
                                                                                                                                                                              
  

 

Atividade física e enfrentamento da obesidade - 

Redução de peso corporal 

  

O aumento do sobrepeso e da obesidade tem sido observado em diferentes 

levantamentos epidemiológicos nas últimas décadas, apresentando um salto de 33,4% para 

aproximadamente 60% de sobrepeso nos países da América Latina e Caribe (1975 a 2016) 

(1).  No Brasil, em 2019, o inquérito telefônico para vigilância de fatores de risco e proteção 

para doenças crônicas (VIGITEL) identificou que 55,7% dos adultos apresentam sobrepeso 

(IMC≥25,0) e 19,8% obesidade (IMC≥30,0). Estes dados representam um aumento de 67,8% 

entre os anos de 2006 e 2018 (2). 

Considerando a complexidade do cuidado da obesidade, é de extrema importância que 

este cuidado compreenda os níveis de gravidade da doença e as comorbidades presentes e 

inclua de forma cuidadosa as diferentes estratégias para o seu enfrentamento. Em uma 

pesquisa realizada sobre as diferentes estratégias de cuidado da obesidade em diretrizes 

clínicas nacionais e internacionais a prática de atividade física é umas das abordagens 

recomendadas pela maioria dos países analisados (3). 

A Organização Mundial da Saúde recomenda que indivíduos adultos com idade entre 

18 e 64 anos realizem ao menos 150 minutos de atividade aeróbica de intensidade moderada 

por semana ou 75 minutos semanais de atividade aeróbica vigorosa ou ainda uma 

combinação equivalente de ambos (4). Além disso, benefícios substanciais para a saúde 

podem ser alcançados por meio de atividade física com duração semanal superior a 300 

minutos (5 horas) de atividade física de intensidade moderada distribuída ao longo da semana 

(5). Ainda, recomenda-se que todos os indivíduos realizem exercícios de fortalecimento 

muscular pelo menos duas vezes na semana que envolvam todos os principais grupamentos 

musculares (5). 

As investigações sobre a prática regular de atividade física apontam um menor risco 

de mortalidade por doença cardiovascular, menor risco de hipertensão, diabetes tipo 2, 

melhor saúde óssea, melhora cognitiva, redução do risco para diferentes tipos de câncer e 

melhora da qualidade de vida (5).  No entanto, cerca de 28% dos adultos (1,4 bilhão) do 

mundo não estão engajados em uma prática suficiente de atividade física. Sendo que os  

 

 



                                                                                                                                                                              
  

maiores níveis de prática insuficiente de atividade física são dos países da América Latina e 

Caribe. No Brasil a prática insuficiente de atividade física envolve 44,1% da população, 

sendo maior em mulheres (50,6%) do que em homens (35,1%). No entanto, ao longo dos  

anos foi observado um aumento da prática de atividade física no tempo de lazer na população 

brasileira (2). 

Embora, a atividade física seja relatada como um importante componente no 

enfrentamento da obesidade, seu papel exclusivo sobre a redução do peso não está claro na 

literatura. Tal fato pode ser observado pela concomitância do aumento da prática de atividade 

física e do sobrepeso e da obesidade na população brasileira (2). O efeito do exercício físico, 

isolado de uma redução calórica sobre a redução de peso clinicamente significativa parece 

não ser verificado na literatura científica atual (6,7) além disso, diferentes revisões 

sistemáticas da literatura evidenciam que para uma perda de peso minimamente significativa 

seria necessária uma atividade física muito intensa, o que por muitas vezes dificulta a adesão 

e manutenção de programas de atividade física, sobretudo em indivíduos obesos (8–10). 

Diante disso é importante que o incentivo à prática de atividade física esteja associada a 

outras medidas de promoção da saúde com foco na modificação de ambientes obesogênicos. 

Neste sentido, entendendo os benefícios supracitados relacionados à prática da 

atividade(5), destacamos sua importância como componente do enfrentamento da obesidade. 

Porém ressaltamos que a atividade física enquanto pilar central dos esforços de redução de 

peso pode não ser suficiente, caso seja incentivada de modo distante de outras ações que 

podem melhorar a saúde. A prática de atividade física no enfrentamento da obesidade não 

pode estar afastada da promoção da alimentação adequada, que assegurem o acesso universal 

à uma alimentação saudável e sustentável, de políticas fiscais e regulamentação da rotulagem 

de alimentos e de marketing.  

Assinam esta carta os membros do GT Atividade Física e Saúde do Colégio Brasileiro 

de Ciências do Esporte (CBCE). 
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