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RESUMO 

 

Em um estudo realizado pelo IBGE (2000), a expectativa de vida no Brasil teve um 
aumento considerável, em 1950, a expectativa de vida não passava de 51 anos, 
atualmente este número ultrapassa os 73 anos, são aproximadamente “191 milhões 
de habitantes e cerca de 21,7 milhões de idosos. A expectativa é de que, em 2030, a 
população irá parar de crescer e será a sexta população mais velha do mundo, até 
que em 2040 haja mais de 60 milhões de idosos. O processo de envelhecimento junto 
ao sedentarismo pode acarretar na diminuição da aptidão física e da capacidade 
funcional do idoso tornando-os dependentes do auxílio de outras pessoas em suas 
atividades cotidianas. Os objetivos da pesquisa foram: descrever quais benefícios a 
atividade física proporciona para a pessoa idosa; caracterizar o processo de 
senescência (envelhecimento natural); estudar sobre os efeitos deletérios do 
sedentarismo; esclarecer sobre os benefícios da prática de atividade física, tanto 
cognitiva como fisiológica, para a pessoa idosa. A metodologia de pesquisa utilizada 
neste estudo foi a revisão bibliográfica, no qual houve a realização de buscas em 
livros, revistas eletrônicas e artigos publicados em periódicos nacionais nas seguintes 
bases de dados: Scielo, Medline e Lilacs, no período de 2000 a 2019. Apesar de 
diversos estudos que incentivam o desenvolvimento e prática de exercícios físicos, 
ainda falta muito para que grande parte desse público idoso seja atingido. Muitos 
desses indivíduos ainda colocam empecilhos e limitações para a inserção nessas 
atividades corporais, esses que vão desde fatores econômicos, sociais, políticas de 
governo e o déficit de informação por parte desses idosos. Portanto, as pesquisas e 
os estudos indicaram que o treinamento de força e o treinamento aeróbico para as 
pessoas idosas devem ser praticados de forma continua, com a finalidade de 
evidenciar para essa população o quanto são importantes esses métodos de treino 
para os idosos, melhorando suas capacidades físicas e outras funções importantes 
para sua autonomia. 

Palavras-chave: Envelhecimento; Sedentarismo; Atividade Física; Treinamento;  
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ABSTRACT 

In a study carried out by the IBGE (2000), life expectancy in Brazil increased 
considerably, in 1950, life expectancy was no more than 51 years, currently more than 
73 years old, approximately 191 million inhabitants and about 21.7 million elderly 
people. The expectation is that by 2030, the population will stop growing and will be 
the sixth oldest population in the world, until in 2040 there are more than 60 million 
elderly people. The process of aging with sedentary lifestyle can lead to a decrease in 
the physical fitness and functional capacity of the elderly making them dependent on 
the help of other people in their daily activities. The objectives of the research were: to 
describe what benefits physical activity provides for the elderly; characterize the 
process of senescence (natural aging); to study the deleterious effects of sedentarism; 
clarify the benefits of physical activity, both cognitive and physiological, for the elderly. 
The research methodology used in this study was the bibliographical review, in which 
searches were conducted on books, electronic journals and articles published in 
national journals in the following databases: Scielo, Medline and Lilacs, from 2000 to 
2019. In spite of several studies that encourage the development and practice of 
physical exercises, it is still a long way for a large part of this elderly public to be 
reached. Many of these individuals still place obstacles and limitations to their insertion 
in these bodily activities, ranging from economic factors, social, government policies 
and information deficits on the part of these elderly people. Therefore, research and 
studies have indicated that strength training and aerobic training for the elderly should 
be practiced continuously, in order to show for this population how important these 
training methods are for the elderly, improving their physical abilities and other 
important functions for their autonomy. 
 

Key-words:   Aging; Sedentary lifestyle; Physical activity; Training;
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em um estudo realizado pelo IBGE (2000), a expectativa de vida no Brasil teve 

um aumento considerável em 1950, a expectativa de vida não passava de 51 anos, 

atualmente este número ultrapassa os 73 anos são aproximadamente “191 milhões 

de habitantes e cerca de 21,7 milhões de idosos. A expectativa é de que, em 2030, a 

população irá parar de crescer e será a sexta população mais velha do mundo, até 

que em 2040 haja mais de 60 milhões de idosos. O processo de envelhecimento junto 

ao sedentarismo pode acarretar na diminuição da aptidão física e da capacidade 

funcional do idoso tornando-os dependentes do auxílio de outras pessoas em suas 

atividades cotidianas. 

Esta pesquisa é de grande importância pois fornece conhecimentos para a 

sociedade referentes a promoção e a prevenção da saúde da pessoa idosa, tais como: 

osteoporose, fortalecimento musculoesquelético, colesterol, diabetes, hipertensão 

arterial; e amplia o debate acadêmico sobre as propostas atuais de atividades físicas 

para essa população e como aplicar os exercícios físicos para os mesmos. 

A atividade física para a população idosa pode realmente proporcionar 

benefícios físicos, fisiológicos e psicológicos para essa clientela? Essa é uma 

problemática bastante relevante e que proporcionará discussões plausíveis para que 

sejam alcançados os resultados inerentes a problemática.  

Descrever quais benefícios a atividade física proporciona para a pessoa idosa. 

Caracterizar o processo de senescência (envelhecimento natural). Estudar sobre os 

efeitos deletérios do sedentarismo. Esclarecer sobre os benefícios da prática de 

atividade física, tanto cognitiva como fisiológica, e também o treinamento de força e 

aeróbico para a pessoa idosa. Esses são os objetivos que permeiam e norteiam o 

desenvolvimento da pesquisa.  

A metodologia de pesquisa utilizada neste estudo foi a revisão bibliográfica, no 

qual houve a realização de buscas em livros, revistas eletrônicas e artigos publicados 

em periódicos nacionais nas seguintes bases de dados: Scielo, Medline e Lilacs, no 

período de 2000 a 2019, e foi utilizado a combinação dos descritores: Envelhecimento, 

Atividade Física, Sedentarismo, Estilo de Vida e Longevidade. 
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2. ENVELHECIMENTO X SEDENTARISMO 

 

De acordo com dados do Ministério da Saúde (1999), o crescimento da 

população de idosos está associado à redução da taxa de fecundidade, ocasionando 

a queda do número de crianças e ao aumento da longevidade, que se iniciou no fim 

dos anos 60. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1999), a 

proporção de idosos está crescendo mais rápido do que a de crianças. Em 1980, havia 

cerca de 16 idosos para cada 100 crianças. Em 2000, esta relação dobrou passando 

para quase 30 idosos por crianças. 

 Na visão de Cancela (2007), o envelhecimento trata-se de três aspectos sendo 

eles o envelhecimento biológico que durante a vida o organismo sofre modificações e 

diminui sua funcionalidade e a capacidade de auto regulação, o envelhecimento social 

e psicológico, onde o social refere-se ao hábito, estilo de vida do indivíduo e sua 

cultura e o psicológico está relacionado às mudanças de meio que o indivíduo pode 

sofrer e como ele se adaptará a essas mudanças do meio incluindo a memória, 

inteligência e motivação. Para Cancela: 

Todo organismo multicelular possui um tempo limitado de vida e sofre 
mudanças fisiológicas com o passar do tempo. A vida de um 
organismo multicelular costuma ser dividida em três fases: a fase de 
crescimento e desenvolvimento, a fase reprodutiva e a senescência, 
ou envelhecimento. Durante a primeira fase, ocorre o desenvolvimento 
e crescimento dos órgãos especializados, o organismo vai crescendo 
e adquirindo capacidades funcionais que o tornam apto a se 
reproduzir. A fase seguinte é caracterizada pela capacidade de 
reprodução do indivíduo, que garante a sobrevivência, perpetuação e 
evolução da própria espécie. A terceira fase, a senescência, é 
caracterizada pelo declínio da capacidade funcional do organismo 
(CANCELA, 2007, p.1). 

 

O envelhecimento natural também conhecido como processo de senescência, 

afeta de forma progressiva as áreas cognitivas e físicas do ser humano, a terceira 

idade tem início entre os 60 e 65 anos, contudo, esta faixa etária é estabelecida para 

fins de pesquisas, porém o envelhecimento depende de alguns fatores que são 

divididos em três classe: psíquicos, sociais e biológicos. São esses que podem definir 

a velhice, acelerando ou diminuindo o surgimento de enfermidades relativas a idade 

madura (CANCELA, 2007). 

A classificação funcional do idoso não está acoplado apenas a idade, mas 

também ao estilo de vida, saúde, sexo e a fatores sociais, econômicos e ambientais, 
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e estando provado há uma heterogeneidade na população idosa. A velhice é 

assinalada como um ciclo final da vida, que apresenta diversas manifestações 

importantes, como: diminuição da capacidade funcional, da resistência, surgimento da 

solidão, prejuízo do seu papel em sociedade, e grande diminuição das capacidades 

motoras (FECHINE; TROMPIERI, 2012). 

O processo de envelhecimento biológico alarga a vulnerabilidade dos 

indivíduos a violências orgânicas, que é equilibrada por uma menor vulnerabilidade 

psicológica, permitindo uma vida saudável mesmo com alguma doença ou 

incapacidade funcional, além disso, a pessoa idosa deve ser orientada sobre o 

declínio natural de diversas funções e com isso buscar adaptações para conseguir 

viver da melhor forma possível e com qualidade de vida (MORAES, 2008).  

Para Duca, Silva e Hallal (2009) conforme as diversas dificuldades advindas 

com o avanço cronológico da idade, a prevalência da incapacidade funcional é uma 

das que comprometem significativamente a vida cotidiana dos idosos, pois com isso 

há uma restrição muito grande no desempenho das suas atividades da vida diária 

consideradas comuns para o ser humano. A capacidade funcional é muito útil na 

terceira idade e importante para avaliar a saúde dos idosos quanto ao aumento da 

expectativa de vida e a autonomia que esses indivíduos conseguem desenvolver suas 

vidas. 

A idade avançada advém naturalmente ao organismo do ser humano, sem se 

importar com a localidade, com o ambiente cultural que os idosos estejam inseridos, 

porque fisiologicamente envelhecer é próprio do organismo humano e deve ser 

considerado em sua totalidade, levando em conta não só os fatores biológicos, mas 

também os fatores culturais e aspectos sociais (SCALSAVARA, 2013). 

No contexto social é comum que uma grande parcela de pessoas mais idosas 

tenha uma resistência em serem denominadas velhas, pois essa denominação remete 

a algo que esteja gasto, velho, experimentado, antigo, usado, obsoleto. Com isso, 

percebe-se os valores e sentidos negativos que a denominação carrega, sem 

mencionar as atitudes preconceituosas e modelos sociais que são impostos e acabam 

denegrindo essa faixa etária, entretanto, a velhice nada mais é do que o tempo em 

anos que a pessoa já viveu e a importância produtiva que teve e tem para a sociedade 

(SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). 

Segundo Jardim, Medeiros e Brito (2006) é de grande importância para os 

idosos o apoio familiar, pois é nesse meio que há uma reafirmação do idoso em 
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relação ao seu papel social, proporcionando um fator positivo a velhice e com a 

participação familiar o idoso reconhece o seu valor e constrói uma identidade 

fundamental para uma vivencia com maior dignidade e autonomia perante a 

sociedade. 

Conforme Assis (2005) no período da velhice é necessário cuidados 

preventivos referentes aos processos patológicos, para que as relações sociais e as 

dimensões do viver possam se potencializar de forma satisfatória, e as necessidades 

básicas, o sentimento de pertencimento e a realização social sejam alcançados.  

Desta forma, esse sentimento de realização remete a uma denominação de 

envelhecimento bem-sucedido, pois caracteriza a população idosa que consegue 

envelhecer de forma boa e saudável com probabilidade menor de doenças e 

limitações, com capacidade física e cognitiva preservadas e um estilo de vida mais 

ativo (ASSIS, 2005). 

Para Pinheiro et al. (2006) uma das causas que influenciam os idosos a não 

alcançarem um estilo de vida mais ativo e independente na velhice é o sedentarismo, 

que segundo ele, acomete homens e mulheres e geram incapacidade física nessa 

população pelo fato da diminuição da massa muscular que já diminui com o 

envelhecimento e em conjunto com um estilo de vida sedentário essa condição acaba 

se acentuando ainda mais. 

Mattos corrobora no sentido de que: 

O sedentarismo é definido como a falta ou a grande diminuição da 
atividade física. Na realidade, o conceito não é associado 
necessariamente à falta de uma atividade esportiva, pois do ponto de 
vista da Medicina Moderna, o sedentário é o indivíduo que gasta 
poucas calorias por semana com atividades ocupacionais. (MATTOS, 
et al., 2006, p.1). 

 

Quanto maior for a prevalência do estilo de vida sedentário no indivíduo, esse 

terá um declínio muito grande das suas capacidades funcionais na fase idosa de sua 

vida, sendo que nesse período da vida é de suma importância essas habilidades 

estarem preservadas para maior autonomia no dia a dia dos idosos, para que esses 

consigam desenvolver atividades básicas como: andar, levantar, abaixar, subir, 

descer e outros (BARROS, 2003). 

Com os avanços tecnológicos que são encontrados atualmente, as pessoas 

tanto jovens quanto idosas acabam tendo uma limitação no gasto calórico das 

atividades ocupacionais, tudo isso por consequência da automatização das tarefas 
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que ao mesmo tempo gera conforto tem substituído as tarefas que geram gasto 

calórico. O estilo de vida adotado por uma grande parcela da população como: ingerir 

bebidas alcóolicas, fumar, alimentação desregrada e dar preferência por funções 

tecnológicas ao invés de utilizar o corpo para algumas movimentações simples, porém 

que contribuem para a saúde do corpo. Adotar tais hábitos pode ocasionar o aumento 

de várias doenças, tais como: hipertensão, obesidade, diabetes, depressão, essas 

que se relacionam em parte com o sedentarismo (FERREIRA, 2016). 

Conforme Ferreira (2016) um estilo de vida sedentário acarreta consequências 

significativas a capacidade funcional dos idosos, como: diminuição das fibras 

musculares, flexibilidade articular limitada, grande perda de massa magra, e 

comprometimento fisiológico de diversos órgãos. Portanto, a importância de políticas 

públicas voltadas para a promoção da saúde e práticas regulares de atividades físicas 

são necessárias para proporcionar qualidade de vida e longevidade a população 

idosa. 

Nesse sentido, devido a uma alta taxa de idosos no sedentarismo os 

profissionais da área da saúde devem ser criativos para criar programas que 

abarquem modelos de assistência e que consiga atingir grande parte da população 

idosa quanto a valorização e validade da prática de atividade física em combate ao 

sedentarismo, e fazer ações junto ao profissional de Educação Física sobre o que 

realmente é ser um idoso fisicamente ativo (FERREIRA, 2016). 

Segundo Araújo et al. (2015) no decorrer do envelhecer biológico o ser humano 

sofre com várias alterações no aparelho motor, que geram limitações funcionais às 

atividades da vida cotidiana e, assim, danificam a qualidade de vida dos indivíduos 

que estão no processo de envelhecimento. A queda no nível de atividade e 

independência do idoso pode torna-lo fragilizado e evidências atuais na literatura 

demonstram que a atividade física proporciona benefícios a saúde do idoso 
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3. ATIVIDADE FÍSICA 

 

De acordo com Mendonça e Anjos (2004) atividade física é quando ocorre 

aspectos motores no qual haja contratilidade dos músculos estriados esqueléticos, 

gerando dispêndio energético e que promova um desequilíbrio homeostático, e que 

essa compreenda as várias expressões corporais e movimentos voluntários, seja no 

âmbito das atividades ocupacionais, lazer, domésticas e de deslocamento. 

Segundo Nahas (2000) a atividade física é entendida por qualquer estimulo de 

movimentação corpórea que tenha gasto calórico acima dos níveis de repouso, e essa 

concepção inclui os exercícios físicos e atividades desportivas, deslocamentos, 

atividades laborais, trabalhos domésticos e outras atividades físicas de lazer. É 

interessante destacar que a atividade física do ser humano características de ordem 

cultural, biológica, ambiental e demográfica, todas significativas na adoção e nos 

benefícios proporcionados por esses comportamentos.  

Pinheiro et al. (2006) considera que a prática regular de atividade física 

independente de qual seja, pode propiciar aos indivíduos uma melhora qualitativa no 

desenvolvimento de suas atividades funcionais diárias, promovendo maior eficácia na 

execução de movimentos, fortalecimento considerável das articulações e outras 

estruturas corporais, ocasionando melhora na qualidade de vida.  

Nesse raciocínio comprova-se em estudos que: 

A atividade física regular apresenta efeitos benéficos contra doenças 
degenerativa tais como, doença coronária, a hipertensão e diabetes 
entre adultos mais velhos, além de reduzir o risco de desenvolvimento 
em indivíduo normal. Também é recomendada no tratamento de 
doença do estado emocional nociva bem como a depressão. Desta 
forma, o aumento do nível de atividade física regular traz resultados 
positivo na diminuição da morbidade e eventualmente da mortalidade 
da população em geral e particularmente entre os idosos. Os estudos 
enfatizam a importância da atividade física regular para que se tenha 
uma boa qualidade de vida relacionada à saúde (FILHO; JESUS; 
ARAÚJO, 2015, p.4). 

 

Um dos principais objetivos da atividade física para a população idosa é fazê-

los saírem do isolamento, estimulá-los a desvendar outra vez as potencialidades de 

seu corpo, e fortalece-los no sentido de ficarem menos propensos as enfermidades 

relativas ao sedentarismo e ao envelhecimento (BARROS, 2003). 
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 “A prática de exercício físico, além de combater o sedentarismo, contribui de 

maneira significativa para a manutenção da aptidão física do idoso, seja na sua 

vertente de saúde como nas capacidades funcionais” (MOTA et al., 2004, p.32). 

A prática continua de exercício físico é importantíssima, quanto mais ativo 

fisicamente forem as pessoas, menor serão os riscos referentes ao processo de 

envelhecimento, ou seja, os impactos no organismo podem ser minimizados e a fase 

idosa da vida pode ser aproveitada com maior independência e prazer, deixando de 

ser um empecilho para uma vida social saudável (PINHEIRO, 2006). 

Com o passar do tempo há uma diminuição da força, agilidade, equilíbrio e 

resistência, no entanto, há uma forma bastante viável para diminuir os efeitos 

deletérios do envelhecimento, através da atividade física pode-se fazer a manutenção 

dessas capacidades para que não percam o seu nível funcional e a qualidade dos 

seus movimentos (MOTA, 2004). 

Recomenda-se que para o idoso ser saudável são necessários cinco fatores: 

carinho, comunicação, ocupação, casa e vida independente. Caso alguns desses 

fatores estiverem deficientes há um comprometimento da qualidade de vida 

relacionada a saúde desse senil, e é comprovado que níveis baixos de saúde na 

velhice estão associados a elevados índices de depressão e angustias e insatisfação 

com a vida e o bem-estar. Ressalta-se também que os problemas em executar 

atividades do cotidiano, devido a limitações físicas, causam dificuldades nas relações 

sociais e na manutenção da autonomia, acarretando prejuízos a saúde emocional 

(BARROS; MONTENEGRO,2005). 

Para Barros e Montenegro (2005) a atividade física proporciona o 

melhoramento da composição corporal, alivio de dores nas articulações, aumento na 

produção de minerais ósseos, otimização na utilização da glicose, melhora do perfil 

lipídico, aumento do condicionamento aeróbico, aumento de força e flexibilidade, 

resistência vascular. Há também com essa prática de exercícios os benefícios 

psicossociais como a elevação da autoestima, alivio da depressão e maior 

autoconfiança. 

Na pesquisa de Sardeli, Bonganha e Camara (2014) foi utilizado um 

questionário para avaliar a influência que a atividade física tem na qualidade de vida 

da pessoa idosa, utilizaram uma amostra composta por 77 idosas participantes de 

aulas de ginástica, a pesquisa constatou que os exercícios físicos, de lazer e 
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locomoção se relacionaram positivamente com a qualidade de vida do idoso levando 

a um envelhecimento mais bem-sucedido.  

A realização de qualquer atividade física para a terceira idade deve ser muito 

bem planeja, programada e controlada; é necessário que esse público tenha mais 

conhecimento e se tornem mais conscientes sobre a importância da atividade física 

para que sua expressividade motora esteja adequada ao seu cotidiano, e para que 

consigam obter e realizar seus repertórios motores com mais qualidade (BARROS, 

2003). 

Conforme Barros (2003) estudos apontam que o índice de massa corporal de 

pessoas na faixa etária a partir dos 60 anos, que praticam atividade física, tem uma 

tendência a estabilidade com o decorrer dos anos, entretanto, independente do 

mecanismo, o treinamento físico melhora significativamente a velocidade na execução 

de determinados movimentos, como: levantar-se e subir escadas. Portanto, o 

treinamento promove inúmeras adaptações benéficas, tanto fisiológicas como 

morfológicas, no idoso, todavia, essas adaptações se reduzem ou voltam ao estado 

anterior se esses indivíduos interromperem o treinamento. 

O treinamento físico em pessoas idosas contribui para o aumento da 

capacidade aeróbica, hipertrofia muscular, melhoria da imagem corporal, redução do 

estresse e outros fatores físicos e psicológicos importantes para a autonomia na 

realização de tarefas do dia a dia desses indivíduos (BARROS, 2003). 

Uma das principais causas de acidentes na terceira idade são as quedas, 

geralmente causadas por inatividade física (fraqueza muscular, anormalidades no 

equilíbrio e no passo), desordens visuais, alterações cognitivas e enfermidades 

cardíacas. O exercício físico consegue contribuir para a prevenção dessas quedas 

fortalecendo diferentes estruturas e funções do corpo, são elas: fortalecimento de 

costas e pernas, reflexos mais rápidos, correção postural, maior flexibilidade, 

equilíbrio do peso corporal, melhora da mobilidade e redução nos riscos de doenças 

cardíacas (MATSUDO, 2000). 

De acordo com Matsudo (2000) diversos benefícios são proporcionados a 

musculatura esquelética dos idosos fisicamente ativos, como a prevenção da 

sarcopenia, aumento da força utilizada pelos músculos responsáveis pela locomoção, 

melhorando a execução de atividades da vida diária e gerando mais saúde e bem-

estar. O treinamento físico também é eficaz para a prevenção e melhora de doenças 

associadas a idade, como: doença coronariana, diabetes tipo II, hipertensão, 
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osteoporose e obesidade. “Para indivíduos que já apresentaram manifestações prévia 

de coronariopatias, a reabilitação pode ser considerada como parte de um processo 

de restauração até aos níveis ideais das funções físicas, psicológicas e sociais” 

(ROCHA, 2012, p.28). 

O treinamento de força na terceira idade também apresenta benefícios, como: 

melhora na velocidade do andar, manutenção do equilíbrio, aumento no nível de 

exercício físico espontâneo, auto eficácia, manutenção e aumento na produção da 

mineralização óssea, qualidade na ingestão dietética e diminuição da depressão 

(MATSUDO, 2000).  

Para o público idoso a participação em grupos de atividade física moderadas, 

porém regulares, retarda os declínios funcionais, diminui a incidência de enfermidades 

crônicas em idosos saudáveis, reduz o risco de mortalidade por problemas do coração 

em 20% a 25% em pessoas que tiveram o diagnóstico da doença confirmado. Há a 

preservação da saúde mental, os idosos aumentam suas redes de amigos nesses 

grupos, aumenta a autoestima e o grau de satisfação com a vida (BRASIL, 2005). 

Brandão et al. (2011) alega que a participação regular de idosos em programas 

de exercício físico apresenta uma grande melhora nas funções essenciais para 

aptidão física relacionada a saúde, corroborando para que a destruição das células 

do organismo humano e fadiga sejam menores, e ainda acrescenta que diversas 

atividades são indicadas para os idosos, todavia, deve-se atentar para aquela que 

envolvam o menor impacto possível nas articulações. 

Conforme Rocha (2013) as características de programas de treinamentos para 

idosos e jovens são as mesmas, contudo, é preciso se atentar as restrições médicas 

existentes, a periodização dos exercícios e o estado nutricional. O histórico médico 

precisa ser avaliado para conhecer as possíveis limitações, para que a elaboração da 

sequência de treinamento possa ter adaptações para a segurança do mesmo e para 

a promoção da saúde. Outrossim, um dos principais benefícios que a atividade física 

proporciona é a proteção da capacidade funcional, se essa estiver preservada o 

indivíduo consegue ter uma independência significativa no seu contexto social. 
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4. TREINAMENTO DE FORÇA E AERÓBICO PARA IDOSOS 

 

Conforme Lopes, Magalhães e Hunger (2015) com o decorrer do processo de 

senescência (envelhecimento natural), o tecido musculoesquelético passa por 

transformações constantes, acarretando formações estruturais particulares que 

danificam a capacidade funcional e física dos idosos. Toda essa transformação leva 

a perda constante da coordenação motora e da capacidade de executar suas 

atividades do dia a dia, provocando elevados graus de incapacidade física nesses 

indivíduos. 

Desta forma, o treinamento força ou treinamento resistido contribui de forma 

preventiva e de promoção da capacidade de força dos idosos, entende-se por 

treinamento de força o ato que a musculatura do corpo execute movimentos tentando 

mover uma resistência que faz uma força contrária, que pode ser tanto um 

equipamento especifico ou o próprio peso corporal (LOPES; MAGALHÃES; HUNGER, 

2015). 

O treinamento de força para os idosos pode ser realizado com alguns 

movimentos simples de extensões e flexões de cotovelo com o auxílio de um parceiro 

que fará uma força externa contrária, ou por intermédio de uma resistência externa 

utilizando o próprio peso corporal como sobrecarga, bolas de peso ( medicine balls), 

faixas elásticas, cordas, halteres, barras e também com uma resistência fixa, 

contração isométrica, que é manter a contratilidade muscular em uma posição 

determinada (LOPES; MAGALHÃES; HUNGER, 2015). 

Para que a pessoa idosa possa aderir um programa de treinamento de força 

com segurança, o Profissional de Educação Física deve ser consciente e se basear 

em alguns princípios, são eles: Principio da saúde, princípio da individualidade 

biológica e princípio da adaptação. Esses princípios são utilizados em diferentes 

faixas etárias, porém diverge na aplicabilidade e nos objetivos individuais referentes 

às necessidades da idade. O treinamento de força que tenha uma prescrição 

planificada e que esteja de acordo com as necessidades pessoais e também 

específicas, pode fazer com que os idosos tenham uma autonomia com o 

favorecimento de uma melhor qualidade de vida (LOPES; MAGALHÃES; HUNGER, 

2015). 

Segundo Lopes, Magalhães e Hunger (2015) nos dias atuais o treinamento de 

força está recebendo bastante popularidade com relação a sua função e aplicação 
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para circunstâncias em que os idosos enfrentam na vida diária, exemplo: subir 

escadas, pegar ônibus, transportar objetos, vestir-se e até tomar banho. O que 

contribui de forma significativa no treinamento de força, é a segurança que os idosos 

têm na realização de exercícios com pesos, há um controle planejado para que os 

mesmos não façam movimentos bruscos e o risco de choques e quedas é ínfimo. 

Ainda na visão de Lopes, Magalhães e Hunger: 

O treinamento com pesos, sendo sistematizado e bem controlado, 
pode produzir nas pessoas idosas muitos efeitos benéficos. Os 
exercícios realizados com pesos são dos tipos adaptáveis às 
condições físicas de cada pessoa. Pessoas que não possam ficar em 
pé ou caminhar podem realizar sessões de exercícios com pesos no 
leito ou até mesmo em um hospital (LOPES; MAGALHÃES; HUNGER, 
2015, p. 41). 
 

Quanto aos elementos básicos do treinamento de força para a autonomia na 

terceira idade, Fleck e Kraemer (2006) apontam que primeiramente os exercícios  

utilizados com os idosos, devem ser em equipamentos específicos e progredindo para 

os pesos livres, porém, antes da execução dos exercícios é fundamental que se 

aqueça o corpo e as articulações para que haja um aumento do fluxo sanguíneo e 

temperatura muscular, e após os exercícios principais, é primordial que se façam 

exercícios de resfriamento, que incidem na diminuição lentamente da frequência 

cardíaca e do metabolismo geral. 

O programa de treinamento de força para idosos consiste na sequência de 1 a 

4 séries, de 8 a 15 repetições máximas; 50% a 85% da carga máxima dinâmica, com 

8 a 10 exercícios, frequência de 2 a 3 vezes por semana. O tempo das sessões de 

treino devem ser de 10 a 15 minutos de aquecimento, combinado com alongamento 

e atividade cíclica leve; 40 a 50 minutos dos exercícios principais ou parte principal, 

composto por exercícios de força e os exercícios aeróbicos, e de 10 a 15 minutos da 

parte final ou resfriamento, combinado com atividade cíclica leve e alongamentos 

(FLECK; KRAEMER, 2006). “Os tipos de exercícios que podem ser trabalhados são: 

flexão plantar, leg press, extensão de joelho, flexão de joelho, supino vertical, remada 

sentada, puxada dorsal, remada alta, rosca bíceps, extensão lombar e rosca tríceps’’ 

(LOPES; MAGALHÃES; HUNGER, 2015, p. 42). 

O aumento de força muscular no idosos promove a melhora na realização de 

atividades do cotidiano e expressivo aumento na qualidade de vida desses idosos, 

sendo que esses benefícios no tecido musculoesquelético dependem de um programa 

de treinamento regular e continuado (FLECK; KRAEMER, 2006). 
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Os autores Lopes, Magalhães e Hunger reforçam que: 

Os benefícios do treinamento de força em geral para os idosos são: o 
aumento da massa óssea, aumento da massa muscular, aumento da 
mobilidade articular, elevação da taxa metabólica, redução de tecido 
adiposo, aumento da sensibilidade à insulina, proteção de articulações 
anatomicamente instáveis, diminuição de processos degenerativos ou 
inflamatórios, diminuição da possibilidade de quedas, aumento da 
independência física, alívio de tensões emocionais, aumento de 
autoconfiança, diminuição da frequência cardíaca e diminuição da 
pressão arterial (LOPES; MAGALHÃES; HUNGER, 2015, p. 42). 
 

Desse modo, pode-se inferir que é de grande relevância que a população idosa 

esteja frequentando programas de treinamento físico de força, levantamento de 

pesos, sendo este, um dos métodos de treinamento de maior eficácia para que os 

idosos se tornem mais independentes e autônomos, refletindo positivamente em suas 

tarefas da vida diária. Na realização do treinamento de força com a pessoa idosa é 

fundamental ter conhecimento sobre as alterações fisiológicas associadas a idade e 

os riscos inerentes a esse tipo de atividade, realizar anamnese com avaliações físicas 

e exames médicos, que serão essenciais para uma prescrição de atividades 

adequadas a cada indivíduo (LOPES; MAGALHÃES; HUNGER, 2015). 

Outro tipo de treinamento bastante efetivo, não medicamentoso, para a 

promoção da saúde do idoso é o treino aeróbico, que pode ser entendido como uma 

atividade física de longa duração com intensidade baixa, este tipo de treinamento 

quando praticado regularmente promove diversos benefícios importantes, tais como: 

adaptações autonômicas e hemodinâmicas que influenciam na saúde de todo o 

sistema cardiovascular (SQUARCINI et al., 2011). 

Por conseguinte, o autor destaca que, esse tipo de exercício aeróbico 

proporciona o aumento do débito cardíaco, diminuição da gordura corporal, 

redistribuição no fluxo de sangue e elevação da perfusão circulatória para a 

musculatura em atividade, diminuindo assim o risco de desenvolver acidentes 

vasculares cerebrais, doença arterial coronária e óbitos em geral. Os exercícios 

aeróbicos são conhecidos pelas suas formas práticas como: caminhada, corrida, 

natação, hidroginásticas e outras atividades consideradas de baixa intensidade. 

As atividades físicas de cunho aeróbico são caracterizadas por um nível de 

intensidade de leve a moderada, geralmente com duração longa, envolve 

grupamentos musculares maiores. Quanto ao tipo de exercício aeróbico a ser 

realizado, recomenda-se atividades de baixo impacto, como a caminhada, o ciclismo 
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ou pedalar na bicicleta, natação, hidroginástica, dança, o remo e subir escadas 

(PEREIRA; VALVERDE; HORIKAWA, 2010). 

Esses exercícios de formato aeróbico apresentam o objetivo de minimizar a 

degeneração provocada pelo processo de envelhecimento, melhorar as funções 

cardíacas e pulmonar, protelar as alterações fisiológicas e melhorar as capacidades 

motoras. Além disso, pode contribuir com benefícios psicossociais como o alivio da 

depressão, o aumento da autoconfiança e autoestima, possibilitando a pessoa idosa 

a manutenção de sua qualidade de vida (PEREIRA; VALVERDE; HORIKAWA, 2010). 

Para a realização da atividade aeróbia é recomendada uma intensidade a ser 

prescrita pela Frequência Cardíaca (FC) e pelo esforço percebido. A FC estabelecida, 

deve ser limitada pelo cansaço, por sintomas ou percentual da FC, é denominada 

Frequência Cardíaca de Treinamento (FCT). A FCT corresponde a 50% a 75% da 

frequência cardíaca de reserva determinada pela aplicação da fórmula de Karvonen: 

(FCmáx.- FCR) x 50% a 75% + FCR, no qual FCmáx = frequência cardíaca máxima, 

FCR = frequência cardíaca de repouso (PEREIRA; VALVERDE; HORIKAWA, 2010). 

A prescrição do treinamento aeróbico utilizando o índice de percepção do 

esforço, conceituado pela Escala de Borg, é um referente valioso e fidedigno para 

monitorar a tolerância ao exercício aeróbico por se relacionar com a frequência 

cardíaca e os ritmos de trabalho do esforço aeróbico. Na referida escala de Borg, o 

praticante da atividade ajusta a intensidade conforme os sintomas, numa variação de 

zero (nenhuma) a 10 (máxima), tendo palavras descritivas para associar a numeração, 

proporcionando melhor compreensão ao praticante ao examinador que prescreve o 

treinamento físico aeróbico (PEREIRA; VALVERDE; HORIKAWA, 2010). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A população idosa aumentou de forma exponencial e continuará aumentando 

gradativamente, com isso problemas relacionados ao sedentarismo e a perda da 

capacidade funcional vem se tornando uma preocupação para a população idosa e 

também para profissionais da saúde que trabalham com esse grupo. Desta forma, o 

estimulo e incentivo a prática de atividade física, tanto de força como aeróbica, são 

fundamentais para melhoria da capacidade funcional, psicológica e da qualidade de 

vida dessa população. 

 Apesar de diversos estudos que incentivam o desenvolvimento e prática de 

exercícios físicos, ainda falta muito para que grande parte desse público idoso seja 

atingido. Muitos desses indivíduos ainda colocam empecilhos e limitações para a 

inserção nessas atividades corporais, esses que vão desde fatores econômicos, 

sociais, políticas de governo e o déficit de informação por parte desses idosos.  

As pesquisas e os estudos indicaram que o treinamento de força e o 

treinamento aeróbico para as pessoas idosas devem ser praticados de forma 

continua, com a finalidade de evidenciar para essa população o quanto são 

imprescindíveis esses métodos de treino para os idosos, melhorando suas 

capacidades física e outras funções importantes para sua autonomia. 

Portanto, este trabalho não é um fim em si mesmo, é necessário que novas 

pesquisas sejam realizadas para buscar uma maior fidedignidade na maneira de 

trabalhar e prescrever exercícios físicos com segurança para a população idosa, 

buscando a autonomia e uma maior qualidade de vida para essas pessoas de idade 

avançada. 



24 
 

REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO, Gilmara et al. Fim do Sedentarismo na Terceira Idade: Algumas 
Considerações. Anais CIEH (2015) – Vol. 2, N.1 ISSN 2318-0854. 
 
ASSIS, Mônica de. Envelhecimento ativo e promoção da saúde: reflexão para as 
ações educativas com idosos. Janeiro. /Junho de 2005. 
 
BARROS N F M, Kristiane e MONTENEGRO J, Renan Magalhães. Atividade física: 
uma necessidade para a boa saúde na terceira idade. Physical activity: a necessity 
for good health in old age. Agosto de 2005. 
 
BARROS, Marcia da Rocha. A importância da prática de uma atividade física na 
3ª. Idade. Setembro de 2003. 
 
BRANDÃO, A.R. et al. Atividade física e o idoso. Revista Digital. Buenos Aires, v. 
16, n. 163, 2011. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde da pessoa idosa e 
envelhecimento/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, Área Técnica Saúde do 
Idoso. – Brasília, 2010. 44 p.: il. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos 
pela Saúde 2006, v. 12). Disponível em 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/volume12.pdf. Acesso em 01/04/2019. 
 
BRASIL. Organização Pan-Americana da Saúde. Envelhecimento ativo: uma política 
de saúde. Brasília-DF, 2005. 
 
CANCELA, Diana Manuela. O processo de envelhecimento. Maio de 2007. V. 1. 
Conceitual para avaliação do estilo de vida de indivíduos ou grupos. Revista 
Brasileira de Atividade Física e Saúde.5(2):48-59. 
 
DUCA, Giovâni. SILVA, Marcelo. HALLAL, Pedro. Incapacidade funcional para 
atividades básicas e instrumentais da vida diária em idosos. Rev. Saúde Pública 
[online]. 2009, vol.43, n.5, pp.796-805. 
 
FECHINE B, TROMPIERI N. Processo de envelhecimento: as principais alterações 
que acontecem com o idoso com o passar dos anos. Rev Cient Int 2012;1(7):106-94. 
 
FERREIRA, Giovani. Proposta de intervenção para Educação do Sedentarismo 
dos Idosos da Equipe Saúde da Família Bela Alvorada no Município de Rubim-
MG. RUBIM / MINAS GERAIS 2016. 
 
FILHO; Isaias. JESUS; Leonardo. ARAÚJO, Lucinei. Atividade Física e Seus 
Benefícios à Saúde. - julho de 2015. 
 
FLECK SJ, KRAEMER WJ. Fundamentos do Treinamento de Força Muscular. 3º 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2006, p. 19. 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/volume12.pdf


25 
 

 
IBGE, Censo Demográfico 2000. Tendências demográficas no período de 
1950/2000. Disponível em http://www.ibge.gov.br . Acesso em 01/04/2019. 
 
JARDIM VCF, Medeiros BF, BRITO AM. Um olhar sobre o processo de 
envelhecimento: a percepção de idosos sobre a velhice. Rev Bras Geriat e Geront 
2006; 11(2):25-34. 
 
LOPES CDC, MAGALHÃES RA, HUNGER MS, Martelli A. Treinamento de força e 
terceira idade: componentes básicos para autonomia. Arch Health Invest. 
2015;4(1):37-44. 
 
MATSUDO S M M, MATSUDO V K R e BARROS NETO T L. Efeitos benéficos da 
atividade física na aptidão física e saúde mental durante o processo de 
envelhecimento. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. 2000, 5; 60-75; 
 
MATTOS, Andréia ET AL. Atividade fisica na sociedade tecnológica. 
http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 10 - N° 94 - Marzo 
de 2006. 
 
MENDONÇA, Cristina Pinheiro. Dos Anjos, LUIZ Antonio. Aspectos das práticas 
alimentares e da atividade física como determinantes do crescimento do 
sobrepeso/obesidade no Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 20(3):698-709, 
mai- jun, 2004. 
 
MORAES, E.N. (2008). Processo de envelhecimento e bases da avaliação 
multidimensional do idoso. In: Borges, A.P.A. & Coimbra, A.M.C. (Orgs.). 
Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, 151-175. Rio de Janeiro (RJ): EAD/ENSP. 
 
MOTA ET AL. Aptidão física relacionada à saúde de idosos: influência da 
hidroginástica. Revista Brasileira Med. Esporte - Vol. 10, Nº 1 – Jan/Fev, 2004. 
 
NAHAS, M.V.; BARROS, M.V.G. & FRANCALACCI, V. (2000). O pentáculo do bem-
estar- base conceitual para avaliação do estilo de vida de indivíduos ou grupos. 
Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde.5(2):48-59. 
 
PEREIRA, F.C.H; VALVERDE, M.E.C; HORIKAWA, F.Y. Benefícios do exercício 
aeróbico no sistema cardiorrespiratório do idoso: uma abordagem 
fisioterapêutica. 2010. Disponivel em: 
https://fisiosale.com.br/assets/benef%C3%ADcios-do-exerc%C3%ADcio-
aer%C3%B3bico-no-sistema-cardiorrespirat%C3%B3rio-do-idoso-uma-abordagem-
fisioterap%C3%AAutica.pdf. Acesso em 26/04/2019. 
 
PINHEIRO ET AL. Sarcopenia Associada ao Envelhecimento: Aspectos Etiológicos e 
Opções Terapêuticas. Rev. Brás. Reumatol.,v. 46, n.6, p. 391-397, Nov /dez, 2006. 
 
ROCHA, Elivania Costa de Almeida. Prática de Atividades Físicas X Saúde do 
Idoso. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 12 dez. 2012. Disponível em: . Acesso em: 30 
abril 2019. 
 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/tendenciasdemograficas/comentarios.pdf
http://www.efdeportes.com/
https://fisiosale.com.br/assets/benef%C3%ADcios-do-exerc%C3%ADcio-aer%C3%B3bico-no-sistema-cardiorrespirat%C3%B3rio-do-idoso-uma-abordagem-fisioterap%C3%AAutica.pdf
https://fisiosale.com.br/assets/benef%C3%ADcios-do-exerc%C3%ADcio-aer%C3%B3bico-no-sistema-cardiorrespirat%C3%B3rio-do-idoso-uma-abordagem-fisioterap%C3%AAutica.pdf
https://fisiosale.com.br/assets/benef%C3%ADcios-do-exerc%C3%ADcio-aer%C3%B3bico-no-sistema-cardiorrespirat%C3%B3rio-do-idoso-uma-abordagem-fisioterap%C3%AAutica.pdf


26 
 

SARDELI; BONGANHA; CAMARA. Relação entre Nível de Atividade Física e 
Qualidade de Vida no Envelhecimento. Estud. interdiscipl. Envelhec. Porto Alegre, 
v. 19, n. 2, p. 485-499 2014. 
 
SCALSAVARA, Flávia. Educação para o Envelhecimento: e as Universidades 
Abertas da Terceira Idade: Um espaço de construção do Saber. 
FLORIANÓPOLIS, MARÇO DE 2013. 
 
SCHNEIDER, Rodolfo Herberto. IRIGARAY, Tatiana Quarti. O envelhecimento na 
atualidade: aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Estudos 
de Psicologia I Campinas I 25(4) I 585-593 I outubro - dezembro 2008. 

SQUARCINI CFR, SILVA LWS, REIS JF, PIRES EPOR, TONOSOKI LMD, 
FERREIRA GA. A pessoa idosa, sua família e a hipertensão arterial: cuidados num 
programa de treinamento físico aeróbio. Rev Kairós [Internet]. 2011 [citado 2011 Out 
15];14(3):105-25. Disponível em: http://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/ 
article/view/6492/4708. Acesso em 20/04/2019. 


