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A INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO RESISTIDO NA QUALIDADE 

CORPORAL DE IDOSOS PRATICANTES: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

 

 

 

RESUMO 

 

 

Atualmente as relações com o corpo são amplamente influenciadas por diversos 

fatores socioculturais. Estes fatores conduzem homens e mulheres a apresentarem um 

conjunto de preocupações e insatisfações com a qualidade corporal, induzindo-os a se 

exercitarem, a cuidarem de seus corpos, direcionando-os a desejos, hábitos e cuidados com 

a aparência visual do corpo e adquirindo força muscular. O processo de formação da 

qualidade corporal pode ser influenciado por diversos fatores, tais como: sexo, idade, meios 

de comunicação, bem como pela relação do corpo com os processos cognitivos, como 

crença, valores e atitudes inseridos em uma cultura. Na população de idosos a busca do tipo 

físico ideal está associada ao processo de envelhecimento que é a soma de vários fatores 

que envolvem aspectos biopsicossociais, acompanhado por alterações progressivas dos 

sistemas neuromuscular, endócrino, cardiorrespiratório, ósseo-articular, trazendo 

implicações para a saúde dos idosos. Tais implicações se configuram com o aumento do 

número de quedas, declínio da capacidade funcional, osteoporose, deficiência auditiva e 

visual, disfunção da termorregulação e intolerância à glicose. Além disso, esse processo 

pode tornar alterações fisiológicas do envelhecimento em condição patológica, gerando 

impacto negativo na qualidade de vida e autonomia dos idosos. Ocasionando por fim, 

isolamento social, insegurança consigo mesmo e a falta de opção em escolher suas próprias 

atividades. 

 

  

 

 

 

Palavras-chave: treinamento resistido; força muscular; qualidade corporal; idosos 

praticantes.  
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THE INFLUENCE OF RESISTIVE TRAINING ON QUALITY BODY OF 

ELDERLY PRACTITIONERS: A REVIEW OF THE LITERATURE 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Currently the relationships with the body are largely influenced by various 

sociocultural factors. These factors lead men and women to submit a set of concerns and 

dissatisfaction with the quality body, inducing them to exercise, to take care of their bodies, 

leading them to desires, habits and care of the visual appearance of the body and gaining 

muscular strength.  The formation process of the quality body can be influenced by several 

factors, such as sex, age, media, and the link with the body's cognitive processes, such as 

beliefs, values and attitudes within a culture. In the elderly population the pursuit of ideal 

physical type is associated with the aging process which is the sum of several factors 

involving the biopsychosocial aspects, accompanied by progressive changes of the 

neuromuscular system, endocrine, cardio-respiratory, bone, joint, bringing implications for 

the health of the elderly. These implications were configured with the increased number of 

falls, functional decline, osteoporosis, hearing and visual impairment in thermoregulation and 

glucose intolerance. Furthermore, this process can make physiological changes of aging in 

the pathological condition, having a negative impact on quality of life and autonomy of the 

elderly. Leading ultimately social isolation, insecurity about yourself and lack of choice in 

choosing their own activities. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: resistance training; muscular strength; body quality; elderly practitioners. 
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INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é um fato inexorável e que começa no momento da concepção 

como um processo dinâmico e progressivo, determinado por alterações biopsicossociais 

(SIMÕES, 1994). Sempre foi uma constante preocupação para a humanidade conhecer este 

processo para, na impossibilidade de reverte-lo, amenizá-lo. Identifica-se o idoso, segundo a 

concepção da Organização Mundial da Saúde (OMS), que o classifica de acordo com a 

idade e o envelhecimento, considerando sessenta e cinco anos como limite inicial e 

caracterizador da velhice. 

Por volta do ano 2030, teremos cerca de 150 milhões de indivíduos com 65 anos ou 

mais nos Estados Unidos, é o segmento que cresce mais rapidamente dentro da população 

mundial. Esta perspectiva, nos últimos dez anos, promoveu um aumento no interesse por 

pesquisas relacionadas aos efeitos proporcionados pelo envelhecimento (LEXELL, 1997). 

Atualmente existem evidências de alterações estruturais e funcionais no músculo humano 

promovidas pelo processo de envelhecimento progressivo devido, principalmente, à 

degeneração do sistema nervoso verificada após os 60 anos. 

Para Schuller (1994) o envelhecimento é um processo lento, progressivo e inevitável, 

caracterizado pela diminuição da atividade fisiológica e de adaptação ao meio externo 

acumulando-se processos patológicos com o passar dos anos. As causas do 

envelhecimento podem ser individuais ou ambientais. Como individuais podemos notar que 

existem famílias com tradição de longevidade. O fator sexo também é relevante, geralmente 

a mulher tem uma expectativa de vida maior que os homens. Outros fatores como o 

sedentarismo ou dietas inadequadas podem ter grande influência sobre o processo de 

envelhecimento, mas as causas ambientais também devem ser consideradas, tais como: 

exposição a agentes físicos (Raios X); químicos (tóxicos, fumo, drogas e álcool), as 

infecções virais, bacterianas e parasitárias.  Conforme atesta SILVA & BARROS (1998), a 

expectativa média de vida vem sofrendo um acréscimo, sendo, em 1900, nos países 

desenvolvidos, cerca de 50 anos de idade e no decorrer do tempo, passou para 75 anos. 

Afirmam (BARBOSA, 2001; SILVA & BARROS, 1996 e BONACHELA, 1994) que, o 

Treinamento Resistido protelará o processo de envelhecimento e trará benefícios anatomo-

fisiológicos, cognitivos e sócio-afetivos aos idosos, tornando-os mais sadios, independentes, 

sociáveis e eficientes, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida. 

A prática do treinamento resistido (TR) para idosos não é só importante para a 

promoção e manutenção da força física, mas, um bem necessário para fugir da depressão e 

conviver socialmente logo, o idoso é beneficiado como um todo ao realizar exercícios físicos 
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resistidos. Numa sociedade que envelhece rapidamente é fundamental que se redefina o 

papel do idoso no âmbito social, valorizando a contribuição que ele ainda pode trazer. 

Neste sentido, a pesquisa tem como objetivo, analisar a influência do (TR) sobre a 

capacidade funcional, a melhoria da qualidade de vida, o sistema musculoesquelético, 

sistema endócrino, sistema cardiovascular e as alterações psicológicas de idosos 

praticantes, através de uma revisão sistemática. 

A metodologia, utilizada para este fim, desenvolver-se-á, por meio de pesquisa 

indireta, através do método bibliográfico, acreditando que a mesma fornecerá subsídios para 

uma reflexão acerca do problema. Para as finalidades da pesquisa, o presente estudo se 

caracteriza como descritivo simples, com fonte de dados documentais, conduzindo-se por 

meio da busca de artigos científicos publicados entre os anos de 2000 a 2010 na base de 

dados eletrônicos SCIELO e outros materiais que tratem dos benefícios do TR em 

indivíduos idosos. Com as seguintes palavras chaves: treinamento resistido; força muscular; 

qualidade corporal; idosos praticantes. 

O estudo se faz necessário devido ao crescente número da população de idosos no 

Brasil e no mundo. Igualmente, visa analisar os benefícios do exercício físico, sobretudo o 

TR quando praticados de forma sistemática por tal população. 

 

1. O treinamento resistido e a capacidade funcional 

Um dos conceitos mais relevantes ao tratar do envelhecimento e sua relação com a 

saúde, aptidão física e qualidade de vida é sem dúvida o da capacidade funcional, definido 

também como “estado funcional”. Este é um fator determinante na análise dos efeitos do 

envelhecimento e, ao mesmo tempo, é um dos fatores que, mais do que a idade cronológica 

refletem esse processo. Grande parte da pesquisa na área visa determinar os efeitos do 

envelhecimento nessa capacidade e o impacto da atividade física e o treinamento resistido 

na evolução da mesma. A importância desta função foi consolidada pela Comissão 

Americana de Doenças Crônicas e da Organização Mundial de Saúde que iniciaram o 

desenvolvimento de uma base científica para mensurar o estado funcional. A partir de então, 

numerosas pesquisas e instrumentos foram desenvolvidos para examinar os fatores-chave 

da saúde funcional: atividades da vida diária (AVDs), atividades independentes da vida 

diária (AIVDs) e variáveis psicológicas e sociais que são fundamentais para qualidade de 

vida do idoso (HEIKKINEN R 1998). 

Conceitos similares relativos a estes termos de capacidade ou estado funcional ou 

ainda função física têm sido publicados nos últimos anos. A capacidade funcional foi 

definida por WENGER (1984) citado por UENO (1999) como a capacidade de realizar as 

atividades da vida diária de forma independente, incluindo atividades de deslocamento, 
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atividades de autocuidado, sono adequado e participação em atividades ocupacionais e 

recreativas. CASPERSEN (1994) considera a função física como a habilidade de 

desempenhar tarefas e atividades da vida diária. De acordo com HEIKKINEN R (1998), o 

estado funcional pode ser definido como a habilidade pessoal de desempenhar atividades 

necessárias para garantir o bem-estar, conceitualizando desta forma a integração de três 

domínios: biológico, psicológico (cognitivo e afetivo) e social.  Assim, a saúde e a habilidade 

funcional são de crucial importância na qualidade de vida social do indivíduo, porque 

determinam o nível em que este pode participar de forma independente na comunidade, 

tomar parte em eventos, visitar outras pessoas, fazer uso de serviços e facilidades da 

sociedade, conseguindo enriquecer a sua vida e a daqueles com quem convive. 

A diminuição ou perda da capacidade funcional leva à incapacidade funcional, que 

em muitos casos é consequência das perdas associadas ao envelhecimento, mas 

principalmente à falta ou diminuição da atividade física associada ao aumento da idade 

cronológica, que leva a perdas importantes na condição cardiovascular, força muscular e 

equilíbrio, que são responsáveis em grande parte pelo declínio na capacidade funcional.  

 

2. Avaliação da capacidade funcional 

               Levando em consideração a capacidade ou nível funcional do idoso, é 

extremamente relevante e útil à classificação criada por SPIRDUSO, W. (Physical 

Dimensions of Again. 1° Ed. Champaing: Human Kinetics, 1995. 432p.) em cinco níveis de 

funcionalidade: 
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A medida da capacidade funcional inclui frequentemente a avaliação da habilidade 

do indivíduo para realizar várias atividades da vida diária. As escalas de AVD que têm sido 

desenvolvidas e compiladas por diversos autores nos últimos anos relacionam fatores de 

ABVD, AVD e atividades avançadas da vida diária (AAVD). HEIKKINEN R (1998) cita que as 

evidências indicam que a maioria dos indivíduos de 75-80 anos que vivem 

independentemente podem enfrentar as AVD, mas encontram mais frequentemente 

problemas com as AVD. Como existem diferenças culturais de acordo com o sexo na 

realização destas atividades alguns autores, ROGERS e MILLER (1997) citados por 

HEIKKINEN R (1998), sugerem limitar o número de perguntas nas AVD a um índice de três 

itens: caminhar em um quarto, vestir-se e tomar banho; porém existe uma ampla variedade 

de alternativas da avaliação da aptidão física e da capacidade funcional do idoso. 

SKIM e TANAKA (1995) avaliaram em mulheres coreanas de 60-91 anos o uso de 

uma bateria de 24 itens da atividade diária para determinar a idade funcional. De acordo 

com as análises de regressão realizadas, os autores observaram que cinco itens da AVD 

determinavam 81% da variação da capacidade funcional: habilidades para caminhar, 

destreza manual, força de preensão manual, flexibilidade da parte superior do corpo e o 

equilíbrio estático. Um dos mais tradicionais projetos longitudinais realizados desde 1990 

com a terceira idade, o “Evergreen Project” HEIKKINEN R. (1998), utiliza vários indicadores 

para determinar o estado de saúde, as variáveis antropométricas, o desempenho físico, as 

funções sensoriais, a capacidade cognitiva e o funcionamento neuropsicológico, mas com 

testes e medidas que dificilmente se aplicam a grandes grupos ou às condições dos países 

em desenvolvimento. 

Uma das propostas mais interessante e facilmente aplicável a nossa realidade é a 

de RIKLI e JONES (1999) que inclui entre os parâmetros da aptidão física medidas da força 

muscular dos membros superiores e inferiores; flexibilidade; potência aeróbica; agilidade 

corporal e equilíbrio dinâmico e índice de massa corporal (IMC). Alguns dos critérios para 

selecionar esta bateria foram: 1- representar a maioria dos componentes da aptidão física; 

2- apresentar boa reprodutibilidade e validade; 3- refletir as mudanças normais relacionadas 

à idade na aptidão física; 4- ser capaz de detectar mudança em função do treinamento 

físico; 5- ser capaz de medir os diferentes níveis de capacidade funcional; 6- ser fácil de 

administrar; 7- requerer pouco equipamento e espaço físico, podendo ser aplicada em 

ambientes clínicos e na comunidade, em casa ou por si mesmo; 8- poder ser aplicada em 

exame médico e de forma rápida (grupos de 24 indivíduos podem ser avaliados em 90 

minutos por 4-5 profissionais treinados).  
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3.  Treinamento resistido e a realização dos mesmos para a melhoria da 

qualidade de vida do idoso 

O treinamento resistido ou de força é geralmente realizado com peso, justificando a 

expressão genérica "treinamento com pesos". Não se trata de uma modalidade esportiva, 

mas de uma forma de preparação física, utilizada por atletas em geral, e também em 

terapêutica, reabilitação, estímulo à saúde, estética e lazer. Atualmente o termo 

"musculação" costuma ser utilizado para designar o treinamento com pesos. Além disto, os 

efeitos do treinamento levam a uma relação peso/potência mais favorável. Os músculos são 

os motores do corpo, enquanto que a gordura constitui a parcela da carga que pode ser 

modificada. Assim sendo, quanto mais músculos e menos gordura, melhores serão as 

condições para o desempenho físico. 

No que diz respeito à qualidade de vida e à profilaxia de doenças, recentes 

trabalhos modificaram substancialmente e sem dúvidas, alguns conceitos anteriores. A força 

e a flexibilidade foram identificadas como as qualidades de aptidão mais importantes para a 

qualidade de vida das pessoas, mesmo do ponto de vista da homeostase hemodinâmica. 

Esta condição pode ser entendida como a capacidade de realizar com segurança e conforto 

os esforços comuns da vida diária. Os efeitos salutares da atividade física hoje se sabem 

que são independentes de sistematização de execução, e independentes também do tipo de 

aptidão física estimulada. Exemplificando, exercícios que desenvolvem a força ou outras 

qualidades de aptidão, estimulam a saúde geral e cardiovascular tanto quanto os exercícios 

que desenvolvem a capacidade aeróbica. Saúde cardiovascular não pode ser confundida 

com "aptidão cardiovascular". 

Os exercícios resistidos (ER) são parte integrante dos atuais programas de 

condicionamento físico e reabilitação, principalmente para adultos e idosos. Estes exercícios 

favorecem a melhora da força e resistência muscular, mantém e melhoram a massa corporal 

magra (KISNER, 1992; SANTARÉM, 1999; MONTEIRO, 1997), melhora a coordenação, a 

velocidade de reação, a velocidade, o equilíbrio, previne e trata lesões e deficiências físicas 

PEARL (1996). 

O volume de exercícios, ou seja, sua quantidade total deve ser adequada ao 

número de séries e a frequência semanal dos grupos musculares. Para exercitar os grupos 
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musculares numa frequência semanal de três vezes são aconselhadas cinco séries, para 

frequência de duas vezes, 10 séries e para uma vez por semana, 15 séries SANTARÉM 

(1999). O volume total de exercícios por um período longo de treino está relacionado a 

aumentos da força e volume muscular, para que ocorram esses aumentos são 

recomendados no mínimo de seis semanas de treinamento KISNER (1992). 

Tem-se estabelecido que três treinos por semana com um dia de descanso entre as 

sessões favorecem a recuperação (SHARKEY, 1998 & FLECK et al., 1999), que o aumento 

da frequência de treino é consequência da resposta adaptativa de cada praticante 

(LEIGHTON, 1987 & FLECK et al., 1999) e outro fator importante para que se evite lesões e 

tire-se maior proveito dos treinos é a utilização da técnica correta para execução dos 

movimentos (SANTARÉM, 1999). 

A frequência ideal de treinos está na dependência do nível de aptidão do praticante, 

tipo de treinamento, disponibilidade de tempo, recursos disponíveis e a forma como foi 

elaborado o treino. A frequência mínima é a de duas vezes e quando o praticante se 

encontra em bom nível de treinamento pode ser de três a cinco dias (MONTEIRO, 1997). Os 

exercícios resistidos são graduados de acordo com o desenvolvimento da força, respeitando 

o ritmo constante e a máxima amplitude articular possível durante a execução (CAILLIET, 

1974). 

A sobrecarga de trabalho muscular é que determina as melhoras nos níveis de 

força e resistência muscular. Treinar com pesos elevados e com baixas repetições visam 

aumentos de força; e com pesos mais leves e maior número de repetições resulta em 

melhor resistência muscular e força (MONTEIRO, 1997; SANTARÉM, 1999; CAILLIET, 

1974; WIRHED, 1986; KISNER, 1992). Não há um número ideal de repetições, mas se 

obtém bons resultados treinando de 2 - 10 RM, onde a carga utilizada cumpra somente o 

número de repetições estipuladas (SHARKEY, 1998). 

A carga é considerada a principal variável para que ocorra alterações de força e 

resistência muscular (FLECK et al., 1999 & KISNER, 1992), a quantidade de carga a ser 

utilizada é a necessária para cumprir o número de repetições por série com boa eficiência 

mecânica (LEIGHTON, 1987; SHARKEY, 1998; SANTARÉM, 1999). Logo, quando se 

seleciona a carga, a última repetição deve ser executada com um pouco mais de 

dificuldade; caso ela seja fácil de executar, deve-se aumentar a sobrecarga, pois só assim 

consegue-se o fortalecimento muscular (LEIGHTON, 1987). 

Não existem diferenças preponderantes entre homens e mulheres idosos, 

geralmente exibem as mesmas respostas ao exercício máximo. Entretanto as mulheres 

apresentam valores mais baixos em relação à pressão sanguínea sistólica e diastólica final 

e uma resistência vascular maior que homens idosos (FLEG, 1995;). Assim nas mesmas 
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taxas de trabalho absoluto, a produção cardíaca é um tanto mais baixa em idosos que nos 

jovens adultos, enquanto a diferença arteriovenosa tende a ser um tanto mais alta (FLEG, 

1995; OGAWA, 1992). 

A prática de exercício físico de resistência é de suprema importância. Alguns 

estudos apontaram que este tipo de exercício esta associado a níveis baixos de insulina no 

plasma em jejum bem como à melhora na tolerância à glicose e a sensibilidade a insulina. 

No entanto, após exercício agudo os idosos não obtêm os mesmos níveis obtidos em jovens 

adultos. Isso pode ser talvez devido às suas capacidades de exercício diminuídas 

(HERSEY, 1994). 

As contraindicações absolutas para a prática de exercício são as mesmas para os 

jovens. Por exemplo, alterações recentes no eletro encéfalo grama (EEG), infarto do 

miocárdio, angina, arritmias incontroláveis. Contraindicações relativas incluem pressão 

cardíaca elevada, cardiomiopatias, doença valvular e doenças metabólicas incontroláveis. 

 As recomendações de exercício devem se basear nos estilos de vida associados a 

cada indivíduo. O início de qualquer programa de atividade física é acompanhado de 

algumas alterações no sistema cardiovascular e certamente os riscos desta atividade para o 

idoso não deve ser ignorado. Evidentemente, o processo de envelhecimento promoveu 

algumas deteriorações nos sistemas e desta forma a moderação e a melhor prevenção. 

 

4. Treinamento resistido e sistema musculoesquelético 

Vários autores discutem acerca dos efeitos do exercício resistido em idosos, dentre 

eles podemos citar GERALDES et al (2007); SILVA e FARINATTI (2007) e MELLO et 

al (2008). 

A força muscular pode ser definida como a quantidade máxima de força que um 

músculo ou grupo muscular pode gerar em determinado movimento. Neste sentido, o 

desenvolvimento de programas de treinamento para a conservação da capacidade de 

trabalho, torna-se de grande importância visto que há tendência progressiva ao declínio. 

Os estudos sobre o tema trazem evidências de que o músculo chega à sua força 

máxima entre a segunda e terceira décadas de vida e mostra diminuição lenta ou 

imperceptível até meados dos 50 anos de idade, quando começa a declinar 

aproximadamente 12% a 15% por década com perdas mais rápidas acima dos 65 anos de 

idade (MALACUSO e DE VITO, 2004 apud SILVA E FARINATTI, 2007). 

  A diminuição da força muscular, conforme SILVA e FARINATTI (2007) traz 

consequências para a autonomia funcional de idosos. De acordo com os autores, níveis 

reduzidos de força estariam associados à menor velocidade de caminhada e a inaptidão que 
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acarretaria maior risco de quedas e fraturas em pessoas mais velhas. Geralmente, perdas 

progressivas de força tendem a deixar os idosos incapacitados para realizarem as tarefas 

mais simples do dia a dia, tornando-os muitas vezes dependentes dos que os cercam, o que 

reduz em grande escala a qualidade de vida desses indivíduos. 

Dados de pesquisa, como as de PEREIRA et al, 2001 (apud MELLO et al, 2008) 

mostram que no Brasil, em torno de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez por ano e 

quanto maior a idade maior a chance de queda, sendo que 32% estão entre os 65 e os 74 

anos, 35% entre os 75 e os 84 anos e 51% acima dos 85 anos. Estas quedas ocorrem com 

maior incidência entre as mulheres do que entre os homens da mesma faixa etária. Os 

idosos dos 75 aos 84 anos que necessitam de ajuda para as atividades da vida diária 

(comer, tomar banho, higiene íntima, vestir-se, sair da cama, incontinência urinária e fecal) 

têm uma probabilidade de cair 14 vezes mais do que pessoas da mesma idade que são 

independentes. De todas as quedas, 5% resultam em fraturas e 5% a 10% em ferimentos 

importantes que necessitam de cuidados médicos. 

Neste sentido, visando à melhora da força muscular e do desempenho funcional de 

mulheres entre 68 e 70 anos fisicamente ativas, GERALDES et al (2008) registram a 

realização de estudos nos quais estas foram submetidas a 12 semanas de treinamentos 

resistidos, sendo estes aplicados em duas sessões semanais e com exercícios utilizando 

moderada intensidade. Os resultados mostraram que melhoras significativas foram obtidas 

ao final do estudo. Como exemplo, citamos o levantar e sentar da cadeira que apresentou 

ganho médio de força muscular de 24,63% e diminuição relativa de 21,78% do tempo para 

desempenhar a tarefa. 

Embora no exemplo citado os resultados obtidos pareçam modestos quando 

comparados a estudos clássicos como o de FIATARONE et al (1990), cujos resultados 

obtidos em força muscular excederam em mais de 100% os valores iniciais, os autores 

ressaltam nas pesquisas por eles realizadas, que as participantes do grupo experimental 

eram fisicamente ativas, ou seja, todas praticantes de hidroginástica, enquanto que no 

estudo usado como comparativo os integrantes do grupo experimental tinham mais de 90 

anos, eram institucionalizados e funcionalmente dependentes. 

Neste sentido, segundo SAYERS et al (2003) citado por GERALDES et al (2007) 

estudos demonstraram que, em se tratando dos possíveis benefícios do treinamento 

resistido para a funcionalidade, os sujeitos com menores níveis de aptidão física inicial são 

capazes de obterem maiores ganhos reforçando a teoria de que a relação entre a força, 

potência e desempenho funcional seja curvilínea. 

Embora seja reconhecida a influência do treinamento resistido sobre a saúde, 

funcionalidade e qualidade de vida de idosos, sendo estes proporcionados pelo aumento da 
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força e potencia muscular, a adesão de pessoas idosas a esse tipo de treinamento tem sido 

um problema de difícil solução. Tais problemas se caracterizam em um primeiro momento 

pela falta de informação dos reais benefícios dos Exercícios Resistidos para o individuo 

idoso e num segundo momento, pela própria falta de estrutura da academia ou clube bem 

como o conhecimento necessário por parte dos profissionais de Educação Física em lidar 

com tal clientela. 

Diante de tal constatação, acredita-se que maiores esforços devam ser feitos no 

sentido de orientar e proporcionar vivências práticas ao idoso, a fim de que uma maior 

parcela desta população seja adepta e se beneficie dos resultados dos Exercícios 

Resistidos. 

 

5. O treinamento resistido e o sistema endócrino 
O processo de envelhecimento é acompanhado por alterações dos sistemas 

neuromuscular e endócrino, tendo como consequência redução de força e massa muscular. 

Essas alterações, segundo ROSEMBERG (1989) citado por OLIVEIRA et al (2008), são 

denominadas na quantidade e qualidade muscular de sarcopenia, fenômeno que tem sido 

associado a implicações para a saúde dos idosos, tais como aumento do número de 

quedas, declínio da capacidade funcional, osteoporose, disfunção da termorregulação e 

intolerância à glicose. 

Embora os mecanismos não sejam totalmente conhecidos, o estudo das causas da 

sarcopenia, conforme os autores citados parecem ser multifatoriais, envolvendo fatores 

hormonais, neurogênicos, genéticos e ambientais. Esse processo pode tornar alterações 

fisiológicas do envelhecimento em uma condição patológica, com impacto negativo na 

qualidade de vida e autonomia dos indivíduos acometidos. 

Conforme OLIVEIRA (2008), dentre os tipos de práticas de atividades físicas 

regulares, o TR tem sido apontado como eficaz em retardar o aparecimento de disfunções 

frequentemente observadas em idosos. Os exercícios resistidos induzem respostas 

fisiológicas agudas importantes para ganhos de força e hipertrofia muscular, atuando sobre 

parâmetros metabólicos e celulares, promovendo efeitos positivos no controle e na 

prevenção dos fatores de risco relacionados à síndrome metabólica, tais como diminuição 

do peso corporal, aumento da sensibilidade à insulina, aumento da tolerância à glicose, 

diminuição dos níveis pressóricos de repouso e melhoria do perfil lipídico. Tais alterações 

hormonais promovem um "ambiente" anabólico que apresenta um papel importante nas 

adaptações crônicas induzidas pelo treinamento resistido. 
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A resposta adaptativa observada no treinamento resistido, como aumento da força, 

potência e hipertrofia muscular, são em grande parte, influenciadas pelas adaptações 

neuroendócrinas, em função da secreção dos hormônios endógenos anabólicos, mesmo em 

períodos iniciais do treinamento. (MARIN, D. P., FIGUEIRA JUNIOR, A. J., 2007, p.31). 

  CARDINAL e STONE (2006), citado por MARIN et al (2007), sugerem que a 

concentração de testosterona deve ser rotineiramente mensurada no sentido de monitorar 

as respostas adaptativas agudas e crônicas produzidas pelos programas de treinamento, 

uma vez que a concentração de testosterona pode sofrer alterações durante os períodos 

mais intensos do treinamento crônico. 

A testosterona, em particular, conhecida como principal andrógeno circulante, pode 

influenciar o crescimento e o desenvolvimento muscular, estimulando a síntese de proteínas 

(efeito anabólico) e inibindo a degradação protéica (efeito anticatabólico). Os níveis séricos 

de testosterona declinam com o avançar da idade e estudos sugerem uma relação causal 

entre a queda desse hormônio e o declínio da massa e força muscular. Além disso, a 

testosterona pode ser um importante biomarcador do estado de treinamento. (MARIN, D. P., 

FIGUEIRA JUNIOR, A. J. 2007, p.32). 

As adaptações agudas ao exercício, em especial dos sistemas endócrino e nervoso, 

conforme STARON et al. HANSEN et al. (1994) citado por MARIN et al (2007), são 

frequentemente observadas no treinamento com pesos. Os hormônios testosterona e T3 

podem estimular a síntese de proteína muscular. Portanto, a estimulação do sistema 

endócrino induzida pelo exercício pode potencializar as adaptações do sistema 

neuromuscular. 

Em estudo recente, conforme AHTIAINEN et al. (2003), citado por MARIN et 

al (2007), demonstraram correlação significativa entre o incremento da resposta aguda de 

testosterona e o aumento na área de secção transversa dos músculos do quadríceps 

femoral. Estes dados sugerem que a regulação do sistema endócrino e o incremento da 

concentração de testosterona pós-exercício durante o treinamento crônico, podem ser 

determinantes para o desenvolvimento da hipertrofia muscular. 

Segundo COPELAND et al (2002), citado por OLIVEIRA et al (2008), registram que o 

hormônio do crescimento (GH), secretado pela hipófise anterior, apresenta papel relevante 

na síntese protéica e por isso tem sido foco de estudos que versam sobre as respostas 

agudas aos exercícios resistidos. Os dados disponíveis apontam elevações agudas de GH 

em homens e mulheres, entretanto, em mulheres idosas os resultados não são consensuais, 

onde demonstraram que o GH sérico se elevou nas mulheres jovens, mas não nas idosas. 

Na observação de OLIVEIRA et al (2008), em mulheres com idade média de 62,3 anos, uma 

sessão de ER foi capaz de elevar agudamente a concentração desse hormônio. 
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Para OLIVEIRA et al (2008), um importante fator que influencia as respostas agudas 

aos ER é a manipulação das variáveis do treinamento. A prescrição do treinamento 

apropriada vai proporcionar resposta neuroendócrina ótima, favorecendo adaptações 

crônicas relativas ao ganho de força muscular e hipertrofia. Dentre essas variáveis, a 

intensidade do treino interfere sobremaneira na magnitude das respostas hormonais; 

portanto, a identificação de uma intensidade de treinamento ideal pode ser útil na prescrição 

de TR para idosos. 

    Nesse sentido, constata-se que existe uma lacuna na literatura de estudos que tenham 

avaliado a resposta hormonal de idosos a diferentes intensidades de ER. 

 

6. O treinamento resistido e o sistema cardiovascular do idoso 

No decorrer dos últimos anos, o TR tem sido recomendado como importante 

componente em programas de exercícios físicos para indivíduos idosos. Dentre os 

benefícios decorrentes do TR, o aumento da força e massa muscular estão bem 

evidenciados na literatura. 

Conforme TERRA et al (2008), há evidências de que indivíduos que realizam 30 

minutos ou mais de TR por sessão, podem apresentar um risco reduzido em 23% para 

infarto agudo do miocárdio (IAM) e doenças cardiovasculares fatais, quando comparados 

aos que não realizam esse tipo de exercício. No entanto, de acordo com as pesquisas 

realizadas, constata-se que existem controvérsias na literatura quanto aos possíveis 

benefícios crônicos do TR sobre a pressão arterial de repouso (PA). Há estudos que 

demonstraram redução da pressão arterial sistólica (PAS) e da pressão arterial diastólica 

(PAD), redução apenas na PAS, redução apenas da PAD, ou ainda estudos que não 

encontraram alterações na PAS após o TR. 

Ainda segundo os autores, outro problema é a escassez de estudos conduzidos em 

indivíduos idosos e hipertensos. Neste sentido, de acordo com a revisão de literatura 

realizada pelos mesmos em 2008, foram encontrados apenas três estudos com idosos e 

dois com hipertensos que realizaram o TR. O conhecimento dessas alterações é importante, 

pois tem sido demonstrado que a redução de apenas 5 mmHg na pressão arterial diminui 

em 40% o risco de acidentes vasculares cerebrais e em 15% o risco de IAM. 

UMPIERRE e STEIN (2007) comentam que o TR tem sido proposto como possível 

estratégia para prevenção e reabilitação cardiovascular. Diante disso, os efeitos 

cardiovasculares mediados por esse tipo de intervenção, bem como o incremento tanto na 

força muscular quanto da capacidade para realização de tarefas do dia a dia, são benefícios 

bem caracterizados ante esse tipo de treinamento. 
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  Mais recentemente, estudos que utilizaram a avaliação hemodinâmica verificaram 

estabilidade cardiovascular em pacientes com doença coronariana ou insuficiência cardíaca 

durante a realização de ER, sem aparentes prejuízos na função ventricular ou aumento 

exacerbado na pressão arterial ao exercício. Adicionalmente, a pressão arterial em repouso 

também parece ser influenciada pelo TR crônico, apresentando leve redução, tanto para a 

pressão arterial sistólica (PAS), quanto para a pressão arterial diastólica (PAD). UMPIERRE 

e STEIN (2007). 

Pesquisa realizada por KRINSKI et al (2006), evidenciou que 20 minutos de 

exercícios aeróbios somados a 40 minutos de exercício resistidos dinâmicos, com 

frequência semanal de três vezes, e duração de seis meses, apresentaram resultados 

significativos quanto ao percentual de gordura corporal (%GC) acompanhado de uma 

redução linear na pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC), indicando uma 

melhora em importantes parâmetros morfofuncionais. 

Apesar dos poucos experimentos disponíveis, verifica-se que estudos têm 

demonstrado potencial influência do TR sobre a redução da complacência arterial. Contudo, 

muitas controvérsias ainda existem, sendo então necessárias pesquisas adicionais para 

análise da eficácia dessa intervenção sobre desfechos validados, e para aprofundamento de 

mecanismos fisiológicos responsáveis pelas adaptações vasculares. 

 

7. Alterações psicológicas provenientes do treinamento resistido 

Diante da realidade inquestionável das transformações demográficas iniciadas no 

último século, o que faz observar uma população cada vez mais envelhecida, evidencia-se a 

importância de garantir aos idosos não só uma sobrevida maior, mas também uma boa 

qualidade de vida. 

Conforme VECCHIA (2005), qualidade de vida está relacionada à autoestima e ao 

bem-estar pessoal e abrange uma série de aspectos como a capacidade funcional, o nível 

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

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

religiosidade, o estilo de vida, a satisfação com o emprego e/ou com atividades diárias e o 

ambiente em que se vive. 

Segundo MATSUO (2007), a imagem corporal é o modo pelo qual o corpo 

apresenta-se para nós, ou seja, a representação mental que possuímos do nosso corpo. É 

considerada uma construção multifatorial que envolve percepção, afeto e componentes 

cognitivos. Ainda para o autor, a percepção que temos do nosso corpo é influenciada pelos 

conceitos e valores da sociedade, e estrutura-se também através do contato social. 
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Formamos essa imagem a partir de nossas sensações, mas somos influenciados pelo que a 

sociedade pensa e idealiza sobre o nosso corpo. 

Essa representação mental é formada a partir das sensações visual, auditiva, 

olfativa, pala dória e somático sensitiva, sendo por meio das sensações que 

experimentamos nosso corpo e a maneira que nos relacionamos com o mundo exterior que 

construímos nossa identidade corporal (DAMÁSIO, 2000 apud MATSUO, 2007). 

Conforme registros de CHEIK (2003), o processo de envelhecimento acarreta uma 

diminuição da qualidade de vida que está relacionada diretamente com o grau de satisfação 

que o individuo tem de si mesmo. De acordo com autor, essa insatisfação pessoal leva o 

idoso a distúrbios psicológicos, depressão e ansiedade. 

O autor também comenta, em contrapartida, que o exercício físico leva o indivíduo a 

uma maior participação social, resultando em um bom nível de bem-estar biopsicofísico, 

fatores esses que contribuem para a melhoria de sua qualidade de vida. 

Além disso, durante a realização de exercícios físicos, ocorre a liberação da 

endorfina e da dopamina pelo organismo propiciando um efeito tranquilizante e analgésico 

no praticante regular, que frequentemente se beneficia de um efeito relaxante pós-esforço e, 

em geral, consegue manter-se num estado de equilíbrio psicossocial. 

O TR, portanto, pode ser um importante aliado no combate ao estresse e às doenças 

decorrentes deste que sem dúvida já é considerado o mal do século. 
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CONCLUSÃO 

 

Constatados os benefícios alcançados por meio da prática regular do treinamento 

resistido verificando que atualmente apenas uma pequena parcela dos idosos realiza esta 

atividade essencial à manutenção dos níveis funcionais e aptidão física. Podemos registrar 

que maiores esforços necessitam ser empregados por parte dos profissionais que lidam com 

esta população, para a promoção do envelhecimento saudável. 

As evidências da segurança, eficácia, indicações e contraindicações da prática 

regular do TR pela população idosa apresentadas na pesquisa ora realizada, formam uma 

base sólida para que esta atividade seja recomendação presente entre os profissionais 

envolvidos na área da saúde, reduzindo desta forma os níveis de sedentarismo e 

possivelmente dos gastos em saúde, que se encontra em índices elevados entre os 

indivíduos idosos. 
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