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Introduc;ao: 0 treino de for({a em adolescentes apresenta efeitos 
beneficos na apUdao cardiorrespiratoria. composiyao corporal e perfil 
lipidico (Faigenbaum at aI., 2009). 0 objectiv~ deste estudo foi com
parar a resposta aguda da frequencia cardiaca (Fe) em duas sessoes 
de Ireino de for~a em circuito (TFC) e testar a hip6tese de que urna 
densidade e volume de treino superiores desencadearao uma res
posta aguda mais intenSe da Fe. Metodos: A amostra fol composta 
por 12 adoleScentes abesos (8 raparigas e 4 rapazes; 15,92±1,44 
anos; IMC2:P95). A Fe foi rnonitorizada atraves do Polar Team2 e a 
percepyao subjectiva do esfon;::o (PSE) avaliada pela OMNI-RES 
(Robertson et aI., 2005). Utilizou-se 50% de uma repeti~o maxima e 
duas series em circuito com oilo exercicios de for9a. A diferent;;a entre 
as duas sess6es de TFC, consistiu no aumenlo oa durayao do exer
cicio e na reduyao do tempo de pausa. Nas analises emparelhadas 
usaram-se as testes t e de Wilcoxon e para comparar amostras inde
pendentes, os testes t e de Mann-Whitney U. Resultados: As medias 
da % FCmax avaliadss na 2" sessao foram superiores as registadas 
na 1D sessao (t=-4,302; p=,001). Em ralavao aPSE, tamMm na 201 

sessao se registaram valores mais elevados na media (t=-3,322; 
p=.007). A compC'lra~o entre generos apenas revelou diferen9as no 
volume do treino, tendo os rapazes atingido valores mais elevados em 
ambas as sessfies (t=-5,970: pS,001). Conclusoes: Em adolescentes 
obesos, a resposta aguda da FC e da PSE indieam que, para um 
masmo plano de exercicio e com a mesma dura~o total, e possivel 
atingir uma malar intensidade de esfo~o atraves do aumento da dura
gao de cada exercicio e recluyao do tempo de pausa entre os mesmos. 
Apesar da diferenca observada no volume de treino em ambas as 
sessiSes, a resposta aguda da Fe e da PSE e semelhante entre gene
ros. 
Palavras-Chave: Treina de forya em circuito, obesidade na adales
cencia, resposta aguda, intensidade, frequencia cardfaea 
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Introdugao: Esle estudo analisou a aptidao cardiorrespiratoria e 0 
indice de massa corporal (IMC) em adolescentes abesos apos 6 
meses de participat;ao num programa de Tralamento da Obesidade 
Pediatrica (TOP). Metodos: Urn grupe de 21 adolescentes obesos 
(M=33.39 ± OP--4.09 kg/m2), com idades compreendidas entre os 14 
e os 17 snos (M=15,05 ± DP=O,97), maiaritariamente feminino 
(76,19%) foi avaJiado antes e apos 6 meses de programa. Este esrudo 
reporta ell primeira fase do TOP. 0 TOP e um programa que consiste 
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em uma sessao teoriea de 30 minutos a que se segue uma sessao 
pratica de 90 minutas. Na sesseo teorica, sao abordados temas sobre 
nutriyao, aclividade fisica e modificayao comportamental. A parle pra
lica consiste num treino aerobio e de forgs au ludico. 0 peso, altura, 
!MC e aptidao cardiorrespirat6ria (teste de Luc Leger) foram avaliados 
no baseline e aos 6 meses. Resultados: Na arnostra (N=14) que com
pletou todas as avaliac;:6es, as reduc;:6es observadas no IMC nao 
foram significalivas (Z=~1,412, p=D,158), no entanto, notou-se uma 
lendencia para urn aumento do V02max (Z=-1 ,887, p=0,059) ao longo 
do programa. Numa analise intention-to-treat, registaram-se diminui-
915es do lMC (Z=-2,635, p=O,008), peso (Z=-2,548, p=O,011) e urn 
resulta'do marginalmente significativQ no aumento da aptidao cardier~ 
respiratoria (Z=-1 ,887, p=O,059). Apos 6 meses de programa as rapa~ 
rigas apresentam uma diminui980 do peso (Z=-2,062, p=O,039), (MC 
(Z=-2,201, p=0,028) e uma tendencia para 0 aumento do V02max 
(Z=-1,899, p=O,058). Aos 6 meses de programa, os rapazes apresen
tam um aumento do Vo2max (Z=-2,770, p=O,006) superior ao das 
raparigas. Os participantes mais novos apresentam menos peso (Z=-
2,061, p=O,039) e IMe (Z=-2,313, p=O,021) do que os participantes 
mais velhos. Conclusoes: Este estudo aponta para uma diminuiC;:8o 
do IMC e aumento da capacidade aerobia, apos 6 meses de urn pro
grama para tratamento da obesidade. 0 genera masculino, bem 
como, os participantes mais novos tendem a apresentar me!hores 
resultados de perda de peso e fMC, 0 que podera estar assoclado ao 
aumento da aptidao cardiorrespiratoria. 
Palavras-Chave: Obesidade Pediatrica Aptidao Cardiorrespiraloria 
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Introdu~o: Ao longo das (litimas tres decadas, Portugal, tal como 
outros paises do sui da Europa, beneficiou de uma melhoria das con
dl¢es socioecon6micas. Questoes socias, como urbanizac;:Ao, moder
nizayao das atividades laborais e melhoria das condi90es sociais, 
foram seguidas de eslHos de vida sedentarios e maus habitos nutricio
nais. Considera-se que estes estilos de vida estao associados ao 
aumento da incidencia de obesidade nesm populavao, mas pauco se 
conhece sabre 0 papel da baixa atividade fisica durante 0 horariO de 
trabalho e 0 aumento da prevah3ncia de obesidade. Assim, 0 objetivo 
deste estudo foi investigar a relayao entre a atividade ffsica no local 
de trabalho e 0 gasto energetico em repouso, consumo alimentar, 
Indice de massa corporal, percentagem de massa gorda e numero de 
horas de trabalho. Metodos: A amostra deste estudo consistiu em 87 
individuos, com idade media de 36,03±9,69 anos. Areealha dos dados 
inc!uiu a caracteriza9.30 da amostra, avaliayao antropometrica, avalia
y80 do gasto energetico em repouso e avalia~o do consumo alimen~ 
tar dos participantes. A analise estatistica, dos dados recolhidos, foi 
reaJizada utilizando 0 Sofhvare Statistica' Package for the Social 
Sciences 20 (SPSS 20) com urn nivel de significimcia de 95%. Resul
tados; 0 gasto energetico em repouso foi superior nos individuos 
Ativos (1615.48±287.22kcal), bem como 0 Con sumo alimentar 
(2342.27±680.97kcal). Os indivlduos completamente sedentarios 
apresentaram va!ores mais elevados de indice de massa corporal 
(26.595.89kgfm2) e de percentagem de massa gorda (31.24±9.99%). 
E os individuos semi-sedentarios apresentaram urn tempo de trabalho 
superior (9.83::1.30h). Conclus6es: Os individuos que apresentam 
menor atividade fisica durante 0 frabalho apresentam valores mais 
baixos de gasto energetico em repouso, valores mais elevados de 
indice de massa corporal. percentagem de massa gorda a de con-



sumo aHmentar. Contudo, apenas existe diferenca estatisticamente 
signlficativa entre a actividade flsica durante 0 hOrarlQ laboral e 0 

gasfo energelico em (epouso. 
Palavras-Chave; Gas(o energetico em repouso, Atividade fisica iaba
raJ. Consumo alimentar 
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Introdut;ao: 0 treino de forya em adolescentes apresenta efeitos 
beoeficos na aptidi:iO cardiorrespiratoria, composi~o corporal e perfil 
lipidico {Faigenbaum et aI., 2009}. 0 objectivo deste estudo foi com
parar a resposta aguda da frequencia cardiaca (FC) em duas sessCies 
de treino de forya em circuito (TFC) e testar a hip6tese de que uma 
densidade e volume de treino superiores desencadearao uma res
posta aguda mais intensa d8 Fe. Metodos: A amostra foi composta 
par 12 adolescentes abesos (8 raparigas e 4 rapazes; 15,92±1.44 
al1os; IMC2:P95). A FC foi monitorizada atraves do Polar Team2 e a 
percepyao subject iva do esforyo (PSE) avaliada pela OMNI-RES 
(Robertson et at, 2005). Utilizou-se 50% de uma repeti960 maxima e 
duas series em circuito com oito exerclcios de forva. A diferem;a entre 
as duas sessoes de TFC, consistiu no aumento na durac;ao do exer
cicio e na redur;ao do tempo de pausa. Nas anallses emparelhadas 
usaram-se os testes t e de Wilcoxon e para comparar amoslras inde
pendenfes, os testes t e de Mann-Whitney U. Resultados: As medias 
da % FCmax avaliadas na 211 sessao foram superiores as regisladas 
na 111 sessao (t=-4,302; p=,001). Em rela9ao aPSE, tambem na 211 
sesseo se reg.istaram valores mais elevados na media (t=-3,322; 
p=.007). A comparacao entre generos apenas revelou diferen93s no 
volume do treino, tendo os rapazes atingido valores mais elevados em 
ambas as sessoes (t=-5,970; pS,001). Conclusoes: Em adolescel1tes 
obesos, a resposta aguda da Fe e da PSE indicam que, para urn 
mesmo plano de exercicio e com a mesma dura~o tolal, e possivel 
atingir urna maior Intensidade de esfo~o atraves do aumento da dura
yaode cad a exercicio e reduyao do tempo de pausa entre os mesmos. 
Apesar da diferenva observada no volume de !reino em ambas 

. as sess6es, a resposla aguda da FC e da PSE e semelhante entre 
generos. 
Palavras-Chava: Treino de forya em circuito, obesidade na adolescen
cia, resposta aguda, intensidade, frequencia cardiaca 
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Introdu~ao: A obesidade e uma doenya eronica, de genese multifac
torial, resultante do desequilibrio de varios factores, entre eles, gene
tieos, metabolicos, ambien!ais e comportamenlais, ao longo do tempo. 
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Foi objectivo deste estudo, caraclerizar a evolu¢o antropometrica de 
indivlduos com criterios para cirurgia de obesidClde, numa fase de 
avaliayao pre-operatoria. Metodos: Foram avaliados 375 candidatos 
a cirurgia bariatrica. Utirizou-se urn queslionario estruturado para reco
!ha de jnforrna~o de caracter socio-demografico, cllnico, historia obs
!atrica e reprodutiva, hilbitos eomportarnentais e evoluyao antropome
trica. Esla lOOu'l 0 peso a nascenva, 0 indice de massa corporal (IMe) 
aos 20 anos e no pre-operat6rio. Resultados: Foram avaliados 375 
indiYiduos, sendo 87% (n=325) do sexo feminino, com uma media de 
idade de 43,± 12 anos. A escolaridade media de 8 ± 4 anos. A comer
bllidade mais prevalente e a hipertensao arterial (54.4%). 97% apre
sentavam incapacidade funcional. A maioria (36%) da arnostra con
some 3 refeiyOes por dia. Cerca de 88% dos indivfduos apresentavam 
tentativas anteriores de parda pondera!, sendo que 78% recuperaram 
o peso. 0 peso media ao nascimento foi de 3466g. Aos 20 anos ape
nas 29% Unham IMC2:30 Kg/m2. 0 inreio do aumento ponderal foi em 
media aos 21± 12 anos, sendo atribuido como principal factor causal. 
a gravidez (30%) para 0 sexo feminino e a casamento (16%) para 0 

sexo mascuflno. A data da aval"Ia9ao pre-operat6ria, 80% apresentava 
urn IMC;?:40 Kg/m2, com uma media de excesso de peso de 59 ± 19 
Kg. Verificou-se uma associa9ao significativa entre 0 peso aDs 20 
anos e 0 peso pre..opera16rio (r=0,3 p<O,001). Conclusoes: 0 peso 
aos 20 anos e urn importante determinante na evo!uy80 deste ao 
longo da vida, sendo a gravidez urn factor precipitante do aumento 
pondera!. A cirurgla bariafrica conslitui um importante recurso no tra
lamento da obesidade, apos recorrentes insucessos na tentativa de 
perda de peso. 
Palavras..chave: Obesidade, Peso, Cirurgia, bariatrica 
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Introduc;ao: Em doentes obesos selecionados, a cirurgia bariatrica 
consitui a terapeutica mais eficaz. Esta abordagem induz perda pon~ 
deral e conditiona uma melhoria das comorbilidades associadas. par
ticularmente das perturba0es da homeostasia de glicose. Objetivo: 
Avaliar a evolu~o do confrofo glicemico dos doentes diabeticos obe
sos ap6s cirurgia barhUrica. Metodos: Amostra de conveniencia da 
popula98o de doentes que frequenta a consulta de Obesidade do 
Centro Hospitalar e Universitario de Coimbra. Revisao dos proeessos 
clinicos dos doenles com diabetes mellitus tipo 2 com informag;3o da 
glicemia em jejum (GJ) e HbA1C pre-oparat6riamente enos 1, 3, 6, 
12.24, 36. 48, 60 e 72 meses apos a cirurgia. Analise estatistica rea
lizada em SPSS, versao 21.0, para 0 Windows. Resultados: Foram 
estudados 31 doentes, com diabetes mellitus diagnosticada hE! 3±3,4 
anos, medicados com metformina em monoterapia (n=18) ou em com
binar;ao com silagliplina (n=6), gliclazida (n~3) ou insulina (n=4). 0 
IMC medio inicial era 47,61±7,94 Kg/m"2, com glicemia media emjejum 
(GJ) de 155,72±55,77mg/d! e HbA1C media de 7,43±1,59%. Dezoilo 
doentes foram submetidos a bypass gastrieo, 2 a gastrectomia tubular 
e 11 co[ocaram banda gastriea. Ao tim de 5 anos 0 IMC medio era 
39,23±8,59 Kg/m2, com GJ de 81,33±7,23mg/dl e HbA1C de 
5.52±0,43%. A redu{:ao do IMC e da HbA1C foi rnais significativa 
(p<0,05) ao fim de 2 anos de seguimento (34,25±7,78 Kg/m"2 e 
5,58±1,24%, respetivamenfe). Em concordancia com os criterios defi
nidos pela American Diabetes Association, ao longo do seguimenlo 
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