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RESUMO

A inatividade física é fator de risco para inúmeras doenças e, paradoxalmente, também pode ser fator de risco para a síndrome do overtraining 
(SOT), apresentando os mesmos sintomas psicofisiológicos. A SOT é resultado do desequilíbrio entre treinamento, nutrição e repouso, 
prejudicando o desempenho de atletas e praticantes de exercícios físicos. Os objetivos deste estudo foram avaliar os níveis de atividade física de 
militares participando de um curso de carreira e correlacionar os sintomas da SOT entre os fisicamente inativos, ativos e muito ativos. A amostra 
foi constituída por 95 militares (idade: 29,6±1,1 anos; IMC: 27,5±3,7 kg.m-1). Para avaliação dos militares, foi utilizada uma anamnese, um 
questionário para medir o nível de atividade física (IPAQ – versão curta) que foi utilizado para criar os grupos e o questionário do overtraining 
(QOT). A normalidade dos dados foi testada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e para comparar as médias do QOT entre os grupos foi utilizada 
uma Análise de Variância (ANOVA), com post hoc de Tukey quando necessário. Os dados foram analisados no SPSS versão 14.0 e nível de 
significância foi fixado em p<0,05. Os resultados revelam que 41% da amostra estavam fisicamente inativos e os 59% restantes se dividiram em 
ativos (40%) e muito ativos (19%). A ANOVA indicou diferença significativa nos escores do QOT entre inativos (38,62±17,58) e muito ativos (29,06
±11,65) p=0,04. Diante desses dados, conclui-se que a maior parte do grupo estudado mantém níveis adequados de atividades físicas e que 
militares fisicamente inativos podem apresentar sintomas mais evidentes da SOT, quando comparados aos militares ativos e muito ativos. Além 
disso, a terminologia mais apropriada seria “sintomas de fadiga” à SOT, quando referenciada a indivíduos inativos fisicamente. Dessa forma, esses 
sintomas não envolvem apenas questões relacionadas ao rendimento e outros estressores, quando associados, podem servir de gatilhos em 
indivíduos, independentemente do seu nível de atividade física, tais como alterações na quantidade de horas de sono e aumento na duração de 
trabalho e/ou estudo, além de estresse
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