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Resumo 
 
Introdução: O envelhecimento é um processo contínuo em que ocorre declínio progressivo da maioria dos processos fisiológicos, 
principalmente na força. Todavia, a participação em programas de treinamento físico pode melhorar a força e retardar ou minimizar o 
declínio fisiológico típico da velhice. Objetivo: Analisar o efeito de um programa de treinamento físico na força de idosos 
institucionalizados.  Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo longitudinal realizado com idosos institucionalizados a pelo menos 3 
meses. A amostra foi constituída por 13 idosos com média de idade de 60 ± 90. Após contato e autorização por parte dos idosos e da 
direção da Instituição de Longa Permanência, foram coletados dados referentes às medidas antropométricas e testes funcionais. Após 
análises iniciais, foi elaborado um programa de intervenção por meio de atividade física, com duração de 12 semanas, com periodicidade 
de três vezes por semana. As atividades tiveram duração de 35 minutos, no qual o volume, intensidade e complexidade das atividades 
foram definidos a partir da avaliação individualizada realizada previamente. O teste T pareado foi utilizado para comparar as médias nos 
momentos pré e pós intervenção. O valor de p<0,05 foi utilizado para apontar as diferenças significativas. O programa SPSS, 22.0 foi 
usado para realizar as análises. Resultado: Houve diferença significativa nos momentos pré e pós intervenção entre as variáveis 
preensão palmar esquerda e direita, Timed Up and Go e Levantar e Sentar.   Conclusão: O envelhecimento causa um declínio gradativo 
e constante, o qual consequentemente gera alterações fisiológicas. O presente estudo demonstrou que após prática regular do programa 
de treinamento físico proposto, obteve-se melhora significativa no ganho de força muscular, consequentemente melhor coordenação no 
deambular e nas atividades diárias dos idosos. 
Palavras-Chave: Idoso; Educação física e treinamento; Exercício; Força muscular; Velocidade. 
 
 

Abstract 
 
Introduction: The aging is a continuous process in which it there is a progressive decline in majority of physiological processes, 

particularly in strength. However, participation in physical training programs can improve the strength and delay or minimize the typical 

physiological decline of old age. Objective: To analyze the effect of a physical training program on the strength of institutionalized elderly. 

Materials and Methods: This was a longitudinal study with institutionalized elderly at least 3 months. The sample consisted of 13 elderly 

patients with a mean age of 60 ± 90 after contact and authorization for the elderly and the direction of long-stay institution, were collected 

data on anthropometric measurements and functional tests. After initial analysis, an intervention program was developed through physical 

activity, with duration of 12 weeks, with periodicity of three times a week. The activities lasted 35 minutes, in which the volume, intensity 

and complexity of the activities were defined from the individualized assessment conducted previously. The paired t test was used to 

compare the mean pre and post intervention times. The value of p <0.05 was used to point out the significant differences. The SPSS 

program 22.0 was used to perform the analyzes. Results: There were significant differences in pre and post intervention between 

variables left and right gripping palmar, Timed Up and Go and Stand and Seat. Conclusion: Aging causes a gradual and steady decline, 

which consequently generates physiological changes. This study showed that after regular practice of physical training program proposed, 

significant improvement was obtained in the gain muscle strength, thereby improving coordination in walking, and in the daily activities of 

the elderly.  
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Introdução 

De acordo com Abellan van Kan et al. 2009, 
durante as últimas décadas observa-se um 
comportamento demográfico na população idosa, 
no qual parece haver um aumento progressivo 
devido ao avanço na tecnologia relacionada a 
saúde, aumento da preocupação e do cuidado com 
a saúde por parte dos mesmos e 
consequentemente maior preocupação com a 

busca e manutenção da saúde. Adicionalmente 
parece haver também uma maior preocupação por 
parte do governo  em melhorar estes índices com  
politicas públicas de saúde eficientes, 
particularmente voltada para a qualidade de vida e 
a manutenção da saúde do idoso. A população 
idosa é um grupo caracterizado pela 
heterogeneidade, de modo que podemos encontrar 
na mesma faixa etária, idosos com capacidade 
funcional preservada e idosos com níveis de 



  

 

comprometimento em estado avançado1. 
O envelhecimento é um processo contínuo 

em que ocorre declínio progressivo da maioria dos 
processos fisiológicos. Dentre as alterações 
fisiológicas mais evidentes destaca-se a diminuição 
da estatura em cerca de 1cm por década e 
alterações estruturais e funcionais no sistema 
nervoso devido a redução no numero de neurônios. 
Também é comum ocorrer aumento da rigidez 
arterial, aumento da pressão arterial, e diminuição 
do débito cardíaco em repouso e no exercício, além 
de redução da densidade mineral óssea2-4. 

Para Pedrosa et al. 2009, a perda da 
independência e os baixos níveis de aptidão 
cardiorrespiratória estão associados ao risco de 
morbimortalidade por doenças crônico-
degenerativas, por outro lado, a execução das 
atividades da vida diária e a manutenção da 
independência estão ligadas a melhora da saúde 
de forma geral5. Nesse sentido, baixos níveis de 
força muscular estão associados a uma série de 
comorbidades3,6. A força muscular, bem como a 
manutenção da autonomia estão associadas com 
uma menor incidência de doenças crônico 
degenerativas2. 

De acordo com Pinto et al. 2007, os 
benefícios proporcionados pela prática de 
exercícios físicos na população idosa têm sido 
estudada pela comunidade científica, destacando 
aqueles que atuam na melhora da capacidade 
funcional, equilíbrio, força, coordenação e 
velocidade de movimento, contribuindo para uma 
maior autonomia e manutenção da saúde geral das 
pessoas idosas7. 

Segundo Fidelis et al. 2013, programas de 
treinamentos físicos devem ser desenvolvidos com 
foco na força muscular e flexibilidade com o objetivo 
de minimizar ou até reverter o processo inexorável 
do envelhecimento8. Moreira et al. 2014, afirmam 
que para haver eficiência em um programa de 
atividade física voltado para a população idosa é 
necessário que se trabalhe principalmente alguns 
componentes da aptidão física, tais como: 
coordenação, força, flexibilidade e equilíbrio, além 
de reforçar a importância de praticá-los com 
regularidade9. De acordo com Costa e Ferreira, 
2015, o treinamento de força em idosos melhora 
significativamente diversas variáveis, todavia, as 
mais importantes são  a melhora da força, e 
consequentemente a melhora no desempenho das 
atividades diárias com maior independência. 
Todavia, idosos institucionalizados, nem sempre 
apresentam um programa de exercício físico 
sistematizado e específicos para as necessidades 
dessa população10. 

Muitos estudos têm sido realizados com o 
foco na importância da prática de exercícios físicos 
regulares para obtenção da saúde em geral, porém 
com uma atenção especial no ganho de força e 
velocidade. 

 Pode-se dizer então, que praticando 
atividades físicas regularmente, associada a um 

programa de treinamento adaptado à cada 
população, os idosos que residem em instituições 
como asilos ou casa de repouso obterão grandes 
resultados, trazendo qualidade de vida e 
longevidade. 
 Nesse sentido, o objetivo do presente 
estudo foi analisar o efeito de um programa de 
treinamento físico na força de idosos 
institucionalizados. 

Materiais e Métodos 

Critérios Éticos: 
Antes da aplicação da intervenção proposta 

e coleta de dados o projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Associação 
Educativa do Brasil (SOEBRAS) parecer 1.328.689 
/ 2015. Os voluntários ou seus responsáveis 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). 

Caracterização do Estudo:  
O presente tratou-se de um projeto de 

pesquisa de caráter longitudinal realizado com 
idosos institucionalizados no Lar Maria Madalena. 

Amostra:  
A amostra foi constituída por 13 idosos de 

ambos os sexos (6 Masculino e 7 Feminino) com 
idade superior a 60 anos, residentes no Distrito 
Federal, selecionados por conveniência.  

Critérios de Inclusão:  

Ter mais de 60 anos de idade, ser residente 
em Instituição de Longa Permanência, assinar o 
termo TCLE. 

Procedimentos do estudo:  

Após contato e autorização por parte dos 
idosos e da direção da Instituição de Longa 
Permanência, foram coletados os dados referentes 
às medidas antropométricas e teste de força. 

Após análises iniciais, foi elaborado um 
programa de intervenção por meio de atividade 
física, com duração de 12 semanas, com 
periodicidade de três vezes por semana. 

Programa de Intervenção: 
O programa de intervenção por meio de 

atividade física teve duração de 12 semanas e foi 
constituído de trabalhos que envolvem a 
mobilidade, flexibilidade, força, resistência aeróbia 
e resistência de força. 

As atividades foram desenvolvidas três 
vezes por semana, com duração de 35 minutos e 
foi conduzida por professores de Educação Física 
integrantes da Pós-Graduação em Fisiologia do 
Exercício Aplicada a Saúde e Performance. 

O volume, intensidade e complexidade das 
atividades foram definidos a partir da avaliação 
inicial do projeto, uma vez que a prescrição foi 
individualizada. 



  

 

Massa corporal: 
           Para a mensuração da massa corporal foi 
utilizada uma balança digital marca britânia®, com 
resolução de 0,1kg. Para esta mensuração os 
indivíduos ficaram com o mínimo de roupa possível, 
se posicionaram de pé e permaneceram imóveis 
até a estabilização do valor apresentado no visor da 
balança11. 

Estatura: 
Foi utilizada uma fita métrica fixada à parede. 

Para este procedimento os avaliados uniram os pés 
e encostaram à parede, ficaram eretos com os 
braços relaxados ao longo do corpo. Executaram 
uma inspiração profunda. A cabeça foi posicionada 
de acordo com o plano de Frankfurt no qual uma 
linha imaginária passa pelo ponto mais baixo da 
borda inferior da órbita e pelo ponto mais alto da 
borda superior do meato auditivo direito. Após estes 
ajustes foi observado o ponto mais proeminente da 
cabeça para a realização da medida11. 

Teste de Preensão Palmar: 
Após familiarização com o equipamento, os 

participantes foram posicionados sentados, 
estando o ombro em posição neutra, cotovelos 
fletidos em 90º e punho na posição neutra. Os 
sujeitos foram orientados a realizar a contração 
isométrica máxima ao comando verbal do 
examinador. Foram realizadas três tentativas 
alternando os membros, com intervalo de 60 
segundos. Nenhum encorajamento por parte do 
examinador foi oferecido durante o teste. O 
procedimento foi realizado respeitando os critérios 
descritos por Shiratori et al. 201412. 

Timed up and go – TUG: 

Foi mensurado por meio de cronômetro e 
registrado em segundos o tempo gasto para 
levantar-se de uma cadeira, caminhar uma 
distância de 3 metros, dar a volta em um obstáculo 
e sentar-se novamente. Foi utilizada uma cadeira 
de 45 centímetros de altura para o assento e 65 
centímetros de altura para o apoio dos braços com 
encosto para as costas, marca Grosfillex®13. 

Levantar e Sentar: 
Para esse teste foi utilizada uma cadeira com 

encosto reto, sem apoio lateral, com 45 centímetros 
de altura, e um cronômetro. A cadeira ficou apoiada 
à parede para impedir que a mesma se movesse 
durante o período do teste. Foi realizado um pré-
teste para familiarização, para assegurar que o 
participante sentado ocupe a maior parte do 
assento, com os pés bem apoiados no chão. Foi 
contado em voz alta cada vez que o participante 
levantou até a quinta vez14. 

Para a melhor aplicação das atividades, os 
idosos foram subdivididos em grupos de cinco 
idosos, de acordo com o nível de condicionamento 
físico, de modo que a prática de atividade física 
orientada pode ser mais bem desenvolvida pelo 

professor de Educação Física. 

Análise Estatística: 

Os dados foram apresentados com média e 
desvio padrão. Foi testada a normalidade dos 
dados por meio do teste de Shapiro Wilk. O teste T 
pareado foi utilizado para comparar as médias entre 
os momentos pré e pós-intervenção. O valor de 
p<0,05 foi utilizado para apontar as diferenças 
significativas. O programa SPSS, 22.0 foi usado 
para realizar as análises. 

Resultados: 

A tabela 1 apresenta os dados da 
caracterização da amostra. 

Tabela 1 – Caracterização da Amostra 

Variáveis Média ± DP Mín - Máx 

Idade (anos) 76,8 ± 7,2 66 - 90 

Peso (kg) 67,1 ± 11,6 49,2 – 84,9 

Estatura (cm) 158,4 ± 10,6 144 - 176 

IMC (kg/m²) 26,9 ± 4,9 21,0 - 27,4 

Índice de Conicidade 1,40 ± 0,1 1,23 - 1,50 

*IMC – Índice de Massa Corporal. 

Como demonstrado na tabela 1, pode-se 
verificar que a média do IMC apresenta valores 
menores do que o indicado como ponto de corte 
para obesidade. 

A tabela 2 apresenta os dados de 
comparação pré e pós-intervenção com o programa 
de treinamento físico com duração de 12 semanas. 

Tabela 2 – Valores médios e desvio padrão dos 
dados antropométricos e de performance. 

Variável Pré Pós 

Peso (Kg) 67,1 ± 11,6 64,5 ± 10,3 

Estatura (cm) 158,4 ± 10,6 158,3 ± 10,8 

IMC (kg/m²)  26,9 ± 4,9 26,2 ± 4,0 

Índice de Conicidade 1,36 ± 0,1 1,36 ± 0,1 

Cintura (cm) 96,6 ± 10,3 94,8 ± 9,6 

Quadril (cm) 100,6 ± 8,0 98,8 ± 7,2 

PPE (kg/F) 7,7 ± 8,5 9,5 ± 6,9* 

PPD (kg/F) 9,8 ± 6,9 11,9 ± 6,2* 

TUG (seg) 48,3 ± 80,6 29,1 ± 16,5* 

Levantar e Sentar (seg) 35,0 ± 18,2 26,1 ± 17,4* 

*PPE – Preensão Palmar Esquerda; PPD – Preensão Palmar 
Direita; TUG – Timed Up And Go. 
*Diferença significativa, p<0,05. 

 

 

 



  

 

Como verificado na tabela 2, houve diferença 
significativa entre as variáveis PPE, PPD, TUG e 
Levantar e Sentar, de modo que todos os 
resultados melhoraram com a intervenção. 

Discussão 

Os principais resultados do presente estudo 
mostraram haver melhora na PPE, PPD, TUG.     
Levantar e Sentar.  

Para a variável PPE houve um ∆% de + 
23,38% (quer dizer, houve uma melhora percentual 
de 23,38%); 

Para a variável PPD houve um ∆% de + 
21,43% (ou seja, houve uma melhora percentual de 
21,43%); 

Para a variável TUG houve um ∆% de – 
39,75% (quer dizer, houve uma redução no tempo 
para executar esse teste em 39,75%); 

Para a variável Levantar e Sentar houve um 
∆% de – 25,43% (quer dizer, houve uma redução 
no tempo para executar esse teste em 25,43%); 

Carvalho et al., 2003, realizou um estudo 
com um grupo de 19 idosos divididos em 7 homens 
e 12 mulheres, com idades acima de 60 anos, 
voluntários, independentes e com perfil sedentário. 
Foi averiguado que através da aplicação do 
protocolo de manutenção de força e atividade 
física, houve melhora na força dos idosos na 
execução de suas atividades diárias, corroborando 
com os resultados do presente estudo. 

 No estudo realizado por Teixeira et al., 2007, 
em Londrina-Paraná com uma amostra composta 
por 28 idosos, todos com idade acima de 60 anos, 
verificou-se que após a aplicação de um protocolo 
de exercício físico regular, os idosos conquistaram 
resultados relevantes quanto ao ganho de força nos 
membros inferiores (MMI), como também na 
agilidade corporal, reforçando os resultados do 
presente estudo.   

Em outro estudo realizado por Benedetti e 
Petroski 2003, com 30 idosas residentes no asilo 
SEOVE (Sociedade Espírita dos Obreiros da Vida 
Eterna) em Florianópolis-SC, com idade acima de 
sessenta anos, o qual teve a duração de cinco 
meses com sessões de 60 minutos, três vezes por 
semana. Foi observado que após a prática regular 
de exercícios físicos houve melhora na autoestima 
e autoimagem das idosas. 

O Programa aplicado junto aos idosos nas 12 
semanas possuiu etapas, sendo elas: mobilidade, 
equilíbrio, flexibilidade, força e resistência aeróbia. 
Essas etapas proporcionaram aos idosos uma 
melhora funcional, a qual no momento em que 
entraram na etapa de força os seus corpos estavam 
preparados para realiza-la. Durante a etapa de 
força foram utilizadas faixas de tensão (Tera Band), 

a qual variava de acordo com a cor entre, rosa de 
menor tensão, e cinza de maior tensão. Eles 
transitaram rapidamente da faixa mais fraca para a 
mais forte em um curto espaço de tempo. O uso do 
Step com a sua altura sendo elevada a cada 
semana trouxe um novo desafio, que também 
corrobora para esses percentuais de melhora.  

A aplicabilidade deste protocolo de 12 
semanas, 3 vezes por semana, 1 hora por dia 
mostrou melhoras significativas, proporcionando 
maior qualidade de vida e maior facilidade na 
realização das atividades diárias. 

A limitação do presente estudo foi o tamanho 
da amostra. Por se tratar de um grupo de acesso 
limitado, e nem todos os idosos serem 
colaborativos. 

Profissionais da saúde como cuidadores, 
educadores físicos poderão se interessar por este 
estudo, pois o mesmo demonstrou que o protocolo 
aplicado, trouxe melhora significativa em relação ao 
ganho da força e da velocidade a partir dos testes 
PPE, PPD, TUG e o sentar e levantar. Todos eles 
se associam aos componentes da capacidade 
funcional do indivíduo e de sua aptidão física. 

Conclusão 

             O envelhecimento é um processo contínuo 
em que ocorre declínio progressivo da maioria dos 
processos fisiológicos. Este estudo mostrou que 
praticando exercícios físicos com regularidade, 
podemos melhorar significativamente variáveis 
como força muscular, coordenação, velocidade, 
agilidade entre outros proporcionando ao idoso 
maior qualidade de vida e satisfação. 
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