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RESUMO 

 

O presente estudo objetivou verificar os efeitos de um programa de força e 

resistência muscular sobre os parâmetros biofísicos de idosos. Participaram deste 

estudo 98 idosos de ambos os sexos, divididos em três grupos: um grupo que 

realizou o treinamento de força, um grupo de resistência muscular e um grupo 

controle. O percentual de gordura foi avaliado por meio da perimetria corporal, o 

Índice de Massa Corporal por meio da relação do peso e altura. Foi utilizado o Teste 

de Caminhada de 1600m para estimava do VO2máx e a flexibilidade foi avaliada por 

meio do Normalflex. A pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica, assim 

como a freqüência cardíaca de repouso foram utilizados como critério de evolução. 

Verificou-se após a intervenção que distintos programas de treinamento, mostraram 

melhoras nos parâmetros biofísicos dos idosos comparados ao grupo controle, 

diminuindo o tempo de caminhada, conseqüentemente aumentando o VO2máx; 

reduzindo os níveis de pressão arterial sistólica e diastólica; provocando 

modificações antropométricas através da diminuição do percentual de gordura e do 

índice de massa corporal; e aumentando os níveis de flexibilidade. 

Palavras-chave: Atividade física, idosos, parâmetros biofísicos e Programa de Saúde 

da Família. 

 

ABSTRACT  

 

This study aimed to verify the effects of a program of strength and muscular 

endurance of the biophysical parameters of the elderly. The study included 98 

elderly of both sexes, divided into three groups: one group that conducted the 

training force, a group of muscular endurance and a control group. The percentage 

of fat was evaluated by perimetry body, was calculated the Body Mass Index. Was 

used the Test of 1600m Walk to the estimated VO2max and the flexibility was 

assessed by the Normalflex. The systolic arterial pressure, the diastolic arterial as 

well as resting hearth rate of repose were used as a criterion of evolution. It was 

after the intervention to different training programs have shown improvements in 
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biophysical parameters of older compared to the control group, reducing the time of 

walking, thus increasing the VO2max, reducing the levels of systole arterial pressure, 

diastolic arterial pressure, causing anthropometric changes by reducing the 

percentage fat and BMI, and increasing levels of flexibility.  

Keywords: physical activity, elderly, biophysical parameters and the Family Health 

Program.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 O aumento no crescimento da população mundial idosa é um fenômeno que 

vem ocorrendo nas últimas décadas com mais intensidade nos países em 

desenvolvimento. O Brasil tem aproximadamente 15 milhões de pessoas com 60 

anos ou mais (8,6% da população brasileira). Nos próximos 20 anos, essa população 

brasileira poderá ultrapassar os 30 milhões de pessoas e deverá representar quase 

13% da população mundial ao final deste período, em 20509.  

O aumento da massa corporal (MC), especialmente dos 40 aos 60 anos de 

idade, com sua diminuição após os 70 anos, e a perda gradativa da estatura corporal 

são eventos responsáveis por: diminuição da massa óssea, aumento da gordura 

corporal, diminuição da massa livre de gordura e seus principais componentes e 

alterações nas quantidades de minerais, água, proteínas e potássio14.  

O exercício físico se bem orientado, é também um elemento valioso para 

manter e aumentar a flexibilidade nos idosos. Os aumentos da flexibilidade parecem 

minimizar os declínios desta capacidade, promovendo uma melhora na execução das 

AVDs23. 

 A determinação dos parâmetros biofísicos de idosos requer metodologias e 

classificações direcionadas a essa população, devido às alterações corporais 

específicas para a idade6. Além disso, a presença de patologias que envolvem 

alterações nos compartimentos corporais requer também a utilização de 

metodologia específica. 

 Ao se desenvolverem programas de treinamento para idosos, recomenda-se que 

sejam tomados maiores cuidados com as variáveis de treinamento, como freqüência 

semanal, duração, seleção dos exercícios, número de séries e repetições, intensidade 

e forma de progressão28. 

Os exercícios de resistência têm sido utilizados para induzir alterações na 

composição corporal, devido à sua capacidade de auxiliar o uso de energia, 

particularmente a utilização de gorduras4. 

Sendo assim o objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos de um programa 

de atividade física sobre os parâmetros biofísicos de idosos participantes do 

Programa de Saúde da Família – PSF. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Amostra  

A amostra do estudo foi composta de voluntários22, constituindo um total de 

98 idosos, de ambos os sexos, divididos em três grupos: um grupo de força (GF; 21 

mulheres e 10 homens, 68,77±7,16 anos); um grupo de resistência muscular (GRM; 

23 mulheres e 9 homens, 68,66±5,93 anos) e um grupo controle (GC; 20 mulheres e 

15 homens, 69,80±8,05 anos). Todos eram residentes no município de Santa Cruz 

de Minas (MG).  

Como critério de inclusão, os indivíduos da amostra deveriam ser autônomos 

e estar em pleno desempenho das atividades físicas diárias e aptos fisicamente para 

participar do tratamento experimental. Os idosos foram avaliados por uma equipe 

multidisciplinar (médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e profissionais 

de educação física) e encaminhados para a prática das atividades físicas orientadas. 

Não deveriam estar praticando atividades físicas há pelo menos três meses11,12,18. Foi 

considerado critério de exclusão os idosos que não eram autorizados pela equipe 

multidisciplinar com condições agudas ou crônicas que pudessem comprometer ou 

impedir a sua continuidade no programa de atividade física orientada. 

Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido para participação em pesquisa, contendo: objetivo do estudo, 

procedimentos de avaliações, caráter de voluntariedade da participação do sujeito e 

isenção de responsabilidade do avaliador e submissão ao comitê de ética da 

Universidade Castelo Branco. Os procedimentos experimentais foram executados 

dentro das normas éticas previstas na Resolução Nº 196, de 10 de outubro de 1996, 

do Conselho Nacional de Saúde. O estudo teve seu projeto de pesquisa submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Castelo Branco. Os procedimentos utilizados respeitam as normas 

internacionais de experimentação com humanos (Declaração de Helsínquia de 1975); 

 

Procedimentos 

 Todos os grupos tanto o GF e o GRM foram submetidos a um treinamento de 

doze semanas, freqüência de duas vezes por semana, intensidade moderada entre 

60 a 70% da freqüência cardíaca máxima, velocidade de execução lenta à moderada 

e 50 minutos de duração por sessão, porém o tipo de treinamento que GF realizou 

foi o alternado por segmento corporal e no GRM foram realizados atividades como 

hidroginástica, caminhada e exercícios realizados com o próprio peso corporal. Em 

todas as sessões, todos os sujeitos tiveram sua pressão arterial verificada e sua 

freqüência cardíaca monitorada. 

Os integrantes do GC foram orientados a manterem suas rotinas diárias e não 

se engajar em nenhum programa de exercício físico, sendo mensalmente informados 

sobre o desenvolvimento do estudo, por meio de telefonemas. 

 Para a estimativa da composição corporal, foi utilizado o protocolo16 que avalia 

o percentual de gordura através da perimetria corporal, podendo ser calculado pelas 

fórmulas a seguir:  
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Homens: Punho e abdômen 

LBM = 41,955 + (1,038786 x P) – (0,82816 x [CA – CP] 

% G = P – LBM x 100  

      P 

Mulheres: Abdômen e glúteos 

% G = (0,55 x CG) – (0,24 x A) + (0,28 x CA) – 8,43 

      

Onde: 

LBM = Massa Livre de Gordura   CP = Perimetria do Punho (cm)  

P = Peso Corporal (Kg)    CG = Perimetria do Glúteo (cm)  

A = Estatura (cm)     % G = Percentual de Gordura 

CA = Perimetria do Abdômen (cm) 

 

Como instrumento para coleta da massa corporal e estatura, foi utilizado 

uma balança da marca Filizolla-Brasil com estadiômetro, a qual possibilitou a coleta 

das variáveis antropométricas peso e altura (kg/m), sendo, dessa forma, necessárias 

para o cálculo do Índice de Massa Corporal [IMC = Peso(Kg)/altura(m)² ]. 

    Para avaliação do VO2máx, foi utilizado o Teste de Caminhada de 1600m, sendo 

o mais indicado para os idosos que estão sem fazer atividades físicas por um 

período mais prolongado. Determina-se o tempo gasto para o idoso caminhar os 

1.600m13. Após o término do teste, verifica-se a freqüência cardíaca de esforço nos 

primeiros 15 segundos após o final do teste, multiplica-se por quatro para obter-se 

a freqüência cardíaca do primeiro minuto após o término do teste.  

 A pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), assim como a 

freqüência cardíaca (FC) de repouso foram utilizados como parâmetros 

comparativos, no início do programa assim como no final do mesmo. 

 

Tratamento estatístico 

O tratamento estatístico foi composto por análise descritiva, objetivando 

obter o perfil do conjunto de dados, por meio de medidas de localização (Média e 

Mediana) e de dispersão (Desvio-padrão – s, erro padrão da média) e por análise 

inferencial por meio do teste de Shapiro-Wilk, para verificar a homogeneidade da 

amostra. O trabalho admitiu p<0,05 para significância estatística. O pacote 

estatístico utilizado foi o SPSS 14.0.  

 Para as comparações intragrupos foram empregados o Teste t-Student pareado 

ou o teste de Wilcoxon, quando apropriados. A homogeneidade de variância foi 

verificada com o teste de Levene. As comparações intergrupos foram feitas através 

da análise de variância de medidas repetidas (ANOVA) ou do Kruskal-Wallis, 

seguidos do post hoc de Scheffe ou do cálculo do intervalo de confiança, 

respectivamente, quando apropriado, para identificar as possíveis diferenças. O 

estudo admitiu o nível de p<0.05 para a significância estatística22. 
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RESULTADOS 

Na figura 1 são apresentadas as comparações intergrupos do teste de 

caminhada de 1600m. Nesta verifica-se que os GF e GRM obtiveram redução do 

tempo de execução do teste e aumento no VO2max (p<0.05) quando comparados 

ao GC, porém observa-se também que o GRM obteve valores de VO2max superiores 

(p<0.05) quando comparado ao GF, observados através da variação percentual. 

Figura 1: Comparações intergrupos do tempo de realização do teste de caminhada e 

do VO2max (GF, GRM e GC) 

 

*p<0.05; GF vs GRM; 

**p<0.05; GRM vs GC; 

#p<0.05; GF vs GC. 

Valores=Delta % 

 

Na figura 2 são apresentadas as comparações intergrupos dos parâmetros 

biofísicos. Nesta verifica-se que os GF e GRM obtiveram melhores resultados 

significativos (p<0.05), quando comparados ao GC, nas variáveis peso (GF e GRM), 

IMC (GF e GRM), %G (GRM), PAS (GF e GRM), PAD (GF e GRM) e Fc (GRM). O GRM só 

mostrou melhor resultado significativo (p<0,05), quando comparado ao GF, na PAD. 

Figura 2: Comparações intergrupos dos parâmetros biofísicos (GF, GRM e GC) 
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*p<0.05; GF vs GRM; 

**p<0.05; GR vs GC; 

#p<0.05; GF vs GC. 

 

 
 
 

Na figura 3 são apresentadas as comparações intergrupos da flexibilidade, realizada 

pelo normalflex. Nesta verifica-se que os GF e GRM obtiveram aumento significativo 

(p<0,05) da flexibilidade, quando comparados ao GC, nos testes 2, 3, 4, 5 e total. 

Somente o GF ainda apresentou resultado significativo (p<0,05) no teste 1, quando 

comparado ao GC. 

 

Figura 3: Comparações intergrupos da flexibilidade (GF, GRM e GC) 

#

#

##

#
#

**

**

**

****

-50,000

0,000

50,000

100,000

150,000

Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 Total

Testes do Normalflex

D
e
lt

a
 (

%
)

GF GR GC

 

**p<0.05; GRM vs GC; 

#p<0.05; GF vs GC. 
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DISCUSSÃO  

 

De acordo com a aplicação do teste de caminhada de 1600 m, tanto o GF 

(2,67 l.min) quanto o GRM (3,06 l.min) diminuíram o tempo de realização do teste e 

aumentaram o VO2máx. Por outro lado os idosos do GC (2,17 l.min) tiveram seu 

tempo aumentado e reduziram o consumo máximo de oxigênio. Ambos os grupos 

(GF e GRM) melhoraram o VO2máx em relação ao GC e ainda o GRM obteve valores 

superiores desta variável sobre o GF. Em um estudo realizado19 objetivando analisar 

o efeito do exercício aeróbico em combinação ao exercício resistido sobre pressão 

arterial de idosos, durante 10 semanas, com freqüência de 3 vezes/semana, 

utilizando como instrumento o Teste de Cooper de 12 minutos, evidenciaram que 

ambos os grupos tiveram uma significativa redução na pressão arterial e melhora do 

VO2máx e da resistência máxima após a realização do programa quando comparado 

ao grupo controle.  

A coleta de dados antropométricos foi utilizada por pela existência de relação 

entre mudanças nestas variáveis e em composição corporal e capacidades físicas. 

Fazendo uma comparação entre os grupos do pré para o pós teste, observou-se que 

o percentual de gordura (%G) dos idosos do GRM melhorou (32,13 - 31,58), ou seja, 

houve redução da gordura subcutânea, em relação ao GC (27,63 - 28,41), apesar 

deste último grupo apresentar um percentual de gordura menor.  

Na literatura, existem relatos sobre alterações substanciais nessa variável 

após programas de exercício aeróbico bem como alterações igualmente substanciais 

em indivíduos que se mantêm sedentários7. É importante relembrar que as 

características do grupo estudado devem ser levadas em consideração. Por isso 

utilizamos idosos sedentários e saudáveis que têm sido sedentários por longo 

período de tempo. 

Em outros estudos4 comparando a taxa metabólica basal e a composição 

corporal de idosos antes e após um programa de exercício de resistência durante um 

período de seis meses, três vezes por semana (60 minutos), utilizando para tal um 

cicloergômetro, foi constatado que após o período de estudo mudanças no 

metabolismo basal em ambos os grupos (grupo experimental e controle), mas não 

foram constatadas alterações na composição corporal. Entretanto, o grupo 

experimental apresentou aumento significativo no consumo de oxigênio, 

promovendo benefícios cardiovasculares. Dados do presente estudo sobre a 

composição corporal não corroboram com outras pesquisas2, já que o GRM obteve 

melhores resultados significativos em comparação ao GC, porém foram observadas 

melhoras no consumo máximo de oxigênio. 

A elevada quantidade de gordura corporal exerce efeitos conhecidamente 

negativos no desenvolvimento de doenças, como as cardiovasculares, obesidade e 

alguns tipos de cânceres, entre outras. Por isso, a quantificação da gordura corporal 

em idosos é importante para que programas de intervenções direcionados à 

adequação entre os compartimentos corporais sejam estabelecidos3. Esses dados 

corroboram o nosso estudo, já que o GC que não realizou a intervenção, no pós-

teste observou-se aumento no percentual de gordura e no IMC, ao mesmo tempo 
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em que a freqüência cardíaca e a pressão arterial aumentaram, demonstrando existir 

uma relação entre aumento da gordura corporal e surgimento de doenças 

cardiovasculares.  

Em relação as variáveis PAS, PAD e FC, observou-se que no GF houve redução 

significativa da PAS e PAD, no grupo GRM redução da PAS e FC e no GC aumento da 

PAD. Fazendo uma comparação entre os grupos percebeu-se que tanto o GF quanto 

o GRM tiveram resultados significativamente melhores na PAS e PAD, em relação ao 

GC e ainda o GRM apresentou melhoras significativas na FC sobre o GC. 

Considerando que o exercício aeróbio isolado tem um efeito hipotensivo e que a sua 

realização, de forma regular, encerra um potencial de longo prazo na redução da PA, 

então, poderá afirmar-se que o exercício aeróbio se constitui como uma medida de 

modificação do estilo de vida, com elevado valor para a prevenção primária da 

hipertensão, e como estratégia terapêutica não farmacológica importante para o 

tratamento e controlo da mesma17,30. 

Comparando a flexibilidade dos idosos, pode-se perceber que tanto o GF e 

quanto o GRM aumentaram seus níveis nos testes 2, 3, 4, 5 e no total, em relação ao 

GC e ainda o GF apresentou melhoras significativas no teste 1 sobre o GC. Os 

resultados do presente estudo são corroborados por outros autores24 que quando 

comparado o aumento dos níveis de flexibilidade do grupo de força (GF) com o 

grupo controle (GC), notou-se que o GF obteve um aumento expressivo das médias 

dos ângulos dos movimentos analisados. O GC não teve alteração significativa. 

Em um estudo realizado31 foram encontrados resultados positivos nos níveis 

de flexibilidade do grupo que treinou força com 75% de 5RM, com 2 x 8 a 12 

repetições. A similaridade desse estudo com a presente pesquisa esteve nos 

resultados alcançados, no número de séries e na progressão de cargas, visto que a 

carga sofria um aumento de cerca de 10% quando os sujeitos conseguiam realizar as 

duas séries no limite superior das repetições.  

Corroborando com os achados do corrente estudo a pesquisa de tais 

autores2, apresentou índices positivos medidos no teste de sentar e alcançar, 

ressaltando que a freqüência semanal também foi de apenas 2 dias/semana, e que o 

grupo de força treinou com 2 a 3 séries de 8 a 10 repetições, com 70 a 80% de 1RM, 

por oito semanas.  

Os achados positivos no ganho dos níveis de flexibilidade do GF dessa 

pesquisa, assemelham-se com as recomendações e pesquisas de treinamentos 

específicos de flexibilidade1,5,10,20,21,24,25,27,29. 

Segundo pesquisas recentes15 grandes partes das funções fisiológicas 

diminuem com o processo de envelhecimento, porém isso ocorre em diferentes 

graus e etapas, podendo acarretar em efeitos negativos ligados aos aspectos 

antropométricos, composição corporal, entre outros, sendo que o estilo de vida é um 

dos principais responsáveis. Os benefícios dos exercícios físicos na saúde e 

qualidade de vida de pessoas idosas são bem conhecidos, sendo que estes 

programas de exercícios devem ser selecionados em função do objetivo e das 

características do estudo desenvolvido8. 
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Os dados apresentados neste estudo sugeriram que distintos programas de 

treinamento, por meio do treinamento de força e do treinamento de resistência 

muscular mostraram melhoras nos parâmetros biofísicos de idosos comparados ao 

grupo controle, diminuindo o tempo de caminhada, conseqüentemente aumentando 

O VO2máx; reduzindo os níveis de PAS, PAD; provocando modificações 

antropométricas através da diminuição do percentual de gordura e IMC; e 

aumentando os níveis de flexibilidade.  
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