
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CDS - CÂMARA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ( PÔSTER )

NOME: KELLY CRISTINA DO AMARAL

TÍTULO: EFEITOS DO TREINAMENTO FÍSICO AERÓBIO SOB AS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DA SÍNDROME METABÓLICA.

AUTORES: CLETIANA GONÇALVES DA FONSECA, KELLY CRISTINA DO AMARAL, KELLY CRISTINA DO AMARAL, ZAMBALDE, C. D. S., ROSA, E.D., SILVA, P. H., FONSECA, C. G.

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAPq

PALAVRA CHAVE: OBESIDADE, EXERCÍCIO FÍSICO, METABOLISMO

RESUMO

Introdução: A Síndrome Metabólica (SM) é o “Conjunto de fatores de risco cardiovascular relacionado à deposição de gordura e à resistência a insulina” (Diretriz Brasileira de

Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica). A SM é determinada pela presença de pelo menos 3 dos 5 fatores de risco: obesidade central, hipertensão arterial (PA),

glicemia de jejum alterada, triglicerídeos elevados e níveis de HDL baixos (National Cholesterol Education Program). Tem sido demonstrado que a prática regular de exercício

físico resulta em efeitos benéficos na prevenção e tratamento da hipertensão arterial, resistência à insulina, diabetes, dislipidemia e obesidade. Portanto, o objetivo do estudo está

sendo investigar os efeitos do treinamento físico aeróbio sob as complicações decorrentes da SM. Métodos: Foram avaliados 6 voluntários com diagnóstico de SM, sedentários e

idade 53±16 anos, da Cidade de Divinópolis. Eles assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e responderam o questionário de risco para exercício físico PAR-Q

(THOMAS et al., 1992). Em seguida foram realizadas as medidas antropométricas, composição corporal, PA e Teste de Caminhada de 6 min. Os voluntários estão sendo

submetidos ao treinamento aeróbio 3 vezes por semana durante 12 semanas. Resultados: De acordo com os resultados parciais, os voluntários apresentaram índice de massa

corporal (IMC) 31,2±5,9 kg/m2, relação cintura/quadril 0,88±0,06, FCmáx 107±18 bpm, PA sistólica/diastólica inicial 128±9/88±9 mmHg e distância percorrida 470±84 m.

Discussão: O presente estudo mostrou a partir do IMC que os voluntários estão obesos e especificamente, com obesidade central. Além disso, não foram verificados valores

aumentados de PA no início do teste de caminhada, devido ao uso de medicamentos anti-hipertensivos, como relatado pelos voluntários. Ademais, a distância percorrida durante

o teste de caminhada está sendo utilizada para prescrição da velocidade de corrida ao longo do treinamento aeróbio.
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