
Artigo de Revisão 

 

  A contribuição do treinamento de força na qualidade de vida relacionado 
à saúde do idoso durante o decréscimo da função muscular: uma revisão 

de literatura 

The contribution of strength training on quality of life related to the health 
of the elderly during the decrease of muscle: A review of literature. 

Ana Cláudia Teles dos Reis1, Giulliano Gardenghi2 

Resumo 

Introdução: A expectativa de vida da população está crescendo a cada ano e, 
consequentemente aumenta-se o número de idosos em nossa sociedade, 
despertando enorme atenção na qualidade de vida, principalmente quanto à 
manutenção da funcionalidade que, reflete nas realizações de atividades diárias. O 
envelhecimento provoca alterações fisiológicas e anatômicas, umas delas é a 
sarcopenia que em especial ocorre com maior intensidade no idoso. O treinamento de 
força é indispensável para reverter a sarcopenia no idoso, promovendo um estilo de 
vida saudável, ativo e com qualidade de vida. Objetivo: Analisar a contribuição do 
treinamento de força na qualidade de vida relacionado a saúde do idoso durante o 
decréscimo da função muscular. Metodologia: Foram selecionados onze artigos, 
sendo três randomizados, escritos em inglês e português, obtidos na base de dados: 
MEDLINE, LILACS e PUBMED. Publicados entre os anos de 2006 a 2016. 
Resultados/Considerações finais: Concluiu-se que o treinamento de força pode 
melhorar a qualidade de vida do idoso em aspectos de funcionalidade, nas atividades 
do dia-a-dia. 
Descritores: Treinamento de Força; Idosos; Qualidade de vida. 

 Abstract  

Introduction: The life expectancy of the population is growing every year and, as a 
consequence, so is the number of the elderly in our society, arising significant attention 
in the quality of life concerning mainly the conservation of the functionality, which 
reflects in the execution of daily activities. The aging process provokes physiological 
and anatomic changes, one of which is sarcopenia, occurring more intensely in the 
elderly. The strength training is imperative to reverse sarcopenia in the elderly 
promoting an active and healthy life style along with quality of life. Objective: Analyze 
the contribution of strength training in the quality of life regarding the health of the 
elderly during the decrease of the muscle. Methodology: Eleven subjects were 
selected, theree of which were randomized, written in English and Portuguese, 
obtained fron MEDLINE, LILACS and PUBMED. Published between the years 2006 
and 2016. Results/Final Considerations: The conclusion was that the strength 
training can improve the quality of life of the elderly in terms of functionality in everyday 
activities. 
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Introdução 

A população idosa vem crescendo a cada ano, em maior proporção nos 

países em desenvolvimento. Sendo esse avanço influenciado principalmente 

por desenvolvimentos nas áreas tecnológicas, científica, diminuição de taxas 

de mortalidade e natalidade1. 

Segundo Nicolussi et al2 no Brasil, este fato revela um auto crescimento, 

cuja a dispersão para 2025, é de 32 milhões de indivíduos com idade igual ou 

superior a 60 anos, acrescentando ainda que quanto mais frágil o idoso, maior 

a propensão à queda, assinalando à um fator importantíssimo de morbidade, 

institucionalização e mortalidade.  

Esse fenômeno faz do idoso, alvo de estudos e pesquisas, 

principalmente pela discriminação que se passa nesta fase, fato associado 

erroneamente de que a velhice vem acompanhada pela inatividade. A velhice é 

olhada e encarada pela sociedade por muitas vezes como uma doença, 

trazendo a falsa compreensão de que ao chegar à terceira idade o idoso deixa 

de ser ativo, tornando-se um peso inutilizado como cidadão1 3. 

Nicolussi et al2 afirmaram que Qualidade de Vida (QV) conforme a 

Organização Mundial de Saúde  envolve assimilação do indivíduo a respeito de 

sua posição na vida, na situação de valores nos quais vive, coligado aos seus 

objetivos, perspectivas, princípios e responsabilidades, existindo também na 

literatura, a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) um nível 

excelente de função mental, física, social e de conquistas realizadas na vida, 

envolvendo relacionamentos, saúde, aptidões, grau de entusiasmo com a vida 

e percepção de bem-estar, o que relaciona as expectativas futuras do paciente 

com seu tratamento, resultados e estado de saúde. Portanto, os fatores de 

avaliação da Qualidade de Vida do idoso implica componentes determinantes 

de bem-estar na velhice: longevidade, saúde biológica, saúde mental, 

satisfação, controle cognitivo, competência social, produtividade, atividade, 

eficácia cognitiva, status social, renda, continuidade de papéis familiares, 

ocupacionais e continuidade de relações informais com amigos4. 

O envelhecimento é um processo pelo qual todos os indivíduos 

passarão, caracterizado por alterações biológicas, psicológicas e sociais, tendo 

como consequência a diminuição de massa muscular, o declínio de funções 



fisiológicas e neurológicas5. Sendo essas mudanças mais acentuadas quando 

o idoso teve e continua tendo uma vida sedentária, refletindo em dificuldade 

nas realizações de atividades físicas do seu cotidiano como, abrir e fechar 

objetos, carregar objetos, agachar, levantar e sentar.  

Segundo Fleck e Kraemer6 o treinamento de força é fundamental para 

reverter a sacorpenia (perda de massa magra) no idoso, promove um estilo de 

vida saudável, mais ativo e com qualidade de vida. Esse treinamento como um 

grande aliado é capaz de minimizar, prevenir e ou evitar vários dos declínios 

enfrentados por essa parte da população, auxiliando em uma vida sem 

limitações7. 

 Desse modo, o objetivo do presente estudo foi analisar a contribuição do 

treinamento de força na qualidade de vida relacionada à saúde de idosos 

durante o decréscimo da função muscular.  

         

Metodologia 

O estudo consiste em uma revisão de literatura, no qual o objetivo foi 

analisar a contribuição do treinamento de força na qualidade de vida 

relacionado a saúde do idoso durante o decréscimo da função muscular. Esta 

revisão foi conduzida por meio de informações obtidas na base de dados: 

MEDLINE, LILACS e PUBMED. Os artigos selecionados foram escritos em 

inglês e português. Palavras-chaves utilizadas: treinamento de força, idoso e 

qualidade de vida. Para tanto, buscou se padronizar, tanto a maneira como a 

revisão bibliográfica foi realizada, como a forma de apresentar seus resultados. 

Frente a necessidade de discussão sobre o tema foram inclusos 11 artigos, 

sendo 3 destes randomizados, dos 60 encontrados na literatura devido a sua 

especificidade do assunto. Critérios de inclusão: artigos publicados de 2006 a 

2016, que incluíssem treinamento de força com idosos de ambos os sexos. 

Critérios de exclusão: artigos que não investigaram o treinamento de força em 

idosos.   

 

 



Resultados 

Os estudos que atenderam os critérios de inclusão estão descritos na 

tabela a seguir. 

Resultado da busca de artigos relacionados ao treinamento de força na qualidade de vida do idoso 
durante o decréscimo da função muscular. 

AutorAno Objetivos Métodos Conclusão 

Moura et al, 
2012 

Avaliar os efeitos de 
programas de exercícios 
resistidos, de equilíbrio e 
alongamentos sobre a 
mobilidade funcional em 
idosos com baixa massa 
óssea. 

36 idosos, ambos os sexos, 60 
anos ou mais, com osteopenia e 
ou osteoporose. G1 
(fortalecimento muscular e 
mobilidade funcional) e G2 
(alongamento muscular, 
mobilidade articular, e 
orientações sobre osteoporose), 
anamnese, exame físico (PA, 
FC e Respiratória) e IMC. Teste 
de sentar e levantar com 5 
repetições, caminhada de 6 
metros, e de alcance funcional. 
30 sessões, 2 x por semana 
durante 50 minutos. G1 10 min. 
de aquecimento, 30 min. de TF 
ou equilíbrio e coordenação e 10 
min. recuperação. G2 
alongamentos ativos de cadeia 
posterior, movimentos de 
mobilidade articular. 

Os resultados permitem concluir que os 
exercícios físicos de fortalecimento 
muscular, de equilíbrio e alongamentos 
são capazes de trazer benefícios para as 
idosas com baixa massa óssea, através 
de melhora na sua mobilidade funcional. 

Queiroz et al, 
2012  

 

Analisar os efeitos de um 
programa de treinamento 
com peso sobre a força 
muscular e a 
autopercepção de saúde 
em idosas na cidade de 
Jequié, Bahia, Brasil.  

 

17 idosas, 61 a 82 anos. Teste 
de autopercepção de saúde 
Protocolo de treino: 5 exercícios 
(leg press, cadeira extensora, 
supino reto, flexão de cotovelo e 
extensão de cotovelo) durante 
30min. 2 series de 10 
repetições, 1 min. de intervalo 
2x por semanas, durante 8 
semanas. Método utilizado foi o 
ondulatório, para avaliação de 
força máxima usou-se o teste de 
repetição máxima de 1RM.  

Conclui-se que o método TF aplicado 
proporcionou mudanças importantes nos 
níveis de força muscular, houve também 
mudanças na proporção de idosas no que 
se refere à autopercepção de saúde 
positiva, no entanto não foi observado 
diferenças estatísticas.  

 

Mariano et al, 
2013 

Verificar o impacto do 
TF, sua relação com a 
QV, considerando a 
capacidade funcional, 
limitações físicas, dor, 
estado geral de saúde, 
vitalidade e variáveis de 
relação social em idosas 
institucionalizadas. 

36 idosas, 20 no grupo 
treinamento e 16 no grupo 
sedentário, recrutadas 
aleatoriamente de janeiro a 
junho de 2011, sem 
contraindicação para exercícios 
de força, mínimo seis meses de 
inatividade física com pesos. 
Para testes de força utilizou-se o 
dinamômetro. Coletou se força 
de extensores de joelho, 
extensores da coluna lombar, 
abdutores de ombros e flexores 
de cotovelo. Foi aplicado o teste 
de qualidade de vida SF36. 

Foi possível concluir que as alterações 
inerentes ao processo de envelhecimento, 
como a sarcopenia e a dinapenia, são 
minimizadas por meio da prática de 
exercício físico, sendo os exercícios de 
forças fundamentais na prevenção e no 
combate à evolução de doenças crônico-
degenerativas não transmissíveis. O TF 
proposto na pesquisa melhorou a força 
muscular assim como a QV das idosas, 
nos domínios capacidade funcional, 
estado geral de saúde, vitalidade e saúde 
mental. 



Autor/Ano Objetivos  Métodos  Conclusão  

Balsamo et al, 
2013 

Verificar 
comparativamente a 
DMO de mulheres 
praticante de TF, 
praticante de 
hidroginástica e 
mulheres não treinadas, 
todas nos pós 
menopausa. 

95 idosas, grupos: TF; 
Hidroginástica; Controle Não 
Treinadas. Todas na 
menopausa há 1 ano. Faziam 
terapia de reposição hormonal 
(estrogênio), o grupo de Força e 
Hidro já praticavam exercício 
físico a um ano, o grupo 
Controle não praticavam 
atividade física a 6 meses. 
Grupo FT 60 minutos, 3x por 
semana, 1 série de 10 a 15 rep. 
(leg press, extensão e flexão de 
joelhos, supino sentado, 
remada, voador dorsal, bíceps e 
core). Grupo Hidro 3x por 
semana uma hora de sessão, 
FC de 60% a 80% da máxima, 
exercícios de grande 
grupamento muscular. 
Avaliação: IMC, teste de DMO 
(corpo inteiro, coluna lombar L2-
L4, colo femoral, quadril total e 
antebraço) usou-se 
absorciometria com raio-X de 
dupla energia. 

Os achados fornecem novas evidencias 
de que a hidroginástica assim como o TF 
pode ser uma estratégia não 
farmacológica para a prevenção de perda 
de DMO em mulheres menopausadas. 

Roma et al, 2013  
 

Comparar os efeitos da 
aptidão física (força 
muscular, equilíbrio e 
flexibilidade) e 
funcionalidade de idosos 
em dois programas 
supervisionados: 
resistido e aeróbia.  
 

Ensaio clínico randomizado, 96 
randomizados, GR 46 e GA 50, 
GR 20 completaram o estudo e 
GA 12 completaram o estudo. 
Por 12 meses, de 60 a 86 anos, 
sem contraindicações para 
atividade física, sedentários a 6 
meses, não apresentando 
doenças crônicas e não serem 
hipertensos não controlados. 
Avaliação funcional pelo SPPB 
(teste de Guralnik), teste banco 
de Wells, teste de caminhada de 
6 minutos. GR treinos de uma 
hora, 2x por semana. Cargas 
aumentadas progressivamente 
de acordo com as rep. 12, 10 e 
8, exercícios chest press, 
remada, leg press, panturrilhas, 
abdominais e lombares. GA 
realizou a caminhada em pista 
própria para o mesmo, 2x por 
semana durante 30 minutos, FC 
aferida a cada 5 min., mantendo 
entre 60 e 70% da FC máxima 
(220-idade).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifica-se que tanto o TR quanto o TA 
são eficazes para a melhora da aptidão 
física e da funcionalidade, na amostra 
estudada o GR apresentou melhora na 
flexibilidade, no equilíbrio estático, no S/L 
da cadeira e na pontuação total do SPPB. 
Já o GA apresentou melhora na 
velocidade de marcha, equilíbrio estático 
e pontuação total do SPPB.  
 



Autor/Ano  Objetivo  Método  Conclusão   

Melo et al, 2014  
 

Investigar se diferentes 
intervenções com 
exercícios físicos seriam 
capazes de reduzir os 
sintomas depressivos e 
produzir resultados 
distintos na melhoria da 
QV em idosos 
diagnosticados com DM 
leve e moderada.  
 

52 idosos, acima de 60 anos, 
foram divididos: GE (31) e GC 
(21), avaliados antes e após os 
3 meses de intervenção. Foram 
randomizados em 3 grupos: TA 
(n=9), TF (n-6), BI (n=16), GC 
(n=21). Continuaram com suas 
mediações e acompanhamento 
clínico de DM. Fizeram 
eletrocardiograma de repouso e 
esforço, foi aplicado a Escala de 
Depressão de Beck, Escala de 
Depressão de Hamilton, 
questionário de QV SF-36 e 
teste de força de membros 
inferiores através do Teste de 
Levantar e Sentar. Atenderam a 
frequência de duas vezes por 
semana sem exceder o limite de 
duas ausências por mês. 
Protocolo de TA: bicicleta 
estacionária ou caminhada na 
esteira por 30 minutos, 5 
minutos de aquecimento e 5 
minutos de recuperação.  
 

Concluiu-se que os exercícios físicos 
aeróbio e de força de intensidade 
moderada podem promover resultados 
significantes nos sintomas de DM e QV 
em idosos depressivos. Os resultados 
mostraram-se mais significantes em 
domínios físicos e também no aspecto 
social da QV dos idosos.  
 

Aguiar et al, 
2014 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliar a influência e 
eficiência de um 
programa de TR nos 
parâmetros de 
composição corporal, 
força e resistência de 
força, no teste de 1 RM 
no supino e no 
agachamento com peso 
corporal. 

 

 

                           

4 homens e 4 mulheres, 62 a 79 
anos, inativos, sem uso de 
ergogênicos, suplementos e 
fármacos. Sem lesões 
osteoarticulares, PA sem 
alterações. Testes 
antropométricos, IMC e 7 dobras 
de Jackson e Pollock(1980), 
teste de carga máxima no 
supino reto protocolo Brown e 
Weir (2001), agachamento peso 
corporal durante 1 minuto ou até 
a falha. 3 x por semana, por 2 
meses, total de 24 sessões. 3 
séries de 8 a 12 rpm, descanso 
1 min. Cargas ajustadas 
semanalmente 2 a 5%.           

O programa de treinamento proposto 
mostrou-se eficiente nos parâmetros 
analisados e avaliados, tanto na 
resistência de força, como na força 
dinâmica máxima. Os valores notados na 
população estudada apontam que este 
método de treinamento pode ser utilizado 
como estratégia e opção para prevenção 
da sarcopenia e melhora da qualidade de 
vida e autonomia, proporcionando 
benefícios a saúde dos praticantes. 

Arruda et al, 
2014 

Avaliar os efeitos do 
treinamento físico 
isométrico resistido na 
população geriátrica por 
meio do questionário de 
qualidade de vida SF-36, 
teste funcional de 
levantar e sentar tendo 
por objetivo avaliar força 
dos membros inferiores 
utilizando para esse 
treinamento a resposta 
visual pressórica e em 
um dos dois grupos 
distintos também visual. 

22 idosos, ambos os sexos, 65 a 
75 anos, divididos em grupo 
com resposta visual pressórica e 
sem resposta visual pressórica 
de forma randomizada. Critérios 
para participação: idosos 
capazes de deambular sem 
auxilio, sem processos 
inflamatórios 
musculoesquelético, inativos. 
Teste FS-36, aferição da força 
flexora e extensora mensurada 
através do TEM. Um grupo 
recebeu resposta visual através 
da observação do manômetro e 
outro somente estimulo verbal. 
2x por semana, por 1 mês para 
fortalecimento do grupamento 
extensor e flexor de joelhos, 3 
séries de 10 rep., por 5 seg. em 
contração isométrica. 

Os resultados demonstraram que o 
treinamento com força máxima de 
resistência mantida, aplicada em baixa 
velocidade foram suficientes para produzir 
ganho de força muscular nos grupos, 
melhora no desempenho funcional e na 
QV. Houve correlação extremamente 
válida para a força em flexão, onde 
apesar de um ganho menor em 
detrimento a extensão estabeleceu-se 
correlação com o ganho funcional. 



Autor/Ano Objetivos  Métodos  Conclusão  

Santos et al, 
2014 

Verificar os efeitos de 
um protocolo de TR 
ondulatório nos ganhos 
de força máxima em 
idosos diabéticos do tipo 
2.  

48 idosos, diabéticos tipo 2, uso 
de hipoglicemiantes, não 
dependentes de insulina, 60 a 
85 anos. Grupos: Idosos 
Diabéticos Não Treinados, 
sendo 13 homens, Idosos 
Diabéticos Treinados, sendo 24 
mulheres. Inativos a 6 meses. 
Avaliações: IMC, teste de 
glicemia, teste de força máxima. 
Protocolo de treinamento: 50 
min., 3x por semana, total 16 
semanas. Periodização baseada 
nas recomendações do TF 
progressivo, para adultos 
iniciantes e indivíduos diabéticos 
do tipo 2. O protocolo: semana 
de sobrecarga moderada 70% 
de 1 RM, 8 rep., semana de 
sobrecarga leve 50% 1 RM 12 
rep. Exercícios: extensão de 
joelhos, flexão de joelhos, 
supino reto, remada sentada, 
bíceps e tríceps pulley. 

Levando em consideração o curto período 
de intervenção e as limitações dos 
indivíduos, concluiu-se que o protocolo de 
TF Ondulatório mostrou-se eficiente no 
aumento de força máxima dos idosos 
diabéticos tipo 2. 

Cabral et al, 
2014 

Avaliar os efeitos do TR 
com intensidade 
progressiva sobre 
autonomia funcional e 
composição corporal de 
mulheres com idade 
avançada. 

13 mulheres, acima de 50 anos. 
Sedentárias a 6 meses, sem 
problema músculo esqueléticos. 
Utilizou-se o protocolo GDLAM 
para avaliação da autonomia 
funcional. Para as medidas de 
massa corporal: IMC, protocolo 
de 3 dobras cutâneas para 
mulheres, força muscular o teste 
de 10 rpm (ACSM). Programa 
linear de TR, 3 ciclos mensais 
(teste de 10RM à 65%, 70%, 
75%), durante 3 meses, 3x por 
semana, 60 min. cada aula. 

O TR apresentou efeitos positivos, 
melhorando a capacidade funcional das 
idosas nos testes de autonomia funcional 
do IG (GDLAM), com exceção do teste 
LPDV, ocorreu também redução do 
percentual de gordura e RCQ, portanto o 
programa foi efetivo para variáveis de 
composição corporal e autonomia 
funcional do grupo. 

 Neves et al, 
2014 

Verificar o efeito do 
treinamento funcional na 
composição corporal de 
mulheres na pós-
menopausa. 

Ensaio clínico da CELAPAM no 
FCT_UNESP. 38 mulheres na 
pós-menopausa, sem atividade 
física a 6 meses, sem 
comprometimentos motores, 
cognitivos, doença crônica 
degenerativa e lesão 
musculoesquelética. Divididos 
em GT (21) e GC (17). Protocolo 
GT: 8 semanas, 3x por semana, 
90 min. Passar 3x por 11 
estações, pausa 30 segs. entre 
cada estação, seguido por 
caminhada de 15 a 30 min. 
Utilizou-se ER, deslocamentos e 
elásticos e Escala de Borg. O 
GC não realizou atividade física 
sistematizada. Avaliações: 
DEXA modelo DPX-MD. 

Foi possível concluir que o treinamento 
funcional com bases no TR com formato 
de circuito, proporcionou melhoras na 
composição corporal de mulheres na pós-
menopausa, diminuindo a gordura 
corporal total e do tronco. 

BI=baixa intensidade; DMO=densidade mineral óssea; ER=exercício resistido; FC=frequência cardíaca; GA=grupo aeróbico; 

GC=grupo controle; GDLAM=grupo de desenvolvimento latino-americano para maturidade; GE=grupo exercício; GR=grupo 

resistido; GT=grupo treino; IG=índice gdlam; IMC=índice de massa corporal (kg/m²); LPDV=levantar-se da posição decúbito 



ventral; OMS=organização mundial da saúde; PA=pressão arterial; QV=qualidade de vida; RCQ=relação cintura-quadril; 

RM=repetições máximas; TA=treinamento aeróbico; TF=treinamento de força; TR=treinamento resistido;  

 

Discussão 

 

Moura et al8. concluiu que o fortalecimento muscular foi capaz de promover 

benefícios para as idosas com baixa massa óssea, através da melhora na mobilidade 

funcional. Assim como, Balsamo et al11 também concluiu que o treinamento de força 

pode ser uma estratégia de prevenção de perda de densidade mineral óssea em 

mulheres menopausadas. 

Queiroz et al9 e Santos et al concluíram que o protocolo de treinamento de 

força ondulatório proporcionou mudanças importantes nos níveis de força muscular de 

idosos de ambos os sexos, alguns com diabetes tipo2 outros não, resultando também 

a uma maior autopercepção de saúde positiva. 

Mariano et al10 concluiu que os exercícios de força são fundamentais na 

prevenção da sarcopenia e dinapenia, combatendo à evolução de doenças crônico-

degenerativas não transmissíveis, melhorando a força muscular assim como a QV das 

idosas. Corroborando com os achados de Mariano et al10, Aguiar et al14 aponta que o 

treinamento de força pode ser utilizado como estratégia e opção para prevenção da 

sarcopenia e melhora da QV e autonomia dos praticantes. 

Roma et al12 concluíram que o treinamento resistido melhora a aptidão física e 

funcionalidade, apresentando melhora na flexibilidade e no equilíbrio estático dos 

idosos. E Arruda et al15 também concluiu que o treinamento com força máxima de 

resistência mantida, aplicada em baixa velocidade foram suficientes para produzir 

ganho de força muscular nos grupos, melhorando desempenho funcional e QV.   

Com relação ao treinamento de força moderado Melo et al13 também concluiu 

que os exercícios de força com intensidade moderada podem promover resultados 

significativos nos sintomas de depressão mental leve e moderada e QV em idosos 

depressivos, sendo os resultados mais significantes em domínios físicos e aspecto 

social da QV dos idosos. 

Cabral et al17 e Neves et al18 concluíram que o treinamento resistido 

proporcionou redução de gordura corporal total, melhorando também a capacidade 

funcional das idosas. 

 

Conclusão 



As alterações e modificações fisiológicas, biológicas, anatômicas e 

socioculturais, influenciam diretamente na qualidade de vida relacionado à saúde da 

pessoa que envelhece. 

Estudos tem confirmado a eficiência da prática do Treinamento Força na saúde 

dos idosos, gerando inúmeros benefícios, surgindo como instrumento importante para 

minimizar, prevenir e tratar diversas alterações, doenças e limitações, que ocorrem no 

organismo que envelhece. Concluindo que o Treinamento de Força contribui para 

manter e até mesmo aumentar os níveis de força e flexibilidade do idoso, valências 

fundamentais para melhoria de equilíbrio e estabilidade o qual influenciam de forma 

direta nas AVDs do idoso. Sendo, portanto um impacto positivo visto tanto em 

aspectos emocionais, quanto físicos e funcionais. 
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