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Introdução: A obesidade traz limitações nos sistemas musculoesquelético e respiratório, podendo reduzir o nível de 

atividade física, causar dispneia e comprometer a qualidade de vida. O tratamento mais efetivo para a obesidade 

mórbida é a cirurgia bariátrica. Porém, pouco se conhece sobre a associação da atividade física com os efeitos da 

cirurgia bariátrica na perda de peso, nível de atividade física da vida diária, dispneia e qualidade de vida. Objetivos: 

Avaliar a associação da prática de atividade física com os efeitos da cirurgia bariátrica na perda de peso, nível de 

atividade física da vida diária, dispneia e qualidade de vida de indivíduos com obesidade graus II e III. Método: 78 

candidatos à cirurgia bariátrica (44F; 38±10anos; IMC=42±6 Kg/m2) foram avaliados no pré-operatório quanto a 

antropometria, dispneia (Índice de Dispneia Modificado), qualidade de vida (Moorehead Ardelt II), nível de atividade 

física de vida diária (Perfil de Atividade Humana) e prática de atividade física (Escala de Atividade Tegner). Os 

indivíduos foram reavaliados após um, três e seis meses de pós-operatório (PO). O projeto deste estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética da Universidade Cidade de São Paulo (CAAE:44734015.5.0000.0064). A evolução das variáveis 

foi analisada pela ANOVA para medida repetida. Mudanças na intensidade das atividades físicas foram analisadas pelo 

teste qui-quadrado. Associações entre as variáveis foram testadas pela regressão linear simples. Resultados: A perda 

de peso alcançada no 1º, 3º e 6º meses pós-operatórios foram de 12±3%, 22±145% e 27±5%, respectivamente (p<0.05 

para todos). O nível de atividade física de vida diária, a intensidade da atividade física e a qualidade de vida 

aumentaram e a dispneia diminuiu durante o período pós-operatório (p<0.001 para todos). No 6º mês PO, 28 (36%) 

pacientes aumentaram a intensidade da atividade física em relação ao pré-operatório, 29 (37%) em relação ao 1º mês 

PO e 11 (14%) em relação ao 3º mês PO (p=0.02). Houve associação da prática de atividade física regular com o 

percentual de perda de peso (R=0.29;p=0.008), nível de atividade física da vida diária (R=0.63;p<0.0001) e qualidade de 

vida (R=0.24;p=0.03) no 6º mês PO. O nível de atividade física da vida diária associou-se com a diminuição do grau de 

dispneia (R=0.25;p=0.02) no 6º mês PO. Conclusão: A prática de atividade física pós-operatória está relacionada à 

perda de peso, melhora da dispneia, qualidade de vida e nível de atividade física quando associada a uma restrição 

alimentar promovida pela cirurgia bariátrica. 
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