
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: EFEITO DO TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE AS APTIDÕES FÍSICAS EM IDOSOSTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): CAROLINE APARECIDA ORIQUE, CLENINSON APARECIDO GABRIEL TOSCAROAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CÁSSIO GUSTAVO SANTANA GONÇALVESORIENTADOR(ES): 



RESUMO: Trata-se de uma revisão bibliografica do ponto de vista de diversos 

autores sobre a perca das aptidões físicas em idosos, e como o treinamento 

resistido pode auxiliar nos ganhos e manutenção. Utilizamos dados das plataformas 

eletrônicas como Pud Med, Scielo, Lilacs e Med Line. Estas informações foram 

organizadas nos tópicos: autor(es) e ano, características da amostra, desfechos 

avaliados e instrumentos utilizados para avaliação destes desfechos, características 

da intervenção (tipo de intervenção, frequência e duração das sessões, tempo total 

do tratamento) e os efeitos encontrados. Foi utilizado um sistema de classificação 

por níveis de relevância conforme classificação da base de dados dos artigos para 

realizar a síntese dos resultados. Considerando as citações apresentadas, o 

exercício da força para idosos, de maneira regular e acompanhado por um 

profissional altamente habilitado para realizar a orientação de aplicação correta, é 

um componente fundamental para minimizar os efeitos prejudiciais do 

envelhecimento, bem como prevenir e colaborar no tratamento das doenças 

associadas ao mesmo. O treinamento de força deveria ser parte integrante de 

programas de reabilitação e profilaxia para idosos.  

 

INTRODUÇÃO 

 No processo de envelhecimento, ocorre perdas naturais gradativas dos sistemas e 

organismos, chamado de senescencia, tanto homens como mulheres podem sofrer 

percas avassaladoras e comprometimentos dos sistemas, principalmente no sistema 

nervoso central (redução da atividade neural – há redução dos motoneurônios; 

exitabilidade do músculo, diminuição das unidades motoras, redução do retículo 

sarcoplasmático e na área de secção transversa muscular; e junção mioneural); 

diminuição da capacidade aeróbia – diminuição do VO2max; redução das secreções 

hormonais (há perda de  hormônios como testosterona, estrona, aldosterona, 

secreção 24 horas de GH, elevação da insulina, paratormônio e prolactina). 

Sarcopenia (perda de massa muscular) como conseqüência, redução da força 

muscular. (BARRY; CARSON,2004). São inúmeras as transformações que ocorrem 

no organismo, tanto na parte psicológica, quanto fisiológica, a sarcopenia é a 

principal característica fisiológica do envelhecimento. No âmbito psicológico, no seu 

intelecto, o idoso perde a sua dependência e se torna dependente de algo ou 



alguém, acarretando em uma baixa estima, estresse, depressão, sedentarismo 

dentre outros. Observamos na atualidade um aumento visível, amplo e considerável 

no número de praticantes de atividade física, isso se explica devido ao fato de 

grande parte, aos resultados das pesquisas e informações que afirmam, comprovam 

os benefícios que o exercício físico promove. Com o intuito de atenuar essas percas 

fisiológicas e psicológicas sobre o idoso, se destaca a importância da 

funcionalidade, manter-se ativo. Capacidade funcional foi citada por UENO ( 1999); 

como  a capacidade de realizar as atividades da vida diária de forma independente, 

incluindo atividades de deslocamentos ( locomoção), atividades de auto cuidado, 

sono adequado e participação em atividades ocupacionais e recreativas. Pode –se  

dizer que o estado funcional que o idoso se encontra se torna visível nas sua 

habilidade de desempenhar atividades necessárias para garantir o seu bem-estar 

fazendo a integração-realização destes três domínios: biológico, psicológico ( 

cognitivo e afetivo) e social.Os conceitos mais relevantes ao ser tratado na 

Senescenciaé que a perspectiva da capacidade funcional e da qualidade de vida do 

idoso são o da autonomia e mobilidade. Para HEIKKINIEN ( 1996) tem-se diferentes 

perspectivas sobre a autonomia do idoso, tais como: determinação, autocontrole, 

autocuidado, controle pessoal, liberdade e independência. Segundo PATLA e 

SHUMWAY-COOK (1999), a mobilidade é a habilidade para se locomover de forma 

independente de um ponto para outro, é a base fundamental para a manutenção das 

atividades de vida diária, como as atividades de higiene pessoal, se vestir, etc.Umas 

das explicações para a perda da mobilidade e autonomia, é a perda gradativa de 

massa muscular, a sarcopenia, que os deixam frágeis e incapazes de realizarem 

muitas, ou todas as tarefas da vida diária. A medida – proporção que os mesmos se 

enfraquecem, consta-se quea diminuição do comprimento da passada, 

desaceleração da velocidade de caminhada e um declínio progressivo na carga que 

os músculos conseguem erguer.VANDERVORT e SIMONS (2005), a sarcopenia 

causa diminuição da massa muscular, e a força, principalmente nos membros 

inferiores, trazendo conseqüências como: problemas agravantes de mobilidade, 

prejuízo/queda nas atividades de vida diária, obesidade, alterações metabólicas e 

diminuição da capacidade aeróbia. Acredita-se que a sarcopenia, se não instalada, 

pode ser previnida, e, se instalada, trata-se com o treinamento resistido. 



Sendo assim o treinamento de força vem sendo utilizado com o intuito de atenuar 

essas perdas de força causadas pela sarcopenia, sendo um problema agravante por 

manter-se inativo de acordo com essa incapacidade ,em que processos 

degenerativos   tem agido positivamente sobre a composição corporal e força 

muscular ( AMERICAN COLLEG OF SPORTS MEDICINE, 2002). Novas estratégias 

tem sido observadas na proposição de estratégias de exercícios para aumentar a 

força e a potencia em idosos. (ROELANTS et al.2004).Geralmente, o treinamento 

para idosos é manipulado de forma inadequada em relação aos seus princípios e 

variáveis da periodização ( intensidade, volume, carga), e não atingindo os objetivos 

esperados ( FLECK,1999). Estudos tem mostrado que treinamentos periodizados 

comparados aos não periodizados, têm indicado adaptações superiores. (GALVÃO e  

TAAFFE,2005).Periodizar a prescrição do programa de exercicios proposto é de 

suma importância, com o objetivo de manter e melhorar e promover o mantimento   

dos objetivos obtidos a curto e a longo prazo, e também manter os participantes 

motivados com o programa de treinamento com pesos, ( PETERSON; RHEA; ALVA 

2005).Visto  a importância dos idosos de saberem sobre a progressão do 

treinamento. Para dar início à periodização do treinamento, neste caso, o 

treinamento que mais atenderá a demanda que o idoso necessita é o treinamento de 

força, devemos levar em consideração alguns fatores essenciais para se alcançar os 

objetivos esperados. Fatores como: o nível de treinabilidade do aluno ( iniciante, 

intermediário ou avançado).Pois isso, como o treinamento pode ser diferenciado no 

seus princípios e variáveis como volume, intensidade e carga.O grau de organização 

de um treinamento varia de acordo com determinados objetivos, respeitando a idade 

e os princípios básicos do treinamento, segundo ( ENOKA,1994), os programas de 

treinamento efetivos são baseados na sobrecarga, especificidade, treinamento 

cruzado e reversabilidade.Uma estratégia tem sido observada no intuito de suprir a 

carência de idosos que não tem acesso aos aparelhos e nem as academias 

OBJETIVO 

Avaliar o efeito do treinamento de força sobre as aptidões físicas e a manutenção 

das atividades de vida diária em idosos 

MÉTODOS 



Foram analisados artigos científicos de bases de dados eletrônicas como Scielo, 

Pud Med, Medline, Lilacs, e consultadas no período de 2006 a 2012 . Utilizaram-se 

como limite de busca as palavras-chave: treinamento de força; idosos; atividades da 

vida diária.  

DESENVOLVIMENTO 

Descrição dos estudos: As principais informações dos estudos incluídos foram 

resumidas de forma padronizada. Estas informações foram organizadas nos tópicos: 

autor(es) e ano, características da amostra, desfechos avaliados e instrumentos 

utilizados para avaliação destes desfechos, características da intervenção (tipo de 

intervenção, frequência e duração das sessões, tempo total do tratamento) e os 

efeitos encontrados. Quadro 1 - Características dos artigos selecionados nesta 

revisão. 

 

Autor/A
no 

Participa
ntes 

Desfechos  Intervenção Resultados 

Silva, 
et 

al,2006
. 

 30 
idosas 
com 
idade 
média 

de 61,1 
± 7,3 
anos 

O impacto 
de 12 

semanas de 
TP, 

prescrito 
por zona de 

RM, nas 
variáveis de 
composição 
corporal e 

força 
muscular. 

 

3 sessões semanais, 
compostas de 2 séries com 
10 a 12 RM para cada um 
dos exercícios propostos e 

duração total de 12 
semanas 

Efeito após o treinamento 
= aumento de força de 
todos os grupamentos 

musculares. 

Sato et 
al., 

2007 

 
N=30 
G1 

n=10, 
G2 

n=12, 
GC 
n=8 

> que 
65 

anos, 
sedentá

rios 
com 

 
Efeitos do 
exercício 
físico na 
água sobre 
a QV. (SF -
3antes, 
após 3 e 6 
meses) 

Duração: 6 meses.G1 fazia 
1x por semana e G2 fazia 
2x por semana. G1 e G2 
participaram de um 
programa 
de exercícios sendo 10 min 
de aquecimento em terra e 
50 min na água (20 min de 
caminhada, 10 min de 
exercícios funcionais, 10 
min de alongamento e 
resistência e 10 min de 
relaxamento). GC 
participava de atividades 

O componente físico e o 
mental em 3 e 6 meses 
aumentaram 
significativamente em 
relação ao pré em G1 e 
G2  
O componente físico em 
G2 foi significativamente 
superior ao GC em 3 
meses. 
Após 6 meses a limitação 
física , dor corporal, 
saúde geral,vitalidade 
, função social e limitação 



baixo 
nível de 
cuidado

s de 
enferma

gem. 

sociais e de recreação 
(lazer,comunicação). 

por aspectos emocionais 
melhoraram 
independentemente da 
freqüência do exercício.  
O componente físico, 
limitação física, saúde 
geral e limitação por 
aspectos emocionais 
tiveram diferença nos G1 
e G2 após 3 meses e 
mantiveram-se 
invariáveis após 6 meses.  
No GC houve diferença 
das limitações físicas e 
vitalidade em 6 meses e 
no funcionamento físico 
em 3meses. 

De 
Vreede 
et al., 
2007 

n=74 
G1 

(grupo 
funções
): n=30 

G2 
(grupo 

resistên
cia) 

n=28 
GC 

n=26 
Mulhere
s > 70 
anos, 

saudáv
eis. 

Efeitos dos 
exercícios 

de 
funcioname
nto físico e 

de 
resistência 
na QV. (SF 
-36 aplicado 

no início, 
após a 

intervenção 
aos 3 

meses e 6 
meses mais 

tarde). 

Duração: 12 semanas. G1 e 
G2 faziam 3x por semana 
por 1 h Grupo função fazia 
exercícios de treinamento 
funcional (3 séries de 5 a 
10 repetições) e Grupo 

resistência fazia 
treinamento de resistência 

para fortalecimento 
muscular (3 séries de 10 

repetições). A intensidade 
foi avaliada por escala de 

auto-percepção de esforço 
e graduada de moderada a 

alta. GC não realizou. 

Aos 3 meses não ocorreu 
nenhuma diferença 
significativa entre as 

mudanças nas médias 
dos escores de QV dos 
três grupos, exceto para 
o domínio funcionamento 
físico. Neste domínio, o 

aumento da QV foi 
significativamente maior 
no grupo resistência que 
no grupo função e GC. 

Seis meses após o 
encerramento da 

intervenção, G1 e G2 
mostraram ter uma 

diminuição do escore de 
QV. Em 9 meses G2 teve 
uma menor pontuação da 

QV do que no início do 
estudo. Comparando os 
escores aos 9 meses em 

relação aos valores 
basais, o GC demonstrou 

uma tendência de 
aumento nos 

componentes físicos 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As alterações no aparelho locomotor ocorridas em decorrência do envelhecimento 

que causam perda no equilíbrio, fragilidade óssea, dores articulares e decréscimo da 

função podem ter seu efeito minimizado por meio da prática regular de exercícios 

físicos. Apesar de haver muitas dúvidas quanto à melhor forma de prescrever e de 



orientar a atividade física, há tendência cada vez maior de associar exercícios 

aeróbios com exercícios resistidos (fortalecimento muscular). Os programas de 

exercícios devem ser individualizados conforme as necessidades específicas do 

idoso. A aderência a longo prazo ao programa proposto é necessária para que se 

mantenham os benefícios ganhos pela prática da atividade física. Um programa de 

treinamento de força para idosos permite ganho de massa muscular, porém a 

principal mudança só acontece no aperfeiçoamento do desempenho relacionado à 

força como a flexibilidade, o equilíbrio, a coordenação, a agilidade e a postura, pois 

com um melhor desempenho destas habilidades torna-se possível para os idosos 

realizar as atividades do dia-a-dia que lhes foram limitadas devido à idade e as 

conseqüências do sedentarismo. Considerando as citações apresentadas, o 

exercício da força para idosos, de maneira regular e acompanhada por um 

profissional altamente habilitado para realizar a orientação de aplicação correta, é 

um componente fundamental para minimizar os efeitos prejudiciais do 

envelhecimento, bem como prevenir e colaborar no tratamento das doenças 

associadas ao mesmo. O treinamento de força deveria ser parte integrante de 

programas de reabilitação e profilaxia para idosos. Esta é uma importância na área 

para futuras intervenções na tentativa de prevenir o desenvolvimento da inaptidão e 

doenças em idosos. Sendo assim é fundamental o engajamento do idoso em um 

programa regular de exercícios físicos como uma forma de alcançar a longevidade 

com mais qualidade de vida. 
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