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RESUMO 

 

 

Ao longo dos anos ocorreu o aumento da população idosa, certamente 
consequência do prolongamento da vida resultando em diversas mudanças sociais, 
estruturais e culturais, aumentando assim consideravelmente a expectativa de vida. 
Estudos e pesquisas foram evidenciados para o entendimento do processo de 
envelhecimento tendo em vista garantir um melhor envelhecer. O envelhecimento 
são alterações fisiológicas que ocorrem ao longo do tempo em organismos que 
diminuem o funcionamento dos órgãos e do sistema motor, proporcionando riscos 
relacionados com doenças e perda da capacidade funcional, porém com mudanças 
de hábitos mais saudáveis e a prática de atividade física, sendo uma delas a 
modalidade musculação, essas alterações pode ser prevenidas e mudadas. O 
seguinte trabalho tem como objetivo de demonstrar quais as características do 
processo de envelhecimento do corpo humano e os benefícios da prática da 
musculação em idosos, o trabalho se classifica como uma pesquisa de revisão de 
literatura, onde existiram buscas bibliográficas em relação ao tema, a importância da 
musculação para idosos, constituída principalmente por livros, artigos científicos, 
entre outros, utilizando informações que já foram escritos e coletados. A musculação 
é treinamento com pesos contra uma resistência externa, é uma modalidade que 
reflete positivamente no desemprenho físico e funcional dos idosos, podendo 
retardar as disfunções decorrentes do envelhecimento, trazendo benefícios como a 
manutenção e prevenção da saúde e principalmente a melhora da aptidão física, 
sendo assim, cabem aos profissionais de Educação Física utilizar a musculação 
como aliado em suas atividades diárias.   
 

 

Palavras-chave: Musculação; Idoso; Profissional da Educação Física; Prevenção de 

Doença; Melhora da Saúde. 
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ABSTRACT 

 

Over the years there has been an increase in the elderly population, which is 
certainly a consequence of the prolongation of life resulting in various social, 
structural and cultural changes, thus considerably increasing life expectancy. Studies 
and research were evidenced to understand the aging process in order to guarantee 
a better aging. Aging is physiological changes that occur over time in organisms that 
decrease the functioning of the organs and motor system, providing risks related to 
diseases and loss of functional capacity, but with changes in healthier habits and the 
practice of physical activity, one of them the weight training modality, these changes 
can be prevented and changed. The following work aims to demonstrate the 
characteristics of the aging process of the human body and the benefits of weight 
training practice in the elderly, the work is classified as a literature review research, 
where there were bibliographical searches on the subject, the importance of weight 
training for the elderly, consisting mainly of books, scientific articles, among others, 
using information that has already been written and collected. Weight training is 
weight training against an external resistance, it is a modality that positively reflects 
the physical and functional performance of the elderly, being able to delay the 
dysfunctions due to aging, bringing benefits such as maintenance and prevention of 
health and mainly the improvement of physical fitness, thus, it is up to the Physical 
Education professionals to use weight training as an ally in their daily activities. 

 
 
 

Key-words: Weight training; Elderly; Physical Education Professional; Disease 
prevention; Improvement of Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O envelhecimento é um processo contínuo, o qual ocorre declínio progressivo 

dos processos fisiológicos, ocasionando as debilidades da atividade física e 

doenças, proporcionando ao idoso a diminuição da sua capacidade funcional. Uma 

pessoa passa ser idosa quando atinge a idade cronológica de 60 anos nos países 

em desenvolvimento. A população idosa vem aumentando significativamente a taxa 

de expectativa de vida, por causa do avanço da tecnologia, da medicina, 

procedimentos e também o avanço da prática de atividade física visando à melhoria 

na saúde e bem estar. Com estímulos adequados mantendo-se um estilo de vida 

ativo e de hábitos saudáveis, podendo-se retardar as alterações morfofuncionais que 

ocorrem com a idade. 

 Cientes das dificuldades dos idosos em suas capacidades físicas, habilidades 

motoras e funcionais comprometidas por doenças, e debilidades em consequência 

da inatividade física cabem aos profissionais de Educação Física utilizar a 

musculação como método para as atividades diárias. A musculação é uma prática 

sustentada nos princípios de treinamento com pesos, exercícios físico com ênfase 

em força, que promovem melhorias na capacidade funcional, bem estar e também 

na autoestima, ameniza as perdas funcionais no decorrer do processo de 

envelhecimento, evitando quedas no qual proporciona um melhor equilíbrio e 

enrijecimento da musculatura, e dentre os inúmeros benefícios que a prática de 

musculação promove, um dos principais é a proteção da capacidade funcional de 

manter a capacidade dos idosos de realizar as atividades do cotidiano e fornecendo 

uma maior autonomia. 

 Com o aumento da população de idosos, progressos de pesquisas vêm sendo 

direcionados principalmente com as práticas de atividades físicas, destacando-se a 

musculação, oferecendo um melhor bem estar e envelhecer, portando, foi levantado 

o seguinte problema: Qual a definição de envelhecimento? O que é musculação e 

quais os benefícios que essa atividade promove para os idosos? O trabalho tem 

como objetivo principal descrever a importância da prática da musculação para 

idosos. 

 No capítulo I - Conceituar envelhecimento a partir de dados obtidos na 

pesquisa bibliográfica; No capítulo II - Definir características da musculação, sua 

importância e os seus benefícios para os idosos; No capítulo III- Destacar as 
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principais características que o profissional de educação física tem que ter para 

trabalhar com idosos; 

 O seguinte trabalho se classifica como uma pesquisa de revisão de literatura. 

A pesquisa foi feita por livros, artigos científicos, documentos e materiais 

acadêmicos disponíveis na internet, utilizando informações e conhecimentos que já 

foram escritos e coletados, tendo a análise de conteúdo e termos como 

características principais musculação para idosos, característica do envelhecimento, 

quais benefícios da prática de musculação traz para os idosos e a sua importância. 

A pesquisa foi realizada com levantamento bibliográfico compreendendo o período 

de 2000 à 2017.  
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2. ENVELHECIMENTO 

 

 A Organização Mundial da Saúde definiu e conceitua velhice pela idade 

cronológica, que na qual uma pessoa considerada idosa é a partir dos 65 anos nos 

países desenvolvidos e aos 60 anos nos países em desenvolvimento (OMS, 2005). 

De acordo com o Estatuto do Idoso (2003), no Brasil as pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos são reconhecidas como idosas. 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), o longo 

dos anos, ocorreu um aumento considerável no número de pessoas idosas no Brasil, 

e um dos fatores que impulsionaram essa progressão foi o aumento da expectativa 

de vida da população. O percentual de pessoas com 60 anos ou mais na população 

do país passou de 12,8% para 14,4%, entre 2012 e 2016. Houve crescimento de 

16,0% na população nessa faixa etária, passando de 25,5 milhões para 29,6 

milhões.  

 O envelhecimento são alterações fisiológicas que ocorrem ao longo do tempo 

em organismos multicelulares, tais alterações acontecem nas moléculas e nas 

células que diminuem o funcionamento dos órgãos e do organismo, em geral, 

ocorrendo um desgaste do corpo, deteriorando e havendo um declínio e 

incapacidade de algumas funções tanto nos órgãos como físicas e cognitivas. Essas 

causas podem ser consideradas através da genética, o estilo de vida e o ambiente 

em que a pessoa vive (DANTAS, s/a). 

 O envelhecer é um processo inevitável e continuo que segue o indivíduo 

desde nascimento até a morte (RIBEIRO et al., 2012). 

 A qualidade de vida é uma avaliação subjetiva, pela percepção do individuo e 

de sua posição de vida, que esta ligada diretamente no estado de saúde, que 

influencia pela saúde física, estado psicológico, o nível de independência, as 

relações sociais, as crenças pessoais e a relação com o meio ambiente. Com o 

envelhecer, o ser humano tende a passar por processos de transformação em suas 

funções vitais, psicossociais e motoras, o qual pode afetar na qualidade de vida 

(MELLO, 2005). 

 Envelhecimento pode ser classificado como: biológico, social e intelectual. A 

idade biológica é definida pelas modificações corporais e mentais que ocorrem ao 

longo do processo de desenvolvimento (NERI, 2005).  
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 A idade social é definida através dos hábitos e status social pelo indivíduo 

para o preenchimento de muitos papéis sociais ou expectativas em relação às 

pessoas de sua idade, em sua cultura e em seu grupo social. E idade psicológica 

refere-se entre a idade cronológica e às capacidades psicológicas, tais como 

percepção, aprendizagem e memória (IRIGARAY; SCHNEIDER, 2008). 

 O envelhecimento é individual não podendo ser definido apenas pelo critério 

cronológico, e sim se deve considerar as condições funcionais, físicas, mentais e de 

saúde que estes apresentam, verificando que se pode observar diferentes condições 

biológicas em indivíduos situados na mesma faixa cronológica de idade 

(PASCHOAL, 1999). 

 

[...] O envelhecimento humano também engloba o declínio da aptidão física, 
como a diminuição da capacidade aeróbia, da força muscular, do equilíbrio, do 
tempo de reação, da agilidade, da coordenação, e da flexibilidade 
consequentes das doenças e da inatividade física entre outros fatores que 
estão relacionados à funcionalidade do ser humano. Porem essas inatividades 
pode ser reduzida e prevenida, com estímulos adequados com as práticas de 
atividade físicas frequentes, como a musculação, reduzindo as variáveis 
importantes para a melhoria funcional do corpo (MAZO, 2012) 

 

 Com mudanças no estilo de vida e na incorporação de hábitos saudáveis, as 

pessoas pode se prevenir de vários fatores que pode limitar a vida, melhorando a 

qualidade de vida, assim, a velhice não é determinada pela idade cronológica, e sim 

pela capacidade de agir com independência (BENEDETTI; BENEDETTI, 1996). 

 

 

2.1 ENVELHECIMENTO E SUAS MUDANÇAS NO CORPO  

 

 Com o envelhecimento fisiológico pode-se entender diminuição da 

capacidade de resposta a desafios do corpo, e principalmente de manter a 

homeostase do organismo, estando relacionado com riscos de maiores doenças ou 

perda da capacidade funcional, ocorrendo modificações corporais devido a esse 

processo (DE VITTA, 2000).  

 As alterações relacionadas com a idade destaca a diminuição da densidade 

óssea, a menor sensibilidade à insulina podendo ocasionar a diabete, menor 

capacidade aeróbia, menor taxa de metabolismo basal, menor força muscular, 

menores níveis de atividades físicas diárias (DE VITTA, 2000). 
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 O envelhecimento no sistema musculoesquelético ocorre à diminuição 

comprimento, elasticidade, número de fibras, perda de massa muscular e 

elasticidade dos tendões e ligamentos (tecidos conectivos) e da viscosidade dos 

fluidos sinoviais (DE VITTA, 2000). 

 Com a falta da flexibilidade, associado com a perda de força e resistência 

muscular, contribui para o desenvolvimento de problemas posturais, quedas em 

idosos, lesões musculares e articulares e as dores lombares (NAHAS, 2006). 

 A composição corporal que é a quantidade e a distribuição de gordura no 

individuo, também está relacionada com a saúde, o qual é necessário ter um nível 

de composição corporal que esteja compatível com uma boa saúde, nível 

indesejável pode surgir doenças cardiovasculares, hipertensão, diabete e problemas 

posturais (NAHAS, 2006). 

 A perda da massa muscular associada à idade é normalmente conhecida 

como sarcopenia. O ganho de gordura em substituição à perda de massa muscular é 

um fato normal com o envelhecimento, sendo fator preponderante para possível 

aparecimento de doenças e incapacidades (BERNARDI; REIS; LOPES, 2008).  

 Com o envelhecimento as quedas são mais decorrentes devido a limitações 

próprias da idade, como redução da mobilidade, flexibilidade, equilíbrio, força e 

agilidade. Devido à diminuição da densidade óssea conhecida como, osteoporose, 

requer atenção pelo fato de ser uma doença debilitante, por possuir maior 

vulnerabilidade a fraturas (GALLAHUE; OZMUN, 2005).   

 À medida que o corpo envelhece o coração e os pulmões se tornam menos 

eficiente, pois é obrigado a trabalhar mais para fazer atividades diárias, sendo a 

energia e a resistência humana vai diminuindo quando o coração necessita de 

trabalhar mais e os pulmões fornecem menos oxigênio para o corpo desempenhar 

as suas funções mais básicas. Com o envelhecer podemos apresentar doenças 

cardiovasculares, doenças que afetam os vasos sanguíneos e o coração (DE VITTA, 

2000).   

 A capacidade de coordenação, respostas motoras, o poder de tempo de 

reação, e intensidade de reflexos sofrem reduções, devido às alterações com a 

redução no número de neurônios do sistema nervoso e ocorrem as alterações da 

memória (DE VITTA, 2000). 
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[...] Portanto, como prevenção, para manter uma boa qualidade de vida e 

promoção à saúde, é necessária a prática de atividades físicas regulares, 
sendo qualquer movimento corporal que tem gasto energético maior do que os 
níveis de repouso e proporciona inúmeros benefícios. Para os idosos a 
musculação é a melhor atividade física em se tratando de qualidade de vida, 
promovendo melhorias não só na capacidade funcional, mas também na 
autoestima e principalmente nas atividades do cotidiano (AMORIM; PEDRO, 
2008). 

 

 A musculação é uma modalidade amplamente utilizada, com objetivo de 

aumento de força e da massa muscular, capazes de refletir positivamente no 

desempenho físico e funcional dos idosos, podendo retardar as disfunções 

decorrentes do envelhecimento (DE VITTA, 2000). 
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3. MUSCULAÇÃO E SUAS CARACTERISTICAS  

 

 A musculação é uma modalidade antiga, e que nos dias de hoje continua 

sendo uma pratica física, e que cada vez mais atrai praticantes de ambos os sexo e 

idade. A modalidade é definida como “treinamento com pesos, contra uma 

resistência externa” (PINTO et al., 2008) 

 A musculação teve origem na Grécia Antiga, quando Milon de Crotona deu a 

base das primeiras práticas da modalidade, o atleta realizava seus treinamentos com 

um bezerro nas costas, à medida que o bezerro crescia o atleta era favorecido com 

a força. (PINTO et al., 2008). 

 É um método de preparação física utilizada para o desenvolvimento das 

qualidades físicas relacionadas com as estruturas musculares. Sendo um 

treinamento anaeróbio e desportivo, os quais são realizados exercícios com pesos, 

enfatizando a maior capacidade motora, a força (GUEDES, 2005). 

 Na modalidade se integram as principais áreas de conhecimento sobre o 

comportamento fisiológico e motor do corpo humano. Os comportamentos 

fisiológicos que envolvem força, resistência, potência, flexibilidade muscular, 

velocidade e explosão são elementos essenciais da capacidade funcional e que tem 

grandes possibilidades de serem alterados e adaptados através dos exercícios 

executados na musculação (GUEDES, 2005). 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) instituiu a Política de Saúde, a qual 

a modalidade musculação, passou a ser considerada importante para a saúde e não 

somente para o ganho de massa muscular e força. 

 Em relação á saúde há vários benefícios que o treinamento com pesos 

acarreta para a população idosa, diminuindo os fatores de risco de doenças crônicas 

(MURER, 2007). 

 Os exercícios regulares de musculação trazem benefícios extraordinários 

para ambos os sexos, proporcionando melhora nas atividades de vida diária, pois 

auxiliam nas valências físicas, estas que são prejudicadas pela velhice (MURER, 

2007). 
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3.1 MUSCULAÇÃO PARA IDOSOS 

 

 A educação física atua com uma função importante em medidas de promoção 

de saúde, proporcionando um crescimento da expectativa de vida da população 

idosa e melhorando na qualidade de vida, tornando mais saudáveis e autônomos. 

(NASCIMENTO, 2011). 

  Com o envelhecimento o idoso perde gradativamente e naturalmente algumas 

funções corporais, necessitando assim, de maiores cuidados. Idosos inativos 

fisicamente ao longo da vida sofrerão com as doenças relacionadas com envelhecer 

com maior impacto comparados com aqueles que são praticantes de atividades 

regulares, prolongando a autonomia e a qualidade de vida (DANTAS, et al., 2006). 

 A musculação é composta por exercícios físicos, e de forma segura podem 

auxiliar no ganho de equilíbrio, flexibilidade e força, minimizando a perda da 

capacidade funcional, de massa óssea e muscular (NAHAS, 2006). 

 As orientações dos programas físicos para os idosos necessitam de um 

exame médico e de investigação dos fatores de risco, e de um profissional de 

educação física. A modalidade é muito recomendada para a manutenção do nosso 

organismo e pode trazer ganhos para saúde e melhoria da qualidade de vida 

(MURER, 2007).  

 Estudos que vem sendo realizados para essa modalidade confirma que a 

musculação é uma atividade física muito indicada para indivíduos idosos. O 

treinamento de força é muito efetivo na prevenção e tratamento de doenças como a 

osteoporose, obesidade, hipertensão arterial, sarcopenia e diabete, e tem como 

efeito o aumento da massa muscular, da densidade óssea, melhorando e 

recuperando o desempenho da força, progredindo nas condições funcionais do 

individuo, fazendo com que ele realize suas tarefas diárias com mais facilidade e 

independência (DOMENICO; SCHUTZ , 2009). 

 Sendo assim, relacionado com a idade, a diminuição dos declínios dos 

organismos, a musculação se torna grande aliada, resultando uma melhoria da 

qualidade de vida, respeitando a individualidade biologia e a capacidade funcional 

de cada individuo, porém, associar exercícios com peso, os aeróbios e de 

flexibilidade é a combinação ideal para os idosos (ESTORCK; ERBA; CORREA 

(s.a)). 
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 As respostas da prevenção e melhoras da saúde dependem do tipo de 

treinamento relacionando com os componentes da intensidade, duração, volume, 

abrangência do estímulo e frequência (SIMÃO, 2004). 

 Devido às mudanças que ocorrem na saúde musculoesquelética do idoso, os 

mesmos necessitam aumentar a força, massa muscular, densidade mineral óssea e 

desempenhos relacionados á força, sendo treinamento de força o principal para a 

manutenção, desaceleração e prevenção de doenças que aparecem com o avanço 

da idade (SIMÃO, 2004). 

 

 

3.1.1 Benefícios da Musculação 

 

 A musculação é uma das atividades físicas que mais promove benefícios à 

saúde e qualidade de vida, sendo também preventiva nas doenças causadas em 

virtude da dor crônica, um programa de musculação bem elaborado pode resultar 

em inúmeros benefícios para os idosos (BITTENCOURT, 2004). 

 O treinamento com pesos é relevante para o fortalecimento ósseo e muscular, 

previne e trata doenças como osteoporose, obesidade, diabetes e hipertensão 

arterial. (MAZO, 2012). 

 Os exercícios de força previne a perda da massa muscular, no processo de 

envelhecimento, além de melhorar a capacidade funcional, a manutenção, a 

independência, e autonomia do idoso (MAZO, 2012). 

 Os exercícios estimulam o aumento da massa óssea, da massa muscular e 

da força dos musculoesqueléticos, aumenta a proliferação do tecido conjuntivo 

elástico nos músculo, tendões, ligamentos e cápsula articular, com isso, 

proporcionando a flexibilidade e coordenação do indivíduo (MURER, 2007) 

 A musculação também promove diminuição do percentual de gordura, 

melhoras nos aspectos neurais; diminuição das dores, principalmente causada por 

problemas ósseos; normalização nos níveis de pressão sanguínea e diminuição no 

risco de quedas (FLECK; KRAMER, 2006).  

 A osteoporose é uma doença caracterizada pela perda de massa óssea. Com 

processo de envelhecimento, as pessoas vão se tornando fraca devido à perda da 

densidade óssea, aumentando o risco de quedas e fraturas. A musculação tem a 

vantagem a nível morfológico na desaceleração da perda do processo de massa 
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muscular e no aumento da densidade mineral óssea, por isso, essa modalidade é 

preventiva e terapêutica em relação à osteoporose (BERNARDI; REIS; LOPES, 

2008). 

 A sarcopenia afeta diretamente a capacidade funcional e possui uma grande 

consequência na saúde do idoso. A sarcopenia nada mais é do que a perda da 

massa muscular e força, os quais exercícios resistidos apresentam ganhos de força 

e massa muscular, prevenindo e diminuindo a sarcopenia (BERNARDI; REIS; 

LOPES, 2008).  

 A musculação é um treinamento anaeróbio age como prevenção e 

manutenção dos problemas cardíacos, não sobrecarregando o coração, comparado 

a um treinamento aeróbio que utiliza a oxigenação acelerando os batimentos 

cardíacos (DE VITTA 2000). 

 Recomendação da prática de musculação para os idosos tem a finalidade de 

promover a manutenção do nosso organismo e poder trazer ganhos para a saúde e 

melhor qualidade de vida, levando às mudanças extremamente favoráveis na 

composição corporal (VILARTA, 2007). 

 O treinamento resistido em idosos demonstra ganhos de força muscular, 

melhoria da saúde e capacidade funcional, tornando-se mais independentes e 

entusiasmados, melhorando a imagem corporal, insônia, diminuição dos 

medicamentos, melhoras nas funções cognitivas e da socialização (MATSUDO; 

MATSUDO; BARROS, 2001). 

 O exercício físico auxilia na manutenção e prevenção da saúde psicossocial 

do idoso, colabora para que o individuo se integre a sociedade com autonomia, 

independência, espírito de equipe, promovendo a inclusão e proporcionando 

benefícios que contribuem para diminuir a depressão, ansiedade, impaciência, 

tristeza e solidão próprios desta fase, resultando assim um melhor bem-estar 

(ALMEIDA, 2010). 
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4. TREINAMENTO COM IDOSO E O PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 A prescrição de exercícios físicos para idosos deve considerar as 

características particulares a individualidade biológica do sujeito, ou seja, a condição 

particular de saúde biológica; características comportamentais (cultura, história, 

subjetividade); o fator de risco como doenças, dores entre outros, os objetivos 

pessoais e as preferências de exercícios (TRIBESS; VIRTUOSO, 2005). 

 Entretanto, a musculação ou qualquer outra atividade de força envolvendo 

pessoa idosa precisa ser acompanhada por um profissional de educação física o 

qual tem conhecimento de todas as alterações fisiológicas associadas à idade, 

considerando os riscos do tipo de atividade. Exames médicos são necessários para 

dar mais segurança para executar um plano de treino seguro para o idoso e também 

o profissional de educação física é necessita executar uma anamnese com o idoso 

(COELHO; NATALLI, 2013). 

 Os componentes fundamentais para uma prescrição de exercícios são a 

duração, intensidade, progressão e frequência (QUEIROZ & MURANO, 2008). 

 Na prescrição de programa de treinamento resistido para os idosos leva em 

considerações básicas o tipo e número de exercícios a ser trabalhados; a 

intensidade do esforço; o número de séries realizadas; o número de repetições; a 

duração dos intervalos entre os exercícios; a forma de conduzir os exercícios; a 

postura e amplitude a ser trabalhado; a frequência semanal de treinamento e os 

sistemas de treinamento (FARINATTI, 2008). 

  Recomenda-se em um plano de treino para idosos exercícios básicos para os 

grandes grupamentos musculares; 4 a 6 grandes grupos musculares; exercícios 

suplementares para os pequenos grupamentos musculares 3 a 5 exercícios, tendo a 

ordem um aquecimento, ponto principal do plano e desaquecimento; intensidade 

leve a moderada, utilizando a carga de 65% a 85% de 1RM, normalmente 3 séries, 

sendo de 10 a 15 repetições (SIMÃO; BAIA; TROTTA (s.a.)). 

 Os exercícios prescritos podem ser realizados em aparelhos, com pesos 

livres e/ou peso corporal (MAZO et al., 2009). 
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4.1 MOTIVAÇÃO 

 

 A motivação é caracterizada como um processo ativo, intencional e dirigido a 

uma meta, o qual depende da interação de fatores pessoais (intrínsecos) e 

ambientais (extrínsecos) (SAMULSKI, 2002). 

 Para que se obtenham resultados satisfatórios ao aplicar musculação e 

manter continuidade da prática de exercícios físicos à terceira idade é necessário 

que os profissionais de educação física conheçam as características e os interesses 

dos alunos, identificando os motivos que o individuo atribui a essa prática. (LIZ; 

ANDRADE, 2016). 

 Os níveis adequados de atividade física são mantidos mais facilmente quando 

os indivíduos se sentem motivados para a prática, percebendo efetivamente os 

benefícios desses comportamentos saudáveis (LOURES et al, 2017). 

  O professor de educação física tem o papel principal no processo de 

motivação do idoso, deve ter capacidade para comandar através da amabilidade e 

disponibilidade; ter comunicação com alunos, atenção e cuidado; atentar as 

necessidades dos alunos; conhecer as preferências do idoso, qual tipo de atividade 

que mais gosta e saber introduzir novas atividades; demonstrar confiança aos 

alunos; ter pontualidade, criatividade e responsabilidade; criar vínculos para 

conversas, pois os idosos necessitam serem ouvidos (BUCH FILHO E BAGNARA, 

2011). 

 Na velhice é normal que exista uma diminuição dos contatos sociais, 

provocando estado de solidão nos idosos. Porém, o engajamento de indivíduos 

desta faixa etária em programas de exercícios pode proporcionar a ampliação do 

círculo de amizades e, desta forma, contribuir no processo de integração social e 

elevando a autoestima do idoso (NASCIMENTO, 2011). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O desenvolvimento deste estudo apresenta a importância de trabalhar a 

modalidade de musculação com idosos, desenvolvendo a qualidade de vida, à 

saúde, autonomia, e prevenção de doenças crônicas. 

 Com o decorrer da pesquisa foi possível constatar que o envelhecimento é 

um processo continuo e natural do corpo, porém, com mudanças de estilo de vida e 

a prática de atividade física, este processo pode ser “desacelerado” e prevenido no 

aparecimento de doenças relacionadas com o envelhecimento. O envelhecimento 

humano apresenta declínio na aptidão física, força muscular, equilíbrio, coordenação 

motora, flexibilidade, diminuição da funcionalidade do corpo e dos órgãos, surgindo 

doenças como osteoporose, sarcopenia, diabete, problemas cardiorrespiratórios, 

entre outros, porém, essas inatividades são reduzidas e prevenidas com a prática da 

musculação. 

  A prática da musculação é muito recomendada para a manutenção do 

organismo e ganhos para saúde, a modalidade proporciona vários benefícios para 

os idosos, como aumento da massa muscular e de força evitando a sacorpenia e 

ajudando nas funções do dia a dia, auxilia no equilíbrio e no aumento da densidade 

óssea que previne quedas e osteoporose, também alivia as dores, diminui os usos 

de medicamentos, promove a inclusão, diminui a depressão e ansiedade, melhora a 

imagem corporal e principalmente os idosos torna mais independentes e saudáveis, 

e entre outros. 

 Um programa de musculação para idosos tem que ser qualificado e bem 

elaborado por um profissional de educação física, considerando a individualidade 

biológica do sujeito. O profissional tem que ser motivador, responsável e 

principalmente mostrar resultado satisfatório, proporcionando uma melhor saúde, um 

bem estar físico, cognitivo e social para o idoso. Sendo assim, a musculação para 

idosos é uma das melhores práticas que eles podem se desempenhar, a qual 

contribui com esse grupo de população na melhora das condições de saúde e 

qualidade de vida.  
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