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Resumo: A obesidade pode ser definida como uma condição crônica que se caracteriza por um 

excesso de tecido adiposo no organismo, causando riscos à saúde, isto segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS). Já a Fibromialgia (FM) é uma doença caracterizada pela dor difusa e generalizada, distúrbios do sono, 

fadiga e rigidez muscular, podendo levar a déficits funcionais e aumentar a incidência de problemas 

cardiovasculares. Objetivo: O estudo tem como objetivo comparar a capacidade funcional através das variáveis 

de flexibilidade, força de membros inferiores e equilíbrio, entre grupos, um grupo de indivíduos com FM e outro 

de indivíduos obesos, que realizaram avaliações prévias para obter o encaminhamento para o projeto 

Emagrecendo com Saúde. Métodos: 34 mulheres, divididas em um grupo Obesidade e grupo FM. A amostra 

contou com a mensuração de peso, estatura e IMC dos indivíduos, além de testes de capacidade funcional 

(sentar-e-alcançar, unipodal, sentar e levantar da cadeira). Foi concluído que os indivíduos com FM quando 

comparadas ao grupo obesidade possuem capacidade funcional prejudicada, com diferenças significativas nos 

parâmetros: flexibilidade, equilíbrio e força de membros inferiores. A teoria aprendida, o levantamento e análise 

dos dados, e a aplicação na comunidade demonstram a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. 
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PÚBLICO-ALVO 

Indivíduos com excesso de peso da comunidade local e pacientes encaminhados do 

ambulatório de Educação Física no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 Ponta Grossa e região. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 Laboratório de Avaliação Física, Saúde e Esporte (LAFISE) e piscina térmica da 

UEPG. 

 

JUSTIFICATIVA 

O aumento da prevalência da obesidade em países de renda baixa e média como o 

Brasil tem levado a inúmeros programas de intervenção entre os adultos. O presente projeto 

extensionista tem como propósito promover atividades físicas que contribuam para a melhoria 

da qualidade de vida com ênfase em indivíduos obesos, mas também pacientes com 

fibromialgia. As atividades realizadas serão de hidroginástica e realizadas na piscina da 

UEPG.  

Como um dos principais desafios da saúde pública mundial a obesidade vem trazendo 

consequências desse crescimento desenfreado, um dos motivos é que associado ao ganho de 

peso, a obesidade vem trazendo riscos e preocupações a saúde, tais como a ampliação do risco 

de mortalidade, morbidade por hipertensão, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, doença 

cardíaca coronária, infertilidade, acidente vascular encefálico, doença da vesícula biliar, 

osteoartrite, apneia do sono, problemas respiratórios e alguns tipos de câncer (JENSEN et al., 

2014).  

Uma das consequências da obesidade, é a redução da capacidade funcional, que traz 

como prejuízos ao indivíduo, como incapacidade de realizar tarefas simples do dia a dia, 

contudo o exercício físico possui grande contribuição para melhora na qualidade de vida de 

pessoas que se enquadram a esse grupo (VIANNA et al.,2008). 

Já a Fibromialgia (FM), é definida como uma patologia reumática, caracterizada por 

dor crônica em várias regiões específicas da musculatura, essas regiões são denominadas 
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tender points. Os principais sintomas associados a Fibromialgia, são alterações do sono, 

fadiga (cansaço), rigidez muscular, ansiedade e depressão (CAVALCANTE et al., 2006).   

Relacionando a capacidade funcional de indivíduos que possuem Fibromialgia, 

estudos comprovam que há diminuição da funcionalidade, indicando redução da força 

muscular, resistência, comprometimento funcional dos braços, além de prejuízos em 

atividades como caminhar (HOMANN et al., 2011). 

Considerando que a obesidade e a fibromialgia são fatores que influenciam 

diretamente na capacidade funcional, o estudo pretende verificar qual dos fatores é mais 

prejudicial a capacidade funcional dos indivíduos. 

 
 

OBJETIVOS 

 O projeto tem como foco, promover atividades de hidroginástica para indivíduos com 

sobrepeso e obesidade visando contribuir para melhora na qualidade de vida, além de 

promover o auxílio do tratamento de pacientes com fibromialgia. O estudo tem como objetivo 

comparar a capacidade funcional de dois grupos, um grupo de indivíduos com fibromialgia e 

outro de indivíduos obesos, que realizaram avaliações prévias para obter o encaminhamento 

para o projeto de hidroginástica.  

 

METODOLOGIA 

SUJEITOS  

Foram avaliadas 34 mulheres, divididas em um grupo Obesidade e grupo Fibromialgia 

que passaram no ambulatório de Educação Física no Hospital Universitário Regional dos 

Campos Gerais e encaminhadas ao projeto de extensão Emagrecendo com Saúde. A amostra 

contou com a mensuração de peso, estatura e IMC dos indivíduos. 

CAPACIDADE FUNCIONAL  

A capacidades funcionais avaliadas, foram realizadas da seguinte maneira: A força de 

membros inferiores foi avaliada através do método de Rikli e Jones (2013), onde o avaliado 

inicia o teste sentado em uma cadeira com encosto, com altura de 43 cm do assento ao chão. 

O avaliado deve levantar e sentar de maneira completa, sem utilizar os membros superiores 

como apoio, com os braços cruzados em frente ao peito, repetindo a ação quantas vezes 

conseguisse num período de 30 segundos, sendo anotado o numero de repetições pelo 

avaliador. Para avaliar a flexibilidade foi utilizado o que é proposto pelos autores da 

PROPESP – BR (GAYA; GAYA, 2016) que descrevem no manual de testes e avaliações, que 
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o avaliado deve sentar-se sobre uma maca com os joelhos totalmente estendidos, e na 

sequência com as mãos sobrepostas uma sobre a outra, tentar alcançar seus pés em três 

tentativas, com uma fita métrica o avaliador mede a distância que faltou para chegar aos pés 

ou o quanto o avaliado conseguiu ultrapassar dos pés, anotando a melhor tentativa. O 

equilíbrio foi avaliado através do teste proposto por Michikawa et al. (2009), chamado teste 

unipodal, onde o avaliado deve permanecer em pé apoiado em um só das pernas, enquanto a 

outra permanece apoiada na lateral do joelho oposto. O teste tem a duração de 60 segundos, e 

o avaliado tem três tentativas para cada membro, sendo anotado sempre a melhor tentativa. O 

avaliador deve permanecer próximo, evitando possível quedas. Os dados estão apresentados 

em média ± DP. A normalidade dos dados foi verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk. 

Nas variáveis em que a distribuição foi normal, a comparação entre os grupos fibromialgia e 

obesidade foi usado o teste t de Student para amostras independentes. Caso não fosse 

verificada distribuição normal, a variáveis foram comparadas por meio do teste de Mann-

Whitney, adotando P < 0,05. Para todas as análises, o programa estatístico usado foi o SPSS 

22. 

RESULTADOS 

Foram avaliados ao todo 34 indivíduos, dos quais 20 formaram o grupo com FM e 14 

formaram o grupo obesidade (tabela 1). 

 

Tabela 1. Características gerais dos grupos. 

 Fibromialgia (n= 20) Obesidade (n= 14) 

Idade (anos) 50,95 ± 6,55 47,31 ± 6,64 

Peso (kg) 65,05 ± 9,57 82,57 ± 10,10 

Estatura (m) 1,58 ± 0,07 1,57 ± 0,06 

IMC (kg/m2) 25,86 ± 2,94 33,86 ± 4,43 

 

Os resultados mostram uma diferença significativa relacionado a capacidade funcional 

entre os grupos. Na flexibilidade o grupo com FM teve um desempenho em média de -16,16 ± 

7,23 cm e o grupo obesidade -1,76 ± 6,69 cm (P < 0,01). No teste de sentar e levantar o grupo 

com FM fez em média 7,22 ± 2,67 repetições, enquanto o grupo obesidade 12,61 ± 3,36 

repetições (P < 0,01).  

No teste de equilíbrio unipodal membro inferior direito o grupo FM conseguiu permanecer 

durante 14,75 ± 17,40 segundos e o grupo obesidade 45,47 ± 20,08 segundos (P < 0,01), e 

para o membro inferior esquerdo o grupo FM permaneceu 13,78 ± 14,65 segundos e grupo 

obesidade 38,30 ± 21,05 segundos (P < 0,01) (Figura 1).  
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Figura 1 – Desempenho nos testes de capacidade funcional no grupo obeso e fibromialgia. 

* P < 0,01 

 

As mulheres com FM têm mostrados resultados de capacidade funcional diminuída 

quando comparadas ao grupo de obesas. A dor como um fator limitante tem mostrado um 

comprometimento na capacidade funcional das pacientes com FM, ocasionando a queda no 

desempenho, e afetando seu estilo de vida, consequentemente acarretando em uma vida 

sedentária.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir de levantamento de dados do projeto de extensão Emagrecendo com Saúde, 

observamos que os indivíduos com FM quando comparadas ao grupo obesidade possuem uma 

capacidade funcional prejudicada, com diferenças significativas nos parâmetros: flexibilidade, 

equilíbrio e força de membros inferiores. Devemos considerar a importância do ensino, da 

pesquisa e da extensão para realização desse trabalho, tendo em vista que a união destes três 

elementos, gera o desenvolvimento profissional do acadêmico, que contará com o 

enriquecimento do conteúdo obtido através das horas de ensino, sendo capaz de colocar em 

prática a teoria obtida na intervenção e em suas pesquisas, além da participação efetiva com a 

comunidade nas atividades de extensão. 

 

 

APOIO 

Programa de bolsas da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico do Estado do Paraná. 
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