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RESUMO 

Introdução: O conceito qualidade de vida (QV) é multidimensional e relaciona-se 

diretamente com o bem-estar pessoal. Sendo a funcionalidade física e a autonomia alguns dos 

aspectos relacionados a QV, o exercício físico se mostra como um aliado forte para sua 

melhoria. Objetivo: Descrever os efeitos do treinamento de força e do treinamento funcional 

sobre a QV. Método: Este estudo foi desenvolvido a partir da análise de 25 artigos 

randomizados e livros, sendo 15 ensaios clínicos, que discutem treinamento de força, 

treinamento funcional, capacidade funcional e qualidade de vida. A busca pelos artigos foi 

feita nas bases de dados Google Acadêmico, Pubmed, Scielo e Lilacs, utilizando os termos 

qualidade de vida, capacidades funcionais, treinamento funcional, functional training, 

treinamento de força, treinamento de resistência e resistance training. O levantamento dos 

dados foi realizado no período de junho a agosto de 2016. Conclusão: As intervenções 

desenvolvidas nos métodos experimentais dos dois tipos de treinamentos apresentaram 

resultados significativos e respondem melhor às questões relacionadas nas capacidades 

funcionais, um dos mais importantes componentes da QV. 

Palavras-chave: Qualidade de vida; Funcionalidade; Treinamento. 
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ABSTRACT 

Introduction: The concept quality of life (QOL) is multidimensional and relates directly to 

the personal well-being. As the physical functionality and autonomy of some aspects of QOL, 

physical exercise appears as a strong ally for improvement. Objective: To describe the effects 

of strength training and functional training on QOL. Method: This study was developed from 

the analysis of 25 randomized articles and books, including 15 clinical trials, discussing 

strength training, functional training, functional capacity and quality of life. The search for 

articles was done in Google Scholar databases, PubMed, Lilacs and Scielo using the terms 

quality of life, functional capacity, functional training, strength training, endurance training 

and resistance training. The survey data was conducted from June to August 2016. 

Conclusion: Interventions developed in experimental methods of the two types of training 

showed significant results and respond better to issues in functional capabilities, one of the 

most important components of QOL. 

Keywords: Quality of life; Functionality; Training. 
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INTRODUÇÃO 

 

O conceito de qualidade de vida (QV) é multidimensional e relaciona-se com o bem-

estar pessoal, abrangendo uma série de dimensões como a capacidade funcional, o status 

socioeconômico, o estado emocional, a interação social, a atividade intelectual, o 

autocuidado, o suporte familiar, o estado de saúde, os valores culturais, éticos e a 

religiosidade1. Este termo tem sido, já há alguns anos, bastante empregado, principalmente 

para tratar de questões relacionadas à percepção de saúde dos indivíduos. 

A funcionalidade física e a autonomia são associadas com determinada perspectiva de 

QV. Assim, o exercício físico tem se mostrado um recurso importante na melhoria da QV dos 

indivíduos, tanto para aqueles saudáveis quanto diante de quadros patológicas. Isto pôde ser 

verificado na pesquisa de Penha et al2, que avaliaram os níveis de aptidão física e a 

capacidade funcional de mulheres entre 50 e 79 anos fisicamente ativas e constataram que 

programas apropriados de exercícios físicos possibilitam melhorar significativamente as 

mudanças fisiológicas decorrentes do envelhecimento. 

Entendendo o quão são necessários os efeitos benéficos do exercício físico na adoção 

de um estilo de vida mais ativo, é preponderante que a regularidade destes exercícios seja 

fundamentada por um programa de treinamento. Neste sentido, Bompa3 define treinamento 

como sendo o processo no qual são designados trabalhos e exercícios de modo progressivo 

com a finalidade de se atingir um desempenho, condicionando corpo e mente para as 

especificidades do que será realizado. Em atletas, o desempenho ótimo seria a performance 

em competições. Já para indivíduos comuns de diferentes idades, seria executar com 

excelência e efetividade movimentos, gestos e ações exigidas no cotidiano. 

Desta forma, independente do resultado desejado, um programa de treinamento, entre 

outros aspectos, necessita tentar garantir ao indivíduo condições de cumprir distintas 

atividades básicas da vida diária. Embora isto seja mais evidente na representação de QV 

percebida por idosos, a capacitação em torno desta ideia de conseguir fazer qualquer tarefa 

física e/ou mental de maneira autônoma é fator determinante na percepção de QV4. 

Portanto, ações cotidianas como sentar, levantar, agachar, empurrar, puxar e 

rotacionar5, dentre outras, devem estar contidas em um treino visando melhorar e preparar o 

executante que irá realizá-las de forma eficaz e sem riscos de lesões. Uma das diretrizes da 

elaboração de treinos precisa ser a aplicação de exercícios que sejam interligados, 
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multiarticulares, multimusculares e multiplanares; gerem situações de assimetria e 

transferência de peso; tenham variações na base de suporte e da posição do centro de 

gravidade; e sejam velozes e acíclicos, pois dificilmente realizamos várias repetições de um 

mesmo gesto motor5,6. 

Com vistas a atingir tal propósito envolvendo a QV é que a aplicabilidade de treinos 

baseados no treinamento de força e no treinamento funcional se torna potencialmente 

apropriada. Por treinamento de força (ou treinamento resistido) pode se considerar um método 

especializado cuja a metodologia faça uso de uma resistência feita em oposição a contração da 

musculatura esquelética7. Não obstante, o emprego deste tipo de treinamento se destaca por 

sua ampla proficuidade trazendo intervenções aplicáveis nas atividades do dia a dia. 

No que se refere ao treinamento funcional, este tem sido bastante procurado 

atualmente a partir da disseminação de um conceito mais inovador, diferente do convencional 

e mais atrativo por ser oferecido como uma via para o atendimento de diferentes objetivos, 

incluindo reabilitação até performance esportiva, obtendo a atenção de um público 

heterogêneo e de diversos níveis de aptidão física8. Por funcional, relaciona-se tudo aquilo 

ligado à determinada função, fim. Abordando novamente o termo treinamento com a 

associação a funcional, a expressão treinamento funcional nos indica o trabalho de preparação 

do indivíduo para o cumprimento de determinada função com êxito e segurança, esportiva ou 

cotidiana. 

Dito isso, este estudo objetivou descrever os efeitos do treinamento de força e do 

treinamento funcional sobre a QV. 

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo foi desenvolvido a partir da análise de 25 artigos randomizados e livros, 

sendo 15 estudos clínicos, que discutem as temáticas: treinamento de força, treinamento 

funcional, capacidade funcional e qualidade de vida. A busca pelos artigos foi feita nas bases 

de dados Google Acadêmico, Pubmed, Scielo e Lilacs, utilizando os termos qualidade de 

vida, capacidades funcionais, treinamento funcional, functional training, treinamento de força, 

treinamento de resistência e resistance training. O levantamento dos dados foi realizado no 

período de junho a agosto de 2016. 
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ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO 

 

EFEITOS DO TREINAMENTO DE FORÇA 

 

A fim de pesquisar o efeito do treinamento de força na QV de idosas, Pereira et al9 

estudou dois grupos, um experimental, com 13 participantes (65,62±5,36 anos) e um controle, 

com 11 participantes (71,45±5,72 anos). Elas responderam ao questionário WHOQOL-100, 

elaborado pela Organização Mundial de Saúde, com vistas a investigar a variável Qualidade 

de Vida. Para avaliar a força foi feito o teste de 1 repetição máxima (RM) dos exercícios: 

extensão e flexão de joelhos (unilateral) medindo força de extensores e flexores do joelho; 

supino em posição sentada, para força de membros superiores e extensão de cotovelo no 

pulley, para força de extensores do cotovelo. O grupo experimental passou por um período de 

adaptação de 4 semanas, aprendendo os movimentos e aprimorando a coordenação motora, 

com cargas de 50% de 1RM para 15 repetições em 3 séries. A fase específica do treinamento 

teve duração de 16 semanas, e a carga utilizada foi de 75% de 1RM para 10 repetições em 3 

séries até chegarem aos 90% para 4 a 5 repetições em 3 séries. Ao final, verificou-se que, com 

relação ao que foi avaliado no questionário sobre a QV, o grupo experimental não apresentou 

alterações expressivas quando comparado ao grupo controle, com destaque a hipótese dos 

pesquisadores de que o estilo de vida de ambos os grupos já era favorável, e que a variável 

QV é multidimensional e de caráter subjetivo. 

Sob um olhar voltado para a fisiologia do treinamento de força, mais especificamente 

força rápida (potência), Tiggermann et al10 buscaram, por meio de uma revisão de literatura, a 

compreensão a respeito da atuação do processo de envelhecimento no sistema neuromuscular, 

especialmente na força muscular, e como o comprometimento da força e da potência 

musculares impactam gradativamente o desempenho das atividades funcionais dos idosos. 

Abordaram o treinamento de força enquanto um acesso seguro e efetivo na atenuação das 

consequências negativas do envelhecimento no sistema neuromuscular. Embora 

problematizassem o desconhecimento de uma relação ideal entre a carga usada e a velocidade 

de execução, eles afirmam que o treinamento de potência é útil na melhora da força máxima, 

da potência muscular e na realização de tarefas funcionais cotidianas. 

A respeito da relação entre potência muscular e desempenho em tarefas motoras, 

Barros et al11 averiguaram o efeito de um programa de treinamento contra a resistência em 

velocidade em idosas. Trabalharam com voluntárias sedentárias e fisicamente independentes 



7 
 

posicionadas em um grupo de intervenção (n: 31, com 68,7±5,2 anos de idade) e outro de 

controle (n: 27, 67,7±3,8 anos de idade). O grupo de intervenção fez parte de um programa de 

24 sessões, 3 vezes semanais, de treinamento contra resistência em velocidade. Foram 

verificadas a carga, a potência e a velocidade no exercício de extensão de joelho e no teste 

motor de levantar-se da cadeira, e o tempo de execução das tarefas motoras: marcha em 

velocidade de conforto e marcha em velocidade máxima.  No grupo de intervenção, os 

resultados foram significativos em relação ao exercício de extensão de joelho com ganho na 

capacidade de potência; no teste de levantar-se da cadeira com aumento na capacidade de 

geração da potência e da velocidade; e nos testes motores, notou-se uma redução no tempo de 

execução. A conclusão foi a de que o treinamento da potência muscular contribui para a 

melhora do desempenho funcional das idosas nas tarefas motoras. 

Considerando as cargas de treino, Marin et al12 fizeram um estudo em que 93 

mulheres com média de idade de 66,6 +/- 7,0 anos, separadas em grupo controle (GC) e em 

grupo experimental (GE). O GC continuou realizando os mesmos exercícios do programa de 

atividades e o GE teve um acréscimo de 1kg de pesos nos exercícios para membros inferiores 

e superiores. Durante o experimento, o GE realizou duas séries de 8, 10 e 15 repetições, 

aumentando, respectivamente, a cada duas semanas. Nas últimas quatro semanas do estudo, 

realizaram 2 séries de 20 repetições. Após o período de intervenção, demonstrou-se no GE, ao 

comparar com GC, um aumento de 6,6% nos níveis de flexibilidade, de 9,8% força de 

membros superiores e de 23,7% de membros inferiores. Assim, os autores admitiram que o 

acréscimo de 1kg de peso nos exercícios do programa de ginástica foi capaz de elevar os 

níveis de força tanto de membros superiores quanto dos inferiores de mulheres com mais de 

50 anos fisicamente ativas.  

Tendo como partida os artigos supracitados, pode-se notar uma preocupação com o 

aperfeiçoamento de potência, a qual relaciona o trabalho muscular com a velocidade de 

execução de determinado movimento de força6,13. Pensando um treinamento visando a 

autonomia dos executantes, é de fundamental importância a capacitação do sistema 

neuromuscular para a realização de movimentos rápidos e seguros, possibilitando ao 

indivíduo executar de maneira hábil gestos motores de sua rotina. 

Destacando ainda a importância de aprimorar a força muscular nos programas de 

exercícios para idosos, Andrade et al14 revisaram o tema relacionando-o com a prevenção de 

quedas em idosos. O grupo buscou comprovações na literatura acerca da melhoria causada 

pelos exercícios resistidos na diminuição das perdas óssea e muscular em idosos, bem como 
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das funções contráteis e de força dos músculos. Sendo assim, a conclusão dos pesquisadores 

foi de que, para melhorar as capacidades funcionais bem como as condições físicas reguladas 

pelas tarefas diárias, é necessária uma intervenção do treinamento trazendo o trabalho de 

força focando, especialmente, estabelecer possibilidades reais de independência do indivíduo, 

o que colabora para sua autonomia e interfere de maneira direta na sua QV. 

Acerca de questões envolvendo o componente da capacidade funcional, Parra et al15 

problematizou o comportamento deste após 12 semanas de treinamento com pesos em 

mulheres idosas. 60 mulheres com idade média de 65,66 +/- 4,73 anos compondo dois grupos, 

sendo que um deles realizou exercícios com pesos (GT) e o outro, sessões de alongamento 

(GA). Foram utilizadas como ferramentas de avaliação pré e pós intervenção os testes de 30 

segundos de sentar e levantar da cadeira, flexão e extensão de cotovelos, caminhada de 10 

metros, e levantar e caminhar. De modo geral, todos os resultados foram melhores 

comparando o GT e o GA, o que traz indicativos de que um treinamento estruturado de força 

focalizado nos principais grupos musculares auxilia nas capacidades funcionais de uma 

população idosa fisicamente independente. 

Também considerando as capacidades funcionais, Moraes et al16 aplicaram 3 

diferentes programas de treinamento de força examinando seus efeitos na capacidade 

funcional, no tempo de reação e na força máxima de idosas, e se as modificações encontradas 

impactaram a QV delas. Participaram um total de 45 idosas, com idades entre 60 e 75 anos, 

repartidas em grupo controle (GC), treinamento de potência (TP), treinamento de força reativa 

(TR) e treinamento de força máxima (TF). O estudo teve a aplicação de 12 semanas de 

intervenção. Elas responderam ao questionário WHOQOL-BREF no fim da pesquisa. Para 

avaliar potência, força reativa e força máxima, os testes realizados foram, respectivamente: 

sentar e levantar em 30 segundos, tempo de reação e teste de 1RM. Os resultados 

apresentaram um aumento significativo na média de valores das variáveis quando comparadas 

ao GC. Houve uma melhora entre as variáveis funcionais dos testes feitos antes e depois das 

intervenções associadas a cada tipo de treinamento. Quanto a QV, não houve consequências 

relevantes de melhora entre os 3 grupos estudados e o GC. Assim, concluiu-se que, quanto a 

capacidade funcional, os grupos que realizaram os três tipos de treinamento tiveram evolução 

na capacidade funcional. No aspecto da QV, os resultados não diferiram muito entre o GC e 

os grupos experimentais. Os pesquisadores conferiram, entretanto, que, tendo havido uma 

diferença expressiva das capacidades funcionais entre os grupos (controle e experimentais), e 

sendo este um quesito da QV, pode-se considerar que houve benefícios para ela. Destacaram 
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ainda as limitações sobre o tempo de intervenção (12 semanas) e a falta da aplicação do 

questionário antes da fase dos treinamentos. 

 

EFEITOS DO TREINAMENTO FUNCIONAL 

 

Trazendo a preocupação com a QV, Leal et al17 realizaram um trabalho experimental 

de corte transversal cuja proposta foi de investigar os efeitos do treinamento funcional sobre o 

equilíbrio postural, autonomia funcional e QV de idosas ativas. Compuseram a pesquisa 70 

voluntárias, colocadas em dois grupos por sorteio, com idades entre 60 e 85 anos, que 

praticavam exercícios físicos há no mínimo 3 meses, realizassem as Atividades Básicas da 

Vida Diária (ABVD’s) de modo independente, sem nenhuma deficiência física, auditiva ou 

visual que interferisse nos testes. O grupo dos treinamentos funcionais (GTF) foi formado por 

42 idosas, com idade média de 67 +/- 6 anos. O grupo controle (GC) contou com 28 idosas, 

média de 65 +/- 5 anos. O GTF realizou durante 12 semanas apenas os treinamentos propostos 

no estudo, com 2 sessões semanais de duração de 50 minutos. O GC continuou realizando as 

atividades do grupo (vivências corporais, atividades recreativas, algumas aulas de 

alongamento), também 2 vezes por semana e duração de 50 minutos. Todas as participantes 

passaram por uma anamnese, teste de equilíbrio postural (protocolo de Equilíbrio de Berg), 5 

testes do protocolo do Grupo de Desenvolvimento Latino Americano para a Maturidade para 

avaliar a autonomia funcional e responderam ao questionário WHOQOL. Após 2 semanas de 

adaptação e testes de 1RM para conferir a força máxima de membros inferiores e superiores, 

o GTF iniciou o trabalho específico de treinamento funcional, o qual durou 12 semanas. Os 

pesquisadores destacaram que no GC houve desistência de 20 pessoas e no GTF, 6 deixaram 

o programa por questões médicas ou assiduidade baixa (menor que 85%). Foram feitas 

análises comparativas entre os grupos e entre os resultados obtidos pelos mesmos sujeitos pré 

e pós intervenção. Em linhas gerais, quando comparados os resultados pré e pós do GTF, 

encontraram-se variações positivas, bem como ao comparar os dados dos dois grupos (GC e 

GTF). Desta forma, os pesquisadores compreenderam que o treinamento funcional coopera de 

maneira favorável para a melhora da autonomia funcional, equilíbrio e qualidade de vida. 

Pensando de maneira integrada a prática de exercícios com as atividades do dia a dia, 

Clemson et al18 analisaram os efeitos da aplicação do método LiFE (Lifestyle integrated 

Functional Exercise), uma proposta de treinamento que incorpora alguns exercícios funcionais 

em tarefas do cotidiano) em comparação com o treinamento de força na prevenção de quedas 
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em idosos. Participaram do estudo 317 idosos com idades iguais ou maiores que 70 anos que 

sofreram duas ou mais quedas com algum prejuízo ou lesão nos 12 meses antecedentes a 

pesquisa. Foram divididos em 3 grupos: o grupo que teve a intervenção LiFE teve 107 

sujeitos; o grupo que realizou programa estruturado de treinamento com 105 sujeitos e o 

grupo controle que realizou apenas exercícios leves, também com 105 sujeitos. Os grupos 

LiFE e de treinamento estruturado fizeram 5 sessões semanais durante 12 meses. O primeiro 

grupo realizava as tarefas diárias e construía relatórios semanais, além de entrevistas nas quais 

reportavam as atividades sugeridas. Possuíam ainda um manual com dicas de exercícios de 

força e equilíbrio ligadas as possíveis dificuldades das tarefas e recebiam visitas semanais dos 

pesquisadores. O grupo que teve a intervenção do treinamento estruturado fazia 7 exercícios 

trabalhando o equilíbrio e 6 de força para membros inferiores usando caneleiras. De acordo 

com os relatos prestados no pré e pós aplicação dos programas, o número de quedas foi a 

média de 1,66 quedas por pessoa em um ano no grupo LiFE contra 1,90 no grupo de 

treinamento estruturado e 2,28 no grupo controle. Demonstrou-se que o programa 

recomendado é uma alternativa válida a ser acrescentada aos programas tradicionais na 

prevenção de quedas para idosos e para manter as capacidades funcionais, sobretudo, na 

autonomia nas atividades cotidianas. 

Sendo o conceito de QV bastante abrangente, Paw et al19  elaborou um ensaio clínico 

de 6 meses baseado em 3 protocolos de treinamento de intensidades diferentes (treinamentos 

gerais e funcionais, treinamento de força e alongamentos associados a atividades 

recreativas/educacionais) em residentes em abrigos para idosos. Observou-se os efeitos de 

cada um deles no funcionamento físico, na QV, na vitalidade e na depressão, verificados com 

o uso do Dementia Quality of Life Instrument (DQoL), instrumento que contém 29 perguntas 

postas em 5 sub-itens que perpassam a estética, a sensação de pertencimento, o afeto 

negativo/positivo e a estima. O treinamento de força foi realizado duas vezes na semana por 6 

meses em um grupo de 5 a 7 participantes e com acompanhamento de um fisioterapeuta e um 

assistente. As duas primeiras semanas foram de adaptação, realizando exercícios com 

resistência mínima e, nas semanas sequentes, a resistência era aumentada para que os 

participantes realizassem 2 séries de 8 a 12 repetições e, a medida que iam evoluindo, a 

resistência também aumentava com 2 séries com 12 repetições. O grupo que esteve em 

treinamentos gerais e funcionais teve a participação de 7 a 15 participantes que, durante 6 

meses, realizaram 2 vezes na semana jogos, atividades recreativas, tais como exercícios de 

arremessar e pegar bolas, levantar e sentar em cadeiras, pequenas competições em equipe. Ao 
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longo do processo, as dificuldades acresciam, adicionando mais repetições e 1 a 2kg de carga 

nos movimentos de levantar e sentar. O programa foi desenvolvido de modo a melhorar força 

muscular, velocidade, endurance, coordenação e flexibilidade buscando aprimorar as 

capacidades funcionais referentes ao cotidiano. Um terceiro grupo realizou, durante o mesmo 

período de tempo e frequência semanal, os dois protocolos, sendo um dia da semana os 

exercícios de força e no outro dia, os exercícios gerais e funcionais. O grupo controle contou 

com 7 a 15 sujeitos que seguiram um protocolo “placebo”, com atividades “educacionais” de 

discussão sobre história do século 20, atividades de relaxamento e músicas. Identificou-se 

uma melhora nas capacidades físicas e funcionais, apesar de estatisticamente inexpressivas, 

nos grupos dos três protocolos de treinamento. Com relação às questões de QV, vitalidade e 

depressão, os grupos experimentais e controle não tiveram diferença entre si perante aos 

questionários respondidos antes e após a intervenção. Os pesquisadores, no entanto, 

ponderaram que é importante pensar aspectos extras ao treinamento como, por exemplo, 

aspectos motivacionais e emocionais dos indivíduos. 

Na verificação de mudanças ocorridas a nível de estrutura muscular, força muscular e 

performance funcional do corpo todo a partir da aplicação de um exercício funcional (subir e 

descer escadas), o estudo de Cress et al20 teve a participação de 13 voluntárias idosas, idades 

entre 65 e 83 anos, sem acometimentos cardiovasculares, neuromusculares ou metabólicos, 

divididas em grupo controle (GC) (sem exercícios), 6 participantes, e grupo experimental 

(GE), com 7 participantes. Em parâmetros analógicos de ambos os grupos, na estrutura 

muscular constatou-se um aumento significativo apenas das miofibrilas (densidade e área) e 

de 7.8 + 1.5 no nível de força do GE. Eles concluíram que a aplicabilidade de exercícios 

funcionais surte efeitos tanto em aspectos da estrutura muscular quanto na força, o que 

também contribui para a performance funcional do corpo. 

Pensando em outro público, Clark21 apontou para as necessidades de indivíduos 

obesos a partir do equilíbrio e da força. A autora destaca o fator de que pessoas obesas têm 

seu centro de gravidade alterado, bem como uma maior região de massa corporal sob uma 

base relativamente pequena, pois a circunferência de quadril e tronco são maiores que a base 

dos pés, o que ocasiona mais riscos de quedas. Também, estes indivíduos são acometidos de 

uma perda de força muscular, já que acabam tendo a mobilidade reduzida e maior massa 

corporal, exigindo assim mais trabalho muscular para manter a postura do corpo. Por isso, o 

estudo propõe algumas séries de exercícios, envolvendo treinamento de postura, força, 

equilíbrio e flexibilidade, além de exercícios aeróbicos. No que tange o aspecto da QV, a 
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pesquisadora traz a capacidade de executar atividades comuns do cotidiano, tais como sentar e 

levantar da cadeira, e evidencia que este tipo de atividade deve estar contido no programa de 

treino. Caso o aluno tenha problemas iniciais, pode ser uma alternativa o uso de exercícios 

sem peso externo (halteres e aparelhos, por exemplo) e atividades aquáticas. 

No estudo de Pacheco et al22, 101 adultos com idades 54,75 ± 8,84 anos foram 

colocados em dois grupos, a saber: treinamento funcional (GTF) envolvendo 51 participantes, 

e treinamento de força (GTC), 50 participantes. Duas avaliações foram organizadas 

inicialmente e na finalização da pesquisa nas quais se observou as capacidades funcionais dos 

indíviduos. Os resultados obtidos foram comparados nestes dois momentos de acordo com o 

grupo, o sexo e a idade. Foram aplicadas 2 sessões por semana durante 3 meses nos quais os 

mesmos músculos eram treinados em ambos os grupos. Porém, o treinamento do GTC era 

ajustado por exercícios e aparelhos convencionais e o GTF com exercícios diferenciados (ex. 

GTC realizava supino reto no aparelho e GTF supino com resistência de elástico, ambos com 

ênfase em peitoral). Assim, as variações resultantes não foram relevantes atestando uma não 

diferenciação entre os protocolos dos treinamentos a respeito da capacidade funcional. 

Todavia, notou-se que o funcional foi menos eficaz para as mulheres em relação aos 

resultados dos homens. Os pesquisadores alertam, porém, para elementos que dizem respeito 

a uma formação de base anterior a uma possível intervenção e a necessidade de treinamentos 

específicos prévios, buscando uma melhor preparação dos indivíduos para a execução correta 

dos exercícios funcionais. 

Em um estudo mais conceitual e teórico, Grigoletto et al23 se posicionam de modo 

questionador sobre uma certa banalização do treinamento funcional. Para os autores, os 

exercícios escolhidos não devem se regulados apenas pelas características das atividades da 

básicas vida diária (ABVD’s), pois a repetição nos treinos de movimentos que o indivíduo já 

realiza durante o dia não irá condicioná-lo para uma melhor execução, acrescentando ainda o 

risco de sofrer algum tipo de lesão por repetições de gestos motores e articulares. Portanto, a 

construção de um programa de treinamento pressupõe uma análise das características da 

AVD’s e a escolha dos exercícios deve priorizar as carências do aluno e cuidar para que 

possíveis desajustes posturais e de força sejam compensados. Ressaltam a precisão de 2 a 3 

horas por semana, no mínimo, para que mudanças consideráveis sejam percebidas e que 

hábitos prejudiciais cotidianos sejam revertidos. 

Com uma visão parecida, Teixeira et al24 destacam como eixo norteador a 

especificidade de um treinamento funcional adequado e que traga resultados. A ideia é a de 
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que sejam fundamentadas estratégias úteis na vida do aluno. Conforme os autores, ao planejar 

sessões de treino, é essencial aquilo que pode ser funcional abordando o equilíbrio entre as 

capacidades biomotoras. A partir de uma visão crítica da instabilidade e do uso de 

equipamentos como bosu ou fitball, por exemplo, eles entendem a importância da 

incorporação de exercícios que desafiam o equilíbrio do corpo, mas recusam a restrição do 

treinamento diante disso, pois o foco deve ser melhoras das capacidades e funções 

indispensáveis ao preparo e a realização de tarefas diárias. 

O que se torna comum nas pesquisas comentadas é a finalidade do treinamento. Isto se 

coloca como determinante partindo do princípio da especificidade e do objetivo do treino do 

aluno quando da investigação dos reais efeitos e das aplicações do treinamento funcional nos 

programas de treinamento6,8,24, 25. A reparação das capacidades funcionais deve ser a 

orientação do treino, levando sempre em consideração os limites e as potencialidades 

individuais. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com base na análise dos estudos sobre treinamento de força e treinamento funcional, é 

notável a percepção de que a compreensão de QV é ampla e abrange diferentes aspectos 

objetivos e subjetivos. As intervenções desenvolvidas nos métodos experimentais dos dois 

tipos de treinamentos apresentaram resultados significativos, e respondem melhor às questões 

relacionadas nas capacidades funcionais, sendo um dos mais importantes componentes da 

QV. 

Outro ponto de destaque é a prevalência de estudos tratando do público idoso, bem 

como de suas necessidades e especificidades. No entanto outros grupos também carecem de 

estudos aprofundados e um olhar sobre suas especificidades. Assim, se fazem necessárias 

mais investigações sobre o tema citando a problemática para outras populações, tais como 

adultos, jovens, crianças, etc. 

Por fim, é possível aprender que tanto o treinamento de força quanto o treinamento 

funcional trazem benefícios e efeitos positivos na melhoria dos aspectos funcionais e físicos 

dos indivíduos, aprimorando suas capacidades físicas e proporcionando condições mais 

cômodas para os indivíduos no cumprimento de suas tarefas cotidianas da melhor maneira, 

apurando sua autonomia e independência funcional, o que colabora para a melhoria da QV. 
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