
RESUMO 

 
Valorizar a estética está se tornando comum na nossa sociedade e com a busca por academias de musculação 

cada vez mais novos, o treinamento resistido para crianças e adolescentes torna-se um assunto muito importante 

devido a este gerar diversas dúvidas na sociedade e principalmente nos pais em relação ao desenvolvimento 

estatural e puberal das crianças e adolescentes. O treinamento resistido, também conhecido como treinamento de 

força, treinamento de resistência e levantamento de peso, são todos sinônimos de um mesmo tipo de trabalho, 

então o termo treinamento resistido abrange um maior número de modalidades de treinamento, que podem ser 

trabalhadas com pesos livres (halteres, barras e anilhas), o peso do próprio corpo e com maquinas especificas. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar os benefícios e riscos da pratica do treinamento resistido por crianças e 

adolescentes, a importância de uma supervisão especializada e quais as principais mudanças fisiológicas 

relacionadas a pratica do treinamento resistido antes do final da fase somática. Para se chegar a um resultado 

satisfatório foram revisados artigos publicados que tratavam deste assunto e relacionados com crianças e 

adolescentes praticantes de atividades físicas. O material de pesquisa foi adquirido através dos bancos de dados 

Scielo e Google acadêmico. Foram apontados muitos benefícios relacionados a pratica segura e supervisionada 

do treinamento resistido por crianças e adolescentes. Quanto aos riscos não foram encontrados nenhum 

relacionado diretamente à pratica do treinamento por crianças e jovens, mas sim existem os riscos que estão mais 

relacionados ao excesso de intensidade e deficiência nas dietas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

São muitos os benefícios provenientes do treinamento resistido para seus praticantes 

sejam crianças, jovens e adultos. Ainda assim não é comum a prática de treinamento 

resistidos por crianças e adolescentes em nosso país. Já em países desenvolvidos é comum se 

deparar com crianças e adolescentes realizando seus treinos dentro de academias de 

musculação.  

Nos Estados Unidos da América cresce o número de academia e clubes voltados para 

crianças de seis a dezessete anos, por conta de haver um consenso de que o treinamento 

resistido quando planejado e seguro só tende a melhorar a saúde e aptidão física dos jovens 

que o praticam4.  

É evidente a busca por padrões de beleza impostos pela mídia e sociedade, em que 

uma pessoa para ser bonita deve ser magra ou atlética, o que leva a buscar por academias de 

musculação cada vez mais cedo.  

Porem todo exercício físico quando administrado de forma errônea e equivocada, 

pode acarretar lesões musculares, articulares e ósseas. São pouco comuns os relatos de que 

crianças e adolescentes sofreram lesões derivadas do treinamento resistido, e estas lesões são 

numericamente semelhantes à dos adultos3.  

O treinamento resistido é seguro quando planejado de forma adequada para os 

estágios emocionais e de desenvolvimento do praticante, ao invés de se considerar somente a 

idade cronológica5.  



Pretende-se nesta revisão destacar os benefícios de se realizar o treinamento resistido 

em crianças e adolescentes, mostrando que há uma melhora dos indicadores de saúde como o 

sistema cardiovascular, composição corporal, densidade mineral óssea, aumento da produção 

de IGF-1. 

A busca bibliográfica para o presente estudo foi realizada nas bases de dados Scielo 

(Scientific Electronic Library Online), Google Acadêmico, os artigos utilizados para este 

estudo deveriam conter analise direta a prescrição e o impacto dos exercícios resistidos em 

crianças e adolescentes, e ou revisão bibliográfica ou consensos de especialistas. 

Foram também apresentados conteúdos que se refere a, importância de um 

profissional de Educação Física na elaboração e acompanhamento dos treinamentos resistidos 

para crianças e adolescentes, os benefícios de um bom treinamento, esclarecimento dos 

efeitos fisiológicos promovidos nos jovens praticantes das modalidades de treinamentos 

resistidos. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 O treinamento resistido para crianças e adolescentes e seus benefícios  

 

Em busca de corpos esbeltas e atléticos muito valorizados pela mídia, sociedade e 

pelos próprios adolescentes. Os jovens procuram as academias de musculação cada vez mais 

novos para tentarem se enquadrarem nestes estereótipos considerados como os mais 

atraentes1.  

O que gera preocupação aos pais quanto ao desenvolvimento longitudinal de seus 

filhos, levando-os a interrogar os profissionais de saúde sobre os possíveis efeitos acarretados 

pela prática de esportes. Se meu filho praticar natação ele vai crescer mais? O treinamento 

resistido pode prejudicar a estatura das crianças e adolescentes? Questões que são difíceis de 

se avaliar uma vez que existem vários fatores que interferem no estudo dos impactos do 

treinamento resistido na adolescência e infância devidos os diferentes estágios púberes, dieta 

aplicada nas diferentes atividades, intensidade e frequência de prática.  

Era comum a introdução do levantamento de peso somente após o termino do 

período somático, mas essa ideia vem de uma natureza anedótica pois não existe na literatura 

nenhum artigo cientifico ou pesquisa cientifica que aponte algo contra a prática do 

treinamento resistido por crianças e adolescentes desde que algumas regras de segurança 

sejam seguidas2.  



É rotina dos adolescentes levantar e carregar peso durante o dia-a-dia carregando 

mochilas pesadas, malas, sacolas de compras e outros itens, inclusive levantando-os do chão. 

Sem informação eles fazem estas atividades de forma incorreta arredondando as costas 

gerando riscos de lesões e ou estiramentos, para pegar um objeto do chão, ou utilizando 

qualquer outra técnica inadequada, forçando a coluna vertebral de forma perigosa. O que 

poderia ser evitado aprendendo a forma correta de se lidar com pesos, sob a orientação do 

treinador dentro de um ginásio ou academia2. 

Então aquele pensamento de se adiar os trabalhos de treinamento resistido com 

crianças e adolescentes para depois dos seus 18 anos de idade, deve ser repensado. Pois o 

treinamento resistido pode ser utilizado para muitas finalidades, seja para a melhoria das 

habilidades em outros esportes ou diversas finalidades. O treinamento resistido pode ser 

usado por exemplo para a melhora do condicionamento físico, redução de gordura corporal e 

aumento da massa livre de gordura, contribuindo com uma melhor composição corporal o que 

é muito importante para a saúde a longo prazo. 

O American College of Sports Medicine destaca que não existe nenhuma evidencia 

cientifica que o treinamento resistido possa trazer perigo ou conter o crescimento de crianças 

e adolescentes. Como em qualquer outro desporto existem riscos que podem ser diminuídos 

seguindo algumas sugestões: Em primeiro lugar o acompanhamento de um especialista, 

aquecer e alongar antes do treino, prescrição adequada para cada indivíduo, se preocupar com 

a execução correta dos movimentos, aumento gradativo da resistência e melhora do controle 

de força2. 

Mesmo que o treinamento resistido seja voltado para o ganho de força e aumento de 

massa magra, também tem efeitos sobre a densidade óssea, o que o torna uma interessante 

forma de se prevenir a osteoporose. Esta é uma realidade para as crianças que adotam estes 

treinamentos, se o treinamento resistido for adotado ainda cedo os ganhos de massa óssea vão 

durar mais tempo, a exposição esquelética a carga mecânica durante o crescimento parece 

uma forma muito eficaz de aumentar a massa óssea e densidade6. 

O treinamento resistido provou aumentar as habilidades motoras básicas, como força 

muscular, coordenação e flexibilidade e também a composição corporal, em relação ao 

aumento de massa livre de gordura, diminuição da massa gorda e aumento da saúde óssea2. 

Durante o treinamento resistido a contração muscular estimula a atividade 

osteoblástica próximo as inserções proximais e distais dos músculos em trabalho, 

promovendo o aumento de mineralização óssea7. As sobrecargas impostas pelo treinamento 

de resistência aumentam a densidade mineral óssea tanto em praticantes do sexo masculino 



quanto feminino7. Porem a potencialização do ganho de massa óssea se dá no início da 

puberdade7. Estes efeitos osteogênicos dos exercícios dependem das cargas utilizadas e da 

frequência do treinamento7.  

Da mesma forma quando crianças e adolescentes são submetidos a treinamentos 

extenuantes pode-se observar a redução da densidade mineral óssea, em ambos os sexos, com 

um agravante para os praticantes do sexo feminino, este excesso pode causar 

hipoestrogenismo causando problemas na menstruação 8. 

 

2.2 A influência da intensidade do treinamento resistido nos efeitos fisiológicos 

 

O treinamento resistido moderado promove o aumento dos níveis de GH e IGF-1 na 

corrente sanguínea, efeito benéfico para o crescimento linear dos pré-púberes. Entretanto se o 

treinamento for muito rigoroso e extenuante pode reduzir os ganhos estruturais, sendo então 

um fator proveniente mais da intensidade e duração do que o tipo de atividade física 

praticada. Os treinamentos muito intensos podem prejudicar o eixo GH-IGF-17. 

Ou seja, se houver um excesso de exercícios na fase pré-púberes por exemplo 36 

horas semanais intensas pode sim comprometer a estatura final dos jovens praticantes. Porem 

estes tipos de treinamentos só são vistos em competidores de elite o que não é comum para 

crianças e adolescentes. Mesmo assim é interessante esta informação para servir de alerta para 

se evitar efeitos negativos.  

Outra combinação perigosa é a intensidade do treinamento resistido aliado ao baixo 

déficit calórico proveniente de uma alimentação de baixa qualidade, o fator de risco na fase de 

desenvolvimento está diretamente ligado ao consumo calórico, distúrbios nesta fase como 

exemplo a menarca tardia pode ser observada com mais frequência em praticantes de balé, 

ginastica e corridas de longas distancias que são modalidades em que se dá muita ênfase no 

baixo peso corporal. Não foram encontrados artigos ou estudos que evidenciem atrasos na 

maturação provenientes da pratica de treinamento resistido de forma isolada. 

Estudos tem mostrado que o treinamento resistido melhora os indicadores de saúde 

de crianças e adolescentes tais como composição corporal, perfil lipídico, densidade mineral 

óssea, sistema cardiovascular e produção sérica de IGF-17.  

O que torna o treinamento resistido um componente muito importante para um bom 

condicionamento físico, tendo igual importância o estilo de vida e alimentação dos 

praticantes. 

 



2.3 A importância de um educador físico 

 

Treinamento resistido, levantamento de peso e treinamento de força são termos 

usados normalmente como sinônimos. Se entende que o termo treinamento resistido abrange 

um alcance mais amplo de modalidades de treinamento4. 

Apesar de ainda haver muita discussão sobre o assunto a literatura mais atual 

recomenda a aplicação do treinamento resistido em crianças e adolescentes, quando bem 

prescritos por um bom profissional da área levando em conta o treinamento de todo o corpo, 

volume de treino e intensidade moderados, treinamento cardiovascular e de flexibilidade 

intercalados, ambiente e equipamentos adequados1.  

E sempre com a supervisão de um profissional observando a técnica aplicada, a 

amplitude dos movimentos preservando as articulações, tendões e ligamentos envolvidos nos 

exercícios minimizando assim os riscos de lesões. 

É importante destacar que no treinamento resistido como em qualquer outra 

modalidade os riscos estão presentes na forma da prescrição e na realização do exercício. 

Levando a um constante monitoramento por parte dos professores e a família1. 

Embora essa pesquisa tenha apontando parâmetros que indicam que a realização do 

treinamento resistido de forma correta é seguro para as crianças e adolescentes, fica a 

indagação relacionada a prescrição para diferentes faixas etárias, ambiente de trabalho e 

equipamentos ergonômicos para estes jovens praticantes. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

O treinamento resistido promove inúmeros benefícios para seus praticantes, quando 

se obedece aos requisitos de segurança e avaliação sendo aplicados para cada praticante de 

forma individual respeitando o desenvolvimento e estagio emocional de cada indivíduo. 

Benefícios como aumento de massa livre de gordura, melhora na mineralização óssea, 

crescimento em estatura, melhora das habilidades motoras, produção hormonal, sistema 

cardiorrespiratório, etc. E quando a atividade é extenuante pode promover atraso púbere, 

desmineralização óssea, problemas maturacionais.  

Destaca-se a importância de um profissional de Educação Física competente para a 

prescrição dos exercícios e atividades, ensinamento das técnicas e acompanhamento dos 

alunos, evitando assim riscos à saúde, e contribuindo para um melhor resultado independente 

de para qual objetivo o treinamento resistido tenha sido escolhido.  



Apesar de todos os benefícios apresentados, também se observou riscos quanto a 

execução de forma equivocada e imprudente. Os excessos podem tornar o treinamento 

resistido um vilão para a saúde e desenvolvimento de crianças e adolescentes praticantes de 

treinamento resistido, somado ao excesso de intensidade da pratica no treinamento resistido 

outro agravante é a dieta calórica deficiente e inadequada. Lembrando que não existe nenhum 

estudo ou artigo publicado que comprove que o treinamento resistido de forma isolada, sem a 

influência de outros aspectos cause prejuízos para crianças e adolescentes que o praticam.  

Então a pratica do treinamento resistido para crianças e adolescentes só é indicada 

sob a supervisão de um profissional especializado. 
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