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RESUMO 

 
Segundo dados da ONU, a população idosa em torno do mundo deve triplicar até 2050, e alcançar a marca de 2 

bilhões. Vem-se surgindo cada vez mais pesquisar voltadas para a criação de métodos que consigam promover um 

envelhecimento saudável a população, visto que o envelhecimento causa  um decréscimo das capacidades motoras 

dos idosos, podendo assim acabar com sua independência funcional.  Nesta perspectiva, o objetivo deste trabalho foi 

apresentar os efeitos que o treinamento com peso causam na terceira idade, apontando os principais benefícios que 

resultam aos idosos, baseando como método a revisão de literatura acerca do tema. Nota-se então, que o treinamento 

com pesos é um método muito efetivo no combate as perdas fisiológicas que o idoso sofre, principalmente ligadas ao 

sistema motor, sistema muscular e a perda de flexibilidade. O treinamento resistido pode trazer grandes benefícios a 

saúde do idoso, como: aumento ou manutenção da força muscular, aumento da densidade óssea, da massa magra e 

um grande ganho em relação flexibilidade, equilíbrio e coordenação motora, melhorando assim o bem estar geral e a 

qualidade de vida do idoso. Conclui-se através desta pesquisa, que o treinamento com pesos pode ser uma das 

maneiras mais eficazes de se combater os sintomas do envelhecimento, visto-que durante sua prática é possível criar 

situações das atividades cotidianas da vida do idoso, e assim aprimorar capacidades físicas vitais para uma melhor 

qualidade de vida do idoso. 
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INTRODUÇÃO 

 

Devido à estimativa do aumento da idade da população idosa em torno do mundo 

inteiro, acontece uma mudança na composição populacional e consequentemente passam a existir 

novas necessidades dentro do campo da saúde. Segundo a ONU o número de idosos no mundo 

deve triplicar até 2050, e alcançar a marca de 2 bilhões¹. O envelhecimento causa o decréscimo 

das capacidades motoras dos idosos, e com isso prejudica sua facilidade em realizar atividades 

diárias, podendo assim acabar com sua independência funcional. Aliado a essas dificuldades 

motoras é notório que a população vem envelhecendo cada vez com hábitos menos saudáveis e 

muito próximas ao sedentarismo. Em função destas limitações, tem sido apontado que a prática 

regular de exercício físico consiste em tratamento eficaz na melhora da capacidade funcional de 

indivíduos com idade avançada². 

Em contrapartida ao aumento das necessidades na área da saúde, o numero de pesquisas 

voltadas para esse grupo de pessoas tem aumentado cada vez mais, e já se tornou consenso, que 

um programa de treinamento de força para idosos deve ter como objetivo principal amenizar as 

perdas fisiológicas causadas pelo envelhecimento. Porém, ainda existem divergências sobre os 

efeitos produzidos por este tipo de treinamento sobre algumas capacidades, como manutenção e 

desenvolvimento da força muscular e flexibilidade. 

Nesta perspectiva, o objetivo geral deste artigo é apresentar os efeitos que o treinamento 

com peso causam na terceira idade, apontando os principais benefícios que resultam aos idosos. 



Com tudo, este artigo baseia-se na revisão de literatura acerca do tema treinamento com 

peso para idosos, usando-se de diferentes literaturas, sites especializados, livros, artigos 

científicos e monografias para fomentar uma base para a revisão de literatura. Em virtude da 

necessidade de mão de obra especializada para trabalhar com esse grupo, baseou-se na decisão de  

artigos sobre os efeitos que o treinamento com peso resulta na terceira idade e, posteriormente 

apresentar os resultados obtidos para poder atender melhor às necessidades existentes deste 

público. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Treinamento com pesos 

 

O termo treinamento com pesos pode receber diferentes denominações, como 

treinamento contra resistência, treinamento de força, e em um nome mais popular como 

musculação. Fleck e Kraemer definem que o treinamento com peso são exercícios físicos que 

exigem do corpo realizar qualquer tipo de força contra a oposição de uma força, sendo ela por 

pesos livres ou por algum tipo de equipamento³. 

O treinamento com peso segundo Biscuola4 é um programa sistematizado de 

treinamento físico que pode ser realizado utilizando aparelhos de musculação, ou também o 

próprio peso do corpo. E que a ação resultante do treinamento é o aumento da força 

neuromuscular, sendo mais efetivo na hipertrofia das fibras musculares e no ganho de massa 

óssea. 

Para Weineck5 , não é possível definir a força apenas de uma maneira pura, mas sim 

como a combinação, ou uma mistura de fatores físicos de condicionamento da “performance”.  A 

força também segundo o autor é dividida em diferentes tipos, que são força pura, força explosiva 

ou potência muscular e força de resistência. Todos esses tipos de força são requeridos durante as 

atividades cotidianas de qualquer pessoa, mas nas pessoas idosas requerem um pouco mais de 

esforço, devido aos déficits fisiológicos característicos do envelhecimento.  Segundo o American 

College of Sports Medicine(ACSM)6 o principal  fator responsável pela perda das atividades 

funcionais do idoso é a sarcopenia, pois causa a perda na força, no equilíbrio, na flexibilidade e 

na resistência aeróbia. E consequentemente essas perdas prejudicam a realização de atividades 



cotidianas. 

Em outros posicionamentos, o ACSM7-8 defende que o treinamento resistido é definido 

como um tipo de exercício que foi projetado para criar uma melhora na aptidão física da pessoa, e 

se mostra muito eficaz com o objetivo de aumentar a força e a resistência muscular localizada, 

auxiliando muito na execução de tarefas diárias. 

Fleck e Simão9 afirmam que hoje o treinamento com pesos conseguiu se desfazer da 

imagem de que era praticado apenas por fisiculturistas e levantadores de peso olímpico, 

auxiliando muito na difusão desta modalidade para todas as faixas etárias, principalmente para os 

idosos. 

 

Importância da atividade física para o idoso 

 

O envelhecimento pode ser definido como um processo biossocial de regressão, onde 

todas as pessoas perdem capacidades ao longo da vida, devido a diferentes variáveis,  como 

genéticas, estilo de vida e alterações psicoemocionais10. Além disso, durante todo esse processo, 

é possível observar que ocorre uma diminuição na qualidade de vida em todos os aspectos, tanto 

os físicos quanto os psicológicos e sociais11. A qualidade de vida do idoso esta diretamente 

relacionado ao grau de bem viver que o mesmo acumula ao longo de sua vida.12 À partir do 

processo de envelhecimento, é possível observar que o idoso torna-se menos ativo, e suas 

capacidades físicas acabam sofrendo uma perda de atividade, podendo levar a casos de estresse, 

depressão e novas doenças crônicas.  

Para Néri13 os altos níveis de depressão e angústia estão diretamente relacionados a 

baixa vontade de viver, e uma das principais causas da dificuldade nas relações sociais é a 

dificuldade de realizar tarefas da vida diária causados por problemas físicos, e consequentemente 

o mesmo passa a ter grandes prejuízos à sua saúde psicológica. 

 Para o idoso ter uma boa saúde, são recomendados cinco fatores: vida independente, casa, 

ocupação, afeição e comunicação.14 E no auxílio à esses fatores, a atividade física vem se 

mostrando muito eficaz em seu objetivo.  A perda de massa muscular aliada a redução da força 

muscular são responsáveis pela diminuição de mobilidade e aumento da incapacidade 

funcional15. Segundo Baechle e Westcott16 essa perda aliada a fragilidade, é grande responsável 

pelo possível surgimento de novas doenças, como acidentes vasculares celebrais, hipertensão, 



diabetes tipo 2, osteopatias, depressão, doenças degenerativas cardiovasculares e alguns tipos de 

câncer. 

Hoje já se tornou consenso que para uma pessoa ter menos limitações físicas, é 

necessário que ela seja mais ativa6. Já se sabe que entre os inúmeros benefícios da atividade 

física, um dos principais é a melhora das capacidades funcionais em todas as idades, 

principalmente nos idosos. As capacidades funcionais estão relacionadas ao desempenho na 

realização de atividades diárias, como: tomar banho, vestir-se, cozinhar, limpar, fazer compras, 

levantar-se e sentar-se17. Spirduso afirma que a atividade física é um tratamento muito eficaz para 

aumentar a força muscular, a flexibilidade e o controle motor,e  consequentemente combate a 

fraqueza muscular, inflexibilidade, desequilíbrios e dificuldades motoras18. 

Shephard19 afirma que a pratica regular de qualquer atividade física auxilia na prevenção 

de perdas funcionais do corpo humano, auxiliando assim a retardar o limiar crítico de perda de 

independência. Portanto para se prevenir das perdas causadas pelo envelhecimento e 

consequentes doenças é fundamental a participação do idoso em atividades que treinem sua força 

muscular, uma vez que o sistema neuromuscular ainda é capaz de adaptar-se a novos estímulos 

físicos. Assim o exercício físico vem surgindo como um bom aliado para as capacidades físicas 

dos idosos.20 Desde que toda a prática de exercícios respeite a individualidade biológica de cada 

indivíduo, e principalmente tenha toda uma atenção focada a cada alteração que o organismo do 

idoso possa sofrer no decorrer do programa de treinamento, além dessas precauções deve-se  

sempre levar em consideração alguns fatores da atividade, como: duração, frequência e 

intensidade. 

 

Relação entre treinamento com peso e terceira idade 

 

Com o processo de envelhecimento, os idosos sofrem com grandes perdas fisiológicas, 

principalmente ligadas ao sistema motor, sistema muscular e perda de flexibilidade. Fleck e 

Kraemer21 confirmam que após os 30 anos, existe uma perda tanto na força quanto na massa 

muscular, e que depois dos 60 anos ocorre uma diminuição mais drástica principalmente em 

mulheres idosas. E no combate a todas essas perdas, a atividade física se mostra muito eficaz, 

segundo Matsudo22 a realização de atividade física por idosos é muito benéfica para os mesmos, 

pois auxilia na perda de gordura corporal, aumento de massa muscular e força, melhora na 



flexibilidade, além da melhora da autoestima e da imagem corporal.  

Segundo o relatório da Physical Activity and Public Health é recomendado que idosos 

realizem exercícios que trabalhem a força muscular associados a exercícios aeróbios para a 

manutenção e desenvolvimento de sua saúde8. Valendo a ressalva que, para a prescrição deste 

tipo de exercícios deve se levar em conta o exercício, a sequência de exercícios, intensidade, 

número de séries e o intervalo de descanso, para assim respeitar as adaptações fisiológicas 

necessárias para o organismo do idoso23. Com isso o treinamento contra resistência é uma forma 

de treinamento muito eficaz, visto que seu principal objetivo é criar situações onde o organismo 

do idoso irá ter que promover adaptações fisiológicas e morfológicas no músculo22. 

Considerando-se que o treinamento com pesos consegue auxiliar na manutenção da massa 

muscular durante um processo de perda de peso, este tipo de atividade  pode ser muito indicada 

para idosos que necessitam perder peso, devido ao fato de conseguir aumentar ou até preservar a 

massa muscular durante o programa de treinamento. 

O ACSM6, durante seu simpósio sobre exercício de resistência para a saúde e a doença, 

defendeu que o exercício resistido é importante como um auxilio ao processo de envelhecimento, 

devido ao fato que ele consegue prevenir e auxiliar na reabilitação de várias doenças crônicas,  

como osteoporose, obesidade, desabilidade e outras. Além dessa definição, durante este simpósio 

incluíram como orientação aos idosos a utilização de exercícios com peso de 2 a 3 vezes por 

semana, com 8 a 10 exercícios diferentes, 1 série e considerando-se o nível de carga como 

moderado para idosos. 

Visando sempre uma melhora para o idoso e para uma maior segurança durante a 

execução dos exercícios, Feigenbaum e Pollock24 indicam aparelhos que podem regular o peso, 

devido ao fato de terem sido projetados para proteger articulações durante a execução do 

movimento, e permitirem aumento progressivo de cargas mantendo sempre a perfeita 'execução 

do exercício. Além dessas orientações é recomendado a inclusão de exercícios dinâmicos, 

englobando os maiores grupos musculares do corpo e aplicando exercícios tanto concêntricos 

quanto excêntricos. Deve-se focar principalmente nos membros inferiores, uma vez que uma das 

principais perdas do idoso é a perda de mobilidade e  de equilíbrio, com esse foco de treinamento 

consegue-se auxiliar no fortalecimento dos respectivos grupos musculares e assim trabalhar na 

prevenção de quedas. 

Contudo, mesmo com todos o benefícios resultantes do exercício resistido, o ACSM6 



defende que qualquer individuo sintomáticos ou aqueles com quaisquer doenças 

cardiovasculares, diabetes, ou qualquer outra doença crônica devem consultar um médico antes 

de iniciar um programa de atividade físicas intensas ou vigorosas. Seguindo essas 

recomendações, ainda existem boas evidências de que idosos frágeis podem participar de 

programas de exercício de força.  Estes programas são capazes de produzir ganhos significativos 

de força, com melhoras durante a realização dos movimentos de caminhada, equilíbrio e 

habilidades funcionais globais.  A realização do programa durante um longo período pode ser 

capaz de produzir pequenos incrementos na composição de massa magra nos idosos. 19 

 

CONCLUSÃO 

 

O aumento da expectativa de vida da população idosa em torno do mundo todo, vem 

acarretando o surgimento de novas necessidades na área da saúde. Com a idade mais avançada, 

passam-se a ocorrer grandes mudanças fisiológicas no organismo do idoso, como o surgimento 

de doenças crônico-degenerativas, que vão limitando suas capacidades funcionais,  e colaborando 

no aumento do índice de dependência para a realização de atividades cotidianas. Contudo, se 

quisermos que o envelhecimento seja uma experiência positiva, é necessário estimular a vivência 

dos idosos no meio das atividades físicas, pois já se tornou um consenso que a pratica regular está 

diretamente relacionada aos mais importantes aspectos relacionados à saúde. 

De acordo com os autores o treinamento com pesos vem conseguindo se desvincular da 

imagem que é praticado somente por pessoas jovens fisiculturistas ou levantadores de peso 

olímpicos, e com isso vem ganhando adeptos de todas as faixas etárias, principalmente dos 

idosos. O treinamento resistido vem sendo muito estudado por cientistas e pesquisadores, e já se 

foi comprovado que ele pode ser sim um meio benéfico para a melhoria das condições funcionais 

em geral dos idosos. Os estudos comprovaram que o treinamento resistido é capaz de promover 

adaptações fisiológicas nos idosos, como aumento ou manutenção da força muscular, da 

densidade óssea, da massa magra e um grande ganho em relação a flexibilidade, coordenação 

motora e equilíbrio. Adaptações estas que proporcionam maior independência entre os idosos e 

bem estar geral e com isso melhora na qualidade de vida dos mesmos. 

Portanto, é indispensável que se continuem a realizar novas pesquisas à cerca deste 

tema, pois este é o melhor caminho para se criar novos programas resistidos voltados para idosos, 



sempre na busca da promoção da saúde aos mesmos. Com o surgimento de novas pesquisas, 

pode-se começar a surgir uma maior demanda  por especialização de mão de obra voltada para se 

trabalhar com este público, visto que hoje se existe uma escassez de profissionais qualificados 

para trabalhar com idosos. Conclui-se então com a revisão de literatura sobre treinamento com 

pesos para idosos que o mesmo traz muitos benefícios para os mesmos, e portanto deve ser 

estimulado a sua pratica como uma maneira de buscar uma melhor qualidade de vida, com 

hábitos mais saudáveis. Mas fazendo a ressalva que sempre deve-se respeitar a individualidade 

biológica de cada individuo com suas limitações para se obter melhores resultados. 
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