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RESUMO 

O treinamento concorrente caracteriza-se por programas que combinam força e resistência 
aeróbica na mesma sessão de treino. Esse tipo de treinamento traz efeitos benéficos para o 
sistema cardiorrespiratório, sistema neuromuscular (aumento da força máxima e potência muscular 
em jovens e idosos) e para a capacidade funcional de idosos. O presente estudo visa contemplar 
as melhorias de um programa de treinamento concorrente para a qualidade de vida e 
independência funcional em idosos. Ainda na busca por respostas que possam atender o nosso 
problema central, partir-se dos objetivos de avaliar os efeitos do programa de treinamento 
concorrente sobre a independência funcional e qualidade de vida de idosos. Este trabalho foi 
realizado por meio de revisão de literatura, que são estudos de forma sistematizada de 
determinado tema, utilizando recurso de livros, teses, artigos científicos entre outros. Como 
conclusão, percebe-se que os idosos que praticam o treinamento concorrente de forma orientada e 
regular mostram em sua maioria uma melhora positiva em relação à qualidade de vida, segundo os 
resultados.  No que compete à independência funcional, pode-se observar que os idosos ativos se 
mantiveram independentes nas atividades como banhar-se, vestir-se, usar o banheiro e alimentar-
se. Entretanto, faz-se necessário um estudo mais aprofundado para análises mais precisa em 
estudos futuros.  

Palavras chave: Idosos, Treinamento Concorrente, Independência Funcional e Qualidade de Vida. 

 

INTRODUÇÃO  

De acordo com Vagetti¹, a partir de estudos literários percebe-se o 

aumento da longevidade e por consequência o aumento de idosos, o que faz 

necessário um acompanhamento e melhora da qualidade de vida. 

Algumas doenças não transmissíveis ou crônico-degenerativas 

relacionadas ao envelhecimento, algumas delas quando não tratadas 

adequadamente, podem levar as incapacidades funcionais. Essa incapacidade 

funcional pode ser definida como a dificuldade em realizar as Atividades de Vida 

Diária (AVDs) e atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs).  

Segundo Barreto2 as perdas fisiológicas naturais do envelhecimento são 

inevitáveis, o sedentarismo, junto à obesidade, hipertensão arterial e tabagismo, 

por exemplo, intensifica os riscos à saúde do idoso, aumentando, assim, os custos 

da saúde pública. Portanto, a prática regular e orientada de atividade física pode 

contribuir para melhorias na promoção de saúde e independência nas atividades 

da vida diária (AVD). 



Tendo em vista esse contexto, pretende-se no presente estudo fazer uma 

análise dos benefícios do Treinamento Concorrente sobre a independência 

funcional e da qualidade de vida da população idosa. 

Percebe-se que o crescimento da população idosa brasileira se encontra 

em um nível extremamente acelerado. O processo de envelhecimento geralmente 

é marcado por perdas fisiológicas em todos os sistemas do corpo. A importância 

do desenvolvimento de um programa de exercícios físicos para a conservação da 

capacidade funcional do ser humano torna-se cada vez maior conforme o aumento 

da idade do indivíduo. 

O exercício físico regular mantém e/ou melhora a capacidade funcional 

por meio do aumento da força e resistência muscular, favorece a mobilidade e o 

equilíbrio, aumenta a densidade mineral óssea (DMO) e a massa muscular, 

diminuindo assim as quedas e fraturas consequentes e garantindo a capacidade 

de realizar as tarefas do dia-a-dia, proporcionando assim melhor qualidade de 

vida. 

O treinamento concorrente é importante para a população idosa já que 

este traz independência, funcionalidade, saúde e diminuição de doenças crônicas, 

comumente acarretadas nesse tipo de população. 

De acordo com Ferreira3 fatores como o aumento da expectativa de vida 

da população idosa, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), o 

sedentarismo são atualmente os fatores agravantes para a dependência funcional 

de grande parte das idosas. 

Dessa forma como as atividades físicas orientadas podem minimizar os 

efeitos deletérios para a dependência funcional?  

Com vista a encontrar respostas ao seguinte problema da pesquisa o 

objetivo do estudo é verificar os efeitos do programa de treinamento concorrente 

sobre a melhoria da independência funcional e qualidade de vida de idosos. 

Neste sentido, adotou-se a metodologia considerado do tipo revisão de 

literatura, que são estudos de forma sistematizada de determinado tema, 

utilizando inúmeros trabalhos e pesquisas já desenvolvidas por vários autores. 

Além disso, aprimorar e investigar ainda mais a respeito da temática, levantando 



outras hipóteses e reflexões sobre o tema. A seguir, serão abordados de forma 

inicial alguns conceitos como população idosa, treinamento concorrente, 

independência funcional e qualidade de vida da população idosa. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

De acordo com Vagetti1 com a atualização da demografia no Brasil entre 

os anos 1950 e 2010, nota-se a transição de uma sociedade tradicional para uma 

sociedade moderna. Essa transição ocasionou modificações na sociedade, dentre 

elas, queda nas taxas de natalidade e mortalidade. Observa-se um acelerado 

crescimento na população de idosos, que tende a aumentar, devido à 

desaceleração de crescimento da população jovem e à população em idade ativa. 

A partir de uma leitura, Brito4, percebeu que os dados do IBGE afirmam 

uma evolução crescente no número de idosos brasileiros, que, até 2050, deverá 

chegar a 49 milhões de indivíduos. O Brasil, que, atualmente, se encontra com 

uma alta taxa de população jovem, logo se tornará um país de população 

majoritariamente idosa, com crescimento populacional zero e uma população 

adulta cada vez menor. 

Essa transição demográfica, diz Brito4, que, acarretará mudanças 

significativas relacionadas às políticas públicas brasileiras, que deverão se adaptar 

à nova demanda que está surgindo. Assim como os países desenvolvidos que, 

atualmente, lidam com esta situação, essa rápida transição (do ponto de vista 

demográfico) pode se tornar um problema que abrangerá várias áreas da 

sociedade. Complementando sua fala Ferreira3, diz que dentre essas áreas, os 

serviços de saúde deverão acompanhar as necessidades deste grupo etário, 

fazendo-se necessário possibilitar o bem-estar destes através do 

acompanhamento do pré-natal das doenças associadas ao envelhecimento. 

Para Barreto2 as doenças advindas do envelhecimento, se não tratadas de 

maneira adequadamente, têm como acometimento a incapacidade funcional. 

Todavia, a prática regular de atividade física contribui para uma vida saudável que 



refletirá no desempenho das atividades da vida diária e qualidade de vida, o que 

reduz os efeitos do envelhecimento. 

Ferreira3 conceitua transição epidemiológica como uma mudança nos 

padrões de saúde e doenças. As interações entre esses padrões, que também 

fazem parte dessa transição, geram consequências demográficas, econômicas e 

sociais. Essa transição envolve algumas alterações, como a substituição das 

doenças transmissíveis pelas não transmissíveis e pelas causas externas e o 

deslocamento da carga de morbimortalidade da população mais jovem para a 

população de idosos. Portanto, há um grande desafio para as políticas públicas da 

saúde com relação às alterações no perfil epidemiológico que vêm ocorrendo nos 

quadros de morbidade e mortalidade da população. 

Esse envelhecimento vem acompanhado de um aumento da 

incapacidade, morte e doenças crônicas não transmissíveis ou crônico-

degenerativas (DCNT), tais como: hipertensão Arterial (HA), diabete Mellitus (DM), 

doenças cardiovasculares, pulmonares e musculoesqueléticas. Algumas delas, 

quando não tratadas adequadamente, podem ocasionar incapacidades funcionais. 

Além disso, o Brasil carece de controlar as doenças infecciosas e reduzir a 

mortalidade infantil; para isso, é necessário focar nas demandas de prevenção e 

tratamento das DCNT e suas complicações. 

De acordo com Zago5 o exercício físico traz vários benefícios, favorecendo 

a saúde da população idosa, tais como: aumento da capacidade aeróbia, da força 

muscular, da flexibilidade, do equilíbrio, do tempo de reação, da agilidade, da 

coordenação. Além disso, apresentam melhoras nos quadros de hipertensão 

arterial, diabetes, osteoporose, aumento na qualidade de vida e, quanto ao poder 

público, redução dos gastos no sistema público de saúde. 

Dentro dos diversos tipos de exercícios físicos existentes, Holviala7 foi 

dado ênfase ao treinamento concorrente (TC) em nosso trabalho. Estes são 

programas que combinam força e resistência aeróbica na mesma sessão de 

treino. Esse tipo de treinamento traz efeitos benéficos para o sistema 

cardiorrespiratório, sistema neuromuscular (aumento da força máxima e potência 

muscular em jovens e idosos) e para a capacidade funcional de idosos. Contudo, 



o TC pode causar ganhos de massa e potência menores do que o treinamento de 

força isolado. 

Araujo6 relata que os exercícios de resistência ou treinamento da força 

muscular não só contribuem para a diminuição da incidência de quedas, como 

mantém para a densidade óssea. Os exercícios de força são os que realmente 

podem diminuir ou reverter alguma forma de perda de massa muscular 

(sarcopenia) e óssea (osteopenia e osteoporose), sendo, portanto, primeiro 

método de intervenção para a melhoria/manutenção da independência funcional 

de pessoas idosas.  

Segundo Nunes13, o treinamento de força (TF) pode promover melhoras 

nos diferentes parâmetros ligados à saúde dos idosos, tais como: aumento da 

força máxima, potência muscular, força resistente, aumento da massa muscular, 

densidade mineral óssea e até os níveis de flexibilidade articular. Tais benefícios 

podem refletir em outros aspectos, como a diminuição nos riscos de quedas e na 

melhora das AVDs, contribuindo para a melhora da qualidade de vida. 

Além disso, segundo Ferreira3, o programa de resistência aeróbica é 

composto por exercícios físicos capazes de promover importantes adaptações 

autonômicas e hemodinâmicas que vão influenciar todo o sistema cardiovascular, 

como a diminuição na composição de gordura corporal, aumento no débito 

cardíaco, redistribuição no fluxo sanguíneo e elevação da perfusão circulatória 

para os músculos em atividade, reduzindo assim o risco de desenvolver doença 

arterial coronária, acidentes vasculares cerebrais e óbitos em geral.  

Atualmente a prescrição de exercícios envolvendo força e flexibilidade são 

os que podem diminuir ou reverter alguma forma de perda de massa muscular 

(sarcopenia) e óssea (osteopenia e osteoporose), promovendo a melhora da 

manutenção sobre a capacidade funcional e autonomia do idoso para realizar as 

AVD. 

Rocha7 afirma que no idoso ocorre redução da massa óssea, mais 

frequentemente em mulheres, que, quando em níveis mais acentuados, 

caracteriza a osteoporose, que pode predispor à ocorrência de fraturas. A prática 

da AF é recomendada para manter e/ou melhorar a densidade mineral óssea e 



prevenir a perda de massa óssea. A AF regular exerce efeito positivo na 

preservação da massa óssea. Entretanto, não deve ser considerado como um 

substituto da terapia de reposição hormonal. A associação entre tratamento 

medicamentoso e AF é uma excelente maneira de prevenir fraturas. Durante o 

exercício, ocorre diminuição da frequência cardíaca máxima (FCmáx) e do volume 

sistólico máximo (responsável por 50% da redução do O2 máx relacionadas com a 

idade). 

Já Benedetti8 diz que a  AF se constitui em um excelente instrumento de 

saúde em qualquer faixa etária, em especial no idoso, induzindo várias 

adaptações fisiológicas e psicológicas, tais como: aumento do O2 máx, maiores 

benefícios circulatórios periféricos, aumento da massa muscular, melhor controle 

da glicemia, melhora do perfil lipídico, redução do peso corporal, melhor controle 

da pressão arterial de repouso, melhora da função pulmonar, do equilíbrio e da 

marcha, menor dependência para realização de atividades diárias, melhora da 

autoestima e da autoconfiança e significativa melhora da qualidade de vida. 

Para Farias9 a capacidade funcional tende a diminuir a partir das 

mudanças fisiológicas que são facilmente observadas no envelhecimento. Quando 

isso acontece, o idoso se torna dependente de cuidados, com dificuldade e 

incapacidade de realizar as tarefas consideradas básicas do seu dia a dia. Após 

essa transição, a saúde do idoso se liga à independência funcional que, por sua 

vez, é medida através de avaliações funcionais. Entretanto, quando as pessoas 

adquirem hábitos saudáveis, buscam oportunidades de segurança, integração 

social e bem-estar, minimizando assim essas limitações. Contudo, tudo isso 

depende da escolha da própria pessoa e das oportunidades pelo conjunto social e 

político. 

De acordo com Castro10  uma das oportunidades que vem sendo oferecido 

a esse público alvo são programas de exercícios físicos orientados e regulares. 

Estes são capazes de amenizar as mudanças fisiológicas naturais relacionadas ao 

envelhecimento, proporcionando maior longevidade e manutenção da 

independência funcional. Contudo, isso refletirá diretamente na qualidade de vida 

e na realização das atividades da vida diária do idoso. 



Arantes11 diz que se analisarmos, sob um ponto de vista mais amplo, 

encontramos que o fato de não realizar pelo menos uma das Atividades de Vida 

Diária (AVDs) se define como incapacidade funcional. Essas AVDs são atividades 

ditas como de sobrevivência, fisiológicas, cuidados pessoais e de higiene, como 

alimentar-se, transferir-se, vestir-se, tomar banho, usar o banheiro e ter 

continência. Já as atividades do dia a dia que avaliamos como necessárias para a 

vida em comunidade são chamadas de Atividades Instrumentais de Vida Diária 

(AIVDs) que têm como funções: preparar comida, lavar roupa, cuidar da casa, 

fazer compras, usar telefone, usar transporte, gerenciar dinheiro e fazer uso de 

medicamentos. 

Para Rocha7 liberdade para agir e tomar decisões ligadas à vida pessoal e 

à independência no decorrer do dia a dia pode ser definida como autonomia. Essa 

autonomia também tem ligação direta com a realização de atividades sem o 

auxílio de uma segunda pessoa, porém são necessárias suas capacidades 

motoras e cognitivas, para oferecer suporte à execução das tarefas. Entretanto, 

autonomia e independência não são dois conceitos interdependentes, pois, um 

indivíduo pode ser independente e não ser autônomo, ou ainda um indivíduo pode 

ser autônomo e não ser independente, como, por exemplo, um indivíduo que 

apresenta sequelas após um acidente vascular cerebral, mas sem alterações 

cognitivas: nesse caso, ele é autônomo para assumir e tomar decisões sobre sua 

vida, mas é dependente fisicamente. 

Segundo Oliveira12, na idade avançada, a qualidade de vida tem se 

definido a partir da percepção do idoso em relação a sua satisfação após realizar 

algo que sempre imaginou como importante para uma vida melhor e através da 

satisfação em consolidar tal imaginação até o presente momento. Portanto, para 

um envelhecimento saudável é necessário que a junção da qualidade de vida e 

bem-estar esteja presente durante todas as suas fases de vida. 

Vagetti¹ mostra que a Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu 

o World Health Organization Quality of Life Instrument 100 (WHOQOL-100), um 

instrumento composto por 100 itens distribuídos em seis domínios que engloba 

saúde física, psíquica, nível de independência, crenças pessoais, relações sociais 



e com o meio ambiente. Dentro da OMS, existe um grupo de estudiosos voltados 

para a questão da qualidade de vida conhecido como World Health Organization 

Quality of Life Group (WHOQOL Group). Esse grupo desenvolveu e validou um 

módulo para atender os aspectos da qualidade de vida dos idosos, o World Health 

Organization Quality of Life Instrument-Older (WHOQOL-OLD). 

Segundo Nunes13 esse módulo WHOQOL-OLD que foi desenvolvido para 

idosos, consiste em 24 questões atribuídos a seis facetas. Cada faceta 

corresponde a um determinado domínio, tais como: “Funcionamento do Sensório” 

que avalia não só o funcionamento como o impacto da perda das habilidades 

sensoriais ligadas à qualidade vida; “Autonomia” que se refere à independência na 

velhice, descrevendo até que ponto se é capaz de viver de forma autônoma, 

sendo apto de tomar suas próprias decisões; “Atividades Passadas, Presentes e 

Futuras” que descreve a satisfação relacionada às conquistas na vida e as coisas 

que se almeja; “Participação Social” apresenta a participação em atividades 

diárias, principalmente aquelas ligadas à comunidade; “Morte e Morrer” relaciona-

se a preocupações, inquietações e temores sobre a morte/morrer e, por último, a 

faceta “Intimidade” que avalia a capacidade de se relacionar de forma pessoal e 

íntima. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Em virtude do que foi mencionado, entende-se que os idosos que praticam 

exercícios físicos de forma regular e orientado mostraram melhoras positivas em 

relação à qualidade de vida.  No que compete à independência funcional, pode-se 

observar que os idosos mantiveram-se independentes quanto as AVD’s e AIVD's.  

Levando-se em consideração esses aspectos, conclui-se que a prática 

regular de exercícios físicos a um longo período de tempo percebe-se nos dados 

referentes à saúde do idoso uma melhora significativa, sendo um importante fator 

para manutenção dos aspectos biofísicos, fornecendo outras respostas favoráveis 

que contribuem para reduzir/prevenir os declínios funcionais associados ao 

envelhecimento. Estes, também auxiliam na melhora dos aspectos da qualidade 



de vida e da realização das AVD’s associadas as AIVD’s, sendo um método 

facilitador para o cotidiano da população idosa. 

Portanto, faz-se necessário uma melhor averiguação dos efeitos do 

treinamento concorrente para melhoria da qualidade de vida e independência 

funcional dos idosos. Sendo indispensável, também, a atuação do profissional de 

educação física para desenvolver exercícios que amenizam as mudanças 

advindas do envelhecimento. 

Entretanto, faz-se necessário um estudo mais aprofundado sobre o tema, 

para análises mais precisas em estudos futuros.  
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