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Resumo  
Introdução: O mundo do trabalho passou por transformações importantes, em que o envelhecimento 
é um processo natural aos seres humanos no que acontece em suas perdas funcionais e que agrava 
sua coordenação motora e qualidade de vida do idoso. Objetivo: Analisar e discutir a importância do 
treinamento resistido para o equilíbrio do idoso. Metodologia: Revisão integrativa da literatura no 
periódico de 2010 a 2016. Resultados: O exercício resistido pode melhora a qualidade de vida e 
equilíbrio do idoso. Conclusão: Os estudos possuem em comum o entendimento de que as 
transformações ocorridas no mundo do trabalho de modo geral o idoso é o público de maior interesse 
por parte dos estudiosos. O treinamento resistido mostrou-se eficaz na redução das instabilidades 
posturais e diminuição do risco de quedas.  

Palavras-chave: Idoso, Treinamento Resistido, Equilíbrio.  
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Abstract 
Introduction: The world of work has undergone important transformations, in which aging is a natural 
process for human beings in what happens in their functional losses, which aggravates their motor 
coordination and quality of life of the elderly. Objective: To analyze and discuss the importance of 
resistance training for the elderly. Methodology: An integrative review of the literature was carried out in 
the period from 2010 to 2016. Results: Resistance exercise can improve the quality of life and balance 
of the elderly. Final considerations: The studies have in common the understanding that the 
transformations occurring in the world of work in general the elderly is the public of greater interest on 
the part of the students, the resistance training proved effective in reducing the postural instability and 
decrease of the Risk of falls. 
 
Keywords: Aged, Resistive Training, Balance. 
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Introdução 

Falar sobre a importância do treinamento resistido para o equilíbrio do idoso 

nos dias atuais requer o entendimento, a priori, do contexto da globalização que 

caracteriza o envelhecimento inerente a todo ser vivo. Uma vez que esse processo é 

influenciado tanto pela qualidade de vida ou pelos fatores genéticos, vão ocasionando 

alterações fisiológicas, sociais e psicológicas. O seja, requer o entendimento de como 

o exercício pode contribuir para a melhoria na qualidade de vida do idoso1,2,3. 

A população de idosos no Brasil está a cada dia aumentando em proporção 

considerável e o país passa por mudanças demográficas, em que atribuí à diminuição 

da taxa de natalidade e ao aumento da expectativa de vida. Nas últimas décadas, a 

população idosa passou de 4% para 9% no Brasil, o que representa um acréscimo 

considerável de 15 milhões. Há uma avaliação aproximada de que a população 

brasileira no ano de 2025 será de aproximadamente 14% de pessoas idosas3,4,5. 

O envelhecer traz ao indivíduo comprometimentos estruturais e funcionais, tais 

como atrofia muscular, vulnerabilidade funcional, descalcificação óssea, aumento da 

espessura da parede de vasos, alterações do nível de gordura no corpo na sua 

totalidade e uma redução da capacidade coordenativa, estas são algumas das 

alterações morfológica e fisiológica gerada durante o processo de envelhecimento. A 

população idosa tem sido investigada desde a década de 1940, com crescente 

interesse, dando a importância que a sustentação da mobilidade representa para esse 

grupo de indivíduos, em termos de autonomia e qualidade de vida6,7,8. 

Observa-se que as alterações no equilíbrio corporal do idoso estão entre as 

reclamações mais comuns da população em que constituem um problema médico de 

grande importância em que pessoas adultas tem uma perca de cerca de 8 a 10 cm na 

sua flexibilidade na região lombar e no quadril6,9,10. 

De acordo com Ministério da Saúde do Brasil, a dedicação relacionada à saúde 

do idoso é uma ação que o Governo Federal busca promover, um estilo de vida para 

autonomia funcional, sustentar sua independência e melhora da qualidade de vida 

através da atividade física. Em função dessa limitação, sabe-se que a prática regular 

de exercício físico consiste de uma forma geral na melhora do equilíbrio de idosos, 

essa ação preventiva que o exercício produz tem importante implicação no que diz 

respeito à saúde do idoso3,8,11. 
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O American College of Sports Medicine (ACSM) aponta os benefícios 

atividades físicas numa estratégia para promoção da saúde que se recomenda, pelos 

benefícios do sistema locomotor e cardiovascular, e também na prevenção de 

doenças como Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial e Osteoporose12,14. 

Existem na literatura estudos que comprovam os benefícios do treinamento 

resistido na marcha e no equilíbrio do idoso, considerando a ausência de estudos que 

compare essas diferentes formas de aplicar esse treinamento13,16. 

O treinamento resistido tem sido amplamente recomendado para a manutenção 

física nos idosos, um programa de atividades físicas é de suma importância para a 

melhora do quadro motor dessa população, com papel fundamental na diminuição das 

quedas e suas complicações13. Seguindo a mesma linha, Fernandes, avaliou em seus 

estudos que os benefícios do exercício em relação espaço-temporais do equilíbrio 

podem ser alterados pela prática de um programa de exercícios, essas alterações 

repercutem positivamente sobre a mobilidade funcional dos idosos8,10,15. 

Além de ser o problema mais frequente que acontece com os idosos no seu 

convívio doméstico, estimativa de que 30% dos idosos já sofreram uma queda durante 

o ano, quando acontece essa queda ela e grave, com possível risco de morte. As 

possíveis quedas são variadas inerentes no que se diz respeito ao próprio idoso, como 

problemas visuais ou auditivas e também da própria idade, fatores externos como na 

sua residência. A influência da queda se dá desde lesões ou fraturas que poderá levar 

a possível morte9,11,15. 

Um interessante e eficiente meio para prevenção de quedas em idosos, seria 

implantação de um programa de treinamento resistido regular, que proporcionaria um 

aumento da massa muscular magra, com a melhoria da força, equilíbrio e 

coordenação motora, portanto a diminuição do risco de quedas2,5. 

De acordo com todas as citações citada acima, é possível verificar que os 

idosos são altamente adaptáveis ao treinamento resistido, esse fator é muito positivo 

para se contrapor ao efeito deletério que acompanha a idade. A literatura atualmente 

apresenta um grande discurso em relação aos programas de fortalecimento muscular 

propostos para população idosa, indicando uma versatilidade no volume, intensidade 

e duração dos treinamentos de força muscular proposto1-16. 
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Materiais e métodos  

 

Trata-se de um estudo com análise da produção científica acerca da 

importância do treinamento resistido no equilíbrio do idoso e foi elaborado utilizando 

como referencial teórico o banco de dados informatizado do Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME), Literatura da América 

Latina e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google Acadêmico. 

A seleção da produção científica foi feita por meio do cruzamento dos 

descritores: Treinamento Resistido, Equilíbrio e idoso. Como critérios para inclusão 

optou-se por averiguar publicações produzidas na língua portuguesa e no Brasil entre 

os anos de (2010 a 2016), cujos temas abordam a importância do treinamento 

resistido no equilíbrio do idoso englobando a coletividade desse trabalho para o 

fortalecimento.  

A opção de iniciar a pesquisa a partir de 2010 se deve pela expansão da 

problemática onde é possível perceber um declínio não linear no equilíbrio, força 

muscular e na marcha com o envelhecimento, o que justifica a necessidade de se 

preservar os fatores que contribui para uma maior independência funcional a partir 

desse período. 

Os resultados foram feitos a partir da análise criteriosa dos periódicos 

escolhidos. Foram analisadas as tendências gerais no material coletado sobre a 

importância do treinamento resistido no equilíbrio do idoso e considerações mais 

específicas relativas a alguns espaços pesquisados. Cada artigo foi lido, identificando 

as questões sobre esse treinamento para melhorar o equilíbrio, categorizado e 

analisado. 

Concluída a busca com os descritores supracitados, teve um acumulo de 25 

(vinte e cinco) publicações, realizou a leitura de todo o material acumulado objetivando 

na escolha das publicações para a fomentação da pesquisa. Foram selecionados 16 

(dezesseis), artigos para a construção da discussão teórica por apresentar resultados 

mais relevantes, 9 (nove) foram destacados na análise e discussão em razão de não 

tratarem especificamente do tema em estudo. 
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Resultados 

 

Como resultados da investigação da produção científica, foram selecionados 

dezesseis trabalhos englobando os escritores escolhidos e o período de tempo 

delimitado. Os trabalhos estudados possuem como ponto de convergência as 

transformações ocorridas no mundo, a partir da reestruturação no treinamento 

resistido e do ideário que ampliaram as bases na área da saúde pública no Brasil 

voltado para o idoso. 

O quadro 1 mostra a relação dos trabalhos utilizados na elaboração deste estudo. 

AUTOR 

 

OBJETIVO RESULTADOS 

SOUZA et al. 2016 Avaliar o equilíbrio e a 

qualidade de vida de 

idosos submetidos a um 

treinamento 

multissensorial, 

supervisionado. 

Estudo mostrou que a 

prática de um 

treinamento 

multissensorial 

proporciona benefícios 

em curto prazo, com 

ganhos de equilíbrios e 

qualidade de vida de 

idosos, sendo uma 

importante estratégia de 

promoção de saúde para 

esta população. 

COSTA et al. 2015 

 

Investigar os efeitos do 
exercício resistido nas 
alterações funcionais da 
senescência. 

 

Exercícios resistidos são 
muito uteis para 
população idosa, 
promovem um aumento 
nas variáveis fisiológicas 
relacionadas ao sistema 
locomotor e 
cardiorrespiratório, 
podendo retardar os 
efeitos deletérios do 
envelhecimento. 
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ARRUDA et al. 2014 Avaliar os efeitos do 
treinamento de força 
resistido isométrico, com 
ou sem resposta visual, 
sobre a força e função de 
idosos. 

Melhora na qualidade de 
vida, força e capacidade 
funcional. 

 

CABRAL et al. 2014 Avaliar os efeitos de um 
programa de treinamento 
resistido sobre a 
autonomia funcional e 
composição corporal de 
mulheres com idade 
avançada. 

O treinamento resistido 
mostrou efeitos positivos 
para capacidade 
funcional e composição 
corporal das mulheres 
com idade avançada. 

BERTOLDI et al. 2013 Avaliar o efeito do 
fortalecimento muscular 
no equilíbrio, mobilidade 
e na qualidade de vida 
(QD) com indivíduos com 
doenças de Parkinson 
(DP), e verificar a 
correlação entre o 
fortalecimento muscular 
e qualidade de vida.  

O fortalecimento 
muscular foi eficaz na 
melhora no equilíbrio e 
na qualidade de vida de 
indivíduos com doença 
de Parkinson. 

HELRIGLE et al. 2013 Comparar a influência da 
prática de diferentes 
modalidades de 
treinamento físico e do 
hábito de caminhar sobre 
o equilíbrio funcional de 
idosos residentes em 
jataí, Goiás.   

Tanto o hábito de 
caminhar quanto a 
prática regular da 
caminhada, da 
musculação e da 
hidroginástica por mais 
de seis meses, 
aumentam o equilíbrio 
funcional dos idosos.  

ROMA et al. 2013 Comparar os efeitos da 
atividade física resistida 
aeróbia sobre a aptidão 
física e funcionalidade de 
idosos em dois 
programas de atividade 
supervisionados: 
exercício resistido e 
caminhada.  

Ambos os grupos 
apresentaram melhora 
na aptidão física. Não 
houve diferença estática 
quando comparados os 
grupos em relação ao 
Short Physical 
Performance Battery, à 
flexibilidade e à 
caminhada de 6 minutos 
na amostra estudada. 

ALBINO et al. 2012 Este estudo se propõe a 
verificar a influência do 
treinamento de força 
muscular e de 
flexibilidade articular 
sobre o equilíbrio 
corporal em idosas. 

Constatou-se que os 
dois treinamentos 
produziram melhoras 
nos índices de equilíbrio 
corporal em idosas, o 
que provavelmente 
poderá influenciar na 
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redução da incidência de 
quedas e da perda da 
independência física, 
assim como na obtenção 
de melhor qualidade de 
vida. 

FERNANDES et al. 2012 

 

Verificar os efeitos de um 
programa de exercício 
físico na marcha e na 
mobilidade funcional de 
idosos. 

O programa de exercício 
físico direcionados para 
prevenção de quedas 
melhorou o desempenho 
funcional de idosos e 
alterou positivamente as 
variáveis da marcha. 

LOCKS et al. 2012 Verificar os efeitos da 
associação do 
treinamento aeróbio e 
resistido nas respostas 
cardiovasculares de 
idosos. 

A associação do 
treinamento aeróbio e 
resistido, em apenas 
quatro semanas, 
promoveu adaptações 
cardiovasculares 
eficientes na redução da 
PA sistólica e diastólica. 
Após 12 semanas, houve 
aumento da resistência à 
caminhada submáxima e 
recuperação dos valores 
em repouso da FC. 
Mesmo com o 
destreinamento, todos os 
resultados, exceto a FC, 
foram mantidos.  

MOURA et al. 2012 Avaliar os efeitos de 
programas de exercícios 
resistidos, de equilíbrio e 
de alongamentos sobre a 
mobilidade funcional em 
idosas com baixa massa 
óssea. 

Foram encontradas 
melhoras em ambos os 
grupos estudados e que 
os exercícios físicos 
propostos são capazes 
de trazer benefícios para 
idosas com baixa massa 
óssea, através de 
melhora na sua 
mobilidade funcional. 

BRANDALIZE et al. 2011 

 

 

 

Verificar os efeitos dos 
diferentes tipos de 
atividade física na 
performance funcional 
da marcha em idosos 
saudáveis. 

 

 

Os resultados confirmam 
que o treinamento de 
força, treinamento 
funcional e os exercícios 
de alongamento têm 
efeitos positivos em 
diferentes parâmetros da 
marcha.  
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GOMES et al. 2011 Avaliar o efeito do 
exercício resistido e/ ou 
alongamento e 
destreinamento no 
equilíbrio de idosos. 

A associação do 
exercício resistido com 
alongamento (ERA) 
demonstrou ser mais 
eficaz para o equilíbrio 
funcional relacionado ao 
ambiente (EEB) do que 
exercício resistido 
isolado em idosos. 
Porém, somente o 
equilíbrio durante a 
marcha (IMD) foi mantido 
pelo ERA após o 
destreinamento. 

GONZAGA et al. 2011 Comparar os efeitos de 
diferentes tipos de 
exercício nos parâmetros 
cinemáticos do andar de 
idosas, considerando as 
características 
antropométricas, a 
capacidade funcional e o 
nível de atividade física. 

Revelaram que o nível 
de atividade física do 
grupo Controle foi 
diferente dos demais 
grupos que praticam 
atividades físicas. Em 
relação à capacidade 
funcional, apenas o 
componente força 
apresentou diferenças 
entre os grupos, 
indicando que o grupo 
Controle difere do grupo 
musculação. Quanto às 
variáveis do andar, o 
grupo Controle foi 
estatisticamente 
diferente apenas do 
grupo dança, tanto no 
comprimento do passo 
como no comprimento da 
passada. Pode-se 
concluir que a 
capacidade funcional e 
os parâmetros do andar 
dos idosos ativos e 
sedentários apresentam 
poucas diferenças. 

ARAÚJO et al. 2010 Analisar os estudos que 
correlacionaram o treino 
resistido (TR) isolado, o 
equilíbrio e a função do 
idoso saudáveis. 

TR isolado mostrou ser 
relevante para a função 
dos idosos (90% dos 
estudos) devido 
sobretudo ao ganho de 
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força e mobilidade. 
Exercício de baixa e 
moderada intensidade 
tiveram melhores 
resultados sobre a 
função de idosas, frágeis 
e sedentários. Em 
relação ao equilíbrio, 
apesar da inconsistência 
dos dados, o TR parecer 
exercer efeitos positivos, 
sobretudo devido a 
fatores 
neuromusculares. 

PADOIN et al. 2010 Avaliar o risco de quedas 
em idosas que praticam 
atividades físicas e 
idosas sedentárias. 

As idosas sedentárias 
apresentaram menor 
mobilidade funcional, 
maiores déficits no 
equilíbrio e alterações na 
marcha quando 
comparadas a idosas 
que praticavam exercício 
físico regularmente. 
Dessa forma, 
concluímos que a prática 
de exercício físico 
contribuiu para redução 
do risco de quedas no 
grupo estudado.   

Discussão       

 Existe atualmente uma grande preocupação progressiva para a melhora da 

qualidade de vida do idoso e também em termos da consequência da inatividade pode 

causar no equilíbrio dessa população. Com a prática do treinamento resistido regular 

está ligado a redução de quedas e de certos tipos de doenças, como do coração, 

acidente vascular cerebral. Também intervém de forma positiva na redução da 

pressão arterial e ajuda na prevenção da osteoporose. 

 O treinamento resistido auxilia ou interage de forma positiva com uma boa 

estratégia alimentar, uma melhora nas variáveis fisiológicas relacionada ao sistema 

locomotor e cardiorrespiratório, tais como a força, condicionamento físico e equilíbrio, 

conseguindo adiar os efeitos deletérios do envelhecimento e prevenir o aparecimento 

precoce das doenças crônicas – degenerativas pertinentes na população idosa7,9,13. 
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 Padoin e colaboradores14 demonstrou em seus estudos que a pessoa que não 

prática atividade física não apresenta apenas um risco de desenvolver doenças 

crônicas, mas também um custo econômico para a própria pessoa e a sociedade, 

sendo associado mais as mulheres, idosos, e pessoas de baixo nível socioeconômico. 

 Várias perspectivas precisam ser analisadas para prescrever um programa de 

treinamento resistido para idoso. O estudo de Gomes e colaboradores9 e o de 

Gonzaga e colaboradores10 evidenciaram que o treinamento resistido pode resultar 

em melhoria na prevenção de quedas em idosos, contudo, é importante a orientação 

de um profissional capacitado. 

 Antes de começar um programa de treinamento resistido o idoso se faz 

necessário passar por um cardiologista ou clínico geral, logo após do 

encaminhamento do seu médico. Desta maneira, se procura certificar de possíveis 

sintomas de risco, que serão avaliados todo mês durante o trimestre. Foi observado 

no estudo Locks e colaboradores12 respeitando todas às contraindicações os idosos 

podem e devem treinar em intensidades de moderadas para leves, sempre com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida e suas funções fisiológicas. Se possíveis 

esses programas de treinamento deverá ser de 3x por semana no mínimo, evitando 

intervalos exagerados entre os treinos. 

 O estudo de Gomes e colaboradores9, o de Roma e colaboradores15 e o de 

Souza e colaboradores16 demonstrou a importância da prescrição e do 

acompanhamento do treinamento resistido deve ser feito por um profissional 

qualificado e atualizado ao tema, em que essa população e enquadrada no grupo de 

risco, problemas cardíacos, hipertensos, diabéticos. No momento não foi apresentado 

o melhor treino ou aquele que traz mais benefícios, as recomendações e sempre 

priorizar exercícios de cadeia fechada que minimiza o risco de quedas, como bicicleta 

ergométrica, exercício aeróbio de moderado para leve, agachamento livre sentar e 

levantar no banco. 

 Conclusão 

 Os artigos que foram utilizados se observou que a grande maioria 

apresentava melhoria com resultados amplos, mostrando que o exercício resistido 

proporcionou melhorias no equilíbrio do idoso. 



13 
 

 E de acordo entre os autores que a prática do treinamento resistido para o 

idoso, trás e garante a essa população benefícios e uma melhora na qualidade de 

vida no seu equilíbrio, diminuindo alterações proveniente do envelhecimento. 

As dificuldades que os professores de educação física, precisa ser observado 

como uma forma de incentiva-los para novas abordagens técnicas e investimento 

teórico, para possibilitar e transformar essas oportunidades numa grande experiência 

no seu currículo profissional. 

Com todas essas dificuldades que esses profissionais encontram para se 

trabalhar com o idoso, toda a sociedade e órgãos do governo poderia ajudar na busca 

de uma forma de melhora a qualidade de vida da população idosa, para que esses 

limites não possa ser obstáculos. 

Há necessidade de melhorar a qualificação dos profissionais de educação física 

desde a faculdade, sair com uma bagagem maior das universidades para se trabalhar 

com a população idosa que tanto precisa, para que se tenha no mínimo uma qualidade 

de vida melhor. 

Esse tema, pela sua importância para toda sociedade e devido à gravidade que 

é, deve ser continuamente estudado, buscando sempre no treinamento resistido criar 

meios que possam melhorar o equilíbrio do idoso, uma vez que o modelo atual não 

cumpre com seu papel a legislação brasileira e quem perde é a coletividade que 

convive com altos índices de envelhecimento precoce. 
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