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RESUMO 

 

Objetivo: analisar a influência do treinamento de força como recurso terapêutico na redução 

da obesidade na Adolescência. Metodologia:  Estudo de Revisão através de análise de artigos 

científicos publicados no período de 2002 a 2017 nas bases de dados do Google Acadêmico, 

Science direct, Pubmed, portal de periódicos. Foram considerados tantos artigos publicados 

em língua portuguesa quanto língua inglesa. Resultado: utilização do treinamento de força 

como forma de atividade física para adolescentes obesos proporciona perda de gordura, reduz 

o sedentarismo, melhora a autoestima. Conclusão: Portanto o treinamento de força é um 

instrumento terapêutico, usado sim contra obesidade na adolescência, desde que seja 

associado com uma nutrição adequada.  

 

PALAVRAS CHAVE: treinamento de força, obesidade, adolescência, sedentarismo, 

nutrição 

 

 

 

ABASTRCAT 

 

Objective: to analyze the influence of strength sraining as a therapeutic resource in the 

reduction of obesity in adolescence. Methodology: literature review through analysis of 

scientific articles published between 2002 and 2017 in the Google Scholar databases, Science 

direct, pubmed, capes journal portal, were considered as many articles published in 

Portuguese as English language. Results: strength training is an important tool against obesity 

in adolescence that has its effectiveness and influence in reducing obesity as long as it is 

associated with adequate nutrition. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a fase da adolescência é um 

processo biológico e orgânico que abrange a pré-adolescência e adolescência, processo que 

começa antes dos 10 anos e não termina aos 19 anos, onde o início é caracterizado pela 

maturação sexual enquanto que seu limite final é de ordem sociológica (SOBRINHO, 

Elizabele Maria. Adolescência e trânsito The teennager and traffic. IGT na Rede, Curitiba – 

PR, v. 7, n. 12, março, 2010.  

Do ponto de vista das ciências, a adolescência é considerada um período de 

desenvolvimento humano considerada como a transição entre a fase da infância e a fase 

adulta. As transformações biológicas que acontecem nesta fase de desenvolvimento 

caracterizam a adolescência como uma fase crítica que envolve períodos de definições de 

identidade sexual3 e transformações físicas que ocorrem de forma conjugada com 

modificações mentais e emocionais, originando comportamentos e emoções não antes 

sentidas pelo adolescente, família, amigos (SOBRINHO, Elizabele Maria. Adolescência e 

trânsito The teennager and traffic. IGT na Rede, Curitiba – PR, v. 7, n. 12, março, 2010.; 

ROSENBURG, Cornélio P. Desvelando a concepção de adolescência/adolescente presente no 

discurso da saúde pública. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 53-86, jan/jul, 1998. 

A adolescência é, portanto, um período vulnerável, requer atenção especial da família, 

profissionais da saúde e educação que convivem com o adolescente. Ajudando-lhe a lidar com 

situações problemas que possam provocar danos à saúde, como é o caso da obesidade que é 

uma condição causada pelo excesso de tecido adiposo associado ao aumento de peso, causado 

por doenças genéticas, endócrino metabólicas7 ou por alterações nutricionais. Trata-se de uma 

patologia crônica que vem acompanhada de múltiplas implicações estéticas, de baixa 

autoestima e saúde, bem como complicações fisiológicas, psicológicas e metabólicas que 

pode ter início em qualquer época da vida (SOBRINHO, Elizabele Maria. Adolescência e 

trânsito The teennager and traffic. IGT na Rede, Curitiba – PR, v. 7, n. 12, março, 2010; 

LOPEZ, Ruben Dario Munoz. Crescimento humano, composição corporal e desenvolvimento 

das características sexuais secundarias de adolescentes de 11 a 14 anos. Conexões – Educação 

Física, Esporte e Saúde, Campinas – SP, v.2, n. 2, s/m, 2004.  

Os estudos apontam que a obesidade ocorre quando o Índice de Massa Corporal (IMC) 

é igual ou maior que 30 kg/m2 e excesso de peso quando o IMC é igual ou maior que 25 

kg/m2. Seu aparecimento é característico especialmente na primeira fase da vida, entre 5 e 6 

anos de idade e na adolescência. 
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Os médicos especialistas endocrinologistas e nutricionistas atribuem o aumento de 

peso dos brasileiros a fatores econômicos e culturais, mas também genéticos e hormonais. 

Sendo considerada a doença do século por estar associado ao comportamento cotidiano 

decorrente dos confortos da vida moderna que através do processo de industrialização 

provoca a diminuição da prática de atividades física-esportivas BRAVIN, Maria Beatriz; 

ROSA, Andrey Roberto; PARREIRA, Milena Brasileiro; PRADO, Adenice Farias. A 

influência do exercício físico na obesidade infantil. Revista Ciência e Estudos Acadêmicos de 

Medicina, Cáceres - MT (UNEMAT), v. 1, n. 04, julho/dezembro, 2015. 

A condição de obesidade, cada vez mais, vem gerando prejuízos e transtornos à saúde 

desde a fase da infância até a adolescência, tais como dificuldades respiratórias, problemas 

dermatológicos e distúrbios do aparelho locomotor, além de favorecer o desenvolvimento de 

diabetes, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer TERRES, Nicole Gomes; 

PINHEIRO, Ricardo Tavares; HORTA, Bernardo Lessa; PINHEIRO, Karen Amaral Tavares; 

HORTA, Lúcia Lessa. Prevalência e fatores associados ao sobrepeso e à obesidade em 

adolescentes. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 40, nº 4, p. 627-633, agosto, 2006.  

E quando se trata de programas com o objetivo de redução do peso corporal, parece 

que há um consenso com relação à prescrição do treinamento aeróbio regular para intensificar 

a perda de gordura corporal. Porém este tipo de treinamento não impede a perda de massa 

magra, o que pode ser minimizado com o método de treinamento de força (TF) adequado que 

envolve o uso progressivo de cargas, bem como de diferentes modelos e métodos de 

treinamento TIBANA, Ramires Alsamir; PRESTES, Jonato. Treinamento de Força e 

Síndrome Metabólica: uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Cardiologia, Brasília – 

DF, v. 26, n. 1, p. 66-76, jan/fev, 2013.  

A obesidade não é apenas um problema estético, é questão de saúde. E devido esta 

forte tendência, aumentaram-se também, o interesse desse grupo de pessoas em variadas 

medidas e métodos de emagrecimento, onde o TF tem uma influência muito positiva no 

processo de emagrecimento TIBANA, Ramires Alsamir; PRESTES, Jonato. Treinamento de 

Força e Síndrome Metabólica: uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Cardiologia, 

Brasília – DF, v. 26, n. 1, p. 66-76, jan/fev, 2013.  

As atividades físicas de forma geral contribuem de maneira positiva para o balanço 

energético, podendo auxiliar no controle de peso. Neste sentido, o uso do treinamento de força 

se justifica por ter se mostrado uma ferramenta de auxílio na redução do sedentarismo, 

aumentando o gasto calórico, contribuindo assim para o emagrecimento, sendo atualmente 

recomendado por diversas organizações de saúde como parte importante dos programas de 
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atividade física para portadores de doenças crônicas FARIA, Eliane Rodrigues de. Critérios 

diagnósticos e fatores de risco para síndrome metabólica, em adolescentes que já 

apresentaram a menarca, de escolas públicas de Viçosa-MG: Locus - UFV. Viçosa – MG, s/e, 

julho, 2007.  

Tendo, em vista que a maioria das medidas de tratamentos para a obesidade envolve 

exercícios aeróbicos e a restrição da ingestão energética total, uma das formas de alcançar o 

déficit energético e reduzir o peso corporal que combinada com atividade física contribui 

significante no processo de redução de peso SABIA, Renata Viccari; SANTOS, José Ernesto 

Dos; RIBEIRO, Rosane Pilot Pessa. Effect of physical activity associated with nutritional 

orientation for obese adolescents: comparison between aerobic and anaerobic exercise. 

Revista Brasileira de Medicina do Esporte, Niterói – RJ., v. 10, n. 5, p. 349-355, set./out, 

2004.  O presente estudo tem por objetivo analisar a influência do treinamento de força como 

recurso terapêutico na redução da obesidade na Adolescência.  

2. METODOLOGIA 

Foi utilizado como recurso metodológico um estudo de revisão de literatura através do 

levantamento bibliográfico de artigos científicos, e de pesquisas científicas nos últimos 15 

anos (2002-2017) publicados em periódicos científicos. Foram consultadas as bases de dados 

Google Acadêmico, Scielo, bio med central, portal de periódicos capes, utilizando como 

descritores para a busca: adolescência, treinamento de força, obesidade, fatores causadores, e 

obesidade na infância e na adolescência. Foram utilizados tantos estudos publicados na língua 

portuguesa quando na língua inglesa. 

Foram selecionados 142 artigos, posteriormente efetuando diversas redefinições de 

busca pelos descritores acima informados, obteve-se 80 artigos que novamente 

reclassificados, resultou na seleção de 44 artigos.  A busca trouxe poucos resultados 

satisfatórios, dos quais foram selecionados 7   artigos para resultados (2004 a 2017) e 20 para 

revisão de literatura (2002 a 2017), totalizando 28 artigos. Os critérios de exclusão foram 

trabalhos anteriores a 2002 e com adultos e que não fosse estudos de pesquisas científica ou 

de revisão.  
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3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Dentre os artigos pesquisados, foram selecionados oitos estudos com a finalidade de 

demostrar a influência do Treinamento de Força para a redução da obesidade na 

Adolescência, cuja síntese esta apresentada na tabela 1, a seguir:  

 

Tabela 1: Estudos que apontam à aplicação do treinamento de força com adolescentes obesos. 

AUTORES OBJETIVO METODOLOGIA CONCLUSÃO 

SCHNEIDER e 

MEYER. 2008 

 

Revisar a importância de 

diferentes tipos de exercício 

físico na composição corporal e 

na Taxa Metabólica Basal de 

adolescentes obesos 

Crianças e adolescentes 

obesos Submetidos a 

exercício físico. 

 

Uma alimentação saudável e 

equilibrada é importante para a perda de 

peso inicial, mas um treinamento físico 

que inclua o treinamento de força é 

primordial para o aumento do gasto 

Calórico e prevenção do retorno do 

peso corporal. 

TAVARES, et 

al., 2011. 

Sugerir a ideia de que a partir 

do treinamento de força estes 

podem ser beneficiados com o 

aumento da sua autoestima e a 

redução de seus níveis de 

depressão, além de melhorar 

sua autoimagem. 

É observado que alguns 

adolescentes apresentam um 

comportamento Agressivo e 

em outros sofrem uma 

retração comportamental. 

Deste modo o treinamento de força 

pode auxilia-los a melhorar sua conduta 

e ao mesmo tempo reintegra-lo numa 

sociedade que lhe impõe que seu corpo 

é o símbolo de seu valor como pessoa. 

TIBANA e 

PRESTES, 

2013. 

Realizar uma revisão 

sistemática da literatura em 

relação aos efeitos crônicos do 

TF sobre os fatores de risco 

cardiovascular, força muscular 

e massa livre de gordura em 

indivíduos com síndrome 

metabólica (SM) 

Foram utilizadas as bases de 

dados PubMed, SciELO e 

LILACS. A busca foi restrita 

ao período de 1988 a 2012. 

A revisão fornece dados que permitem 

concluir que a SM é uma doença que 

está relacionada a diversas doenças 

cardiovasculares, diabetes, câncer e 

maior probabilidade de mortalidade. 

Por outro lado, apesar de a força 

muscular estar inversamente 

relacionada ao desenvolvimento da SM, 

o TF foi pouco efetivo para redução dos 

fatores de risco cardiovascular em 

indivíduos com SM. 

MONTEIRO et 

al., 2014. 

Avaliar o efeito de um 

protocolo de treinamento 

concorrente com duração de 16 

semanas sobre fatores de risco 

para o acúmulo de gordura 

hepática de jovens obesos 

A amostra foi formada por 38 

indivíduos obesos de ambos 

os sexos e com idade entre 12 

e 15 anos. 

Em jovens obesos, o treinamento 

concorrente foi eficiente no combate a 

alguns fatores de risco ao acúmulo de 

gordura no fígado, bem como, na 

redução da gordura em ambos os lobos 

do órgão. 

PAES et al.,   

2015. 

Revisar a literatura atual a 

respeito dos efeitos do exercício 

físico sobre diferentes 

Variáveis metabólicas da 

obesidade infantil. 

Foram cogitados 182 

relevantes referências, 

submetidos então aos critérios 

de inclusão/exclusão que  

totalizaram 39. 

 

O exercício físico, independentemente 

do tipo, mostra-se capaz de promover 

adaptações positivas sobre a obesidade 

infantil cuja magnitude dos efeitos está 

associada ao tipo, à intensidade e à 

duração da prática. 

. 

FRANÇA e 

MARQUES, 

2017. 

Citar e descrever os benefícios 

que a prática de exercícios 

físicos pode trazer para os 

adolescentes com SM. 

Revisão bibliográfica de 

estudos de todos os 

delineamentos na base 

eletrônica Pub med somente 

artigos gratuitos, com as 

palavras-chave "metabolic 

syndrome" e "physical 

exercise", nos idiomas 

português, inglês e espanhol. 

Esta revisão comprova a eficácia da 

intervenção da fisioterapia em cada 

fator associados à síndrome metabólica, 

através do exercício físico, diminuindo 

a probabilidade de inúmeras 

complicações cardiovasculares 

decorrentes da síndrome metabólica. 

 

Todos os autores citados na tabela 1 apontam em seus estudos que a obesidade 

atualmente é um dos principais problemas de saúde pública, a nível mundial, com especial 
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incidência na juventude. Contudo, a prevenção estratégica contra a obesidade utiliza-se de 

variados recursos para mobilizar a população em direção a uma vida saudável através de 

hábitos alimentares adequados, e do aumento na prática de atividade física com vistas a evitar 

doenças crônicas relacionadas a esta patologia.  

Através de uma revisão de literatura, o estudo de Oliveira et al, (2004) pesquisou 

sobre a influência da atividade física no desenvolvimento da criança, especialmente na 

realização de exercícios com sobrecarga. Teve como resposta que a musculação é mais uma 

opção de atividade física para crianças e adolescentes. Mas, que também pode ser praticada 

outras modalidades como jogos e lutas. Sendo assim, o treinamento de força pode ser visto 

como aliada na redução da obesidade desta população, contribuindo de forma positiva com 

essa pesquisa. 

Schneider e Meyer (2008) analisaram diferentes tipos de exercício físico na 

composição corporal e na taxa metabólica basal de adolescentes obesos. Obtiveram em sua 

pesquisa que o treinamento físico, como o treinamento de força é primordial para um aumento 

do gasto calórico, prevenindo assim a obesidade, se aliados a uma alimentação saudável e 

equilibrada.  Concluindo que, o treinamento de força contribui de forma expressiva para 

manutenção ou redução do peso, evitando desta forma a obesidade em adolescentes, 

cooperando com os resultados dessa pesquisa. 

Tavares et al (2011), apontaram que a partir do treinamento de força, adolescentes 

podem ser beneficiados não somente com o aumento da sua autoestima, mais também na 

redução de níveis de depressão, por melhorar a autoimagem que fazem de si, de modo que o 

treinamento de força pode lhes auxiliar até mesmo em sua conduta e ao mesmo tempo 

reintegrando esse adolescente numa sociedade que impõe o corpo como símbolo de seu valor 

como pessoa. 

Tibana e Prestes (2013), apontaram em seu estudo de revisão que a síndrome 

metabólica é uma doença que está relacionada a diversas doenças cardiovasculares, diabetes, 

câncer e maior probabilidade de mortalidade. Por outro lado, apesar da força muscular está 

inversamente relacionada ao desenvolvimento da SM, o TF foi pouco efetivo para redução 

dos fatores de risco cardiovascular em indivíduos com SM. Nesse caso, os autores não 

obtiveram uma resposta que pudesse contribuir com a redução da obesidade em adolescentes, 

não contribuindo com essa pesquisa. 

               Tavares e Gheller (2016), em seu estudo obteve resultados bem satisfatórios em 

relação ao treino de força com influência na redução da obesidade em adolescentes o que 
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ratifica a importância da atividade física no tratamento da obesidade, o mesmo teve 

contribuição   em diferentes dimensões motivacionais, como saúde, prazer, estética. 

Sendo assim o treinamento de força vem se configurando uma importante ferramenta 

de auxílio no tratamento da redução da obesidade que sofre grande influência de maus hábitos 

como sedentarismo e alimentação inadequada, que advém da infância e que compromete 

principalmente a adolescência (MONTEIRO, Paula Alves; ANTUNES, Barbara de Moura 

Mello; SILVEIRA, Loreana Sanches; CHRISTOFARO, Diego Giulliano Destro; 

FERNANDES, Rômulo Araújo, FREITAS JUNIOR, Ismael Forte, Body composition 

variables as predictors of NAFLD by ultrasound in obese children and adolescents. BMC 

pediatrics, Monteiro et al.; licensee BioMed Central Ltd., v. 14, n. 1, p. 25, janeiro). 

 

4. CONCLUSÃO 

Portanto, muitos estudos têm demonstrado efeitos simultâneos do treino de força na 

prevenção e tratamento da redução da obesidade na adolescência, contudo os mecanismos de 

ação positiva desta pesquisa é que o treinamento de força, tem sim influência e é um 

instrumento terapêutico, quando o assunto é redução da obesidade na mesma. 
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