempo preciso, foi realizada uma tira de cada vez.
A amilase salivar foi calculada seguindo as instruções do kit: as leituras de três minutos
foram subtraídas das leituras de um minuto e os valores foram multiplicados pelo fator
de conversão (328).

3.4.4.2 Sangue
Amostras de sangue foram coletadas em um laboratório privado (UNILAB –
CNPJ: 53.305.207/0001-30; CNES: 2062879; registro no conselho regional de
farmácias nº 10.215) de Presidente Prudente. Os participantes foram orientados
previamente a realizarem jejum noturno de 12 horas e então comparecerem a esse
laboratório no período entre oito e 10 horas da manhã para que pudessem realizar a
coleta. Profissionais aptos coletaram amostras de sangue por meio de punção periférica
da veia do antebraço para análise de glicose em jejum. As análises foram realizadas
por esse mesmo laboratório, e os resultados disponibilizados para os responsáveis pelo
presente estudo e seus participantes.
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3.5 VARIÁVEIS DE CONFUSÃO DO ESTUDO

3.5.1 Maturação Sexual

Para estimativa do estágio de desenvolvimento biológico, a avaliação da
maturação sexual foi feita utilizando as pranchas de desenvolvimento (pêlos púbicos,
estágio de desenvolvimentos dos genitais e desenvolvimento das mamas) contidas no
protocolo de Marshall e Tanner (1970) (ANEXO 5). Todos participantes foram
orientados individualmente, em uma sala reservada do CELAPAM, onde um monitor do
estudo, do mesmo sexo do participante fazia a explanação da importância, dos objetivos
e dos procedimentos da auto avaliação.
Na sequência, eram entregues as pranchas com as fotografias dos cinco
estágios de desenvolvimento (conforme detalhado abaixo), sendo solicitado ao
participante que observasse com atenção cada uma das fotografias e marcasse em um
formulário o que mais se assemelhava com seu corpo naquele momento. O protocolo
é formado por duas pranchas para cada sexo (masculino e feminino) contendo 5 fotos
cada que caracterizam o desenvolvimento sexual do indivíduo:
Masculino: Prancha de desenvolvimento dos pêlos pubianos (P1, P2, P3, P4, P5)
segundo características, quantidade e distribuição; e prancha do estágio de
desenvolvimentos dos genitais (G1, G2, G3, G4, G5).
Feminino: Prancha do desenvolvimento dos pêlos pubianos (P1, P2, P3, P4, P5)
segundo características, quantidade e distribuição; e prancha de desenvolvimento das
mamas (M1, M2, M3, M4, M5), avaliados conforme o tamanho, características e forma.
O estágio 1 corresponde ao crescimento e desenvolvimento pré-puberal,
enquanto os estágios 2 a 4 correspondem à progressão da puberdade e o estágio 5 a
maturação completa.

3.5.2 Escolaridade dos Pais/ Responsáveis

Com intuito de coletar dados adicionais sobre o cotidiano dos participantes, foi
aplicado um questionário não validado (ANEXO 6) composto de 32 questões referentes
à atividade física, informações socioeconômicas e hábitos alimentares.
As questões 31 e 32, utilizadas como indicativo de condição socioeconômica, se
refere ao nível de escolaridade da mãe e do pai (respectivamente) e apresenta quatro

35

opções de resposta, a saber: Não estudou; Ensino fundamental; Ensino médio, Ensino
superior.

3.5.3 Teste de Esforço Máximo

Para determinar a velocidade de treinamento, inicialmente os participantes
executaram um teste de esforço máximo em esteira ergométrica (Movement, modelo
LX 160, capacidade máxima de 150 kg, inclinação manual de 0-5% e velocidade 1,2 a
18 km/h) até exaustão voluntária. A velocidade inicial da esteira era 5 Km/h com
incremento de 1 Km/h a cada 2 minutos e elevação de 1% (BENTLEY et al., 2007).
Expressões verbais de encorajamento eram feitas durante o teste e quando os
participantes não eram capazes de terminar o estágio de 2 minutos, a velocidade foi
determinada de acordo com a permanência do último estágio incompleto da seguinte
maneira: Velmax = velocidade do último estágio completo + [(tempo, em segundos, do
estágio incompleto / 120 segundos) * 1 km/h] (KUIPERS et al., 1985).

3.5.4 Frequência Cardíaca

Para certificar-se de que o treinamento aplicado era de alta intensidade, a
frequência cardíaca foi continuamente monitorada e registrada durante o teste e
sessões de treinamento por meio de monitor cardíaco.

3.5.5 Percepção Subjetiva de Esforço (PSE)

Avaliação da percepção subjetiva de esforço (PSE) foi realizada por meio de
escala de 6-20 pontos (BORG, 1982) durante o teste de esforço máximo e as sessões
de treinamento. Foram apresentadas cada item da escala de Borg (1982) (ANEXO 7) e
por meio desta, os participantes relataram a sensação de tensão, esforço e fadiga ao
qual estavam sentindo durante o esforço, tanto em nível cardiorrespiratório quanto
muscular. Ao final de cada estágio (dois minutos no teste de esforço máximo; 40
segundos na sessão de HIIT), os participantes indicavam a sensação de esforço.
Para confirmar que o participante estava treinando em alta intensidade, este
deveria perceber, associar e/ou relatar uma pontuação igual ou acima de 18. Em caso
de igualdade ou decréscimo das respostas de percepção de esforço entre as zonas de
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intensidades anteriores, foi considerado que o indivíduo não percebeu, associou e
relatou alterações no esforço de forma adequada.

3.6 INTERVENÇÃO

3.6.1 Período de Adaptação

Os participantes do grupo intervenção realizaram um período de quatro semanas
de adaptação (familiarização com a esteira e orientação nutricional) concomitantemente
com o teste de esforço máximo (figura 3). Após esse período, iniciou o treinamento.

Figura 3. Cronograma do período de adaptação

3.6.2 Orientação Nutricional

As orientações nutricionais foram realizadas em uma sala de aula do
Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Campos de Presidente Prudente–SP,
conforme detalhamento na figura 3.
A nutricionista responsável pelo presente estudo, realizava palestras coletivas
com auxílio de equipamento audiovisual. Por se tratar de adolescentes, eram
desenvolvidas atividades dinâmicas adequadas a essa faixa etária.
Os temas abordados foram comportamento alimentar, pirâmide alimentar, macro
nutrientes, micronutrientes, hidratação, substituição de alimentos e preparos, horários
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e número de refeições, alimentos industrializados/processados/fast food, planejamento
de refeições (PHILIPPI, 2015). As atividades tinham por objetivo a conscientização da
importância da alimentação saudável e a reeducação alimentar como componentes
fundamentais para a redução do excesso de gordura corporal. Não foi realizado nenhum
atendimento e/ou prescrição de dieta individualizada.
3.6.3 Treinamento – Protocolo do HIIT

Os participantes realizaram treinamento individualizado em esteira ergométrica,
três vezes por semana, no período de 18:15 às 19:15 horas, sob supervisão de um
monitor de educação física e observação da nutricionista.
O treino consistiu de seis estímulos de 40 segundos na velocidade (Km/h)
correspondente a 100% da FCmax obtida no teste de esforço máximo, intercalados com
20 segundos de pausa passiva. Após esse ciclo, uma pausa ativa de quatro minutos na
velocidade de 50% do estímulo era executado e então repetiam o ciclo inicial. Por fim,
realizavam um período de recuperação de aproximadamente cinco minutos a quatro
Km/h (GILLEN et al., 2012). O treino durava aproximadamente 26 minutos por sessão
(figura 4).
Uma vez que a frequência cardíaca é individual, a velocidade (Km/h) da esteira
foi diferente entre os participantes. Além disso, todos foram orientados a ingerir água
durante o treino, trajar roupas adequadas e consumir uma fruta imediatamente após
cada sessão.

Figura 4. Fluxograma da sessão de treinamento
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3.7 TRATAMENTO ESTATÍSTICO

Para averiguar o enquadramento no modelo Gaussiano de distribuição de
todos os conjuntos de dados, foi realizado o teste de normalidade Shapiro Wilk.
Análise de frequência foi realizada para concentração de amilase salivar e ingestão
alimentar pré e pós treinamento. O teste t de Student pareado (média - desvio padrão)
foi realizado para comparar as variáveis descritivas, ingestão alimentar, fluxo e
amilase salivar, gordura corporal e glicose sanguínea pré e pós tratamento.
Correlação de Pearson foi feita entre ingestão alimentar, amilase salivar e
gordura corporal. O tratamento estatístico foi realizado por meio do software SPSS
(20.0) e a significância estatística foi estabelecida em 5%.
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4 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Foram analisados dados de 21 participantes do tratamento para obesidade. Na
Tabela 1 são apresentadas as variáveis descritivas de idade, peso, estatura, IMC e
pilosidade pubiana, bem como as comparações pré e pós programa de tratamento.

Tabela 1. Comparação das variáveis descritivas pré e pós programa de tratamento
Pré M±DP

Pós M±DP

t

p

Idade (anos)

13,80 ±1,85

14,20 ±1,90

-34,112

0,000

Peso (Kg)

90,00 ±19,60

88,65 ±18,60

1,600

0,126

Estatura (cm)

162,65 ±8,40

163,95 ±8,90

-5,638

0,000

IMC (Kg/m2)

33,82 ±6,23

32,83 ±6,02

3,033

0,007

Pilosidade pubiana*

3,40 ±0,94

3,65 ±1,00

-2,032

0,056

193,00 ±9,50

195,05 ±6,90

-1,092

0,288

FC (BPM)

M= média; DP= desvio padrão; IMC= índice de massa corporal; *estágio de maturação sexual 1 – 5; FC=
frequência cardíaca no último estágio completo do teste de esforço máximo; BPM= batimentos por minuto

Os participantes do presente estudo apresentaram alterações em algumas das
variáveis descritivas, sendo elas a idade, estatura e o IMC após o período do programa
de tratamento para obesidade. Para que o indivíduo atinja a maturidade, um intenso
desenvolvimento físico, mental, sexual e social ocorre na adolescência, dessa forma
é natural que ocorram mudanças na estatura e no peso corporal (PEREIRA et al.,
2016). Essas mudanças ocasionam alterações antropométricas e na composição
corporal dos adolescentes com impacto importante no estado nutricional. O
desenvolvimento puberal é representado pelas modificações na secreção de alguns
hormônios, principalmente os esteroides sexuais (predominantemente testosterona
nos meninos e estradiol nas meninas). Esses hormônios são responsáveis pelas
modificações morfológicas do período puberal e sua produção resulta no
aparecimento

de

caracteres

sexuais

secundários

(OLIVEIRA,

FRUTUOSO,

GAMBARDELLA, 2014).
Na Figura 5 é apresentada a frequência da ingestão de alguns alimentos do
QFAA pré e pós programa de tratamento para obesidade. Observa-se algumas
modificações na ingestão de diversos alimentos após a realização do programa.
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Figura 5. Frequência da ingestão de alimentos pré e pós programa de tratamento

Na Tabela 2 são apresentas as comparações entre a ingestão alimentar pré e
pós programa de tratamento para obesidade. Observa-se que houve redução na
ingestão de macro nutrientes, ácido graxo poli-insaturado (AGP) e fibra após a
realização do programa.
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Tabela 2. Comparação da ingestão alimentar pré e pós programa de tratamento
Pre M±DP

Pós M±DP

t

p

Calorias diárias

1754,90 ±553,36

1431,40 ±264,66

2,788

0,015

Carboidrato (g)

236,80 ±91,50

175,50 ±54,80

2,982

0,010

Proteína (g)

71,70 ±23,78

64,41 ±18,96

1,179

0,258

Lipídio (g)

63,40 ±22,57

52,04 ±10,47

2,190

0,046

AGS (g)

20,80 ±7,94

17,04 ±3,70

1,888

0,080

AGM (g)

21,19 ±10,02

17,9 ±5,20

1,187

0,255

AGP (g)

12,17 ±4,16

9,81 ±2,74

2,699

0,017

Fibra (g)

12,92 ±3,90

9,92 ±2,94

2,548

0,023

M= média; DP= desvio padrão; AGS= ácido graxo saturado; AGM= ácido graxo monoinsaturado; AGP=
ácido graxo poli-insaturado

Mudanças no padrão da ingestão alimentar podem ocorrer por diversas razões.
Um estudo de revisão (BEAULIEU et al., 2016) relata que a prática regular de exercício
físico moderado e vigoroso pode promover redução na ingestão alimentar. Isto ocorre
devido ao aumento na sensibilidade à insulina e leptina, do metabolismo de substratos
e melhora da composição corporal promovido pelo exercício, resultando em uma
melhora nos mecanismos que regulam a fome e a saciedade. Porém, há outras formas
de intervenção mais específicas para promover mudanças na ingestão alimentar, uma
delas é a orientação nutricional. Um estudo realizado com 126 adolescentes (10 – 14
anos) concluiu que, após participarem de uma orientação nutricional por nove
semanas, houve redução na ingestão de alimentos e bebidas hipercalóricas
(refrigerantes, sucos processados, salsicha, frituras e batata frita) e contribuiu com a
melhora da qualidade da dieta (SANTOS et al., 2015). Quanto a redução na ingestão
de fibras e AGP, isto se assemelha aos achados do estudo de Pinho et al (2014), o
que pode ser um desfecho negativo para o tratamento da obesidade. Esses achados
sugerem quão limitada é a preferência alimentar dos adolescentes ao consumo de
frutas, verduras, legumes, castanhas, peixes e linhaça. A baixa ingestão de AGP se
caracteriza como uma dieta aterogênica que, a longo prazo, pode favorecer o
desenvolvimento de doenças cardiovasculares (PINHO et al., 2014), enquanto que a
ingestão adequada de fibra é associada com menor IMC, redução da glicose
sanguínea, prevenção do diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e síndrome
metabólica, é essencial no tratamento e prevenção do excesso de gordura corporal,
principalmente a central (tronco e androide) e por última, tem sido reconhecida por
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exercer um papel potencial na regulação do apetite (GONZALEZ-ANTON et al., 2015;
ROMIEU et al., 2017; DE FARIA et al., 2014).
Vale ressaltar que os valores elevados de desvio-padrão apresentados no
presente também são encontrados em outro estudo (PINHO et al., 2014), e indicam
grande variação entre os participantes. Esses achados evidenciam quão desafiador é
estimar a ingestão alimentar, pois além dos erros de medição na tabulação, os
indivíduos, em especial os obesos, tendem a subestimar e sub-relatar sua ingestão
(ROMIEU et al., 2017), não se sentem à vontade em descrever com detalhes sua
alimentação, sabendo que contém falhas, ou ainda não se atentam à quantidade de
alimento ingerida, consequência da forma mecânica de se alimentar (VIEIRA, DEL
CIAMPO, DEL CIAMPO, 2014). Há também a possibilidade de causalidade reversa:
adolescentes com excesso de peso podem ter reduzido a ingestão com o objetivo de
perder peso (DE FARIA et al., 2014).
Na Tabela 3 são apresentas as comparações entre pré e pós programa de
tratamento para obesidade das variáveis de fluxo e amilase salivar e glicose
sanguínea nos quais não ocorreram alterações após o programa.

Tabela 3. Comparação do fluxo, amilase salivar e glicose sanguínea pré e pós
programa de tratamento
Pré M±DP

Pós M±DP

t

p

Fluxo salivar (ml/min)

0,30 ±0,20

0,28 ±0,20

0,552

0,607

Amilase salivar (U/ml)

21,70 ±15,20

25,85 ±20,70

-0,690

0,500

Glicose (mg/dl)

93,65 ±5,20

90,75 ±6,50

1,941

0,066

M= média; DP= desvio padrão

Com relação ao fluxo salivar, conclui-se que a média dos participantes do
presente estudo estava adequada segundo valores propostos pela literatura (0,25 a
0,35 ml/min) (DE ALMEIDA et al., 2008; FALCÃO et al., 2013; DAWES et al., 2015).
A amilase salivar é considerada um importante marcador bioquímico do estresse e
atividade do sistema nervoso simpático (EDMONDS et al., 2015; VUOLO et al., 2014)
que pode ter sua concentração alterada pelo exercício (KOIBUCHI, SUZUKI, 2014).
Dessa forma, vale ressaltar que a ausência de alteração significativa na concentração
média pode ser interpretada como um desfecho favorável, pois de maneira crônica, o
HIIT não promoveu alteração nesse marcador de estresse.
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Na Figura 6 é apresentada a variação na concentração de amilase salivar dos
participantes no pré e pós programa de tratamento para obesidade.

Figura 6. Concentração de amilase salivar dos participantes pré e pós programa de
tratamento

Por outro lado, a variação na concentração da amilase salivar observada no
presente estudo corrobora com achados de outros estudos (MENNELLA, FOGLIANO,
VITAGLIONE, 2014; MANDEL et al., 2010).
Na Tabela 4 é apresenta a comparação do percentual de gordura corporal pré
e pós programa de tratamento, no qual houve redução expressiva.

Tabela 4. Comparação da gordura corporal pré e pós programa de tratamento
Pré M±DP

Pós M±DP

t

p

%GC total

49,63 ±5,20

47,04 ±6,00

3,947

0,001

%G androide

55,22 ±6,25

52,66 ±7,00

3,834

0,001

%G tronco

51,74 ±5,30

48,93 ±6,00

3,577

0,002

M= média; DP= desvio padrão; %GC= percentual de gordura corporal; %G= percentual de gordura

Em programas de tratamento da obesidade, um dos principais objetivos e
desfechos esperados é a redução da gordura corporal, em especial a androide,
também chamada de central; E esse tipo de acúmulo de gordura vem recebendo
atenção especial em crianças e adolescentes devido seu alto de risco para as doenças
cardiovasculares. A redução expressiva no percentual de gordura corporal dos
participantes do presente estudo após realizarem o HIIT, pode ter sido potencializada
pelas mudanças promovidas pela intervenção nutricional (Tabela 5). Um recente
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estudo (RACIL et al., 2016) realizou um protocolo de HIIT (15 segundos/15 segundos
100%/50% velocidade aeróbia máxima) com adolescentes obesas (n HIIT= 17; idade=
14,2±1,2 anos; %G= 40±1,5;) e após 12 semanas o %GC desse grupo diminuiu em
comparação com o início da intervenção (pré= 40,3±1,5; pós= 36,4±1,5) e com os
demais grupos (diferença percentual HIIT= -9,60 ±2,26; diferença percentual MIIT= 8,24 ±1,78; diferença percentual controle= -1,37 ±1,38), mas nenhuma intervenção
nutricional foi realizada. O fato de a ingestão calórica não ter se modificado sugere
que o HIIT, por si só, é capaz de promover redução de gordura corporal, contudo, se
o objetivo for promover mudanças na alimentação, talvez, a orientação nutricional seja
indispensável.
Na Tabela 5 são apresentas as correlações entre a ingestão alimentar e o
percentual de gordura corporal, no qual observa-se correlação positiva entre a
ingestão de calorias e carboidratos e o percentual de gordura corporal pré e pós
programa de tratamento.

Tabela 5. Correlação entre ingestão alimentar e gordura corporal pré e pós
programa de tratamento
%GC total

%G androide

%G tronco

r

p

r

p

r

p

Pré

0,415

0,078

0,487

0,034

0,285

0,237

Pós

0,455

0,089

0,575

0,025

0,452

0,092

Pré

0,486

0,035

0,518

0,023

0,325

0,174

Pós

0,429

0,111

0,541

0,037

0,418

0,121

Pré

0,224

0,357

0,381

0,107

0,209

0,392

Pós

-0,225

0,286

-0,271

0,329

-0,184

0,511

Pré

0,259

0,285

0,339

0,156

0,160

0,214

Pós

0,448

0,094

0,465

0,081

0,419

0,120

Kcal/dia

CHO (g)

Proteína (g)

Lipídio (g)

Kcal= calorias; CHO= carboidrato; %GC= percentual de gordura corporal; %G= percentual de
gordura; r= correlação de Pearson
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A estreita ligação entre a ingestão alimentar e a composição corporal já é bem
descrito na literatura (DE FARIA et al., 2014), o que os pesquisadores ainda buscam
esclarecer é de que forma a ingestão influencia na distribuição da gordura corporal. A
correlação entre a ingestão calórica e o %G androide é um indício de que os alimentos
que mais contribuem nas calorias totais da dieta são os de alta densidade energética
e pobres em nutrientes, sendo representados principalmente pelo açúcar, batata frita,
balas, refrigerantes, entre outros (VIEIRA, DEL CIAMPO, DEL CIAMPO, 2014).
Corroborando a isso, houve correlação entre a ingestão de CHO, o %GC total e
androide. A ingestão excessiva de açúcares favorece não só a lipogênese, mas
também a ativação da inflamação, transcrição de genes e aumento na produção e
concentração dos marcadores inflamatórios e todos esses eventos potencializa o
desenvolvimento das doenças associadas à obesidade central, por exemplo a
síndrome metabólica e aterosclerose (DE FARIA et al., 2014; ANTUNES et al., 2015).
Na Tabela 6 é apresenta a correlação entre a concentração de amilase salivar
e a ingestão alimentar, no qual houve correlação entre a concentração de amilase
salivar e a ingestão de proteínas pós programa.

Tabela 6. Correlação entre amilase salivar e ingestão alimentar pré e pós programa
de tratamento
Kcal/dia

CHO (g)

Proteína (g)

Lipídio (g)

r

p

r

p

r

p

r

P

Pré

-0,420

0,083

-0,386

0,113

-0,367

0,184

-0,376

0,124

Pós

0,431

0,162

0,463

0,130

0,664

0,018

-0,217

0,499

Amilase Salivar
(U/ml)

%GC= percentual de gordura corporal; %G= percentual de gordura; r= Correlação de Pearson

O fato da ingestão de proteínas se correlacionar com a concentração de
amilase salivar pode ser um indício da influência que esta enzima exerce sobre a
percepção do gosto e quantidade de alimentos a serem ingeridos, contudo, mais
estudos precisam ser realizados acerca dessa correlação.
Na Tabela 7 é apresenta a correlação entre a concentração de amilase salivar
e o percentual de gordura corporal. Observa-se que a concentração de amilase se

46

correlaciona inversamente ao percentual de gordura de tronco pós programa de
tratamento para obesidade.

Tabela 7. Correlação entre amilase salivar e gordura corporal pré e pós
programa de tratamento
%GC total

%G androide

%G tronco

r

p

r

p

r

P

Pré

-0,257

0,273

-0,259

0,270

-0,227

0,335

Pós

-0,421

0,093

-0,360

0,156

-0,493

0,044

Amilase Salivar (U/ml)

%GC= percentual de gordura corporal; %G= percentual de gordura; r= Correlação de Pearson

A correlação inversa entre a amilase e o %G de tronco após a realização do
programa pode ser um indício de que, devido a redução no excesso de gordura
corporal após o programa de tratamento, houve um aumento na concentração desta
enzima, porém análises mais detalhadas e isoladas são necessárias para elucidar
esses achados. Por outro lado, alguns autores relatam que indivíduos com excesso
de gordura corporal apresentam maior concentração de enzima amilase salivar
(STARZAK et al., 2016; MENNELLA, FOGLIANO, VITAGLIONE, 2014). Contudo,
Starzak et al (2016) investigaram crianças (74 feminino, 58 masculino, 10,05 ±1,68
anos, obesos= 36), enquanto que Mennella, Fogliano, Vitaglione (2014) investigaram
adultos (n= 19, 31 anos, IMC= 28,5 Kg/m2).
É necessário relatar que o presente estudo apresenta algumas limitações como
expressivo percentual de desistência, ausência de grupo controle e de grupos com
intervenções isoladas. Contudo, o programa de tratamento para obesidade realizado
durante 20 semanas com adolescentes obesos foi de extrema importância,
despertando o interesse acerca da alimentação adequada e prática de exercício físico
sistematizado. Além disso, o protocolo utilizado no presente estudo (HIIT) pode ser
usado como sugestão para intervenções com adolescentes em diversas situações
como academias, escolas e demais ocasiões que requer tempo reduzido.
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4.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A ingestão alimentar se modificou após o programa, se correlacionou com a
gordura corporal e inversamente com a amilase salivar;
 A concentração de amilase salivar não se alterou após o programa e se
correlacionou inversamente com a gordura corporal;
 Houve redução no percentual de gordura corporal após o programa;
 O fluxo salivar estava adequado e não se modificou após o programa.
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5 CONCLUSÃO

Após a realização do programa de tratamento para obesidade (HIIT e
orientação nutricional), houve redução na redução na ingestão alimentar e no
percentual de gordura corporal dos adolescentes obesos, e estas variáveis se
correlacionaram entre si e com a amilase salivar.
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ANEXO 1: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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ANEXO 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – GRUPO CONTROLE
Título do projeto: “Análise da relação entre a concentração de amilase salivar e
consumo de macro nutrientes de adolescentes obesos submetidos ao exercício
físico de alta intensidade”

Nome do Pesquisador(a): Mestranda Claudia de Carvalho Brunholi
Responsável pela Pesquisa: Prof. Dr. Ismael Forte Freitas Junior

1-Natureza da pesquisa: Você está sendo convidada (o) a participar deste estudo
que tem como objetivo analisar a relação entre a concentração de amilase salivar e
consumo de macro nutrientes de adolescentes obesos submetidos ao exercício físico
de alta intensidade, que será realizado na Universidade Estadual de São Paulo,
Campus de Presidente Prudente – SP. Este Termo de Consentimento explica o
porquê este estudo está sendo realizado e qual será sua participação, caso você
aceite o convite. Após analisar as informações e esclarecer suas dúvidas, você deverá
ter o conhecimento necessário para tomar uma decisão esclarecida sobre sua
participação ou não neste estudo.
2- Participantes da pesquisa: Adolescentes obesos com idade entre 11 e 17 anos
de ambos os sexos.
3- Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo você permitirá que a
pesquisadora Claudia de carvalho Brunholi e Prof. Ismael Forte Freitas Junior,
obtenha seus dados (amostras de saliva e sangue, composição corporal, maturação
sexual e hábito alimentar). Os interessados realizarão avaliação de composição
corporal, registro alimentar, coleta de sangue e saliva no início do estudo após 20
semanas.
Os pesquisadores avaliarão sua composição corporal total, peso e altura por meio do
aparelho de Absortiometria de Raios-X de Dupla Energia (DEXA), consumo alimentar
por meio do Questionário de Frequência Alimentar – QFA e formulário de Registro
Alimentar de Três Dias, e avaliação da sua maturação sexual utilizando figuras de
desenvolvimento dos pelos púbicos e dos órgãos genitais para os meninos e dos pelos
púbicos e das mamas para as meninas. Você será orientado individualmente, em uma
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sala reservada, por um monitor da pesquisa do mesmo sexo e a resposta será
marcada em um formulário sem identificação do seu nome e com absoluto sigilo e
descrição.
A coleta de dados será realizada no Laboratório de Avaliação e Prescrição de
Atividades Motoras – CELAPAM, FCT/UNESP, Campus de Presidente Prudente-SP,
pela responsável desta pesquisa com ajuda dos monitores (alunos de iniciação
científica do curso de Educação Física desta universidade) e as coletas de sangue
serão realizadas em um laboratório particular de Presidente Prudente (UNILAB –
CNPJ: 53.305.207/0001-30) pelos enfermeiros formalmente contratados deste
laboratório em dias previamente agendados entre 8:00 e 10:00h da manhã.
Todas as informações relacionadas a você durante este estudo serão confidenciais e
de responsabilidade do pesquisador principal. Os procedimentos adotados nesta
pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos
conforme Resolução no. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos
procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade.
4- Risco e Desconforto: A participação nesta pesquisa não infringe as normas legais
e éticas. Nos procedimentos relacionados a este estudo há um risco e desconforto
mínimo ao se submeter a coleta, sendo estes inerentes à coleta sanguínea, onde o
participante poderá sentir um leve desconforto devido a utilização de agulha para
extração do sangue no braço.
5- Garantia de Esclarecimentos, Liberdade de Recusa e Sigilo: Você será
esclarecido sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar e é livre para recusarse a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer
momento do estudo sem que qualquer prejuízo ocorra. Na publicação dos resultados
encontrados, sua identidade será mantida no mais rigoroso sigilo, assegurando assim
que todas os dados coletados neste estudo serão confidenciais e omitidas quaisquer
informações que permitam identificá-lo(a) sem a sua permissão.
6- Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente
confidenciais e serão arquivadas no laboratório responsável pela pesquisa e manterão
sigilo das informações individuais e pessoais ao publicar os resultados dessa
pesquisa.
7- Benefícios: Ao participar desta pesquisa você terá o benefício da informação sobre
sua condição de saúde, por meio do exame de sangue, onde será analisado o perfil
lipídico (colesterol total, lipoproteína de alta densidade – HDL, lipoproteína de baixa
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densidade – LDL, lipoproteína de muito baixa densidade - VLDL), triacilglicerol e
glicose em jejum, e por meio das avaliações de composição corporal. Essas
informações serão compartilhadas por meio de relatório individual podendo ser
comparadas com as referências ideais para saúde.
8- Custos da Participação e Ressarcimentos: A participação no estudo não
acarretará

custos

para

você

e

não

será

disponível

nenhuma

compensação/ressarcimento financeiro adicional no caso de haver gastos com tempo,
transporte e/ou alimentação.

Declaro que concordo em participar desse estudo e que, ao receber uma
cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, fui informado(a) dos
objetivos da pesquisa e esclareci minhas dúvidas. Declaro ainda ter
conhecimento de que em qualquer momento poderei solicitar novas
informações referente a pesquisa se assim o desejar.

Nome:____________________________________________________________
Data de nascimento: ___ /___ /___

Telefone: (___) ________________________

Endereço: _________________________________________________________
Presidente Prudente, _____ de __________________ de __________.
___________________________
Assinatura do participante
_______________________________________
Assinatura do responsável legal do participante
_______________________________
Assinatura do Pesquisado
__________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável
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Pesquisadora: Mestranda Claudia de Carvalho Brunholi
Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Ismael Forte Freitas Junior
Instituição: Faculdade de Ciências e Tecnologia – FCT/UNESP
Endereço: Roberto Simonsen, 305 – Cidade Universitária, Pres. Prudente/SP
Dados para Contato: (018) 3229-5828
Entidade responsável: Comitê de Ética em Pesquisa
Contato: (18) 3229 5315 ou CEP@fct.unesp.br
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – GRUPO
TREINAMENTO
Título do projeto: “Análise da relação entre a concentração de amilase salivar e
consumo de macro nutrientes de adolescentes obesos submetidos ao exercício
físico de alta intensidade”

Nome do Pesquisador(a): Mestranda Claudia de Carvalho Brunholi
Responsável pela Pesquisa: Prof. Dr. Ismael Forte Freitas Junior

1-Natureza da pesquisa: Você está sendo convidada (o) a participar deste estudo
que tem como objetivo analisar a relação entre a concentração de amilase salivar e
consumo de macro nutrientes de adolescentes obesos submetidos ao exercício físico
de alta intensidade, que será realizado na Universidade Estadual de São Paulo,
Campus de Presidente Prudente – SP. Este Termo de Consentimento explica o
porquê este estudo está sendo realizado e qual será sua participação, caso você
aceite o convite. Após analisar as informações e esclarecer suas dúvidas, você deverá
ter o conhecimento necessário para tomar uma decisão esclarecida sobre sua
participação ou não neste estudo.
2- Participantes da pesquisa: Adolescentes obesos com idade entre 11 e 17 anos
de ambos os sexos.
3- Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo você permitirá que a
pesquisadora Claudia de carvalho Brunholi e Prof. Ismael Forte Freitas Junior,
obtenha seus dados (amostras de saliva e sangue, composição corporal, maturação
sexual e hábito alimentar). Os interessados realizarão avaliação de composição
corporal, registro alimentar, coleta de sangue e saliva no início do estudo após 20
semanas.
Os pesquisadores avaliarão sua composição corporal total, peso e altura por meio do
aparelho de Absortiometria de Raios-X de Dupla Energia (DEXA), consumo alimentar
por meio do Questionário de Frequência Alimentar – QFA e formulário de Registro
Alimentar de Três Dias, e avaliação da sua maturação sexual utilizando figuras de
desenvolvimento dos pelos púbicos e dos órgãos genitais para os meninos e dos pelos
púbicos e das mamas para as meninas. Você será orientado individualmente, em uma
sala reservada, por um monitor da pesquisa do mesmo sexo e a resposta será

63

marcada em um formulário sem identificação do seu nome e com absoluto sigilo e
descrição.
A coleta de dados será realizada no Laboratório de Avaliação e Prescrição de
Atividades Motoras – CELAPAM, FCT/UNESP, Campus de Presidente Prudente-SP,
pela responsável desta pesquisa com ajuda dos monitores (alunos de iniciação
científica do curso de Educação Física desta universidade) e as coletas de sangue
serão realizadas em um laboratório particular de Presidente Prudente (UNILAB –
CNPJ: 53.305.207/0001-30) pelos enfermeiros formalmente contratados deste
laboratório em dias previamente agendados entre 8:00 e 10:00h da manhã.
Todas as informações relacionadas a você durante este estudo serão confidenciais e
de responsabilidade do pesquisador principal. Os procedimentos adotados nesta
pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos
conforme Resolução no. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos
procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade.
4- Risco e Desconforto: A participação nesta pesquisa não infringe as normas legais
e éticas. Nos procedimentos relacionados a este estudo há um risco e desconforto
mínimo ao se submeter a coleta, sendo estes inerentes a prática de exercício físico,
por exemplo, lesões e dores musculares. A equipe de pesquisadores acompanhará
as sessões de exercício físico em esteira, e caso ocorra alguma intercorrência, estarão
aptos a oferecer os primeiros socorros. Em relação à coleta sanguínea, o participante
poderá sentir um leve desconforto devido a utilização de agulha para extração do
sangue no braço.
5- Garantia de Esclarecimentos, Liberdade de Recusa e Sigilo: Você será
esclarecido sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar e é livre para recusarse a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer
momento do estudo sem que qualquer prejuízo ocorra. Na publicação dos resultados
encontrados, sua identidade será mantida no mais rigoroso sigilo, assegurando assim
que todas os dados coletados neste estudo serão confidenciais e omitidas quaisquer
informações que permitam identificá-lo(a) sem a sua permissão.
6-Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente
confidenciais e serão arquivadas no laboratório responsável pela pesquisa e manterão
sigilo das informações individuais e pessoais ao publicar os resultados dessa
pesquisa.
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7-Benefícios: Ao participar desta pesquisa você terá benefício direto na saúde em
geral, por meio de alterações benéficas que podem ocorrer promovidos pelo exercício
físico e orientação nutricional. Além disso você terá o benefício da informação sobre
sua condição de saúde, por meio do exame de sangue, onde será analisado o perfil
lipídico (colesterol total, lipoproteína de alta densidade – HDL, lipoproteína de baixa
densidade – LDL, lipoproteína de muito baixa densidade - VLDL), triacilglicerol e
glicose em jejum, e por meio das avaliações de composição corporal. Essas
informações serão compartilhadas por meio de relatório individual podendo ser
comparadas com as referências ideais para saúde.
8- Custos da Participação e Ressarcimentos: A participação no estudo não
acarretará

custos

para

você

e

não

será

disponível

nenhuma

compensação/ressarcimento financeiro adicional no caso de haver gastos com tempo,
transporte e/ou alimentação.

Declaro que concordo em participar desse estudo e que, ao receber uma
cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, fui informado(a) dos
objetivos da pesquisa e esclareci minhas dúvidas. Declaro ainda ter
conhecimento de que em qualquer momento poderei solicitar novas
informações referente a pesquisa se assim o desejar.

Nome:___________________________________________________________
Data de nascimento: ___ /___ /___ Telefone: (___) ________________________
Endereço: _______________________________________________________
Presidente Prudente, _____ de __________________ de __________.

_____________________________
Assinatura do Participante
_________________________________________
Assinatura do Responsável Legal do Participante
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______________________________
Assinatura do Pesquisador
________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável

Pesquisadora: Mestranda Claudia de Carvalho Brunholi
Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Ismael Forte Freitas Junior
Instituição: Faculdade de Ciências e Tecnologia – FCT/UNESP
Endereço: Roberto Simonsen, 305 – Cidade Universitária, Pres. Prudente/SP
Dados para Contato: (018) 3229-5828
Entidade responsável: Comitê de Ética em Pesquisa
Contato: (18) 3229 5315 ou CEP@fct.unesp.br
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ANEXO 3: Registro Alimentar de três dias
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ANEXO 4: Questionário de frequência alimentar para adolescentes
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ANEXO 5: Protocolo de Avaliação da Maturação Sexual
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ANEXO 6: Questionário de Avaliação de Hábitos Cotidianos
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ANEXO 7: Escala de Avaliação da Percepção Subjetiva de Esforço

