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RESUMO 

 

O envelhecimento é o processo natural do ser humano e é caracterizado por 

diversas alterações físicas, psíquicas e fisiológicas entre elas a composição corporal. 

Tais alterações aliadas à diminuição da prática de exercícios e da automatização das 

atividades da vida diária tendem a se acentuar podendo gerar um padrão de obesidade 

principalmente após a menopausa. A prática regular de exercício físico vem a ser um 

aliado na manutenção das capacidades físicas frente ao envelhecimento e na intervenção 

contra a obesidade sendo o treinamento concorrente fator de atuação nos aspectos 

cardiovascular e muscular, porém ainda pouco entendido. Além do mais, organizações 

mundiais como, por exemplo, a World Gastroenterology Organisation Global 

Guideline, (2011) aponta que intervenções dietéticas, psicológicas e de atividade física 

são fundamentais para a melhora da aptidão funcional, manutenção de peso, melhora 

comportamental e de autonomia. E reforçam que o conjunto das ações, a terapia 

interdisciplinar, também é fundamental quando se trata deste público na pós-

menopausa. 

O objetivo deste estudo é analisar os efeitos do treinamento concorrente 

sobre aspectos da composição corporal e qualidade de vida em um grupo de mulheres 

obesas pós-menopausadas associado à intervenção interdisciplinar. Além disso, traz 

como objetivos específicos avaliar possíveis alterações das aptidões físicas frente ao 

protocolo de intervenção. 

Este projeto tem como meta gerar conhecimento relativo a uma proposta de 

treino (treinamento concorrente) vinculado a interdisciplinaridade que pode ser viável à 

população aqui especificada (mulheres pós-menopausadas obesas), uma vez que a 

literatura tem relacionado esse tipo de discussão muito mais ao rendimento físico do que 

à saúde de uma população. 

Para tanto, serão selecionadas mulheres pós-menopausadas que apresentem 

obesidade (Índice de Massa Corporal (IMC) > que 29,9kg/m2) sendo estas selecionadas 

aleatoriamente para o Grupo Interdisciplinar (GI), no qual terá aulas de nutrição e 

acompanhamento psicológico. Inicialmente será realizado processo de inscrição por 

telefone e será marcada entrevista. Nesta, será feita anamnese detalhada para sabermos a 

respeito da saúde da pessoa, hábitos alimentares, comportamentais, e colhido dados 
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antropométricos para análise. Passado este processo, os inscritos estarão sujeitos a 

aprovação ou não, de acordo com os critérios de inclusão deste projeto. 

Para avaliar a composição corporal e suas variáveis será utilizado a Impedância 

Bioelétrica; A qualidade de vida será avaliada por meio de questionário especifico (SF-

36) e a aptidão física será avaliada por meio isocinético de membro inferior e superior, 

preensão manual e teste de esforço máximo em esteira; Ademais será utilizado a Escala 

Hospitalar de Depressão e Ansiedade (HADS) e Escala de Depressão de Beck no 

âmbito da psicologia e recordatório alimentar no que tange a Nutrição. O período de 

intervenção será de 12 semanas com aulas de nutrição e acompanhamento psicológico 

uma vez na semana. 

 Todas as intervenções, nutricional e psicológica, serão ministradas por 

profissionais habilitados em suas respectivas áreas, sendo alunos de mestrado e 

professores na própria Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista. 

 As inscrições deverão ser realizadas pelo telefone (13)3878-3789 (Jaqueline), 

até dia 27/07/2015 conforme anúncio publicado nas mídias. 

 DETALHES IMPORTANTES 

- A equipe é formada por psicóloga, nutricionista e professor de educação física 

(responsável pelo projeto); 

- Não tem idade mínima, desde que a voluntária esteja no período pós 

menopausa e se enquadre nos requisitos do estudo;               

- Temos parceria com o NIPAE e apenas o apoio da universidade. 
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