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RESUMO

O estresse oxidativo é caracterizado pelo desequilíbrio entre o sistema oxidante e antioxidante, por causa do aumento na produção de espécies 
reativas de oxigênio, diminuição da capacidade antioxidante ou ambos, está envolvido na fisiopatologia da obesidade, podendo acarretar danos 
em biomoléculas. O exercício físico é uma estratégia não farmacológica que tem sido utilizada na prevenção e tratamento dessa doença, porém 
seus efeitos na homeostase redox e dano ao DNA em obesos são conflitantes. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi determinar o efeito de 
dezesseis semanas de um programa de exercício físico combinado nos biomarcadores de estresse oxidativo e dano ao DNA, em mulheres obesas. 
Metodologia: Dezoito mulheres obesas realizaram um programa de treinamento físico combinado (treino resistido e aeróbio na mesma sessão), 
com sessões três vezes por semana, durante dezesseis semanas. Foram analisados o peso corporal, índice de massa corporal (IMC), percentual de 
gordura corporal, massa livre de gordura, circunferência de cintura, glicemia, hemoglobina glicada, LDL, HDL e lipídios totais, e níveis séricos de 
TSH, T3, T4 livre e leptina. Foi avaliado também, a atividade sérica da superóxido dismutase (SOD), níveis plasmáticos de 8-isoprostano, dano ao 
DNA e danos cromossômicos. Resultados: Observamos reduções significativas entre pré e pós-treino nas variáveis antropométricas: peso corporal 
(p<0,001), IMC (p><0,001), percentual de gordura (p><0,05) e circunferência abdominal (p><0,001). Além disso, observamos um aumento 
significativo do HDL (p><0,01). Os níveis plasmáticos de 8-isoprostano (p><0,05) e o dano ao DNA (p>
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