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A prática de atividade física (i.e., qualquer movimento corporal produzido pelo
músculo esquelético que resulta em dispêndio energético  ) e exercício físico (i.e.,
atividade física que é planeada, estruturada, repetida com um determinado
propósito, para manter ou aumentar a condição física   ) tem sido reconhecida como
um pilar para a gestão do excesso de peso e obesidade, em paralelo com outras
estratégias comportamentais (p.ex., reduzir a ingestão energética)    , mas será que é
necessário fazer muita atividade física para gerir o peso com sucesso?

A gestão do peso com sucesso engloba a perda de peso e a manutenção do peso
perdido a longo prazo ou prevenção do reganho de peso. A evidência científica revela
que perdas de peso modestas (magnitude de ~5%), sustentadas no tempo, já
acarretam melhorias clínicas substanciais, nomeadamente ao nível dos fatores de
risco para várias doenças crónicas   (p.ex., diabetes mellitus tipo 2, hipertensão
arterial)  . A manutenção do peso perdido a longo prazo considera pequenas
flutuações naturais do peso (i.e., aumento e diminuição na ordem dos 3%) ao longo
do tempo e em torno do intervalo considerado saudável para o indivíduo    . Está bem
estabelecido na literatura que o processo de gestão do peso envolve interações
complexas entre fatores comportamentais, fisiológicos, ambientais e
cognitivos/psicológicos  . A manutenção do peso perdido a longo prazo implica
ajustes permanentes entre os comportamentos que reduzem a ingestão energética
(p.ex., reduzir a dimensão das porções) ou os que aumentam o dispêndio energético
(i.e., a prática de atividade física/exercício)     . 

Ao nível da prática de atividade física/exercício, as recomendações europeias para a
gestão do excesso ponderal em adultos são de pelo menos 150 minutos por semana
de exercício aeróbio, combinado com três sessões semanais de exercício de
resistência para aumentar a força muscular, para além da redução do comportamento
sedentário e aumento das atividades do quotidiano  . As recomendações da
Academia de Nutrição e Dietética dos EUA são de acumular gradualmente 150 a 420
minutos por semana ou mais de atividade física, dependendo da intensidade, para a
perda de peso, sendo que para a manutenção do peso são de 200 a 300 minutos por
semana   . Mais recentemente, um grupo de especialistas em atividade física da
Associação Europeia para o Estudo da Obesidade (EASO) propôs um total de 15
recomendações, dependendo do propósito. Para a perda de peso e perda de massa
gorda, a recomendação é de 150 a 200 minutos por semana de exercício aeróbio de
intensidade pelo menos moderada, sendo que a perda de peso esperada é não mais
do que 2-3kg; para a preservação da massa magra durante a perda de peso é
recomendado exercício de resistência de intensidade moderada a elevada; para a
manutenção do peso perdido recomendam-se volumes mais elevados de exercício
aeróbio (200 a 300 minutos por semana de intensidade moderada), apesar do nível
de evidência ser mais baixo     . 

Contudo, os registos nacionais de controlo do peso existentes a nível mundial, onde 
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indivíduos com sucesso na perda e manutenção do peso perdido a longo prazo são
estudados, revelam-nos que, apesar de praticamente todos os indivíduos fazerem
atividade física, há uma grande variabilidade na frequência e duração das atividades
físicas realizadas    . Por exemplo, o Registo Nacional de Controlo do Peso a decorrer
em Portugal, que conta com a participação de mais de 400 adultos portugueses com
sucesso na gestão do peso, indica-nos que cerca de 22,4% dos indivíduos fazem
menos de 150 minutos de atividade física moderada a vigorosa por semana, 40,5%
fazem entre 150 a 300 minutos, 18,3% entre 300 a 450 minutos e 18,8% fazem 450
minutos ou mais por semana    . E não só fazem exercício físico, como também
tentam ser mais ativos ao longo do dia, preferindo caminhar em vez de utilizar
transportes, subir escadas em vez de utilizar elevadores e fazer pausas no trabalho
para alongar      . 

O que estes diferentes volumes de atividade física refletem são potencialmente
diferentes combinações entre o dispêndio e a ingestão energética. Assim, ainda que
seja essencial assegurar um balanço energético negativo para a perda de peso (i.e.,
um gasto energético superior ao consumo energético) e o equilíbrio energético para a
manutenção do peso corporal  (i.e., um gasto energético igual ao consumo
energético)    , o que os “peritos de sucesso” nos mostram é que parece não existir
uma abordagem ideal que sirva da mesma forma para todos os indivíduos. A gestão
do peso deve ser efetuada tendo em conta as preferências pessoais e as estratégias
que melhor funcionam individualmente    . Deste modo, o ideal é que cada indivíduo
considere em conjunto o lado da ingestão e o do dispêndio, procurando encontrar
atividades físicas de que goste e que encaixem na sua rotina diária (incluindo a
alimentar), de forma a ser mais fácil manterem-se fisicamente ativos e
consequentemente gerirem o peso com sucesso a longo prazo.
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