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RESUMO 

O crescimento representativo da população idosa no Brasil, principalmente, 

acima de 65 anos (IBGE, 2010), tem levado pesquisadores no mundo a investir seus 

esforços na tentativa de poder contribuir com possibilidades que influenciem 

positivamente este processo inexorável. Um campo de investigação sólido é a 

compreensão dos efeitos da diminuição da força muscular, que tem sido 

documentado como um dos principais fatores responsáveis pela redução da 

capacidade funcional do idoso, pois ocasiona a perda de massa muscular e com 

isso a redução da aptidão física, entretanto, proposições metodológicas envolvendo 

o treinamento de força nesta fase da vida têm se demonstrado uma solução robusta 

para a atenuação do surgimento da sarcopenia e dinapenia. Objetivo do presente 

estudo é investigar a magnitude das alterações morfofuncionais decorrentes do 

treinamento de força e de potência em idosos participantes do projeto cartão vida 

ativa. Para isto serão analisados três grupos sendo o G1 seguindo um com protocolo 

de treinamento de potência; G2 grupo com protocolo de treinamento de força e G3 

grupo controle.  

 

INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), prevê que em 2025 existirão 

1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos, e que até 2050 haverá dois bilhões de 

pessoas, sendo que 80% destes em países em desenvolvimento e muitos idosos 

com 80 ou mais anos. Pode-se citar como exemplo, o crescente número de idosos 

nos municípios brasileiros, em particular na cidade de Santos - SP. Estima-se que 

cerca de 20% da população total de santistas são de idosos (IBGE, 2010). O 

American College of Sports Medine (ACSM, 2004), afirma que a sarcopenia é um 

dos principais fatores responsáveis pela redução da capacidade funcional do idoso, 

pois ocasiona a perda de massa e força na musculatura esquelética. Estas 

alterações dificultam a realização de simples tarefas do cotidiano como subir 

escadas, caminhar, carregar pequenos objetos, ou seja, diretamente em sua 

independência, qualidade de vida e a de seus familiares. (MATSUDO & BARROS 

NETO, 2001). Além disso, a falta de força muscular na população idosa parece ser o 

principal fator responsável pelas quedas em idosos. (FLECK & KRAMER, 1999; 

BERNADI et al, 2008). Estudos relatam que o treinamento de potência (TP) pode ser 

uma eficiente medida profilática no combate a sarcopenia e a dinapenia, devido ao 



aumento de força e velocidade, que são elementos essenciais na realização das 

atividades de vida diária, sendo importante citar que esses resultados podem ser 

obtidos em poucas semanas de treinamento, contribuindo para melhor qualidade de 

vida e maior independência para os idosos (AOKI, 2010). 

 

OBJETIVO 

Analisar as alterações morfofuncionais decorrentes do treinamento de força e 

de potência em idosos participantes do projeto cartão vida ativa. 

 

METODOLOGIA 

 Após o parecer favorável do comitê de ética e pesquisa da Universidade 

Metropolitana de Santos a amostra será constituída por 45 indivíduos. Sendo de 

ambos os sexos com idade a partir de 60 anos. Serão aplicados os seguintes testes: 

questionário de prontidão para a atividade física physical readiness questionarie, 

PAR-Q, (1992), medidas antropométricas de peso, altura e composição corporal com 

circunferências e dobras cutâneas Pollock & Willmore,(1993), Equilíbrio de Berg 

(1992), bateria de testes de AVDs validadas por Andreotti e Okuma,(1999), que 

consiste em caminhar ou correr por 800m, sentar e se deslocar por uma distância de 

três metros, deitar e levantar do solo, subir e descer 15 degraus e calçar meias. E os 

testes de força de 1RM Fleck & Kraemer, (1999). Os voluntários serão divididos em 

três grupos randomizados, sendo: grupo treinamento de força utilizando 75% da 

carga máxima e realizando de 8 a 12 repetições, grupo potência utilizando 35% e 

realizando de 8 a 12 repetições da carga máxima e grupo controle. Todos os testes 

foram explicados e demonstrados por profissionais de Educação Física antes de 

serem realizados. 

  

DESENVOLVIMENTO  

Durante os meses de Agosto e Setembro serão feitas as leituras para 

embasamento do estudo e dos testes. Outubro, Dezembro e Fevereiro serão 

coletados os dados e feita a tabulação dos mesmos. Já em Novembro, Dezembro e 

Janeiro serão executados o Programa de treinamento. E nos meses de Abril, Maio e 

Junho serão feitas as análises dos dados, discussão e conclusão. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 



Espera-se que através do programa de treinamento de força e potência os 

idosos apresentem melhoras nos testes de aptidão física e na realização das suas 

tarefas de vida diária em relação ao grupo controle. 
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