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RESUMO 

 

A musculação na terceira idade mostra ser de grande importância para a melhora da aptidão física, 
tem sido um elemento primordial perante o envelhecimento e o seu processo degenerativo, 
contribuindo essencialmente na recuperação e manutenção da saúde dos idosos, auxiliando no 
ganho de massa muscular, prevenção e tratamento de doenças e melhora da autoestima. O objetivo 
desse artigo é apontar os benefícios positivos que a musculação trás para a terceira idade em busca 
da prevenção de quedas e os tornando mais independentes. A metodologia desse estudo foi 
elaborada por meio de revisão de literatura, explicativa e teórica, utilizando como instrumento de 
pesquisa, livros e artigos de revista os quais foram buscados em sítios da internet em base de dados 
como Scielo e Google Acadêmico. Conclui-se que o envelhecimento acomete em todos de formas e 
graus diferentes, causando perdas de suas capacidades funcionais e prejudicando suas atividades 
diárias, entretanto a musculação demonstra ser um exercício dinâmico que engloba fatores 
primordiais para a restauração das perdas ocasionadas pelo envelhecimento. 
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INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é um processo natural e irreversível que afeta a todos, 

esse desenvolvimento traz para os idosos a diminuição de suas capacidades físicas, 

modificações das funções do organismo e na estrutura do seu corpo. Essas 

alterações chamadas de disfunção são a perda progressiva do sistema fisiológico 

que por consequência ocasiona a perda óssea e muscular, causando fatores de 

risco para os mesmos e que consequentemente dificulta suas atividades diárias por 

ter a diminuição da marcha e fraqueza muscular gerando uma perda de equilíbrio e 

assim possibilitando uma possível queda. 



Além disso, estudos mostraram que 40% de idosos acima de 65 anos 

sofrem quedas pelo menos uma vez no ano, ocasionando lesões e fraturas, 

reduzindo ou ate mesmo perdendo a mobilidade articular (1). 

A queda é o acidente doméstico mais frequente e alarmante nesse grupo, 

possuindo um fator de risco sério que muitas vezes resulta em morte, motivo esse 

para se ter preocupação. O aumento do sedentarismo também é muito comum em 

idosos ao passar dos anos, afetando diretamente nos problemas causados pelas 

disfunções, gerando uma dependência funcional dos mesmos. O exercício em 

especial a musculação entra como um fator fundamental para que esse processo se 

estabilize e melhore de uma forma que o idoso tenha um progresso nos seus 

afazeres e assim reduza prováveis acidentes.  

O idoso que busca ter uma vida ativa, com bons hábitos alimentares e um 

estilo de vida saudável, se apresenta mais independente. Entretanto a prática de 

exercício físico mostra ser de fundamental importância tanto para o corpo quanto 

para a mente, pois além de auxiliar em uma vida de qualidade colabora no aumento 

da autoestima, alegria e vontade de viver. 

Em conseqüência disso, nota-se que quando o idoso busca melhorar seus 

hábitos ele acaba evitando várias doenças que poderiam de alguma maneira 

prejudicar sua saúde, acarretando transtornos emocionais, físicos e afetando até 

mesmo seu convívio social. 

A musculação compreende-se em um treinamento praticado com pesos e 

cargas realizando exercícios contra uma resistência. Ela está obtendo notoriedade 

perante o envelhecimento e o seu processo, pois trabalha com hipertrofia muscular, 

ganho de força, condicionamento físico, prevenção e tratamento de doenças e até 

mesmo a diminuição da sarcopenia, disfunção que acomete muitos idosos. 

Dessa forma, a musculação mostra ser a mais indicada e eficiente no 

tratamento das perdas que acontece no processo do envelhecimento, pois recupera 

movimentos, auxilia no ganho de massa muscular, melhora a capacidade funcional, 

ganho de força entre vários outros elementos que são de suma importância para 

uma vida saudável e de qualidade. 



Este trabalho tem como objetivo apontar os benefícios positivos que a 

musculação trás para a terceira idade em especial a prevenção de quedas. O intuito 

é a manutenção de uma vida mais saudável tanto fisicamente quanto 

psicologicamente, fazendo com que se sintam capazes de realizar tarefas comuns 

do seu cotidiano. 

A metodologia desse estudo foi elaborada por meio de revisão de literatura, 

explicativa e teórica, utilizamos como instrumento de pesquisa, livros e artigos de 

revista os quais foram buscados em sítios da internet em base de dados como 

Scielo e Google Acadêmico, cujo tema é a Musculação na terceira idade: em busca 

da prevenção de quedas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Musculação e seus benefícios 

 

A musculação compreende-se em um treinamento com pesos e cargas 

realizando exercícios contra uma resistência. É um exercício físico diversificado que 

possui inúmeros benefícios. Tem sido essencial na recuperação e na manutenção 

da saúde dos idosos, auxiliando no ganho de massa muscular, diminuição dos riscos 

de quedas, melhora da autoestima, da convivência social, autonomia e 

funcionalidade para os afazeres do dia-a-dia. 

O exercício físico em especial a musculação, trás consigo diversos 

benefícios para os idosos, entre eles estão o ganho de massa muscular e força que 

consequentemente diminuiu os riscos de queda, redução do percentual de gordura, 

diminuição nos riscos de lesões e fraturas, diminuição dos riscos de doenças 

cardiovasculares, melhora da mobilidade articular, aumento da capacidade funcional 

que por sinal colabora na segurança do idoso para realizar suas atividades com 

mais autonomia e confiança, além de prevenir e ajudar no tratamento da 

osteoporose (1).  



A musculação não é benéfica apenas para a saúde física, mas também de 

grande relevância para a saúde mental e psicossocial, pois auxilia na melhora da 

autoestima, do convívio social, melhora no vinculo de amizades, diminuição do 

stress e riscos de entrar em depressão, tornando-os capazes e independentes para 

a realização de atividades comuns (1). 

 

Disfunções no envelhecimento  

 

O envelhecimento é um processo natural e irreversível que afeta a todos, 

esse desenvolvimento traz para os idosos a diminuição de suas capacidades físicas, 

fisiológicas e mentais. Dentre as mais comuns é a perda de massa muscular 

conhecida como sarcopenia, ocorrendo diminuição da sustentação, equilíbrio, 

diminuição da força e ocasionando riscos de queda. 

O sistema neuromuscular alcança seu processo de amadurecimento entre 

os 20 a 30 anos, aos 60 anos constata a redução da força muscular. A diminuição e 

a redução da massa corporal não estão associadas apenas com a idade, mas com 

condições multifatoriais, como a sarcopenia, aumento de doenças crônicas, 

modificações do sistema nervoso, alterações hormonais, condições alimentícias e 

atrofia por inatividade (3). 

A sarcopenia era definida anteriormente apenas como à perda de massa 

muscular, mais em estudos recentes definiram que existem três atributos que 

caracteriza o processo completo da sarcopenia. A definição envolve também a 

redução da força muscular e o desempenho físico, e os principais procedimentos 

que indica a evolução total da perda muscular são definidos como perda das células, 

certo tipo de doenças como o câncer, mal de Parkison, ingestão de bebidas 

alcoólicas, tabagismo, hábitos nada saudáveis somados a uma vida agitada, todos 

esses processos citados são caracterizados como stress oxidativos (6).  

A redução da força muscular a inatividade e a perda de fibras musculares do 

tipo II, responsável pela contração rápida são consequências do envelhecimento que 

favorecem a perda do equilíbrio e da funcionalidade do idoso, prejudicando assim 

suas atividades diárias (2). 



A disfunção em seu processo é constituída por perdas, como a diminuição 

das capacidades funcionais, desempenho muscular, redução da massa muscular, 

aumento do percentual de gordura, perda da força, perda da massa óssea, do 

equilíbrio, diminuição da marcha, perda da mobilidade, flexibilidade, decréscimo da 

estabilidade postural entre várias outras alterações (3). 

 Mas envelhecer não é uma questão de depravação, a não ser que se tenha 

uma vida sedentária, fator esse que irá acelerar o processo de degeneração 

causado pelo envelhecimento (3). 

 

Musculação e seus pontos positivos para a prevenção de quedas 

 

A musculação bem planejada de acordo com as condições de cada indivíduo 

idoso, trás grandes benefícios, uma delas é, melhora da resistência, ganho de força, 

manutenção da massa muscular, melhora da mobilidade articular e uma constante 

contribuição para o trabalho do equilíbrio e a prevenção de quedas. 

Um estilo de vida saudável esta relacionada com hábitos adequados ao 

longo da vida e são responsáveis pela autonomia de qualquer individuo idoso. 

Fatores como sedentarismo, tabagismo e uma péssima alimentação estão 

relacionadas com as alterações fisiológicas no envelhecimento. O treinamento de 

força e a preservação da massa muscular auxiliam nas atividades diárias simples do 

idoso, como subir escadas, levantar e sentar em uma cadeira, calçar uma meia, 

levantar determinados objetos, além de contribuir na diminuição de fraturas de 

quadril e fêmur muito comuns nesse grupo (4).  

O treinamento resistido demonstra ser de grande importância para o ganho 

de força, melhora da funcionalidade, velocidade da marcha e mobilidade, além de 

melhorar a sarcopenia. Entretanto treinamentos isolados e com diversos estímulos 

sensoriais mostram serem mais eficientes na melhora do equilíbrio prevenindo assim 

os riscos de queda (2,3). 

A prática regular de exercício físico é aspecto fundamental na promoção da 

saúde na terceira idade, pois ela exerce extrema relevância na exposição e 



estimulação aos problemas mais agudos e crônicos, trazendo resultados imediatos 

principalmente para os riscos de queda.  

Entretanto, a musculação mostra ser os o mais indicado para a terceira 

idade, pois proporciona uma vida mais saudável, harmônica, alegre e prazerosa, 

além de restaurar suas perdas, retardar sua evolução e prevenir doenças (5). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o envelhecimento acomete em todos de formas e graus 

diferentes, causando perdas de suas capacidades funcionais e prejudicando suas 

atividades diárias. Fatores como o sedentarismo muito comum nessa idade e o 

processo de disfunção causado pelo envelhecimento favorecem a perda da aptidão 

física resultando em doenças, dependência para realizar tarefas simples e 

principalmente riscos de queda que são as principais causas de fraturas ou até 

mesmo morte nesse grupo.  

Entretanto a musculação demonstra ser um exercício dinâmico que engloba 

fatores primordiais para a restauração das perdas ocasionadas pelo envelhecimento. 

Ela constata ser de grande importância na recuperação da força, ganho de massa 

muscular, melhora das capacidades funcionais, mobilidade articular e desempenho 

físico fatores relevantes para a prevenção de quedas, além de ser de grande valor 

na melhora da autoestima, convívio social e no controle de doenças.  
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