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RESUMO 

A construção de uma proposta de exercícios de forma correta e saudável, com uma alimentação 
apropriada e acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, mostrou a importância desse 
tratamento para o emagrecimento. Além dos benefícios para o organismo, perda de gordura corporal, 
o exercício físico oferece uma boa qualidade de vida para o obeso. Foram mencionadas no artigo 
doenças relacionadas à obesidade e que podem complicar a saúde do obeso, como diabetes, 
doenças cardiovasculares, hipertensão entre outras. Para melhores resultados, a informação 
adquirida com os profissionais da área da saúde precisa sempre ser atualizada, a fim de proporcionar 
um tratamento seguro e com bons resultados. O tratamento com exercícios aeróbios e anaeróbios e 
reeducação alimentar, foram indicados para o combate da obesidade, respeitando a individualidade 
biológica. Este artigo teve como objetivo mostrar para indivíduos obesos a importância e os 
benefícios de um exercício físico planejado. A metodologia do artigo foi baseada através de uma 
revisão de literatura, com pesquisas em artigos científicos. O tratamento com uso de drogas continua 
sendo prioridade para a maioria dos obesos, sendo que para os profissionais, como Educadores 
Físicos e Nutricionistas preferem o exercício físico e reeducação alimentar, podendo se tornar uma 
especificidade dos profissionais da área da saúde em busca de maneiras e conhecimentos de forma 
abrangente para o individuo obeso, buscando a forma eficaz para o emagrecimento. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura, no caso o acúmulo de 

adiposidade no organismo, para que ocorra a diminuição dessa gordura acumulada, 

a prática regular de exercício torna-se essencial. Além de diminuir o índice de 

gordura corporal o exercício traz inúmeros benefícios, como a prevenção de 

doenças, ocorrendo regressão das doenças crônicas, oferecendo uma boa 

qualidade de vida e modificações benéficas ao organismo, como melhora da 

circulação sanguínea, fortalecimento da musculatura entre ouros. 

 São vários os fatores que envolvem a obesidade, como fatores genéticos, 

fisiológicos, ambientais, bioquímicos e psicológicos. A falta de atividade física e o 

descontrole da alimentação pode ocasionar o excesso de peso corporal (6). 

 A obesidade tem afetado a maioria da população em todas as faixas etárias, 

causando risco de desenvolver várias doenças relacionadas a ela, como diabetes, 

doenças cardiovasculares, hipertensão, hiperinsulemia entre outras. O exercício 

praticado de forma correta e regular, juntamente com uma alimentação adequada e 

ajuda de profissionais na área da saúde, são fatores que levam a diminuição dos 

riscos de doenças (1). 

 A proposta do presente artigo é mostrar a importância da prática de exercícios 

ao obeso de forma correta e eficaz, juntamente com uma alimentação saudável.  



 Este trabalho baseou-se na revisão de literatura, sendo utilizados artigos 

científicos. Foram escolhidos artigos coerentes e com informações gerais sobre o 

emagrecimento, tanto de forma fisiológica, quanto física.  

 O estudo preocupou-se em apontar autores que foram base como Cristiane 

Campos Silva, Stephen Aires de Alencar e Sirlei Gralha, que utilizou variáveis de 

treinamento para o emagrecimento, indicando as condutas e recomendações, de 

acordo com a individualidade biológica (4). 

 Foram apresentados conteúdos que referem ao treinamento específico e 

alimentação adequada para indivíduos obesos. Foi feita a prescrição de exercícios 

respeitando a individualidade de acordo com o objetivo. Foi também demonstrado a 

importância do trabalho não só do Educador Físico, mas de outros profissionais da 

saúde, como psicólogo, nutricionista, enfim um acompanhamento de uma equipe 

multidisciplinar para melhore resultados. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A obesidade é um problema de saúde pública e atinge a população mundial. 

São diversos os fatores, dentre eles a genética. Essa epidemia tem afetado em 

todas as faixas etárias, causando riscos de desenvolver doenças relacionadas a ela, 

como diabetes, hipertensão entre outras (1).  

As condutas sedentárias provocam muitas vezes a obesidade, principalmente 

na adolescência, que é uma fase onde ocorre a diminuição do gasto energético, 

causando o acumulo de adiposidade, consequentemente torna-se um adulto obeso. 

O indivíduo sedentário ou aquele que não pratica exercícios regularmente tem 

grandes chances de se tornar obeso futuramente (2). 

 

Treinamento físico e alimentação contra a obesidade 

 

Pessoas com obesidade procuram muitas vezes formas erronias de 

emagrecimento, como cirurgias, drogas entre outras, pelo efeito imediato e deixam 

de utilizar a forma correta, por ser a mais demorada (4). 

O exercício praticado de forma correta e regular, juntamente com uma 

alimentação adequada, são fatores que levam a diminuição da gordura corporal e 

riscos de doenças adquiridos com a obesidade, como diabetes, hipertensão, dentre 



outras. Com uma alimentação balanceada e exercícios físicos, o obeso diminui e 

evita esses riscos causados pelo acúmulo de gordura (1). 

O equilíbrio do alimento ingerido e o gasto energético são os controladores da 

obesidade, a ausência de atividade física e uma alimentação inadequada progridem 

o processo para a obesidade (6). 

O exercício físico juntamente com uma dieta, mantem a massa muscular e 

perda da gordura acumulada, a alimentação feita sem a prática de exercícios pode 

ocorrer diminuição do peso, porém a massa magra também é perdida (6). 

 

Exercícios de acordo com a individualidade biológica 

 

Os exercícios mais apropriados para o obeso são feitos com intensidade leve 

e moderada, a intensidade alta também pode ser utilizada dependendo da situação 

relacionada à perda de peso, sendo que a intensidade mais elevada 

consequentemente trará melhores resultados, que proporcionam maiores gastos 

calóricos. A prevenção da obesidade está relacionada a uma vida ativa, como a 

prática de exercícios regulares, o esporte, melhorando assim sua aptidão física (2). 

Para uma prática regular de exercícios físicos, tendo como objetivo o 

emagrecimento, exige uma dieta com macro nutriente, (carboidrato, lipídios e 

proteína) vão agir no corpo trazendo resultados benéficos, como o aumento da 

massa magra, a gordura que também é utilizada como fonte de energia e os efeitos 

dos lipídios no sangue. A diminuição do IMC pode estar relacionada à intensidade 

do exercício, pois após o termino do treino ocorre à elevação da taxa metabólica. 

Para a prática de exercício nosso organismo funciona da seguinte maneira, 

primeiramente nosso organismo necessita da utilização da glicose no caso o 

carboidrato, os hormônios estabelece uma relação com o metabolismo, que é capaz 

de gerar uma ação a insulina e pega a glicose no sangue levando-a para o interior 

da célula. 

O metabolismo aumenta de acordo com a intensidade do exercício, isso 

indica que, quanto maior a intensidade maior permanência do metabolismo elevado, 

utilizando maior quantidade de gordura para o gasto energético, o que torna 

essencial para a perda de gordura corporal (3). 

O exercício aeróbio é o mais utilizado para perda de peso, mas não quer dizer 

que o anaeróbio não possa ser utilizado. Fazendo uma prescrição com a utilização 



dos dois exercícios aeróbios e anaeróbios pode trazer uma resposta mais positiva 

em relação ao aumento da massa magra, com maior gasto calórico e aumento da 

taxa metabólica basal. 

Para a queima de gordura localizada pode ser indicado à utilização do 

treinamento de força, dentre outros benefícios esse treinamento diminui o declínio 

em força e massa muscular, de acordo com a idade, trazendo para o obeso uma boa 

qualidade de vida (4). 

A prescrição dos exercícios é analisada de acordo com os testes e 

questionários avaliados pelo Educador Físico, a fim de aplicar os exercícios de 

acordo com a individualidade biológica, sendo elaborado tanto para a prescrição 

quanto para o plano alimentar. Para dar seguimento ao objetivo, o individuo precisa 

de um acompanhamento com frequência para melhores resultados. 

São múltiplos os benefícios que os exercícios regulares obtém para a perda 

de peso, como a prática de exercícios de intensidade moderada, como uma leve 

caminhada que reduz a gordura abdominal e visceral, muita vezes o peso não sofre 

alterações, mas pode diminuir a gordura e gerar uma boa qualidade de vida e 

benefícios ao organismo, principalmente a melhora da aptidão cardiovascular. 

 Com a prática de exercícios e alimentação balanceada são obtidos inúmeros 

benefícios ao organismo. Utilizando-se também de exercícios apropriados para a 

perda de gordura corporal, a fim de buscar a forma mais fácil na utilização de 

energia para a prática, facilitando assim seu desempenho (3). 

 

Importância do trabalho do educador físico e outros profissionais 

 

A reciprocidade para o tratamento da obesidade reúne vários profissionais na 

área da saúde, principalmente a responsabilidade do educador físico, utilizando os 

princípios do treinamento desportivo específicos como a individualidade biológica 

(4). A perda de peso é um processo que se desenvolve vagarosamente, obtendo 

resultados que não cause perigo para a saúde do obeso (5). 

A dificuldade do individuo obeso para emagrecer é extensa, além dos 

esforços e vontade de chegar ao objetivo proposto, à indisposição e baixa 

autoestima dificulta a caminhada, ressaltando assim a importância de outros 

acompanhamentos de forma interdisciplinar. 



O Psicólogo é um dos profissionais relevantes para esse tratamento, onde 

busca adaptar o individuo para mudanças de hábitos e aceitação de novas 

mudanças, principalmente do corpo. Um programa interdisciplinar incentiva o obeso 

pela busca de uma sensação agradável de contentamento, para um momento de 

agrupamento de relações sociais, uma confiança que vai adquirir durante o período 

de tratamento. 

A forma imediata para emagrecer, infelizmente continua sendo prioridade 

para a maioria dos obesos. Para os profissionais em geral, a forma mais indicada 

para o tratamento da obesidade é a reeducação alimentar e atividade física, 

juntamente com uma equipe multidisciplinar, para melhores resultados. Ainda existe 

uma porcentagem pequena de profissionais que recomendam o uso de drogas para 

o tratamento, onde ocorre a perda de peso de forma imediata.  

É preciso ter um conhecimento mais amplo para o tratamento adequado da 

obesidade, principalmente profissionais da área, devem ser instruídos sobre 

assuntos atuais, a fim de adquirir maiores informações. 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com o presente artigo, pode-se concretizar que os exercícios 

planejados e regulares, seja anaeróbio ou aeróbio, trazem resultados benéficos para 

o indivíduo obeso, além de proporcionar uma boa qualidade de vida. 

O tratamento e prevenção da obesidade, muitas vezes não são discernidos 

pela população, a falta de instruções e consequências adquiridas pela obesidade ao 

longo do tempo, não são passadas para as famílias, principalmente de baixa renda, 

que não obtém devidas informações da obesidade. 
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