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RESUMO 

Com as evidentes pesquisas demonstrando o aumento exponencial na prevalência de 

obesos no mundo, principalmente, em países desenvolvimentos ou em 

desenvolvimento, o treinamento físico vem sendo amplamente utilizado e estudado 

como tratamento e prevenção deste distúrbio alimentar, além de ser um importante 

aliado na atenuação de distúrbios psíquicos. Sendo assim, o presente estudo teve como 

objetivo analisar 90 dias de treinamento físico, bem como, seus efeitos em parâmetros 

antropométricos e do nível de estresse em mulheres entre 28 e 50 anos de idade. Tal 

estudo foi realizado com voluntárias da cidade de Resende Costa (MG), sendo as 

mesmas subdividas em dois grupos [Controle (GC; n=3) e Treinado (GT; n=6)] 

diferenciados pela prática sistêmica de um treinamento físico com duração de 90 dias.  

Antes e após o treinamento foram avaliados o nível de atividade física, por meio do 

Questionário Internacional de Atividade Física; o nível de estresse por meio do Self 

Report Questionnaire 20 (SRQ 20); além de testes para a mensuração antropométrica, 

de composição corporal e nível pressórico. Para a análise estatística foi utilizado o teste 

de Shapiro-Wilk para verificação da normalidade dos dados sendo verificada uma 

eventual diferença entre os grupos por meio da análise de variância one-way e test t 

pareado post-hoc nos dados que apresentaram normalidade e, teste de Kruskall-Wallis e 

Mann-Whitney post-hoc para os dados não normais. Os resultados demonstraram que 

apesar do aumento do nível de atividade física e da menor frequência de respostas 

afirmativas no SRQ20 do GT em relação ao GC (p<0,05), o treinamento físico não 

resultou em diferenças nos parâmetros antropométricos, de composição corporal e 

níveis pressóricos no grupo em estudo. Com bases nestes resultados pode-se concluir 

que o exercício trouxe uma evolução positiva ao final do treinamento, sugerindo este 

método como um tratamento não medicamentoso na diminuição dos níveis de estresse 

psicológico. 
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