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EFEITOS DOS EXERCÍCIOS RESISTIDOS NA PORCENTAGEM DE GORDURA EM 

IDOSOS 

 

RESUMO 

 

    A expectativa de vida está aumentando década a década, e com isso mais idosos estão procurando 

programas de atividade física, para prevenir futuras complicações nos sistemas ósseos, 

neuromuscular e cardiorrespiratório. Um dos treinamentos mais utilizados nos últimos anos tem 

sido o resistido, onde os movimentos são feitos com pesos popularmente conhecidos como 

musculação.  

   Com o envelhecimento alguns processos inerentes a idade ocorrem, como a perda de massa óssea 

e muscular, diminuição do VO² Máx, e aumento do tecido adiposo.  

   Para a melhora desses aspectos fisiológicos, o treinamento resistido acarreta mudanças em 

autonomia dos idosos, melhorando as capacidades físicas como força, equilíbrio, coordenação, 

flexibilidade, facilitando a realização das atividades da vida diária e uma maior autonomia 

funcional. 

   O baixo risco de lesões ortopédicas por não haver impacto, o menor duplo produto em relação aos 

exercícios aeróbios  tornam  exercícios resistidos muito seguros, portanto preferíveis nesta faixa 

etária. Por fim uma sensação agradável e de bem estar deve envolver o indivíduo pra que este se 

sinta motivado e progredir com os exercícios. 

 

Palavra-chave: Exercício Físico, Envelhecimento, Idoso.  

     

INTRODUÇÃO     

 

    O envelhecimento é um processo continuo, 

no qual ocorre um declínio progresso de todo 

o sistema fisiológico, assim é importante ter 

em mente que a manutenção do estilo de vida 

saudável, pode minimizar este processo e as 

alterações funcionais que surgem com a idade 

(Franchi e Montenegro, 2005) 

    Assim alguns estudos abordam a 

importância do condicionamento físico da 

terceira idade por meio da atividade física e 

da pratica regular de exercícios resistidos, 

considerando inúmeros benefícios que ela 

pode promover no dia-dia do idoso, 

possibilitando-o executar com mais facilidade 

as atividades do cotidiano (Franchi e 

Montenegro,2005) 

    Segundo Franchi e Montenegro (2005), 

ressaltam que o aumento da população idosa 

gera necessidade de mudanças na estrutura 

social para que estas pessoas, ao avançarem  

 

 

nesta idade, não fiquem a margem do espaço 

social, alienadas a sociedade, sentindo-se 

inativas. 

    A pouca ênfase dada aos aspectos inerentes 

a terceira e sua relação com a saúde, por meio 

da prática da atividade física tem se mostrado 

um problema que pode ser minimizados, uma 

vez que os benefícios são inúmeros, 

propiciando mais qualidade de vida as 

pessoas desta faixa etária. 

    Segundo a OMS (Organização mundial da 

saúde), a tabela de IMC para idosos e 

diferente da tabela de IMC dos adultos, 

durante a terceira idade, após 65 anos, as 

pessoas costumam perder massa óssea e 

massa muscular que acabam sendo 

substituídas por gordura. 

    Tudo isso faz com que o índice de massa 

corporal e toda a tabela de IMC para a terceira 

idade vá aumentando, então quando se 



começa atingir certa idade é comum ás 

pessoas irem ganhando peso, pois faz parte da 

fisiologia de todos os humanos. 

    A forma ideal de definir a faixa de peso 

ideal de um idoso é fazendo um 

acompanhamento médico e um histórico de 

crescimento, após este acompanhamento a 

implementação do exercícios resistido na vida 

dos idosos (OMS, 2005). 

    O principal papel é verificar de que forma o 

trabalho, com exercícios Resistidos, pode 

contribuir para melhor qualidade de vida do 

idoso, índice de massa corporal possibilitando 

melhor saúde e consequentemente ampliando 

suas possibilidades de integração e 

sociabilização, além do reestabelecimento 

físico, culminado em uma mudança positiva 

em todos os aspectos ( Franchi e Montenegro, 

2005). 

  

 

METODOLOGIA 

 

    A revisão de literatura inclui a análise das 

principais evidências científicas sobre a 

maioria dos aspectos relacionados ao 

envelhecimento, exercício resistido e a   

 

 

Porcentagem de gordura. 

   São aspectos importantes com o intuito de 

apresentar as associações específicas do efeito 

do envelhecimento, o exercício resistido e a 

porcentagem de gordura.   

                    

EXERCICIO RESISTIDO PRECONIZADO PARA A MELHORIA DA SAÚDE DO IDOSO 

 

   

É importante controlar as variáveis da 

qualidade de vida e da saúde. Um dos 

parâmetro da saúde é ser fisicamente ativo. 

Quem é ativo tem melhor qualidade no sono 

no vigor físico e no equilíbrio emocional. Em 

regra, ser ativo é ter melhores condições de 

saber lidar com contratempos impostos e 

eventualmente inevitáveis que acontecem no 

dia-dia.  

    Independente de qual seja o seu problema 

de saúde, a princípio os exercícios resistidos, 

seja de força são eficientes no controle nas 

perdas de massa muscular e óssea. Perde-se 

10% de massa magra dos 25 aos 50 anos de 

idade e mais 30% do 50 aos 80 anos. Os 

indivíduos que conseguem completar 80 anos 

de idade sem a prática regular de treino contra 

a resistência terão reduzido 40% da massa 

muscular magra, isso gera déficits na marcha, 

no equilíbrio e poder proporcionar sérias 

situações de quedas e fraturas ósseas. 

    O treinamento de força praticado de duas a 

três vezes por semana é suficiente para 

provocar respostas fisiológicas significativas. 

Na prescrição do exercício, a intensidade do 

esforço é de 50% a 75% da capacidade 

máxima e a duração de cada sessão deve 

beirar 60 minutos. É a partir do 65 anos que o 

processo de perda de musculatura esquelética 

é mais drástica. Nessa fase da vida, aumentar 

a força dos músculos é sinônimo de tornar-se 

independente, elevar o nível de alto confiança 

obter mais saúde e melhorar a qualidade de 

vida. 

 

COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

    

 

 

 



Aliado a essa diminuição da força muscular e 

atividade física há concentração maior de 

gordura nestes indivíduos. A gordura passa a 

ter uma localização diferente, passando das 

camadas mais superficiais as mais profundas 

e a taxa metabólica basal é reduzida devido ao 

desvio de componentes magros para 

gordurosos. Nas mulheres se torna mais 

evidente, por ocasião da menopausa que a 

torna mais suscetível ao aumento de peso ( 

Powers, 2000). A principal causa do 

aumento de peso corporal é um declínio do 

nível metabólico e de atividades físicas, 

associado ao consumo de energia elevado 

(Guccione, 2002). 

 

RESULTADOS 

 

Resultado do trabalho será verificado em uma 

revisão de literatura, onde o objetivo principal 

será verificar com em artigos científicos a 

capacidade do exercício resistido descrito 

pelos autores na diminuição da porcentagem 

da gordura livre da massa muscular. 

 

 

 

Inicialmente, o exercício resistido aumenta a 

taxa metabólica basal, utilizando assim em 

descanso a gordura como substrato energético 

básico (Santarem, 2012). O EPOC acontece 

principalmente em Exercícios de alta 

intensidade, aumentando o consumo de 

oxigênio pós-exercício físico, aumentando 

significantemente a taxa metabólica basal, que 

pode perdurar em até 48 horas (McArdle, 

2012).  
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