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1. INTRODUÇÃO 
 

A obesidade associada a um estilo de vida inativo representa uma das maiores 

ameaças à saúde dos indivíduos no mundo atual. Pois, o percentual de pessoas com 

excesso de peso superou mais da metade da população brasileira. A obesidade 

apresenta fatores negativos, tanto na parte estética, quanto no aparecimento de 

outras doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, dentre outras. 

Para evitar tanto o crescimento como o surgimento de novos casos de 

obesidade, faz-se necessário que medidas de prevenção sejam tomadas. A 

prevenção é realizada através de mudanças no estilo de vida, como reeducação 

alimentar e inclusão da prática de exercícios físicos. 

Hoje a obesidade é considerada um grande problema de saúde pública, devido 

ao aumento exacerbado de indivíduos acometidos anualmente conforme mostra as 

estatísticas. O exercício físico é fundamental para a manutenção da saúde do corpo, 

e para a prevenção do aparecimento de várias doenças, que são consequência do 

sedentarismo. O treinamento resistido é de grande importância no processo de 

emagrecimento, já que além de criar resistência muscular diminui o tecido adiposo, 

assim também pode ser utilizada como terapêutica para a obesidade.  Quais são os 

benefícios que o treinamento resistido pode trazer na prevenção da obesidade?  

O treinamento resistido pode ser uma alternativa eficaz no combate e a 

prevenção da obesidade, já que conta com vários exercícios aeróbicos, anaeróbicos 

e diversos trabalhos com pesos, o que estimula a queima de calorias no organismo, 

mantém o metabolismo e também ajuda no controle energético. O objetivo geral é 

descrever a importância de se praticar o treinamento resistido para a prevenção da 

obesidade. Os objetivos específicos são: citar a importância da prevenção da 

obesidade; descrever o treinamento resistido para prevenção da obesidade; 

esclarecer dúvidas sobre o obesidade e prevenção no treinamento resistido. 

O seguinte trabalho se classifica com uma pesquisa de revisão de literatura 

descritiva, onde foi realizado buscas em artigos científicos publicados na biblioteca 

virtual da saúde (BVS), sendo utilizadas as bases de dados que abordavam o tema; 
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através das bibliotecas: Literatura Latina Americana e do caribe em ciências da saúde 

(LILACS), Scientifica Eletrônica Library Online (SCIELO), Livros 
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3. PREVENÇÃO DA OBESIDADE 
 

A obesidade é um desvio nutricional importante que está crescendo 

exponencialmente no Brasil e no mundo (WHO, 2000). Tal moléstia é caracterizada 

pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, que acarreta prejuízos à saúde dos 

indivíduos, de natureza dermatológica, cardiovascular, respiratória, do aparelho 

locomotor, metabólicas, alguns cânceres, entre outros (WHO, 2000). 

O sobrepeso e a obesidade são denominações para escalas de peso que estão 

acima do que é considerado saudável para a altura da pessoa (CDC, 2006). Para a 

população adulta, as taxas de sobrepeso e obesidade são determinadas usando-se 

peso e altura para calcular o Índice de Massa Corporal (IMC). Um adulto que tem o 

IMC entre 25 e 29,9 Kg/m2 é classificado em sobrepeso. A obesidade é classificada 

em subgrupos, sendo que a obesidade Grau I é vista em pacientes com IMC de 30 a 

34,9 Kg/m2; a obesidade Grau II é observada em pessoas com IMC na faixa de 35 a 

39,9 Kg/m2; já pacientes com IMC maior que 40 Kg/m2 são classificados em 

obesidade Grau III (obesos mórbidos)(CDC, 2006; WHO, 2006; ASBS, 2018).  

Anteriormente, o peso elevado era considerado um problema somente em 

países de renda elevada, no entanto, o sobrepeso e a obesidade estão em dramática 

ascensão nos países de baixa e média renda (WHO, 2006). No Brasil, segundo dados 

da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), 38,8 milhões de pessoas com 20 anos ou mais estavam acima do 

peso no ano de 2002 a 2003, sendo que 41,1% das pessoas do sexo masculino 

encontraram-se acima do peso e 8,9% apresentaram-se obesas e, quanto ao sexo 

feminino, 40% estavam com sobrepeso e 13,1% com obesidade, totalizando uma 

média de 40,6% da população total do país acima do peso e 10,5 milhões de pessoas 

obesas (IBGE, 2003). 

De acordo com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da 

Síndrome Metabólica (ABESO), a morbimortalidade cresce exponencialmente em 

pessoas com IMC > 30kg/m2. Há O risco de morte prematura em indivíduos com IMC 

>35 kg/m2. Pessoas com IMC > 40 Kg/m2 têm o risco de morte por diabetes, doenças 

cardiorrespiratórias e cérebro-vasculares, certas formas de neoplasia, e outras 

doenças (MANCINI e CARRA, 2018). 
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O excesso de peso e a obesidade estão sendo um dos mais graves problemas 

de saúde pública dentre o grupo das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) 

(CARVALHO e GALVÃO-TELES, 2006). Sua etiologia é multifatorial, incluindo 

aspectos ambientais (socioeconômicos e culturais), comportamentais, psicossociais, 

endócrinos, genéticos, desequilíbrio entre ingestão calórica e gasto energético (WHO, 

2006). 

O aumento do peso corpóreo pode ocorrer devido às alterações endócrinas, 

metabólicas, genéticas, ambientais e psicológicas. O desequilíbrio entre as calorias 

consumidas e as calorias gastas é um dos principais fatores que levam ao aumento 

do peso (WHO, 2006).  

O aumento do consumo de alimentos com maior densidade calórica, ricos em 

açúcares e gordura e pobres em vitaminas, minerais e outros micronutrientes, e a 

tendência à diminuição das atividades físicas diárias, devido ao sedentarismo de 

muitas formas de trabalho, diversão, modalidade de transporte e ao crescimento 

urbano, são fatores que promovem o desenvolvimento da obesidade (WHO, 2006). 

Associado ao tratamento dietético, a atividade física também é essencial para 

o controle do peso e da gordura corporal; além disso, está associada a benefícios 

físicos, psicológicos, sociais e no controle do perfil lipídico e na diminuição de riscos 

de doenças crônicas não-degenerativas, como a obesidade, diabetes, hipertensão, 

síndrome metabólica e doenças cardiovasculares, diminuindo, assim, o risco de morte 

(MATSUDO e MATSUDO, 2006).  

De acordo com as recomendações, de atividade física para redução de 

morbidades é de 30 minutos por dia, durante 5 dias da semana, porém, para a perda 

e manutenção de peso, as recomendações são de 60 a 90 minutos por dia, 5 vezes 

na semana (MATSUDO e MATSUDO, 2006). 

Um grande número de evidências científicas tem demonstrado, cada vez mais, 

que o hábito da prática de atividade física se constitui não apenas como instrumento 

fundamental em programas voltados à promoção da saúde, inibindo o aparecimento 

de muitas das alterações orgânicas que se associam ao processo degenerativo, mas 

também, na reabilitação de determinadas patologias que atualmente contribuem para 

o aumento dos índices de morbidade e mortalidade (MACEDO et al., 2003). 
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4. TREINAMENTO RESISTIDO 
 

O treinamento resistido é muito antigo, a pratica de atividades com pesos são 

de relatos históricos de séculos passados. Na cidade de Olímpia, na Grécia, com as 

escavações encontraram pedras entalhadas 7 para as mãos permitindo aos 

historiadores entender que as pessoas já utilizavam esse tipo de treinamento 

(BITTENCOURT, 1986). 

De acordo com dados da Academia Brasileira de Academias (ACAD), há uma 

estimativa que cerca de 2,8 milhões de brasileiros praticam o treinamento resistido em 

academias de ginástica com intuito de promover melhorias na saúde, visto que 

exercícios físicos reduzem pressão arterial, tecido adiposo e proporcionam aumento 

da massa muscular (NOGUEIRA et al., 2013).  

Muitos estudos têm mostrado os benefícios do treinamento de força 

(treinamento resistido) para uma melhoria da mobilidade e fácil realização das 

atividades diárias, como por exemplo, alimentar-se, vestir-se, banhar-se, locomover-

se, entre outras tarefas, de maneira independente (SIMÕES et al., 2011). Diante das 

observações da literatura, quando esses treinamentos ocorrem sobre supervisão 

adequada, representam uma excelente opção para a manutenção e melhoria da 

qualidade de vida, pois qualquer pessoa pode se beneficiar desde que o protocolo 

seja seguido adequadamente. 

O treinamento resistido está entre o tipo de exercício mais conhecido e 

praticado entre todas as modalidades de treinamento. Apesar de algumas pessoas 

que se exercitam regularmente praticarem apenas exercícios aeróbios, muitas outras 

estão acrescentando o treinamento resistido as suas atividades físicas. Ela fortalece 

músculos, articulações e ossos, podendo ser utilizada para ajudar a corrigir eventuais 

desequilíbrios da musculatura, na reabilitação e prevenção de contusões, e também, 

combater certas doenças (BOSSI; STOEBERL e LIBERALI, 2008). 

Uma ótima atividade de treinamento resistido, quando feito por um tempo 

prolongado, pode fazer muita diferença na maneira pela qual nos afeta. Proporciona 

um ponto de vista estético, esse tipo de treinamento modela, melhora e até esculpi o 

corpo humano de uma maneira única, desenvolvendo músculos os quais dão forma 

ao corpo (BOSSI; STOEBERL e LIBERALI, 2008).  
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Além disso, em virtude do aumento metabólico associado ao ganho de tecido 

magro, ela também é um fator essencial na redução de gordura e certamente para a 

manutenção do peso corporal (BOSSI; STOEBERL e LIBERALI, 2008). 
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5. TREINAMENTO RESISTIDO NA OBESIDADE 
 
Nas últimas décadas, cada vez mais observamos a importância de obter e da 

manutenção de hábitos saudáveis procurando à promoção e a melhoria da qualidade 

de vida dos indivíduos. A inclusão da prática regular de atividades/exercícios físicos 

como forma de adoção de um estilo de vida mais saudável e ativo são cada vez mais 

citados em estudos para o controle e a prevenção de doenças (BOSSI; STOEBERL e 

LIBERALI, 2008). 

 O ato do treinamento resistido já é bem divulgado em todo o mundo, e sua 

prática traz benefícios para quase todos os tipos de indivíduos, de todas as idades, 

gêneros, enfermos ou não. Sua prescrição e supervisão apropriada se fazem 

necessários em todos os casos (BOSSI; STOEBERL e LIBERALI, 2008). 

Atualmente, a obesidade é uma grave adversidade da saúde pública em todo 

o mundo, a qual acarreta sérias consequências sociais, físicas e psicológicas. Diante 

disso, cada vez mais se torna necessário o desenvolvimento de medidas que possam 

combater e, também, ajudar na precaução do problema. Os exercícios físicos e a 

limitação calórica devem sempre estar interligados e presentes em todos os 

protocolos de treinamento voltados ao emagrecimento (BARBIERI, 2012).  

A obesidade pode ser inclusa em três diferentes grupos; 1- doenças não 

infecciosas, 2- doenças crônico-degenerativas ou 3- doenças crônicas não-

transmissíveis (DCNT), sendo esta última, atualmente, a mais utilizada (PINHEIRO; 

FREITAS e CORSO, 2004). 

 Nas últimas décadas, a incidência de obesidade vem crescendo 

exponencialmente, alcançando tanto homens quanto mulheres, de todas as faixas 

etárias, já sendo apontado como uma epidemia mundial (BARBIERI, 2012). 

O treinamento resistido é muito importante para a intervenção da obesidade, 

eles ressaltam o fato da mesma aumentar a resistência ao impacto nas articulações 

durante o exercício, o que beneficia o fortalecimento muscular, reduzindo o risco de 

lesão durante o treino aeróbio e o aumento do metabolismo basal procedente do 

ganho de massa muscular, causar ao organismo elevar seu gasto calórico mesmo 

durante o repouso (SCUSSOLIN e NAVARRO, 2007). 
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Para se adquirir as melhorias supracitados do treinamento resistido, sua prática 

deve ser sistematizada da melhor forma possível de acordo com os objetivos de cada 

indivíduo. Quanto mais embasado e individualizado o treinamento for, com a 

identificação de variáveis específicas que devem ser controladas, haverá mais 

chances de prever os resultados (FLECK e KRAEMER, 1999). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obesidade é uma doença que vem de forma crescente no mundo nas ultimas 

épocas, devido à má alimentação que acarreta o acúmulo de gordura corporal ou por 

motivos fisiológicos, comportamentais e sociais. há mais consumo de calorias do que 

gasto. Por conta disto, o indivíduo começa a obter problemas de saúde como diabetes, 

doenças cardiorrespiratórias, hipertensão arterial, sedentarismo entre outros 

malefícios.  

O sobrepeso pode dificultar a vida de uma pessoa até mesmo com afazeres 

simples como amarar o sapato, agachar, pegar algum item no chão, correr, etc. 

Podemos visualizar juntamente o fator de auto estima onde se abalam 

emocionalmente devido ao seu sobrepeso e ficar dependente de outras pessoas para 

suas tarefas.  

A alimentação é outro fator indispensável que está ligado a obesidade, e tem 

de estar conciliado com o treinamento, ingerindo os alimentos correto com um total de 

calorias exatas para o emagrecimento que é passado por um nutricionista  

É importante ter hábitos saudáveis e praticar algum tipo de atividade física para 

a prevenção de doenças e melhoria na qualidade de vida, uns dos treinamentos é o 

resistido que tem como benefício a diminuição de gordura corporal e aumento de 

massa magra entre outras melhorias na saúde 

Com isso a prática de exercícios físicos como o treinamento resistido é 

indispensável, para uma melhora na qualidade de vida, uma vez que esta prática ajuda 

também na prevenção da obesidade assim como outras doenças  

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

REFERÊNCIAS 
American Society for Bariatric Surgery. Body Mass Index Calculator. Disponível em: 
<http://www.asbs.org/html/patients/bmi.html>. Acesso em 25 de abril de 2018. 

 

BARBIERI, Aline Fabiane. As causas da obesidade: Uma análise sob a 
perspectiva materialista histórica. Revista da Faculdade de Educação Física da 
UNICAMP, Campinas, v. 10, n. 1, p. 133-153, 2012.  

 
BITTENCOURT, Nelson. Musculação: uma abordagem metodológica. 2 ed. 

Rio de Janeiro: Sprint, 128p. 1986. 

 

BOSSI, Ivan; STOEBERL, Rafael; LIBERALI, Rafaela. Motivos de aderência e 
permanência em programas de musculação. Revista Brasileira de Prescrição e 
Fisiologia do Exercício, v.2, n.12, p. 629-638, 2008.  

 

BOSSI, Ivan; STOEBERL, Rafael; LIBERALI, Rafaela. Reasons of adherence 

and permanence in programs of muscular activity/Motivos de aderencia e 
permanencia em programas de musculacao. Revista Brasileira de Prescrição e 
Fisiologia do Exercício, v. 2, n. 12, p. 629-639, 2008. 

 
CARVALHO Davide, GALVÃO-TELES Alberto. 10º Congresso de Obesidade. Uma 
resposta global a uma epidemia global. Endocrinologia Metabolismo e Nutrição; 
n.15, v.5, p.198-290. 2006. 
 
Centers for Disease Control and Prevention – CDC. Overweight and obesity: 
defining Overweight and Obesity, 2006. 

FLECK, S. J.; KRAEMER, W. J. Fundamentos do treinamento de força 
muscular. 2 ed. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda, 1999, 247p. 

 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Diretoria de Pesquisas, 
Coordenação de Índices de Preços. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-
2003. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2002/default.s
htm. Acesso em 25 de abril de 2018. 

 

MACEDO, Christiane de Souza Guerino; et al. Benefícios do exercício físico 
para qualidade de vida. Revista Brasileira de atividade física; saúde, v.8, n.2, p.19-



14 

 

27, 2003. 

 
MANCINI Marcio Corrêa, CARRA Mario Kehdi. Dificuldade diagnóstica em 
Pacientes Obesos – Parte I. Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da 
Síndrome Metabólica – ABESO. Disponível em: 
http://www.abeso.org.br/revista/revista3/dif_parte1.htm. Acesso em 25 de abril de 
2018. 
 
MATSUDO Victor Keihan Rodrigues, MATSUDO Sandra Mahecha. Atividade Física 
no tratamento da obesidade. Rev Einstein; n.4, v.1, p.29-43. 2006. 

 

NOGUEIRA, Fabiana Ranielle de Siqueira; et al. Prevalência do uso e efeitos 

de recursos ergogênicos por praticantes de musculação nas academias brasileiras: 
uma revisão sistematizada. Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde, v. 18, 

n. 1, p. 16-30, 2013. 

 

PEREIRA JÚNIOR, Paulo César França., Influência da musculação na prevenção 
da obesidade. Ágora: R. Divulg. Cient., ISSN 2237-9010, Mafra, v. 17, n. 2, 2010. 

 

PINHEIRO, Anelise Rizzolo de Oliveira; FREITAS, Sérgio Fernando Torres de; 

CORSO, Arlete Catarina Tittoni. Uma abordagem epidemiológica da obesidade. 
Revista de Nutrição, Campinas, v.17, n.4, p.523-533, 2004. 

 

SCUSSOLIN, Thaís Rezende; NAVARRO, Antonio Coppi. Resistance training, 

a valid alternative in the treatment of the obesity/Musculacao, uma alternativa valida 
no tratamento da obesidade. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e 
Emagrecimento, v. 1, n. 6, p. 74-84, 2007. 

 

SIMÕES, Christiane Salum Machado; et al. Análise da qualidade de vida de 
professores e alunos de musculação: um estudo comparativo. Revista Brasileira de 
Atividade Física & Saúde, v. 16, n. 2, p. 107-112, 2011. 

 
World Health Organization. Body mass index classification. Geneva: WHO; 2006. 
 
World Health Organization. Obesity and overweight. Report of the WHO Consultation 
on Obesity. Geneva: WHO; 2006. 
 



15 

 

World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. 
Report of a WHO Consultation on Obesity. World Health Organ Tech Rep Ser; 
n.894, v.i-xii, p.1-253. 2000. 


	1. INTRODUÇÃO
	3. prevenção da OBESIDADE
	4. treinamento resistido
	5. treinamento resistido na obesidade
	6. Considerações finais
	REFERÊNCIAS

