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Resposta do Treinamento de Força na capacidade funcional de idosos 

Strength Training Response in the functional capacity of the elderly 

 Wesley Potenciano1, Giulliano Gardenghi2  

 

Resumo 

Introdução: As capacidades funcionais constituem em atividades físicas diárias que os 
indivíduos se submetem em seu cotidiano. Elas se diferenciam quanto ao tipo de atividade, e 
sua capacidade está limitada de acordo com a idade e o preparo físico que o indivíduos está 
preparado para realizar. Entre esses mecanismos de incapacidade de realizar tais atividade 
cotidianas, está o processo de perdas fisiológicas decorridas do envelhecimento, podendo 
este ser amenizado por meio do treinamento de força.  Objetivo: Avaliar a eficiência do 
treinamento na capacidade funcional de idosos. Metodologia: Foi realizada uma revisão de 
ensaios clínicos, randomizados ou não, publicados entre os anos de 2007 a 2018. 
Resultados/Considerações finais: O treinamento de força é eficiente na melhoria de 
resultados na capacidade funcional de idosos, pois aumenta o nível de força, melhorando 
diversos aspectos fisiológicos, e melhora a capacidade de independência dos idosos.  

Descritores: Treinamento de força; Idosos; Envelhecimento. 

 

Abstract  

Introduction: Functional capacities constitute daily physical activities that individuals submit 

to their daily lives. They differ in the type of activity, and their capacity is limited according to 

the age and physical training that the individuals are prepared to perform. Among these 

mechanisms of inability to perform such daily activities, is the process of physiological losses 

after aging, which can be ameliorated through strength training. Objective: To evaluate the 

efficiency of training in the functional capacity of the elderly. Methodology: A review of 

randomized or non-randomized clinical trials published between the years 2007 to 2018 was 

performed. Results / Final considerations: Strength training is efficient in improving results 

in the functional capacity of the elderly, as it increases the level of strength, improving several 

physiological aspects, and improving the independence of the elderly. 
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Introdução 

O treinamento de força vem mudando sua visão de trabalho com o decorrer dos anos, com a 

mudança de hábitos sociais modernos, e uma perspectiva de vida cada vez maior, o público 

idoso está cada vez mais ativos dentro das academias de musculação, exigindo cada vez 

mais novos conhecimentos dentro treinamento de força voltados para esse público. 

  De acordo com Fleck e Kraemer¹, citam muitos problemas decorrentes do 

envelhecimento, que estão associados à fraqueza muscular, e são elas: mudanças 
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musculoesqueléticas senescentes; acumulo de doenças crônicas; medicamentos necessários 

para tratar doença; atrofia por desuso; subnutrição; redução das secreções hormonais e 

mudanças do sistema nervoso. 

 A fraqueza muscular, de acordo com Fleck e Kraemer¹, é decorrente de diversos 

fatores, porém, um deles está associado ao sedentarismo, que é o mecanismo da perda de 

massa muscular, a sarcopenia. A possível explicação para a perda de massa muscular, 

segundo os autores, está na diminuição do tamanho celular devido ao desuso. A perda de 

fibras musculares podem decorrer da morte da células musculares, ou da desnervação, que 

é a perda de contato com o sistema nervoso. A diminuição de unidade motoros também 

contribui para a perda de força mesmo em jovens. Utilizando EMG em unidades motoras 

isoladas, pesquisadores observaram a redução de 47% de unidades motoras em idosos de 

60 a 81 anos de idade, sendo então, esta, uma causa agravante para a perda de força. 

Os estudos vem mostrando que, mesmo com perda de força a partir da quarta década 

de vida, Fleck e Kraemer¹ mostram que essa perda pode chegar a 16% por década, e podendo 

chegar a 30% a partir da septuagésima década de vida, tanto em homens quanto em 

mulheres, podendo ser mais acentuado entre as mulheres, e os ganhos de força pelos idosos 

se mostram similares aos de jovens entre 20 e 30 anos de idade.  Os autores mostram também 

que é importante observar a recuperação entre series de exercícios, e entre as sessões de 

treinamento, que devem ser maiores entre os idosos, devido ao tempo de recuperação ser 

mais lento entre eles. 

 Para um boa intervenção nos resultados do ganho de força, e aumento da secção 

transversa do musculo em idosos, Fleck e Kraemer¹ observaram resultados consideráveis a 

partir da décima semanas de treinamento de força, com intensidades de 80% de 1 RM. 

Evidencias por meio de experimentos de treinamentos com 66% de 1RM, e 8 semanas de 

intervenção, foram incapazes de detectar qualquer evidencia hipertrófica, e que a capacidade 

de aumentar a força é mantida. Utilizamos como metodologia, uma revisão de ensaios 

clínicos, randomizados ou não, publicados entre os anos de 2007 a 2018. 

Resultados 

Os diversos estudos encontrados durante o levantamento estão relacionados na tabela 

a seguir. 
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Resultado da busca de artigos relacionados sobre as resposta do uso do treinamento de força na 

capacidade funcional de idosos. 

 
Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Santos et al, 

20122 

Analisar a associação 

entre a massa óssea e 

capacidade funcional de 

idosos com 80 anos ou 

mais. 

A amostra foi composta por 93 

idosos entre 80 e 91 anos, sendo 

estes, 61 mulheres e 32 homens. 

A avaliação da massa óssea foi 

feita pela absorptiometria de 

dupla energia de raios X (DXA), 

na qual foram mensurados os 

valores de conteúdo mineral 

ósseo. A capacidade funcional foi 

avaliada por meio dos testes de 

velocidade para caminhar, 

equilíbrio estático e força de 

membros inferiores contidos no 

questionário Saúde, Bem-Estar e 

Envelhecimento (Sabe). 

Os idosos com maior desempenho nos 

testes funcionais, velocidade e equilíbrio, 

apresentaram maiores valores de 

densidade mineral óssea (DMO) de fêmur 

comparados com os de menor 

desempenho.  

Conceição et al, 

20103 

Avaliar os efeitos de 

diferentes tipos de 

treinamento com pesos 

sobre indicadores de 

agilidade de mulheres 

idosas praticantes de 

atividade física regular. 

42 idosas onde realizaram 

treinamento com peso, 

supervisionado e frequência 

semanal de três sessões, 

durante 12 semanas.                    

As participantes foram divididas 

em: Grupo Treinamento de força 

(GTF, n= 14); Grupo Resistência 

Muscular Localizada (GRML, n= 

14); e Grupo Controle (GC, n= 

14); que não realizou nenhum 

tipo de atividade. 

Os resultados mostram diferença 
estatisticamente significante no indicador 
de agilidade somente para o Grupo de 
treinamento de força. O Grupo de 
resistência muscular localizada melhorou o 
tempo obtido no teste, embora de maneira 
não significativa. Podemos concluir que o 
treinamento de força parece ter 
influenciado na agilidade de mulheres 
idosas. 
 

Conceição et al, 

20104 

Avaliar o comportamento 

da força muscular e a 

hipertrofia após 32 

semanas de treinamento 

com pesos (TP), prescrito 

por zona alvo de 

repetições máximas em 

mulheres na pós-

menopausa. 

14 voluntárias, clinicamente 

saudáveis e na pós-menopausa 

com média de 55.92 ± 4.92 anos 

de idade. Foram realizadas 32 

semanas de treinamento em três 

sessões semanais, em dias 

alternados e com duração de 

aproximadamente 60 minutos 

por sessão. 

A força muscular dos membros inferiores 

aumentou de maneira continua e 

significante em todos os momentos, ao 

passo que a AMC (Área muscular da coxa) 

não apresentou modificações 

significativas. O comportamento da área 

muscular não foi semelhante ao da força, 

onde apresentou variações em diferentes 

momentos do estudo. 

Santos e 

Liberali, 20085 

Analisar os efeitos de 12 

semanas de treinamento 

com pesos sobre a força 

muscular e composição 

corporal de 24 idosas 

com idade entre 61 e 79 

anos. 

Foram selecionados 24 idosas 

com faixa etária de 61 à 79 ano, 

fisicamente ativas, nunca 

praticaram exercícios com peso. 

Os resultados mostram que o treinamento 

com pesos durante o período de 12 

semanas, aumentou significativamente a 

força de membros inferiores, força de 

membros superiores e teve tendência de 

redução da composição corporal sem 

apresentar diferença estatisticamente 

significativa. 

Oliveira e 

Teixeira, 20167 

O objetivo desse estudo 

foi investigar o efeito de 

oito semanas do 

treinamento de força, 

sendo, treinamento de 

força isolado ou 

combinado com o 

alongamento. 

Observaram os efeitos 

treinamento de força 

sobre a flexibilidade, 

hipertrofia e capacidade 

funcional de idosas. 

Nove mulheres fisicamente 

ativas foram separadas em três 

grupos: grupo de treinamento de 

força (TF), grupo de treinamento 

de força mais alongamento 

(TF+AL) e grupo controle 

(CONT).  

O protocolo de TF consistiu em 

dois exercícios e o de 

alongamento estático foi 

realizado com cinco diferentes 

exercícios, todos para os 

membros inferiores, com uma 

duração de onze semanas, 

Concluíram que o treinamento de força, 

combinado com alongamento feito em dias 

alternados, pode proporcionar efeitos 

adicionais na força e flexibilidade, 

superiores ao treinamento de força isolado. 
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Referência Objetivos Métodos Conclusão 

incluindo os períodos de teste e 

treinos. 

Farinatti et al, 

20168 

Verificaram a influência 

do treinamento resistido 

sobre a aptidão 

cardiorrespiratória de 

idosos. 

 

Foram estudados 10 indivíduos 

idosos de ambos os sexos com 

idade de (69 ± 5,4) anos, 

sedentários. Foram medidas a 

massa corporal, estatura, força 

muscular isocinética e o 

consumo de oxigênio em um 

teste cardiorrespiratório sub-

máximo, teste 10 repetições 

máximas, coletados antes e após 

cinco meses de treinamento 

contra resistência. 

Pode-se concluir com tais resultados que, 
o treinamento proposto provocou 
adaptações centrais no sistema 
cardiorrespiratório, no entanto, no ganho 
de força muscular, indica que não houve 
adaptação periférica significativas, como, o 
aumento da massa muscular e diferença 
arteriovenosa.  

 

    

Candeia, Soares 

e Romanholo, 

20099 

O estudo em questão tem 

como objetivo analisar o 

perfil de força de 

preensão manual de 

homens e mulheres 

maiores de 50 anos no 

município de Cacoal-RO. 

A amostra é composta por 36 

homens e 48 mulheres com 

idade entre 52 e 89 anos que 

frequentam a Associação 

Beneficente dos Idosos de 

Cacoal toda sexta feira no 

período da manhã, sendo estes, 

n = 48 participantes no grupo 

feminino e n = 36 no grupo 

masculino. Foram excluídos os 

indivíduos que apresentavam 

alguma deficiência ou limitação 

motora nas mãos. A amostra foi 

dividida em 4 grupos etários, de 

50 -59 anos, 60 - 69 anos, 70 - 79 

anos e 80 - 89 anos. Para obter 

as medidas de força, foi utilizada 

a preensão manual por um 

dinamômetro digital. 

Analisando os dois grupos separadamente 

percebe-se que há superioridade na força 

do grupo masculino comparado ao grupo 

feminino. Em análise realizada entre as 

faixas etárias de 50-59, 60-69, 70-79 e 80-

89 anos, verificam-se que também há 

diferença na força entre homens e 

mulheres. Ainda com relação às faixas 

etárias foi observado que houve um 

declínio na força de ambos os gêneros 

conforme o avanço da idade sendo que 

esse declínio foi menor nas mulheres. 

 

Fachineto et al, 

201610 

Assim, esta pesquisa 

objetivou analisar os 

efeitos de um programa 

de exercícios físicos 

sobre a capacidade 

aeróbia, frequência 

cardíaca e pressão 

arterial de repouso, força 

de membros inferiores e 

superiores, equilíbrio e 

metabólicas (taxa 

metabólica basal) em 

pessoas da meia-idade e 

da terceira-idade. 

A amostra foi composta por 30 

mulheres com idade igual ou 

superior a 40 anos. As mulheres 

participaram de um programa de 

exercícios físicos que incluiu 

musculação, treinamento 

funcional, jogos adaptados 

(voleibol, handebol, basquetebol, 

futsal) e caminhada. 

Para caracterizar a amostra 

realizaram-se avaliações de 

estatura e massa corporal. 

Foi medida a força de membros 

inferiores através do teste de 

levantar e sentar na cadeira e a 

força e resistência de membros 

superiores por meio do teste de 

flexão de braço. 

O equilíbrio estático foi 

determinado através do 

protocolo proposto por 

Matsudo(2000). 

A taxa metabólica basal (TMB) 

foi determinada através do 

aparelho de bioimpedância. 

 

Observou-se melhorias para a PAD 

(mmHg), ocorrendo uma diminuição nos 

valores médios de pré para pós-testes. A 

taxa metabólica basal (TMB) aumentou de 

forma não significativa. A FC de repouso 

apresentou diminuiu em relação ao pré-

teste. A força de membro superiores e 

inferiores apresentou diferenças 

estatísticas (P≤0,05). No equilíbrio 

estático, indicaram aumento do tempo em 

equilíbrio, mesmo sem diferenças 

estatisticamente significativas. Assim 

concluíram que o treinamento de força 

provoca alterações  

 

Gomes, Breda e 

Canciglieri, 

201711 

Analisar os efeitos do 

Treinamento 

Concorrente, 

musculação e aeróbio, 

nas medidas 

Foi realizada uma intervenção de 

12 semanas de treinamento 

concorrente, treinamento de 

força em circuito e treinamento 

intervalado na esteira, três vezes 

Obteve-se que as mulheres de 20 a 26 

anos apresentaram um percentual de 

redução mais acentuado nas variáveis: 

peso corporal, circunferências de cintura, 

abdômen e quadril em relação às 
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Referência Objetivos Métodos Conclusão 

antropométricas e 

composição corporal de 

mulheres ativas, de 

variadas idades. 

por semana, com duração de 60 

minutos por sessão de 

treinamento. A intervenção foi 

feita em um grupo de 10 

mulheres, sendo, 5 com idade de 

20 a 26 anos, e 5 com idade de 

40 a 55 anos, todas 

apresentando boas condições 

físicas e mental. 

avaliadas de 40 a 55 anos. Mas, índice 

médio de redução na porcentagem de 

gordura corporal total e ganho de massa 

magra foi maior e estatisticamente 

significativa nas avaliadas de 40 a 55 anos. 

Bêta et al,200912 Avaliar as atividades da 

vida diária, utilizando o 

protocolo GDLAM em 

idosos praticantes de 

treinamento resistido e 

hidroginástica.  

 

A amostra foi composta por 20 

indivíduos de ambos os sexos, 

com idade entre, 62 anos, 

praticantes da modalidade há 

pelo menos um ano. Os 

praticantes de hidroginástica 

realizaram três sessões por 

semana, em dias não 

consecutivos. Cada sessão tinha 

duração de 50 minutos, 

compostas de 10 a 15 exercícios. 

O treinamento de força era 

realizado em três sessões 

semanais, com duração de 60 

minuto. O programa de 

treinamento era composto por 

exercícios aeróbicos como 

caminhadas e corridas dentro da 

água no início da sessão, 

exercícios musculares 

alternados por segmento 

(desenvolvimento de ombros 

com halteres próprios; flexão e 

extensão de cotovelos; adução e 

abdução de ombros; flexão e 

extensão de ombros; flexão e 

extensão de punhos para 

membros superiores e para 

membros inferiores exercícios 

como flexão de quadril, flexão de 

joelhos, extensão de joelhos, 

adução e abdução de quadril). O 

instrumento de teste utilizado foi 

o protocolo descrito pelo Grupo 

de Desenvolvimento Latino 

Americano para a Maturidade 

(GDLAM). C10m (caminhar 10 

metros) que avalia a agilidade, 

LPDV (levantar-se da posição de 

decúbito ventral) cujo objetivo é 

avaliar a habilidade do indivíduo 

para levantar-se, teste LCLC 

(levantar da cadeira e locomover-

se pela casa) verifica a 

desenvoltura do avaliado em 

realizar uma tarefa que envolve 

levantar-se de uma cadeira, teste 

LCLC (levantar da cadeira e 

locomover-se pela casa), LPS 

(levantar da posição sentada) 

avalia a capacidade funcional 

dos membros inferiores e teste 

deste protocolo corresponde ao 

VTC (vestir e tirar a camisa). 

O estudo mostra que, tanto o treinamento 

resistido, como a hidroginástica, 

apresentaram resultados semelhantes na 

avaliação, assim mostrando serem 

igualmente eficazes em relação aos 

benefícios para atividades da vida diária do 

idoso. 
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Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Häkkinen et 

al,201713 

O estudo determinou os 

efeitos do treinamento 

resistido na força e 

potência muscular 

máximas, capacidade 

funcional, ativação 

muscular e hipertrofia em 

homens e mulheres 

idosos. 

Participaram do estudo 81 

homens e mulheres como grupo 

de intervenção, enquanto 22 

atuaram como controle, sem 

treinamento (faixa etária 64-75 

anos). O treinamento de 

intervenção incluiu (exercícios 

emparelhados, imediatamente 

realizando os segundos 

exercícios após o término do 

primeiro) com intervalos de 

descanso curtos (30-60 s entre 

séries) em uma intensidade de 

50-60% de uma repetição 

máxima (1- RM) por 15 a 20 

repetições. O grupo de 

intervenção realizou treinamento 

de força de resistência muscular 

duas vezes por semana durante 

12 semanas com pelo menos 48 

horas entre as sessões e cada 

sessão foi supervisionada por 

instrutores de ginástica 

experientes. O programa de 12 

semanas foi dividido em uma 

fase de iniciação de quatro 

semanas e uma fase de 

treinamento de oito semanas. 

Força e atividade muscular tiveram 
melhoras de sete % em homens, e nove% 
em mulheres. Na capacidade funcional 
observaram melhorias iguais em ambos os 
grupos. Nos homens, um efeito principal 
massa livre de gordura na perna, com 
melhoras induzidas por treinamento de 
dois ± cinco%. Um efeito principal 
significativo para o grupo também foi 
observado na área vasto lateral com 
melhora de sete%. Nas mulheres, um 
efeito principal significativo para o grupo foi 
observado para a área do vasto lateral, 
com melhora induzida por treinamento de 
10%. Um efeito principal significante para 
o grupo também foi observado para a área 
do vasto intermédio, com melhoras de 
oito%. 
 

GTF=Grupo treinamento de força; GRML=Grupo resistência muscular localizada; GC=Grupo controle; TP=Treinamento com peso; 

AMC=Área muscular da coxa; DXA=absorptiometria de dupla energia de raios X; DMO=densidade mineral óssea; IMC=Índice de massa 

corporal; %G=percentual de gordura; n=Número; TF=Treinamento de força; TF+AL=treinamento de força mais alongamento; 

CONT=Controle; PAD=Pressão arterial diastólica; TMB=Taxa metabólica basal; FC=Frequência cardíaca; LCLC=levantar da cadeira e 

locomover-se pela casa; LCLC=levantar da cadeira e locomover-se pela casa; LPS=levantar da posição sentada; VTC=vestir e tirar a 

camisa; RM=repetições máximas. 

Discussão 

Comorbidades como perda de massa muscular (sarcopenia) e perda de massa óssea 

(osteopenia), são comuns em indivíduos idosos em consequência do envelhecimento, 

influenciando na sua independência. Em uma pesquisa realizada por Santos et al2, recrutaram 

93 idosos entre 80 e 91 anos, sendo estes, 61 mulheres e 32 homens, com o objetivo de 

analisar a associação entre a massa óssea e capacidade funcional de idosos com 80 anos ou 

mais. A pesquisa mostrou que os idosos com maior desempenho nos testes funcionais, como, 

velocidade para caminhar, equilíbrio estático e força de membros inferiores. Os idosos com 

maior valores de conteúdo mineral ósseo de fêmur, demonstraram melhores resultados em 

comparados com os de menor valor de conteúdo mineral ósseo de fêmur. Entre as mulheres, 

não encontraram diferenças significativas. Entretanto, Conceição et al³, demonstrou 

resultados positivos entre o treinamento de força e melhorias na agilidade entre as idosas. 

Eles estudaram 42 idosas, realizando treinamento com peso, supervisionado e frequência 

semanal de três sessões, durante 12 semanas. Os resultados mostraram diferenças 

estatisticamente significante no indicador de agilidade para as praticantes de treinamento de 
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força. Conceição et al4 em um outro estudo, avaliaram o comportamento da força muscular e 

a participação dos indicadores de hipertrofia nos ganhos de força após 32 semanas de 

treinamento com pesos (TP), prescrito por zona alvo de repetições máximas, em 14 mulheres 

na pós-menopausa. Foram encontrados valores médios e desvio-padrão dos indicadores de 

força (teste de 1-RM no leg press) e hipertrofia muscular em diferentes momentos do estudo. 

A força muscular dos membros inferiores aumentou de maneira continua e significante em 

todos os momentos do estudo, ao passo que a AMC (Área muscular da coxa) não apresentou 

modificações estatisticamente significantes em nenhum momento do estudo. Assim também 

demonstrado no estudo de Santos e Liberali5, os efeitos de 12 semanas de treinamento com 

peso sobre a força muscular e composição corporal de 24 idosas com idade entre 61 e 79 

anos.  Os resultados mostraram que o treinamento com pesos aumentou significativamente a 

força de membros inferiores, força de membros superiores e teve tendência de redução da 

composição corporal sem apresentar diferença estatisticamente significativa. 

Os benefícios nos fatores hemodinâmicos não foram significativos no estudo de Filho 

et al6, que estudaram a frequência de treinamento resistido de três vezes versus uma vez na 

semana sobre a força, composição corporal e condição hemodinâmica em 10 idosas. Eles 

encontraram a melhorias em ambas as frequências de treinamento, em teste de sentar e 

levantar e teste de supino. Em relação à composição corporal foi observada tendência a 

melhora nas variáveis: peso, IMC, %G (Percentual de gordura), massa gorda também em 

ambos os grupos. A frequência de treinamento parece não exercer modificações importantes, 

pelo menos não no período de adaptação (12 semanas) em idosas. Em relação à frequência 

de treinamento, no estudo de Oliveira e Teixeira7, demonstram haver interferência treinamento 

de força isolado ou combinado com o alongamento. Concluíram que o treinamento de força, 

combinado com alongamento, porém em dias alternados, pode proporcionar efeitos adicionais 

na força e flexibilidade, superiores ao treinamento de força feito de forma isolada.  

A aptidão cardiorrespiratória também demonstrou ter sido influencia pelo treinamento 

de força, como mostrado por Farinatti et al8, onde foram estudados 10 indivíduos idosos de 

ambos os sexos com idade de (69 ± 5,4) anos, sedentários. A pesquisa obteve resultados 

demonstrando diminuição no consumo de oxigênio em relação ao pré-teste.  

Em nossa opinião, após o levantamento bibliográfico realizado, o treinamento de força 

é eficaz na melhoria da capacidade funcional de idosos, tanto para prevenir como para 

capacitar o idoso afetado pelas incapacidades decorrentes do sedentarismo e do avanço da 

idade.  
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Conclusão 

Estudos têm confirmado a eficácia do treinamento de força em idosos, evidenciando a 

melhora da capacidade funcional, aumentando o pico de força muscular e consequentemente 

melhorando movimentos como o agachamento e a caminhada, diminuindo afecções e 

interferindo positivamente na qualidade de vida dos idosos. Frente à complexidade do 

assunto, ainda mais estudos são necessários para determinar protocolos específicos 

relacionados ao emprego do treinamento de força. Ressalta-se ainda que diante do uso do 

treinamento de força em determinados pacientes, muitos estudos ainda necessitam ser 

realizados para que o treinamento de força seja utilizado cada vez mais de forma eficaz e 

segura. 
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