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RESUMO 

Estudos apontam ganhos de força e massa musculares significativos advindos do treinamento 

de força progressivo para o idoso. No entanto, tem sido pouco observado, na literatura, 

investigações a respeito do efeito do treinamento, destreinamento e retreinamento de força 

progressivo com diferentes intensidades nos mecanismos de adaptação neuromuscular e 

variáveis envolvidas em idosos. Esse estudo tem como objetivo analisar o efeito do 

treinamento, destreinamento e retreinamento de força progressivo com diferentes incrementos 

de intensidade de carga nos mecanismos de adaptação neuromuscular e suas variáveis em 

mulheres com mais de 60 anos. Trata-se de um ensaio clínico, com delineamento cruzado 

(crossover) controlado realizado com as participantes da ginástica do programa Prev-Quedas 

(UFF). A amostra foi dividida em 2 grupos: grupo intervenção (GI) composto por idosas 

submetidas ao treinamento de força e grupo controle (GC) composto por idosas que não 

participam de um programa de exercícios físicos. O grupo intervenção (GI) foi subdividido 

em dois grupos de acordo com a carga trabalhada: GIS – iniciou o treinamento de força com 

correção da intensidade ocorrida semanalmente; GIM – iniciou o treinamento de força com 

correção da intensidade ocorrida mensalmente. Ambos os grupos intervenção foram 

submetidos a um período de destreino com duração de três meses, logo após o término do 

treinamento de força, e em seguida, retornaram ao programa de treino com a correção da 

intensidade distinta daquela realizada inicialmente. O treinamento (TR) e retreinamento (RT) 

de força tiveram a duração de dois meses cada, frequência semanal de duas vezes, com 

intervalo de 2 minutos entre as séries e exercícios. Os exercícios do programa de treinamento 

de força envolviam membros superiores e inferiores. No GIS, a intensidade era corrigida a 

cada duas semanas e calculada a 60% e 70% de 10 RM e no GIM, a correção ocorreu a cada 

mês com as mesmas intensidades citadas. Foram avaliados em toda a amostra: medidas 

antropométricas (dobras cutâneas e medidas de circunferência para membros superiores e 

inferiores), dor muscular tardia (escala de dor), força máxima de 10 repetições, 

comportamento do padrão de ativação muscular (EMG), força isométrica de membros 

superiores (teste de preensão manual) e força dinâmica de membros inferiores (teste do 

agachamento) e pressão arterial (PAS e PAD) de repouso. Todos os dados quantitativos foram 

submetidos ao teste de Normalidade de Shapiro-Wilk e tratados mediante estatística 

descritiva. Para as comparações entre os resultados intra e entre os grupos foi utilizado o teste 

de variância ANOVA para medidas repetidas, onde os dados não paramétricos foram 

normalizados através do logaritmo neperiano. Foi utilizado o post hoc de Bonferroni para 

especificar quais medidas diferiram entre si. Nos casos de diferença significativa identificada 

na condição Pré-intervenção foi utilizado o teste de ANCOVA, nos quais os valores Pré e 

Pós-intervenção foram corrigidos pelos valores Pré-intervenção. O sinal eletromiográfico foi 

tratado e analisado a cada 2 segundos, no domínio do tempo, a média RMS e o pico RMS; e 

no domínio da frequência, foi calculada a mediana da frequência através da Regressão Linear 

do comportamento dos dados, nos quais foram analisados o Coeficiente Angular e 

Interception, no mesmo intervalo de tempo citado, para cada indivíduo. Para fixação dos 

eletrodos foram utilizados os protocolos estabelecidos pela SENIAM. Os dados foram 

normalizados a partir dos resultados dos testes de repetições máximas em cada grupo do 

estudo para análise do comportamento do padrão eletromiográfico de acordo com a carga de 

trabalho suportada. Como resultados, o treinamento de força com aumento da intensidade 

ocorrido semanalmente (GIS) promoveu redução da medida de circunferência de coxa (p = 

0,000), abdômen (p = 0,018), dobra cutânea da coxa (p = 0,007) e da perna (p = 0,011), sendo 



 
 

este último quando comparado aos outros grupos da pesquisa, incremento de força muscular 

de repetições máximas para todos os exercícios avaliados, força dinâmica de membros 

inferiores (p = 0,003), redução da PAS em repouso (p = 0,006). O comportamento do padrão 

de ativação muscular avaliado pela EMG apresentou dados normalizados de acordo com a 

variação de intensidade, demonstrando melhoria da coordenação inter e intramuscular, no 

domínio do tempo, na maioria das comparações à medida que a força de 10 repetições 

aumentava para todos os grupos. No domínio de frequência o GIM apresentou número de 

reduções superior ao GIS, demonstrando comprometimento do condicionamento anaeróbio. 

No GIS os incrementos de força de repetições máximas foram observados nos períodos de 

Treinamento e Retreinamento a partir do primeiro mês de intervenção, sendo os resultados 

observados no Retreinamento inferiores ao período anterior, exceto no exercício Cadeira 

Extensora. Além disso, os valores de força de repetições máximas do GIS foram superiores 

quando comparados ao GIM, no período de Treinamento, exceto no exercício Mesa Flexora 

(p = 0,058), e quando comparados aos do GC no período de Retreinamento. No período de 

Retreinamento, a medida de circunferência de coxa (p = 0,008), no GIS e; no GIM as queixas 

de dor muscular tardia permaneceram reduzidas. Os resultados referentes ao incremento de 

força de repetições máximas, força dinâmica de membros inferiores, pressão arterial e queixas 

de dor muscular advindos do treinamento de força progressivo em indivíduos mais velhos 

corroboram com a literatura. Desse modo, o treinamento de força progressivo com aumento 

da intensidade de carga ocorrido semanalmente demonstra benefícios com relação ao nível de 

gordura de membros inferiores, força de repetições máximas de membros superiores e 

inferiores, força dinâmica de membros inferiores, padrão de ativação muscular e pressão 

arterial sistólica quando comparado ao aumento de intensidade ocorrido mensalmente. 

Portanto, recomenda-se uma prescrição do treinamento de força caracterizada pelo aumento 

da intensidade ocorrido semanalmente para mulheres adultas mais velhas durante a fase de 

adaptação neuromuscular. 

 

Palavras-chave: educação física e treinamento; força muscular; idosa; treinamento de 

resistência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Studies show significant gains in strength and muscle mass from progressive strength training 

for the elderly. However, little research has been observed in the literature regarding the effect 

of training, detraining and progressive strength retraining with different intensities in the 

mechanisms of neuromuscular adaptation and variables involved in the elderly. This study 

aims to analyze the effect of training, detraining and retraining of progressive strength with 

different increments of load intensity on the mechanisms of neuromuscular adaptation and its 

variables in women over 60 years. This is a clinical trial, with a controlled crossover design 

carried out with gymnastics participants in the Prev-Quedas program (UFF). The sample was 

divided into 2 groups: intervention group (IG) composed of elderly women submitted to 

strength training and control group (CG) composed of elderly women who do not participate 

in a physical exercise program. The intervention group (GI) was subdivided into two groups 

according to the workload: GIS - started strength training with correction of the intensity that 

occurred weekly; GIM - started strength training with monthly intensity correction. Both 

intervention groups underwent a three month detraining period, just after the end of strength 

training, and then returned to the training program with the correction of the intensity 

different from that initially performed. Strength training (TR) and retraining (RT) lasted two 

months each, twice weekly, with a 2 minutes interval between sets and exercises. The strength 

training program exercises involved upper and lower limbs. In GIS, the intensity was 

corrected every two weeks and calculated at 60% and 70% of 10 MR and in GIM, the 

correction occurred every month with the same intensities mentioned. Anthropometric 

measurements (skinfolds and circumference measurements for upper and lower limbs), late 

muscle pain (pain scale), maximum strength of 10 repetitions, behavior of the muscle 

activation pattern (EMG), isometric strength upper limbs (handgrip test) and dynamic lower 

limb strength (squat test) and blood pressure (SBP and DBP) at rest were evaluated 

throughout the sample. All quantitative data were submitted to the Shapiro-Wilk Normality 

test and treated using descriptive statistics. For comparisons between intra and intergroup 

results, the ANOVA test of variance for repeated measures was used, where the non-

parametric data were normalized using the Neperian logarithm. Bonferroni's post hoc was 

used to specify which measures differed. In cases of significant difference identified in the 

Pre-intervention condition, the ANCOVA test was used, in which the Pre and Post-

intervention values were corrected by the Pre-intervention values. The electromyographic 

signal was treated and analyzed every 2 seconds, in the time domain, the average RMS and 

the peak RMS; and in the frequency domain, the frequency median was calculated using 

Linear Regression of the data behavior, in which the Angular Coefficient and Interception 

were analyzed, in the same mentioned time interval, for each individual. For electrode 

fixation, protocols established by SENIAM were used. The data were normalized from the 

results of the tests of maximum repetitions in each group of the study for analysis of the 

behavior of the electromyographic pattern according to the supported workload. As a result, 

strength training with weekly increased intensity (GIS) promoted a reduction in the 

measurement of thigh circumference (p = 0,000), abdomen (p = 0,018), skin fold of the thigh 

(p = 0,007) and the leg (p = 0,011), the latter when compared to the other research groups, 

increase in muscle strength of maximum repetitions for all evaluated exercises, dynamic 



 
 

strength of lower limbs (p = 0,003), reduction in SBP at rest (p = 0,006). The behavior of the 

muscle activation pattern evaluated by EMG showed normalized data according to the 

intensity variation, showing improvement of inter and intramuscular coordination, in the time 

domain, in most comparisons as the strength of 10 repetitions increased for all patients 

groups. In the frequency domain, the GIM showed a number of reductions higher than the 

GIS, showing impairment of anaerobic conditioning. In the GIS, the maximum repetition 

strength increases were observed in the Training and Retraining periods from the first month 

of intervention, with the results observed in the Retraining being lower than the previous 

period, except in the Extensive Chair exercise. In addition, the maximum repetition strength 

values of the GIS were higher when compared to the GIM, in the Training period, except in 

the Table Flexor exercise (p = 0,058), and when compared to the CG in the Retraining period. 

In the Retraining period, the measurement of thigh circumference (p = 0,008), in the GIS and; 

in GIM, complaints of late muscle pain remained low. The results regarding the increase in 

maximum repetition strength, dynamic lower limb strength, blood pressure and complaints of 

muscle pain arising from progressive strength training in older individuals corroborate the 

literature. Thus, the progressive strength training with increased load intensity that occurs 

weekly demonstrates benefits regarding the level of lower limb fat, maximum repetition 

strength of upper and lower limbs, dynamic strength of lower limbs, muscle activation pattern 

and pressure systolic blood pressure when compared to the monthly increase in intensity. 

Therefore, a prescription of strength training is recommended, characterized by the increase in 

intensity that occurs weekly for older adult women during the neuromuscular adaptation 

phase. 

 

Keywords: physical education and training; muscle strength; elderly and resistance training 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O comprometimento da função muscular é um dos acometimentos característicos do 

processo de envelhecimento desencadeando alterações no equilíbrio postural, força muscular, 

velocidade dos movimentos e, consequentemente, dificuldade de manutenção da autonomia
1
 

de ação do sujeito idoso
2
 (DOHERTY, 2003). Entre as alterações que justificam esse prejuízo 

muscular estão as mudanças morfológicas no sistema músculoesquelético (menor volume 

muscular, redução de fibras musculares do tipo II entre outras) (MORSE et al., 2005; 

VERDIJK et al., 2009; NIWIL et al., 2013) e neurais (perda de unidades motoras, diminuição 

de axônios entre outras) (KAMEN et al., 1995; ROSS et al., 1997; MORLEY et al., 2001) 

responsáveis pela condição conhecida como sarcopenia. A sarcopenia pode ser definida como 

um processo lento e progressivo de perda involuntária da massa, força e qualidade muscular
3
 

que ocorre nos indivíduos idosos (DHILLON e HASNI, 2017). Por volta dos 20 até os 90 

anos de idade, ocorrem reduções na massa muscular de 50% e no número de fibras que se 

encontra 20% menor no idoso quando comparado ao adulto (LACOURT e MARINI, 2006). 

Na faixa etária dos 50 a 70 anos ocorre perda da força muscular de aproximadamente 15% por 

década, tendendo a aumentar para 30% nos indivíduos com mais de 70 anos (HUGHES et al., 

2001).  

Alguns fatores influenciam a sarcopenia, como por exemplo, o sexo do indivíduo. A 

menor quantidade de massa muscular em termos absolutos e relativos contribui para a 

incidência não somente dessa condição, como também da osteoporose, no sexo feminino, 

visto que a massa muscular está relacionada à densidade corporal óssea (JANSENN et al., 

2004; PATEL et al., 2013). Além disso, a força muscular reduzida nas mulheres quando 

comparada à dos homens em vários grupos musculares também contribui para o aumento da 

sarcopenia (MACALUSO e DE VITO, 2004). Yamada et al. (2013) ao avaliarem idosos 

japoneses encontraram nas mulheres os maiores índices de sarcopenia na faixa etária abaixo 

dos 75 anos e dos 75-79 anos (mulheres = 27,1% e homens = 23,3%). Baseado nisso, alguns 

                                                           
1A autonomia é a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões de como se deve viver diariamente, de acordo com suas 

próprias regras e preferências (OMS, 2010). 
2A Organização das Nações Unidas (ONU, 1982) de acordo com a Resolução 39/125 define idoso como o indivíduo que se 

encontra na faixa etária igual ou superior a 65 anos residente em países desenvolvidos e com 60 anos residente em países em 

desenvolvimento. A política nacional do idoso PNI, Lei n°8.842/94 e o estatuto do idoso, Lei n° 10.741/2003 definem idosos 

como pessoas com 60 anos ou mais (BRASIL, 2010). 
3Qualidade muscular é a relação entre força e volume do músculo treinado (RADAELLI et al., 2011). 
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autores sugerem que o sexo feminino deva ser o público alvo em estudos envolvendo 

intervenção e reabilitação voltadas para indivíduos mais velhos (SKELTON et al., 1994). 

Outro ponto referente ao sexo feminino diz respeito à incapacidade funcional. Um 

estudo realizado com idosos brasileiros por volta dos 60 anos ou mais, comparou as taxas de 

incapacidade funcional, entre 1998 a 2003, encontrando prevalência nas mulheres em todas as 

regiões do país (PARAHYBA e SIMÕES, 2006). Os menores índices de força e massa 

muscular decorrentes da sarcopenia apresentam como desfecho a restrição da capacidade do 

indivíduo de desempenhar atividades normais da vida diária (PÍCOLI et al., 2011). Há uma 

relação entre redução da massa muscular, incapacidade e dependência funcional observada, 

principalmente, em idosas (SILVA et al., 2006). Baumgartner (2000) realizou um estudo 

longitudinal sobre nutrição e saúde em 400 idosos de ambos os sexos e descreveu prevalência 

da sarcopenia em mulheres idosas com maior prejuízo funcional. 

Contudo, a prática de exercícios físicos tem sido uma estratégia para amenizar os 

efeitos da sarcopenia acometida pelo processo de envelhecimento. A partir da década de 1970 

houve um aumento na procura pela prática de exercícios físicos por parte dos idosos, 

principalmente as mulheres, integrando os programas de lazer e convivência (POLL, 2007). 

Segundo Carvalho e Madruga (2011), idosas e mulheres de meia-idade são incidentes na 

adesão aos programas de exercício físico e/ou grupos de convivência. Um dos motivos que 

pode justificar este fato é o aumento do número de indivíduos com idade mais avançada, que 

no Brasil em 2012, chegaram a 25,4 milhões dos quais a maioria são mulheres (56% idosas; 

44% idosos) (IBGE, 2018). Além disso, os homens evitam participar de grupos compostos 

por membros de ambos os sexos. Fernandes e Medeiros (2008) avaliaram 15 homens idosos 

para investigar algumas das razões que dificulta a inserção dos homens em grupos de 

convivência. Alguns deles relataram não gostar de participar em grupos que reúnem 

conjuntamente homens e mulheres. Outra justificativa apontada foi a falta de incentivo. As 

mulheres, ao contrário, sentem-se motivadas, planejam sua participação e aguardam os 

encontros para as atividades com muita expectativa. Andreotti e Okuma (2003) relatam os 

resultados de pesquisas as quais concluem que os homens julgam as atividades oferecidas nos 

programas de exercício físico inadequadas para o sexo masculino, como a ginástica, bem 

como os níveis de intensidade, considerados baixos para esse público. 

Entre as modalidades de exercícios físicos, trabalhos científicos apontam que o 

treinamento de força contribui para a melhora da capacidade de desenvolver força muscular 

nos membros superiores e inferiores em idosos (KALAPOTHARAKOS et al., 2004; 

VILLANUEVA et al., 2015). Além disso, o treinamento de força proporciona melhorias na 



19 
 

aptidão física e saúde em indivíduos mais velhos, considerado uma estratégia de prevenção e 

tratamento de doenças com maior incidência nessa população (DE VREED et al., 2007). 

Os ganhos de força muscular estão associados à melhora da capacidade de adaptação 

ao suporte de cargas sucessivas, denominada Treinabilidade (WEINECK, 2003). Esse período 

de adaptação às cargas de treino ocorre nas primeiras 4 a 12 semanas (HICKSON et al., 

1994), permitindo as devidas correções na postura e na execução dos exercícios. Durante essa 

fase, ocorrem ajustes, principalmente, no sistema nervoso, destinados à ativação máxima 

muscular, seguido de alterações morfológicas. Tais fenômenos são conhecidos como 

Adaptações Neuromusculares ou Neurais, responsáveis pelo ganho de força inicial observado 

nas primeiras semanas de treino (BEHM, 1995).  

Os mecanismos que contribuem para o aumento da força muscular gerado por essas 

adaptações se dão através da coordenação intramuscular e intermuscular. A coordenação 

intramuscular pode ser observada quando se verifica um maior recrutamento de unidades 

motoras e aumento da frequência de disparo dessas unidades. Encontra-se atrelada à 

incapacidade do indivíduo destreinado em recrutar unidades motoras específicas e à mudança 

no padrão de ativação dessas unidades para realização de um movimento. Já a coordenação 

intermuscular ocorre quase que simultaneamente com a coordenação intramuscular, 

diferenciando-se devido à presença de ajustes entre os grupos musculares envolvidos em um 

ato motor. Associados a isso, estão presentes a redução na coativação dos grupos musculares 

antagonistas ao movimento e a inibição da ativação do órgão tendinoso de Golgi durante a 

produção de tensão máxima muscular (AAGAARD, 2003). Desse modo, ocorre o 

recrutamento dos músculos necessários e seus sinergistas
4
, promovendo a inibição dos 

antagonistas
5
 mantendo a integridade das articulações através dos músculos estabilizadores

6
 

(DUCHATEU et al., 2006).  

Para melhor entendimento dos mecanismos neurais periféricos, responsáveis pelo 

processo de adaptação neuromuscular, muitos estudos fazem uso dos testes de eletromiografia 

(EMG). A eletromiografia de superfície (EMGS) registra a atividade elétrica muscular 

permitindo analisar o grau e duração dessa atividade, assim como, mudanças na composição 

das unidades motoras e estratégias de recrutamento neural (SACCO et al., 2009). Além disso, 

a EMG permite investigar os processos fisiológicos responsáveis pela produção da força e do 

movimento assim como alterações geradas pelo envelhecimento tais como a redução da força 

                                                           
4 Grupo muscular que exerce a mesma função e coopera com os músculos agonistas durante o movimento muscular. 
5 Grupo muscular que produze ação contrária ao músculo responsável pela ação muscular. 
6 Grupo muscular que estabiliza determinado segmento corporal, para que o músculo agonista tenha um apoio para exercer 

tensão impedindo a realização de movimentos indesejáveis (FLECK e KRAEMER, 1999). 
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muscular durante tarefas simples (KUO et al., 2011) e complexas (MONARCO e MICERA, 

2012). Desse modo, em biomecânica, a EMG de superfície é utilizada para analisar desde o 

início da ativação muscular até o processo de fadiga muscular e avaliação da sua relação com 

a força (DE LUCA, 1997).  

O sinal da EMG é composto pelo somatório dos potenciais de ação oriundos das 

unidades motoras ativas que emanam para a superfície da pele. Incrementos na amplitude do 

sinal representam o aumento na capacidade de recrutamento de unidades motoras frente à 

aplicação de treinamentos de força diversos. Já o aumento na frequência de disparos 

demonstra aumento na velocidade de condução dos potenciais de ação das unidades motoras 

ativas de maior diâmetro, como por exemplo, as unidades motoras do tipo II (HÄKKINEN e 

KOMI, 1983). A aquisição dos sinais se dá por meio de eletrodos fixados à pele ou 

introduzidos no ventre muscular. Entre as configurações de eletrodos utilizadas estão a 

monopolar e bipolar, também conhecida como, matrizes de eletrodos. Uma das formas mais 

utilizadas em pesquisas é a análise eletromiográfica bipolar, na qual é observada a diferença 

entre os potenciais de ação entre dois pontos musculares (NAGAI et al., 2011). 

Em se tratando do treinamento de força progressivo em idosos, uma busca realizada 

na literatura, não encontrou achados recentes publicados nos últimos 5 anos, que fizessem uso 

da eletromiografia nessa modalidade de exercício físico envolvendo esses indivíduos. 

Ademais a relação entre força e EMG de superfície durante contrações voluntárias não 

apresenta clareza na literatura. Estudos demonstram que a magnitude do sinal de EMG é 

diretamente proporcional à força muscular para contrações isométricas e/ou isotônicas com 

velocidade constante para vários músculos (BILODEU et al., 2003; GREGOR et al., 2002; 

GERDLE, 1991) mas outros alegam que esta relação não é linear (SOLOMONOW et al., 

1990; MADELEINE et al., 2001). Desse modo, se faz necessário a elaboração de trabalhos 

que a abordem as análises eletromiográficas envolvendo contrações dinâmicas, 

principalmente em idosos submetidos ao treinamento, destreinamento e retreinamento de 

força progressivo, contribuindo para a discussão sobre seu efeito no comportamento dos 

mecanismos neurais envolvidos. 

No que se refere ao treinamento físico, independente da modalidade de exercício, há 

uma posição científica baseada em referências essenciais para aqueles que buscam melhor 

condicionamento físico. Tais referências consistem em princípios, os quais o número pode 

variar de acordo com diferentes estudiosos. Baseado nisso, a prescrição de treino deve 

respeitar os Princípios do Treinamento Esportivo para garantir maior segurança e melhores 

resultados (TUBINO e MOREIRA, 2003). Entre os princípios aplicados no treinamento de 
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força do presente estudo destacam-se: Princípio da Adaptação, da Sobrecarga e da 

Treinabilidade. 

Considerando os efeitos do envelhecimento para ganhos de força muscular, muitos 

centros de treinamento de força adotam uma prescrição com intensidades de leve a moderada 

sem que ocorra a devida correção da mesma à medida que o indivíduo demonstre ganhos de 

força muscular (SILVA et al., 2014). Essa conduta é contrária ao Princípio da Adaptação, que 

tem como referência a Teoria da Adaptação Geral de Selye. De acordo com essa teoria, para 

gerar adaptação é necessário que o estímulo aplicado esteja dentro de uma faixa de 

intensidade ideal, isto é, muito abaixo do padrão, o estímulo seria considerado fraco e 

insuficiente para promover uma resposta adaptativa (SEYLE, 1946). Desse modo, diversos 

autores, como por exemplo, Espinosa et al. (2015) defendem a ideia de que devido aos efeitos 

do processo de envelhecimento nos sistemas nervoso e muscular, a intensidade do 

treinamento de força para os adultos mais velhos deve ser aumentada de modo a favorecer a 

treinabilidade desses indivíduos. 

A supercompensação ou assimilação compensatória é um fenômeno característico do 

Princípio da Sobrecarga, a qual consiste no restabelecimento do organismo das demandas 

energéticas perdidas após aplicação de uma intensidade de treino e ainda preparar-se para uma 

intensidade mais acentuada (TUBINO e MOREIRA, 2003). Diante disso, o aumento da 

intensidade de maneira progressiva se faz necessário para otimizar a treinabilidade do 

indivíduo, caso contrário, haverá uma tendência do organismo à regressão da capacidade 

física quando comparado ao nível atingido no início do treinamento (SCHOENFELD, 2010). 

Morais et al. (2004) aplicaram um programa de treinamento de força com intensidade 

progressiva em idosas (68,7 ± 2,5 anos) e encontraram incremento de força muscular 

significativo, com percentuais de 79,1% para supino, 25% para remada, 158,4% para o leg 

press, 30,1% para rosca direta, 29,9% para tríceps na polia e 70% para panturrilha. Destarte, 

considerando os efeitos deletérios do envelhecimento, sugere-se que a prescrição do 

treinamento de força deva apresentar um aumento progressivo da intensidade de treinamento 

para gerar resposta fisiológica compensatória significativa nos indivíduos com idade 

avançada.  

O treinamento de força progressivo consiste no aumento gradativo da intensidade de 

carga suportada pelo indivíduo. Todavia, o procedimento metodológico responsável por este 

tipo de prescrição de treino não apresenta uma padronização, podendo ser realizado de 

diversas formas, dificultando a avaliação das respostas ao treinamento. No presente estudo, 

foi analisado o comportamento das respostas neuromusculares submetido à aplicação de 
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distintas prescrições de treino, com relação ao incremento da intensidade da carga trabalhada, 

e verificado se a experiência prévia com treinamento de força interfere nesse comportamento 

em mulheres adultas com mais de 60 anos. Desse modo, trata-se de um estudo cruzado, no 

qual as prescrições de treino serão executadas em ordens diferentes, para fins de comparação, 

e dividas em períodos: Treinamento e Retreinamento. Desse modo, se faz necessário, além do 

treinamento de força, executar a etapa de Destreinamento, ou seja, após o término do 

Treinamento, as participantes ficarão um período sem executar o treinamento de força (wash-

out) para depuração dos efeitos do treinamento evitando a ocorrência de efeitos residuais 

(carry-over) (HOCHMAN et al., 2005). Alguns estudos envolvendo o treinamento de força 

progressivo para idosos realizaram as etapas de treino, destreino e retreino (HÄKKINEN et 

al., 2000; HENWOOD e TAAFFE, 2008; CORRÊA et al., 2015).  

Ao se tratar do processo de adaptação neuromuscular ao treinamento de força um dos 

eventos musculares que contribuem para o fenômeno da supercompensação é a ruptura da 

homeostasia da célula muscular em decorrência de microlesões podendo desencadear dor 

muscular tardia. A dor muscular advinda da prática do exercício físico é considerada lesão 

muscular do tipo I, sendo percebida durante ou após sua execução. Trata-se de uma condição 

miogênica comum acometendo hipersensibilidade ou dor com aparecimento tardio no grupo 

muscular afetado (ARMOSTRONG, 1984). Os sintomas são percebidos a partir de 8 horas 

após término do exercício, com seu pico entre 24 a 48 horas, desaparecendo por volta do 5º ao 

7º dia (BAKHTIARY et al., 2007). No entanto, foi encontrado somente um artigo de revisão 

que relata a investigação a respeito dessa variável em idosos submetidos ao treinamento de 

força progressivo. De acordo com os autores, foram encontrados 10 estudos envolvendo 587 

participantes nos quais não apontaram evidência de dor muscular tardia, exceto em 6 estudos 

envolvendo idosos portadores de osteoartrite (LIU e LATHAM, 2009). Desse modo, 

recomenda-se elaboração de estudos que avaliem as queixas de dor muscular tardia 

envolvendo treinamento, destreinamento e retreinamento de força progressivo com diferentes 

incrementos de intensidade em adultos mais velhos. 

Outro problema está atrelado à intensidade da carga de treino, quando manipulada, 

promove redução da pressão arterial sistólica (PAS) tanto para hipertensos quanto 

normotensos (LATERZA et al., 2007). Entretanto, a relação entre intensidade de treino e seus 

efeitos sob pressão arterial em idosos ainda não apresenta um consenso. Alguns autores 

encontraram redução da pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) mediante uso da 

intensidade baixa (MELO et al., 2006), moderada (TSUTSUMI et al., 1997; REZK et al., 

2006), outros identificaram maior efeito hipotensor na PAS com intensidade mais alta (REZK 
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et al., 2006; ROSSOW et al., 2011). Trabalhos envolvendo o aumento progressivo da 

intensidade no treinamento de força em idosos normotensos apontam reduções significativas 

na PAS e PAD (TAAFE et al., 2007; TERRA et al., 2008), porém, poucos são os 

apontamentos a respeito desse tema envolvendo esse público (KURA et al., 2013). Desse 

modo, a investigação a respeito do efeito do treinamento, destreinamento e retreinamento de 

força com diferentes incrementos de intensidade na pressão arterial em mulheres com mais de 

60 anos poderá gerar esclarecimentos no que concerne às características que medeiam o 

aumento progressivo da intensidade nesses indivíduos. 

Pouco se tem discutido a respeito do efeito do treinamento, destreinamento e 

retreinamento de força progressivo envolvendo diferentes intensidades nos níveis de gordura 

em idosos comparados a estudos com treinamento aeróbio. O treinamento de força é uma 

estratégia eficiente para gerar incremento de força, massa e potência muscular apresentando 

impacto nos aspectos funcionais e metabólicos relacionados ao envelhecimento. Desse modo, 

esses efeitos são influenciados pela manipulação das variáveis que medeiam o treinamento de 

força, como por exemplo, a intensidade da carga de treino. Baseado nisso, diferentes 

incrementos de intensidade podem influenciar os níveis de gordura corporal em mulheres com 

mais de 60 anos submetidas ao treinamento, destreinamento e retreinamento de força. Paula et 

al. (2014) em artigo de revisão sistemática envolvendo 7 estudos, não encontraram consenso 

nos resultados, pois, 4 estudos demonstraram melhora no perfil lipídico e 3 embora tenham 

apresentado tendência à melhora, não são considerados satisfatórios do ponto de vista 

estatístico. Teixeira e Rocha (2014) encontraram redução nos níveis de gordura submetendo 

idosas a um programa de treinamento de força periodizado durante 14 semanas.  

O Princípio da Treinabilidade defende a ideia de que quanto mais treinado for o 

indivíduo, mais difícil e demorado será a promoção de uma melhora no seu desenvolvimento 

atlético (TUBINO e MOREIRA, 2003). Em se tratando dos adultos mais velhos, a 

treinabilidade, quando comparada ao jovem, é tema de discussão na literatura científica. 

Investigações consideram que o idoso é menos treinável que o indivíduo mais jovem no que 

se refere à capacidade funcional (FERREIRA et al., 2008; SEEMAN et al., 2016) e 

desempenho físico (CARTER et al., 2002; GILBERT et al., 2014), em decorrência do 

processo de envelhecimento. Entre os principais comprometimentos que podem influenciar a 

treinabilidade nos indivíduos mais velhos estão: lentidão para a aprendizagem de uma nova 

habilidade (CARVALHO e SOARES, 2004), redução de estímulo da capacidade adaptativa 

dos tecidos e sistemas (GURGEL et al., 2010), mudanças morfológicas musculares, como por 
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exemplo, atrofia nas fibras tipo II e diminuição da área de seção transversa muscular 

(KUMAR et al., 2009).  

Com relação à treinabilidade das adaptações neuromusculares, parece não haver 

diferença entre jovens e idosos no que se refere ao incremento de força muscular quando 

submetidos ao treinamento de força (HÄKKINEN et al., 1998 a, MARTEL et al., 2006). No 

entanto, nos estudos citados, as prescrições de treinamento com aumento da intensidade foram 

semelhantes para ambos os públicos. Desse modo, uma prescrição específica baseada no 

aumento progressivo da intensidade de treino para o idoso nas fases iniciais poderia otimizar 

os mecanismos de resposta neuromuscular garantindo aumento no ganho de força muscular.  

Contudo, os mecanismos adaptativos neuromusculares ao treinamento, 

destreinamento e retreinamento de força progressivo, e variáveis envolvidas, como por 

exemplo, atividade eletromiográfica, nível de gordura, queixas de dor muscular e pressão 

arterial não apresentaram clareza na literatura principalmente nos indivíduos mais velhos. 

Outros aspectos envolvidos como concentrações hormonais e síntese proteica também são 

vistas em maiores proporções em jovens (KRAEMER et al., 1999; KUMAR et al., 2009). 

Portanto, considerando o comprometimento da treinabilidade no desempenho físico e os 

mecanismos responsáveis pelas respostas adaptativas neuromusculares características do 

público idoso sugere-se que a prescrição dos exercícios de força, principalmente nas fases 

iniciais do treinamento, seja caracterizada pela maior frequência do aumento progressivo da 

intensidade de treino, diferindo daquela realizada para aqueles mais jovens. 

Portanto, baseado nos Princípios da Adaptação, Sobrecarga e da Treinabilidade do 

Treinamento Esportivo, sugere-se uma prescrição de treinamento de força específica para os 

indivíduos adultos mais velhos, caracterizada pelo aumento progressivo da intensidade de 

carga ocorrida semanalmente, principalmente na fase inicial do treinamento, para melhorar a 

treinabilidade e gerar respostas adaptativas neuromusculares significativas. Porém, a 

elaboração desse tipo de prescrição para pessoas com mais de 60 anos demanda conhecimento 

a respeito dos mecanismos de adaptação neuromuscular e as variáveis envolvidas nesses 

indivíduos quando submetido ao treinamento e retreinamento de força progressivo com 

incremento de diferentes intensidades de carga. Baseado nisso, surgiu o seguinte 

questionamento: Qual o efeito do treinamento, destreinamento e retreinamento de força 

progressivo com diferentes intensidades nos mecanismos de adaptação neuromuscular e 

variáveis envolvidas em mulheres com mais de 60 anos. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Poucos estudos são vistos, na literatura científica específica da área da saúde, cuja 

abordagem envolve os mecanismos neurais responsáveis pelo processo de adaptação 

neuromuscular que acometem mulheres adultas com mais de 60 anos quando submetidas ao 

treinamento, destreinamento e retreinamento de força progressivo com incremento de 

diferentes intensidades. O treinamento de força progressivo envolvendo idosos tem sido alvo 

de investigações (FIATARONE et al., 1990; HÄKKINEN et al., 1998 b; CIOLAC et al., 

2010; WALLERSTEIN et al., 2012; AGUIAR et al., 2014), porém, o aumento da intensidade 

de carga não apresenta um consenso, além de ser derivada de testes de 1 repetição máxima 

(RM). A aplicação dos testes de 1 RM geram uma insegurança por parte dos idosos devido ao 

receio de lesão ou dor muscular tardia, principalmente nos indivíduos destreinados. Ainda 

assim, existe uma carência de trabalhos que fazem uso dos testes de repetições máximas, 

principalmente em indivíduos de idade avançada. Diante disso, se faz necessário a elaboração 

de estudos que envolvam a aplicação dos testes de repetições máximas para prescrição da 

intensidade de carga em idosos. 

Outro ponto a destacar é com relação à comparação entre diferentes incrementos de 

intensidade de carga e seus efeitos nas adaptações neuromusculares e variáveis envolvidas em 

indivíduos mais velhos mediante execução do treinamento de força, destreinamento e 

retreinamento. Alguns autores avaliaram o destreino e retreino de força em idosos 

(HÄKKINEN et al., 2000; HENWOOD e TAAFFE, 2008; CORREA et al., 2015), porém, 

não são abordadas as comparações entre diferentes intensidades de carga além do aumento da 

intensidade não ocorrer durante a fase de adaptação neuromuscular e as variáveis envolvidas 

não terem sido avaliadas. Assim sendo, estudos voltados para o maior entendimento dos 

mecanismos responsáveis pelo processo de adaptação neuromuscular e o comportamento das 

variáveis envolvidas podem contribuir para auxiliar a prescrição de treinamento de força para 

indivíduos com mais de 60 anos. 

Desse modo, este estudo desenvolvido no Grupo de Pesquisa em Biomecânica da 

Universidade Federal Fluminense (GPBIO-UFF) justifica-se por se tratar de uma proposta de 

prescrição específica de treinamento de força para mulheres adultas com mais de 60 anos 

baseado no aumento progressivo da intensidade de carga ocorrido semanalmente. Além disso, 

a análise do comportamento de diferentes intensidades de carga sob as adaptações 

neuromusculares e as variáveis envolvidas através do treino, destreino e retreino se faz 

necessário para o maior entendimento sobre o efeito do treinamento de força progressivo e 



26 
 

incentivo à elaboração de futuros trabalhos que possam auxiliar a promoção da saúde 

mediante a prática do exercício físico para esses indivíduos. 

 

1.3 RELEVÂNCIA 

 

Embora a literatura científica aponte evidências a respeito dos benefícios do 

treinamento de força progressivo para o público idoso, ainda é visto com frequência, em 

academias, clubes e demais estabelecimentos, uma negligência com relação ao aumento de 

intensidade da carga. O presente estudo apresenta relevância à prática do professor de 

educação física envolvido com treinamento de força para o idoso de modo a conscientizá-lo 

da importância do ganho de força significativo através da otimização da intensidade de treino, 

durantes as primeiras semanas, de modo a promover melhora da qualidade de vida desses 

indivíduos.  

O estudo de revisão integrativa realizado para construção desse trabalho apontou 

uma carência na literatura no que se refere à comparação do efeito de diferentes incrementos 

de intensidade de carga no treinamento de força progressivo durante a fase de adaptação 

neuromuscular na força muscular, no comportamento do padrão de ativação, níveis de 

gordura, queixas de dor muscular tardia, pressão arterial e seus respectivos desencadeamentos 

nos períodos de Treinamento, Destreinamento e Retreinamento em indivíduos mais velhos. 

Desse modo, com relação à pertinência científica, este trabalho permite preencher uma lacuna 

do conhecimento na área da Educação Física com relação à prescrição de treinamento de 

força nas fases iniciais para indivíduos mais velhos. Baseado nisso, este trabalho poderá 

auxiliar a discussão respeito da prescrição do treinamento de força progressivo nas fases 

iniciais para adultos mais velhos além de incentivar a elaboração de novas questões de estudo 

sobre essa temática. 

Portanto, espera-se que a partir desta pesquisa, sejam encontradas evidências capazes 

de demonstrar os mecanismos responsáveis pelas adaptações neuromusculares em mulheres 

adultas com mais de 60 anos submetidas a um programa de treinamento, destreinamento e 

retreinamento de força, nos quais os resultados possam contribuir para elaboração de novas 

diretrizes que envolvam a prescrição do treinamento de força para essa população. 
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1.4   OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o efeito do treinamento, destreinamento e retreinamento de força 

progressivo com diferentes incrementos de intensidade de carga nos mecanismos de 

adaptação neuromuscular e suas variáveis em mulheres com mais de 60 anos.  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Comparar os dados obtidos antes, durante e após os períodos de Treinamento e 

Retreinamento intra e intergrupos referentes às seguintes variáveis: 

 níveis de gordura; 

 força isométrica máxima de membros superiores; 

 força dinâmica de membros inferiores; 

 força de 10 repetições máximas de membros superiores e inferiores; 

 queixa de dor muscular tardia; 

 pressão arterial em repouso;  

 padrão de ativação muscular.  

 

1.5   HIPÓTESES 

Ha - O treinamento e retreinamento de força progressivo com aumento da intensidade 

ocorrido semanalmente acarretam em mulheres com mais de 60 anos: 

 diminuição dos níveis de gordura; 

 aumento da força isométrica máxima de membros superiores; 

 incremento da força dinâmica de membros inferiores; 

 aumento da força de 10 repetições máximas de membros superiores e 

inferiores; 

 redução das queixas de dores musculares tardias;  

 diminuição da pressão arterial em repouso;  

 melhoria do padrão de ativação muscular. 
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Hb - O treinamento e retreinamento de força progressivo com aumento da intensidade 

ocorrido semanalmente acarreta melhores resultados em todas as variáveis investigadas 

citadas quando comparado ao aumento da intensidade ocorrido mensalmente em mulheres 

com mais de 60 anos. 
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2   REVISÃO DE LITERATURA 

A presente revisão de literatura foi dividida em 3 (três) partes. Na primeira parte, são 

apresentados os conceitos de envelhecimento e termos afins, além dos seus aspectos 

demográficos e relevância da promoção da saúde para os indivíduos mais velhos. Além disso, 

é apontada a definição de sarcopenia e suas principais consequências: redução da força e 

massa muscular. Na segunda parte, apresenta-se a discussão sobre o treinamento de força 

voltado para o público idoso, suas características, objetivo e variáveis que influenciam sua 

prescrição. Em seguida, apresentadas as adaptações neuromusculares ao treinamento de força 

no idoso, envolvendo a discussão a respeito da reação fisiológica adaptativa quando o 

indivíduo é submetido a um programa de treinamento de força de curto prazo. Por fim, na 

terceira e última parte são abordados os conceitos básicos de treinabilidade, mecanismos 

fisiológicos envolvidos no idoso e a influência da prática do exercício físico.  

 

2.1 ENVELHECIMENTO: DEFINIÇÕES, DEMOGRAFIA E FISIOLOGIA 

NEUROMUSCULAR 

2.1.1 ENVELHECIMENTO: ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, DEFINIÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

O envelhecimento é definido como um processo caracterizado por mudanças na 

forma e função ao longo da vida, ocorridas nos organismos após a maturação sexual e 

progressivamente comprometem a capacidade de produção de reposta ao estresse ambiental e 

à manutenção da homeostasia (COSTA et al., 2016). Todavia, Finch (1990, apud FREITAS e 

PY, 2011) rejeita o uso do termo envelhecimento, por considerar que apesar desse processo 

estar baseado no tempo, a expressão de tempo no ritmo biológico não influencia a produção 

de padrões ou taxas de envelhecimento claramente identificáveis em todos os indivíduos. 

Desse modo, o termo senescência passa também a ser adotado com frequência, considerado 

mais apropriado, definido como conjunto de alterações relacionadas com a idade que podem 

afetar a vitalidade e a capacidade funcional dos organismos. A velhice consiste na última fase 

do ciclo da vida e o resultado final deste processo é definido pelo termo idoso ou velho 

(GOLDBERGER et al., 2002). De acordo com a classificação da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), existem dois cortes cronológicos para caracterizar a entrada da velhice: 60 

anos para os países em desenvolvimento e 65 para aqueles considerados desenvolvidos 

(ALVES JÚNIOR, 2009). 
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Um fato relacionado ao número de idosos se refere ao aumento da expectativa de 

vida e o consequente crescimento do número de pessoas que ultrapassa os 60 anos de idade. 

Tais fatores são fenômenos populacionais que vêm ocorrendo, não somente no Brasil, como 

no mundo. Estes índices são vistos de forma acelerada nos países em desenvolvimento, que 

em meados do século XX, alcançaram os mesmos valores referentes ao processo de 

envelhecimento da população nos países desenvolvidos (CAMARANO, 2003). 

Segundo o relatório da Comissão das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Social, baseado no Plano de Ação de Madri sobre o Envelhecimento, realizados nos anos de 

2007 e 2008, é estimado que em nível mundial, pela primeira vez, o número de indivíduos 

com mais de 60 anos deverá ultrapassar o número de crianças em 2045. Entretanto, o aumento 

do público idoso não é um episódio recente. Desde a década de 1950, as taxas de 

envelhecimento apresentaram aumento. No ano de 2009, as mesmas passaram de 8% para 

11% da população e estima-se para 2050 que 22% da população geral seja composta por 

idosos (ONU, 2019). 

Alves Júnior (2009) justifica este fato devido ao fenômeno da “transição 

demográfica” iniciada no século XX, caracterizado por baixas taxas de natalidade e aumento 

da longevidade, associado à diminuição dos índices de mortalidade. Para Camarano (2003) o 

crescimento do número de idosos se dá devido ao declínio dos índices de fecundidade e 

mortalidade.  

 No Brasil, este aumento vem ocorrendo de forma intensa e rápida. Projeções 

sinalizam que em 2043, o país terá um quarto da sua população com mais de 60 anos, 

enquanto a proporção de jovens até 14 anos será de apenas 16,3% (IBGE, 2019). 

Em se tratando do envelhecimento populacional torna-se importante ressaltar a 

feminização da velhice. De acordo com os dados recenseados do Brasil, o contingente 

feminino de mais de 60 anos de idade passou de 2,2%, em 1940, para 4,7% em 2000; e 6% 

em 2010 (IBGE, 2010). Existe uma predominância feminina no contingente idoso maior nos 

países em desenvolvimento e as estimativas são de que as mulheres vivam, em média, de 

cinco a sete anos a mais que os homens. Contudo, apesar das mulheres viverem mais do que 

os homens, elas são mais susceptíveis a deficiências físicas e mentais (CAMARANO, 2003). 

Além disso, as mulheres acumulam, no decorrer da vida, desvantagens, como violência, 

discriminação, salários inferiores aos dos homens, dupla jornada, baixa escolaridade, solidão 

pela viuvez, além de apresentarem maior probabilidade de serem mais pobres do que os 

homens, dependendo, assim, de mais recursos externos (NICODEMO; GODOI, 2010). Outra 

característica deste grupo populacional é que existe uma maior proporção de viúvas do que 
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em qualquer outra faixa etária. Uma razão que poderia explicar essa situação é que, por 

tradição, a mulher tende a se casar com homens mais velhos do que ela, o que, associado a 

uma mortalidade masculina maior do que a feminina, aumenta a probabilidade de 

sobrevivência da mulher em relação ao seu cônjuge (SALGADO, 2002). 

Simultaneamente ao crescimento populacional de indivíduos mais velhos, ocorre 

aumento da incidência de doenças próprias do envelhecimento, incluindo as fraturas, 

considerado um problema de saúde pública (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Estes fatos 

desencadeiam maior procura por serviços de saúde e gera necessidade de aumento dos 

recursos financeiros para o SUS (Sistema Único de Saúde) (BALDONI e PEREIRA, 2011). 

Quando comparado a outras faixas etárias, nota-se que o idoso consome mais serviços de 

saúde, apresentando maior frequência nas internações hospitalares e maior tempo de ocupação 

do leito. Desse modo, o envelhecimento populacional desencadeia maior número de doenças e 

incapacidades além do crescimento do uso dos serviços de saúde (VERAS, 2008). 

Do ponto de vista da Saúde Pública, é preciso estruturar e viabilizar uma política de 

atenção à saúde do idoso. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em todos os 

países, a saúde pública deve assumir o compromisso de promoção do envelhecimento 

saudável, o qual consiste no processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade 

funcional garantindo o bem-estar dos indivíduos (OMS, 2015). Desse modo, o movimento de 

promoção da saúde
7
 propõe uma nova visão de saúde, vista como um movimento por parte 

dos indivíduos e das comunidades para resolver problemas de ordem biológica, psicológica e 

social, segundo suas próprias necessidades e expectativas (NOGUEIRA et al., 2010). 

Portanto, todas as iniciativas de promoção de saúde, de assistência e de reabilitação em saúde 

devem ter como meta aprimorar, manter ou recuperar a capacidade funcional
8
 do indivíduo, 

valorizar a autonomia ou autodeterminação e a independência física e mental (VERAS, 2008). 

Baseado nisso, a prática do exercício físico torna-se uma alternativa de minimizar os 

efeitos deletérios do envelhecimento, contribuindo para o aumento da qualidade de vida do 

idoso. Segundo a literatura, o indivíduo mais velho é capaz melhorar sua capacidade funcional 

mediante adoção de um programa de exercícios físicos (ALVES JÚNIOR, 2009). Entre os 

diversos benefícios advindos dessa prática estão: melhoria do fluxo sanguíneo, da capacidade 

aeróbia, do perfil lipídico, do controle glicêmico, da função cognitiva, da sensibilidade à 

insulina, aumento da força muscular, da densidade mineral óssea, diminuição do risco de 

                                                           
7
 “[...] processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, 

incluindo uma maior participação nesse processo”. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 
8
 Capacidade funcional - refere-se à condição que o indivíduo possui de viver de maneira autônoma e de se 

relacionar em seu meio (NOGUEIRA et al., 2010). 
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doenças coronarianas, de quedas e obesidade entre outras (NIED e FRANKLIN, 2002).  

Então, a seguir será discutido o mecanismo fisiológico de adaptação ao treinamento físico em 

idosos. 

 

2.1.2 SARCOPENIA: DEFINIÇÃO E FATORES PREDITORES 

O processo de envelhecimento é acometido por uma série de alterações no corpo 

humano acarretando déficits progressivos nos sistemas biológicos. Mudanças nos sistemas 

nervoso e musculoesquelético, por exemplo, desencadeiam perdas de força e massa muscular 

levando à limitação da magnitude e qualidade motora, dificultando a realização das atividades 

cotidianas (HÄKKINEN et al., 2000). Essa condição é denominada sarcopenia, originada das 

palavras gregas sark, cujo significado é carne + penia, que significa perda (BAPTISTA e 

VAZ, 2009). Sarcopenia, de origem multifatorial, refere-se ao processo lento e progressivo de 

perda involuntária de massa, força e qualidade muscular (ROUBENOFF e HUGHES, 2000) 

(figura 1). Seu desenvolvimento se dá devido à redução de motoneurônios e secreções 

hormonais, desnutrição, atrofia das fibras musculares e, adoção de um estilo de vida 

sedentário. A prevalência de sarcopenia tem sido associada à faixa etária, indicando maior 

agravamento a partir dos 60 anos. Em média, 25% dos indivíduos com 65 anos ou mais, são 

sarcopênicos, chegando a aproximadamente 30% a 50% para aqueles com 80 anos ou mais 

(DIZ et al., 2015; IANNUZZI-SUCICH et al., 2002). 

Além disso, cabe ressaltar que a sarcopenia é considerada uma das variáveis 

utilizadas para definição da Síndrome da Fragilidade no público idoso. Essa síndrome 

representa a vulnerabilidade fisiológica relacionada ao avanço da idade. Seu desenvolvimento 

leva a problemas na homeostase biológica e na capacidade de adaptação a novas situações de 

estresse. Todos os indicadores da Síndrome de Fragilidade estão relacionados ao desempenho 

do sistema musculoesquelético, além da sarcopenia, estão ainda inclusos a perda de peso 

recente, especialmente da massa magra; autorelato de fadiga; quedas frequentes; fraqueza 

muscular; diminuição da velocidade da marcha e redução da atividade física (BERNABEI et 

al., 2014). Porém, embora a sarcopenia esteja associada à incapacidade do idoso, considerá-la 

sinônimo dessa condição torna-se um equívoco. Atualmente, é reconhecida como uma 

síndrome clínica distinta com base biológica própria, não justificada somente pela senescência 

e maior longevidade (MORLEY et al., 2014). 
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Figura 1 - Fatores Relacionados à Sarcopenia no Idoso (DOHERTY, 2003) 

Um fator influente dessa condição refere-se ao sexo do indivíduo. Estudos apontam 

que as mulheres apresentam maiores índices de sarcopenia do que os homens (PATEL et al., 

2013; YAMADA et al., 2013). Entretanto, Iannuzzi-Sucich et al. (2002) contrariando os 

estudos citados, encontraram prevalência de sarcopenia em homens idosos (26,8%) do que em 

mulheres (22,6%). Os autores justificam tais achados devido à presença de fatores de 

confundimento, como por exemplo, distintas definições e diferenças entre as populações 

estudadas. Para evitar divergência de resultados atribuídos a diferenças de diagnóstico, foi 

criado um algoritmo desenvolvido pelo Grupo de Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em 

Idosos (EWGSOP). Um estudo de revisão cuja abordagem envolveu resultados 

epidemiológicos de base populacional sobre a prevalência de sarcopenia em idosos, incluindo 

a população brasileira, identificou alta incidência nas mulheres (DIZ et al., 2015). No entanto, 

parece que a prevalência do sexo feminino varia de acordo com a faixa etária do indivíduo. 

Yamada et al. (2013) avaliaram idosos japoneses (65-89 anos) e encontraram maiores índices 

de sarcopenia nas mulheres com idade abaixo de 75 anos e na faixa etária dos 75-79 anos 

(mulheres = 27,1% e homens = 23,3%), no entanto, os homens mais velhos a partir dos 80 

anos, passaram a apresentar prevalência sobre as mulheres (80-84 anos; homens = 43,9% e 

mulheres = 35,6%; 85-89 anos; homens = 75,0% e mulheres 54,3%). 

Outro fator preditivo de sarcopenia relacionado ao envelhecimento é o sedentarismo. 

Idosos sedentários apresentam elevados índices de incapacidade física e, consequentemente, 

maior tendência à redução de massa e força muscular, assim como tempo de vida 

(DOHERTY, 2003; ROUBENOFF e HUGHES, 2000). Lee et al. (2007) avaliaram idosos 
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chineses de ambos os sexos e encontraram associação significativa entre sarcopenia e 

inatividade física para ambos os indivíduos. Contudo, ainda não há evidências que apontem se 

a inatividade física pode ser encarada como causa ou efeito. Ao considerarmos que pessoas 

inativas fisicamente, são geneticamente privadas de adequada massa muscular, a relação entre 

composição corporal e nível de atividade física não poderá ser vista como casual. No entanto, 

talvez seja necessário salientar a importância da prática do exercício físico demonstrada pela 

capacidade de reverter os efeitos acometidos pela sarcopenia (ROUBENOFF e HUGHES, 

2000; TAAFFE, 2006).  

Portanto, a sarcopenia durante o processo de envelhecimento acomete prejuízos na 

autonomia funcional e, consequentemente, compromete a qualidade de vida do idoso. 

Baseado em sua definição, serão abordadas a seguir as principais alterações musculares no 

idoso: redução da força e massa muscular.  

 

2.1.2.1 Redução da Força Muscular 

A força muscular é forte preditora de limitação de mobilidade na qual sua diminuição 

está associada ao comprometimento da autonomia de ação durante o processo de 

envelhecimento. A literatura científica aponta relação significativa entre perda da força 

muscular, principalmente nos membros inferiores e redução: da velocidade de marcha 

(KNOW et al., 2001), subida em degraus (AVLUND et al., 1994), capacidade de levantar da 

cadeira (HYATT et al., 1990), realização das atividades cotidianas (AVLUND et al., 1994; 

HYATT et al., 1990) e; aumento do risco de quedas (CARVALHO e SOARES, 2004). 

Pode-se dizer que a força muscular máxima é alcançada por volta dos 20 aos 30 anos 

(VANDERVOORT et al., 1990) e permanece quase estável até os 50 anos. A partir dos 40 

anos nas mulheres e 50 anos nos homens é observada uma perda de, aproximadamente, 12 a 

15% da força muscular com tendência a aumentar para 30% com o avançar da idade 

(AOYAGI e SHEPARD, 1992; AKIMA et al., 2001). Reduções acentuadas de 50% ou mais 

foram identificadas em idosos com 90 anos (DOHERTY, 2003).   

No que tange à diferença entre os sexos, perdas relativas de força muscular parecem 

similares para ambos. Entretanto, a literatura evidencia que as mulheres são mais fracas do 

que os homens em vários grupos musculares, não somente durante o processo de 

envelhecimento, mas durante toda a vida (MACALUSO e DE VITO, 2004). Frontera et al. 

(1991) avaliaram a força de membros inferiores em homens e mulheres na faixa etária de 45 a 

78 anos. Os resultados demonstraram que as mulheres apresentavam cerca de 42,2% a 62,8% 
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da força absoluta dos homens. Da mesma forma, Borges (1989) encontrou em mulheres de 

diferentes faixas etárias 66% e 53% do pico de torque isocinético de homens para a extensão e 

flexão dos joelhos, respectivamente. A perda da força é acelerada nas mulheres, 

principalmente, após a menopausa (FRONTERA et al., 1991; YOUNG et al., 1984). Embora 

as diferenças nos níveis de força com relação ao sexo apresentem indicadores diversos, 

estudos apontam que a força máxima de mulheres jovens corresponde a 60% daquelas 

encontradas em homens da mesma idade (AOYAGI e SHEPARD, 1992; BACKMAN et al., 

1995). Essa diferença tende a aumentar a partir da sétima década de vida (BACKMAN et al., 

1995). Nos últimos estágios da vida valores referentes à força máxima absoluta encontrada 

em mulheres podem se aproximar aos níveis mínimos necessários para realizar as atividades 

diárias, sugerindo assim que as mulheres devam ser o público alvo em estudos de intervenção 

e reabilitação (SKELTON et al., 1994). 

Outro ponto a discutir diz respeito à perda de força nos grupos musculares ocorrida 

de maneira não uniforme. Autores demonstraram que, em idosos, os membros inferiores 

sofrem maior redução do que os superiores (TICINESI et al., 2017). Outro estudo comparou a 

força máxima isométrica e dinâmica de ambos os membros entre adultos de meia idade 

(média 42 anos) e idosos (média 65 anos) do sexo masculino. Os indivíduos mais velhos 

apresentaram menor força máxima concêntrica para ambos os membros e isométrica em 

membros inferiores do que o grupo mais jovem (p < 0,001) (IZQUIERDO et al., 1999). Esses 

resultados podem ser justificados pela redução do número de atividades envolvendo membros 

inferiores responsáveis pelo desenvolvimento de níveis significativos de potência muscular 

(ZWART et al., 1995).  

O tipo de contração muscular pode também apresentar comprometimento durante o 

processo de envelhecimento. Um estudo de revisão de trabalhos envolvendo a comparação da 

força dos músculos extensores de joelho entre jovens e idosos, encontrou redução no nível de 

força nos testes isométricos e isocinéticos em indivíduos mais velhos (DOHERTY, 2003). A 

contração isométrica sofre uma perda de 24 a 45% na força em idosos. No que se refere à 

força isocinética, as reduções nos níveis de força parecem ser maiores durante as contrações 

concêntricas variando de 31 a 50% em comparação com as contrações excêntricas que 

chegam de 2 a 36% de diminuição. Tal fato pode ser explicado pelas mudanças na arquitetura 

muscular ocorridas no envelhecimento (GURGEL et al., 2010). Investigações envolvendo 

apenas contrações concêntricas e excêntricas demonstram que esforços excêntricos são menos 

afetados pelo processo de envelhecimento. Poulin et al. (1992) compararam a força dos 

extensores de joelho e cotovelo entre homens jovens (23 a 32 anos) e idosos (60 a 75 anos) 
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testadas em duas velocidades angulares de movimento. O grupo mais velho apresentou menor 

pico de torque excêntrico para os extensores de cotovelo (21%) e de joelho avaliados em 

velocidade lenta (20%). Na velocidade aumentada o pico de torque não variou entre jovens e 

idosos. Esses resultados parecem estar relacionados às propriedades contráteis mais lentas, a 

um aumento ou alteração de tecido conjuntivo e à maior rigidez muscular observada no adulto 

mais velho (DOHERTY, 2003). 

Além disso, idosos apresentam maior tempo de contração e execução de movimento 

quando comparados com adultos mais jovens, evidenciando as diferenças entre os músculos 

jovens e mais velhos mediante aumento da tensão muscular (KOZAKAI et al., 2000). Desse 

modo, um músculo idoso produz uma tensão relativa inversamente proporcional à velocidade 

na qual a força é gerada. O tempo de relaxamento muscular também é reduzido no indivíduo 

mais velho quando comparado ao mais jovem. 

Por fim, a diminuição da força muscular durante o processo de envelhecimento 

apresenta maior redução nos membros inferiores, menores índices durante as contrações 

excêntricas e prevalência no sexo feminino. Os fatores que explicam esses resultados estão 

atrelados a alterações neurais do tecido muscular ocorridas com o avançar da idade.  

 

Mudanças Neurais  

O processo de envelhecimento desencadeia no sistema nervoso, assim como no 

sistema muscular, déficit em seus elementos constituintes tais como, alterações nos 

motoneurônios (MNs) e na ativação das unidades motoras (UMs). Desse modo, o 

desempenho neuromuscular prejudicado no idoso leva à diminuição da produção de força 

representada pela queda na frequência e magnitude do sinal transmitido pelos MNs 

(MATTIELO-ZVERZUT, 2003).  

Entre os fatores neurais comprometidos está a redução do número de MNs alfa na 

medula espinhal, componente constituinte da placa motora, responsáveis pela ligação entre o 

sistema nervoso central e o sistema muscular. Acredita-se que, pelo fato de haver diminuição 

do número de UMs, no músculo esquelético de indivíduos idosos, a capacidade de gerar força 

seria reduzida. A perda do número de UMs, decorrente do envelhecimento tem sido estimada 

em aproximadamente 1% do total ao ano, com início a partir da terceira década de vida, 

aumentando acentuadamente após a sexta década (DAVINI e NUNES, 2003). Um dos 

primeiros estudos que investigaram o número de UMs que inervam os músculos em diferentes 

faixas etárias foi realizado por Tomlison e Irving (1977). A região lombossacral de 47 
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cadáveres de indivíduos entre 13 a 95 anos foi analisada e observou-se que após os 60 anos 

ocorrem alterações no número total de MNs em alguns indivíduos, apresentando 50% do 

número encontrado em jovens. 

Um ponto a destacar é que a perda de motoneurônios pode influenciar na redução da 

massa muscular não se restringindo apenas ao comprometimento da produção de força em 

idosos (DOHERTY, 2003). Tal fato é sustentado mediante análises histoquímicas realizadas 

em grupamentos de fibras musculares de idosos. Foram identificados atrofia das fibras do tipo 

II e aumento da coexpressão de isoformas de cadeias pesadas de miosina na mesma fibra, 

evidenciando um progressivo processo de desnervação (OERTEL, 1986; ESSEN-

GUSTAVSSON e BORGES 1986). 

De acordo com Brooks e Faulkner (1994), as UMs passam por um ciclo natural de 

remodelamento, situação na qual ocorrem algumas modificações nas conexões sinápticas da 

junção neuromuscular, caracterizadas por perda da inervação, brotamento axonal e 

reinervação das fibras do músculo esquelético.  

A diminuição das fibras musculares esqueléticas do tipo II verificada em indivíduos 

idosos pode estar associada à perda da inervação dessas fibras e posterior reinervação dessas 

mesmas fibras musculares por brotamento colateral de axônios de fibras do tipo I. O 

brotamento colateral se dá quando axônios centrais geram brotos colaterais e assim formam 

novas conexões, dividindo um mesmo destino polissináptico. As fibras desnervadas que não 

são reinervadas por brotamento colateral não sobrevivem. No entanto, o processo de 

reinervação é realizado, em grande parte, por MNs de característica lenta e menor frequência 

de disparo (MARTIELLO-ZVERZUT, 2003). Assim, essas fibras passariam a apresentar 

características fisiológicas e bioquímicas das fibras de contração lenta (tipo I). As mudanças 

descritas acarretam como resultado para o idoso, músculos com menores tamanhos e 

quantidades de unidades motoras do que em adultos, porém essas UMs são maiores em 

comprimento do que as encontradas em indivíduos mais jovens (DOHERTY e BROWN, 

1993). Desta forma, parece que o processo de remodelamento das unidades motoras ocorre de 

modo diferenciado ao longo do processo de envelhecimento, e tal fato poderia justificar a 

acentuada diminuição na quantidade das fibras musculares do tipo II encontradas em 

indivíduos mais velhos (DAVINI e NUNES, 2003). 

Além das alterações no número de UMs, o padrão de ativação dessas estruturas 

também apresenta mudanças. Kamen et al. (1995) investigaram a relação da força muscular 

com a taxa de disparo das UMs, do primeiro músculo interósseo dorsal de indivíduos jovens e 

idosos. A força encontrada nos indivíduos jovens foi 19% maior que a observada em 
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indivíduos idosos. A descarga máxima de UM, a 100% da contração voluntária máxima no 

grupo de indivíduos idosos foi 64% menor quando comparada ao grupo de voluntários jovens 

(jovens = 50,9 impulsos/s; idosos= 31,1 impulsos/s). Esses resultados sugerem que a redução 

da força muscular máxima se deve em parte a uma diminuição na capacidade de ativação das 

unidades motoras remanescentes na musculatura esquelética de indivíduos idosos. Desse 

modo, os autores sugerem que a redução na capacidade de força máxima nesses indivíduos é 

parcialmente atribuída ao comprometimento das UMs sobreviventes. A velocidade de 

condução do impulso nervoso no axônio é mais lenta com o envelhecimento, um efeito que 

pode refletir uma variedade de mudanças nas fibras nervosas, como desmielinização 

segmentar e redução do comprimento intermodal (FIATARONE et al., 1994). Tomlison e 

Irving (1977) identificaram atrofia dos axônios neuronais que pode levar a queda da 

velocidade de condução do impulso neural, e consequentemente, aumentar o tempo de reação 

a um estímulo. A atrofia dos axônios pode ser explicada devido a sua relação com redução do 

fluxo sanguíneo a qual prejudica o suprimento de oxigênio e glicose para essas regiões 

neuronais. Diante disso, os mecanismos de despolarização e repolarização da membrana do 

axônio apresentam um déficit atribuído ao comprometimento da bomba de sódio e potássio 

como resultado do prejuízo do metabolismo oxidativo (VERDU et al., 2000). As mudanças 

descritas parecem explicar a redução da excitabilidade dos MNs (ROSS et al., 1997) e a maior 

irregularidade na frequência de disparo das UMs (MORLEY et al., 2001). 

Outro fator neural que apresenta alterações é a ativação dos músculos agonistas e a 

coativação dos músculos antagonistas do movimento. Adultos mais velhos também 

apresentam diferenças nos padrões de ativação muscular ao coordenar grupos musculares. O 

torque máximo articular produzido pelos idosos é limitado devido à tendência em direção à 

redução da ativação agonista e aumento da coativação antagonista quando comparado aos 

jovens (HORTOBAGYI et al., 2000). Klein et al. (2001) compararam a ativação muscular e 

coativação dos músculos flexores e extensores do cotovelo durante a contração voluntária 

máxima entre jovens e idosos. A ativação muscular não apresentou diferença entre os grupos 

da amostra, mas, a coativação foi maior (5% p < 0,001) em idosos para ambos os grupos 

musculares. Outro estudo avaliou a ativação agonista e coativação antagonista durante o 

movimento de flexão plantar e comparou entre jovens e idosos do sexo masculino. Os autores 

não encontraram diferença significativa na coativação antagonista entre jovens 13,5% (SD 

5.9) e idosos 9,6% (SD 5.0) mas sim, uma redução na ativação agonista no músculo 

gastrocnêmio cabeça longa representada pela redução no pico torque de 40% nos idosos 

(MORSE et al., 2005). Häkkinen et al. (1998b) avaliaram o efeito de um programa de 
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treinamento de força pesado com duração de 6 meses em adultos de meia idade e idosos de 

ambos os sexos. Com relação à atividade eletromiográfica isométrica houve grande aumento 

da ativação agonista dos músculos vasto lateral e medial em ambos os grupos (p < 0,05 – 

0,001) e uma redução significativa na coativação antagonista nos idosos durante o início do 

treinamento (homens – de 24 ± 6 para 21 ± 6%, p < 0,05; mulheres – de 31±9 para 24±4%, p 

< 0,05) com o decorrer do treino os dados apresentaram semelhanças aos do grupo adulto que 

se mantiveram inalterados. Acredita-se que níveis elevados de coativação antagonista pode 

aumentar a estabilidade articular (HORTOBAGYI et al., 2000) gerando maior rigidez para 

amenizar qualquer perturbação articular (MILNER, 2002). Níveis elevados aumentados na 

coativação antagonista também foram considerados uma estratégia de compensação para 

instabilidade de movimento que ocorre com o avançar da idade (SEIDLER-DOBRIN e 

STELMACH, 1998). O aumento na coativação pode ser atribuído à diminuição da 

dependência de uma resposta aferente para o controle motor, compensando a redução da 

sensação periférica advinda do processo de envelhecimento (COLE et al., 1999). Além disso, 

outra explicação está atrelada à adoção de uma estratégia de limitação tanto da produção de 

força máxima quanto da taxa de desenvolvimento de força durante a realização de tarefas 

motoras de menor magnitude (SEIDLER-DOBRIN e STELMACH, 1998). 

Ainda assim, a perda da força muscular durante o envelhecimento também pode ser 

justificada pelo déficit na ativação da musculatura esquelética pelo sistema nervoso central 

(ROSS et al., 1997). Ativação voluntária dos músculos requer ativação de porções motoras do 

córtex cerebral que, por sua vez, ativa os motoneurônios na substância cinzenta ventral da 

medula espinhal (STEVENS et al., 2001). O comprometimento da ativação central pode ser 

aumentado devido a doenças, como por exemplo, a osteoartrite ou fadiga. Stackhouse et al. 

(2001) examinaram a capacidade de ativação do quadríceps femoral em jovens e idosos em 

condições de fadiga e não fadiga para determinar o efeito da falha de ativação central na 

relação avanço da idade e perda de força muscular. A ativação central do quadríceps femoral 

foi reduzida nos idosos em ambas as condições a qual pode estar atribuído à falha dessa 

função. No estado de não fadiga houve pequena diferença no CAR (ativação central ratio) 

entre jovens e idosos (0,98 e 0,94 respectivamente). Em contraste, no estado de fadiga houve 

maior diferença entre os grupos (jovens - 0,90 e idosos - 0,74) apesar de ter sido a mesma 

quantidade relativa de fadiga nos dois grupos (jovem - 49,8% ± 2,6% e idoso - 51,1% ± 

2,8%). Stevens et al. (2001) compararam falhas na ativação central muscular e fadiga entre 

adultos jovens e mais velhos. Os autores identificaram que os idosos são mais fracos (574,4 ± 
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156N) do que os jovens (900,9 ± 295N) e apresentam maior déficit significativo na ativação 

central do quadríceps femoral. 

Então, o processo de envelhecimento musculoesquelético apresenta 

comprometimento neural, como por exemplo, redução do número de MNs alfa e UMs, 

aumento da coativação antagonista e diminuição da agonista as quais contribuem para a perda 

de força muscular. Contudo, mudanças neurais são acompanhadas de alterações morfológicas 

musculares em indivíduos mais velhos. 

 

2.1.2.2 Redução da Massa Muscular 

Alterações na morfologia muscular no envelhecimento são responsáveis pela perda 

da massa muscular acarretando comprometimento na realização das atividades cotidianas. 

Mudanças Morfológicas 

Apesar da sarcopenia ser prevalente em idosos, análises dos aspectos morfológicos, 

como a área de seção transversa muscular, indicam que a perda de massa muscular tem início 

na idade adulta. Segundo Lexell (1993), mediante avaliação do músculo vasto lateral em 44 

cadáveres masculinos na faixa etária entre 15 a 83 anos, a redução começa aos 25 anos de 

idade, e aproximadamente 10% da área muscular é perdida aos 50 anos. Em seguida, essa 

redução acelera e 30 anos depois quase metade da área muscular é desperdiçada. Isso é 

consistente com dados de estudos envolvendo a investigação dos níveis de força muscular em 

homens e mulheres de faixas etárias distintas (LEXELL et al., 1988; POULIN et al., 1992). 

Com relação ao sexo, o estudo de Gallagher et al. (1997) é um dos poucos que 

procurou comparar a massa muscular esquelética entre sexo, idade e etnia. Foram avaliados o 

total 284 homens e mulheres de 20 a 90 anos, de etnias causasiana e africano-americana. Em 

ambas as etnias os homens apresentaram maior massa muscular nas pernas do que as 

mulheres, independente da idade (p = 0,0001). A relação entre sexo e faixa etária apresentou 

correlação significativa para ambas as etnias (caucasianos, p = 0,09; africano-americanos, p = 

0,15), demonstrando maior magnitude na redução da massa muscular da perna com o avançar 

da idade em homens comparados com mulheres. Delmonico et al. (2009) realizaram um 

estudo observacional longitudinal em 3075 idosos pacientes de ambulatórios de ambos os 

sexos na faixa etária de 70 a 79 anos. Os autores identificaram uma diminuição significativa 

de 4,9% na área muscular da coxa em homens idosos, além de um decréscimo de 3,2% nessa 

mesma área em idosas. Foi observado também um declínio significativo na força de 16,1 % 
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nos homens idosos e uma atenuação significativa de 13,4 % nas idosas após 5 anos de 

investigação.  

A redução da massa muscular representada pela menor área de seção transversa 

fisiológica parece apresentar correlação com a capacidade de geração de força muscular, a 

qual apresenta variação entre os grupos musculares devido às diferenças no arranjo 

arquitetônico (MORSE et al., 2005). A área de seção transversa muscular é classificada em: 

fisiológica (ASTF) referente à soma total de todas as secções transversas de uma fibra 

muscular ou anatômica (ASTA) que consiste na seção transversa em ângulo reto com o eixo 

longitudinal dos músculos. Existem mudanças na arquitetura muscular que influenciam o 

volume muscular, como por exemplo, o ângulo de penação muscular, isto é, o ângulo entre a 

direção das fibras musculares e a linha de produção de força de um músculo (BAPTISTA e 

VAZ, 2009). Narici et al. (2003) compararam o ângulo de penação e o comprimento do 

fascículo do músculo gastrocnêmio medial entre jovens (27-42 anos) e idosos (70-81 anos) 

através da ultrassonografia. O grupo idoso apresentou menores resultados do que os adultos, 

10,2% (p < 0,01) no comprimento do fascículo e 13,2% (p < 0,01) no ângulo de penação. No 

trabalho de Morse et al. (2005) o ângulo de penação no vasto lateral foi significativamente 

maior nos jovens do que nos idosos. Houve também diferença significativa no ângulo de 

penação no músculo gastrocnêmio cabeça lateral entre jovens e idosos, identificando uma 

redução de 12% nos idosos.  

Porém, apesar da perda muscular ser maior em homens, é importante ressaltar a 

importância da sarcopenia em mulheres idosas, uma vez que possuem maior expectativa de 

vida e alta prevalência de limitações funcionais (SILVA et al., 2006). Um estudo analisou a 

influência de alguns fatores sob a incapacidade funcional de idosos no Brasil. Com relação à 

diferença de sexo, as mulheres demonstraram uma tendência a reportar maiores dificuldades 

funcionais do que os homens, fato que também ocorre em outros países (em 2003, no Brasil, 

as taxas de prevalência de dificuldade para caminhar 100m foram de 17,6%, para os homens 

idosos, e de 26,6%, para as mulheres) (PARAHYBA e SIMÕES, 2006). Em mulheres 

brasileiras a incapacidade funcional ocorre de acordo com o tipo de limitação. Baumgartner 

(2000) realizou um estudo longitudinal sobre nutrição e saúde em 400 idosos de ambos os 

sexos e descreveu prevalência de sarcopenia em mulheres idosas com maior prejuízo 

funcional. 

Outro fator que apresenta associação com a perda de massa muscular está atrelado ao 

menor comprimento da fibra muscular. Estudos em cadáveres compararam o tamanho de 

fibras musculares do tipo I e II e; área de seção transversa entre jovens e idosos nos músculos 
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quadríceps femoral e vasto lateral. Foram identificadas reduções significativas no tamanho 

das fibras tipo II nos idosos e áreas de seção transversa em ambos os grupos musculares. 

Acredita-se que as fibras do tipo I parecem não sofrer alterações significativas com o avançar 

da idade (LEXELL et al., 1988 e 1991). Niwil et al. (2013) investigaram se as diferenças entre 

áreas de seção transversa do músculo quadríceps entre jovens e idosos são atribuídas a 

diferenças no tamanho da fibra muscular. A área de seção transversa foi substancialmente 

menor em homens mais velhos do que em jovens (68 ± 2 vs 80 ± 2 cm
2
, respectivamente p < 

0,001). O tamanho da fibra muscular do tipo II foi também significativamente menor nos 

idosos do que nos jovens (29% p < 0,001), com tendência à redução de tamanho nas fibras 

musculares do tipo I (p = 0,052). Desse modo, as diferenças encontradas nos tamanhos das 

fibras musculares entre jovens e idosos justificam a menor área de seção transversa muscular 

no músculo quadríceps encontrada em idosos. 

 Quando se trata das fibras do tipo II em indivíduos com idade avançada é importante 

ressaltar a redução do número de células satélite presentes nessas fibras. A capacidade de 

regeneração muscular se dá mediante ação das células satélite, tornando-se precursoras das 

fibras musculares, exercendo controle do número de mionúcleos (KADI et al., 2004). Desse 

modo, o domínio mionuclear, que consiste na razão entre o número de mionúcleos e a área de 

fibra muscular, pode apresentar comprometimento devido à redução desse grupo de células 

específicas. O estudo de Verdijk et al. (2009) foi o primeiro a mostrar a atrofia das fibras do 

tipo II no envelhecimento associada a um declínio de células satélite específicas para esse tipo 

de fibra. Foram analisadas biópsias musculares do músculo vasto lateral de idosos e jovens. 

Os autores encontraram resultados significativos, nas fibras do tipo II, área de seção 

transversa menor e redução do número de células satélites nessas fibras em idosos (idosos 

0,044 ± 0,003; jovens 0,080 ± 0,007, p = 0,01). Além disso, ainda nesse tipo de fibra, o 

número de células satélite relativo ao total de número de mionúcleos e por área fibrilar foi 

significativamente menor nos idosos. Com relação às fibras tipo I não houve diferença 

significativa com relação ao número de células satélites entre os grupos. Kadi et al. (2004) 

avaliaram biópsias musculares do músculo tibial anterior de jovens e idosos de ambos os 

sexos identificando uma redução do número de células satélites em idosos. No entanto, foi 

identificado maior número de mionúcleos por fibra muscular em idosos, o que pode explicar a 

resposta hipertrófica encontrada no idoso, quando estimulada, embora seja menor quando 

comparada ao de um indivíduo mais jovem. Apesar do menor número de células satélite 

encontrado no idoso levando ao comprometimento da capacidade de regeneração muscular 
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esse fator não deve ser considerado unicamente responsável pelo comprometimento da 

habilidade de regeneração (KADI et al., 2004; VERDIJK et al., 2009).  

Ademais, a redução do número de fibras musculares pode também ser um fator 

contribuinte para a perda de força. Lexell et al. (1988) analisaram cortes transversais do 

músculo vasto lateral de cadáveres jovens e idosos (15 a 83 anos) e identificaram que idosos a 

partir da oitava década de vida apresentaram menor número de fibras do tipo I e II (50%) do 

que aqueles com 20 anos. Estes resultados não corroboraram com outros estudos realizados 

mediante utilização de biópsia muscular (LARSSON et al., 1978; 1979), no que diz respeito à 

redução do número de fibras do tipo I e II de maneira semelhante. Trabalhos posteriores de 

Lexell e Downham (1992) e Lexell (1993) mostraram que a área de seção transversa do 

músculo vasto lateral pode ser determinada, principalmente, pelo número total de fibras e, em 

menor grau, pelo tamanho e número de fibras do tipo II. As fibras do tipo I (aeróbias, de 

contração lenta) parecem ser resistentes à atrofia associada ao envelhecimento, pelo menos até 

os 70 anos, enquanto a área relativa das fibras tipo II (anaeróbias, de contração rápida) declina 

de 20 a 50% com o passar dos anos (LARSSON et al., 1978; LEXELL e DOWNHAM, 1992). 

Particularmente em relação à atrofia das fibras do tipo II, existem evidências histoquímicas de 

agrupamento, atrofia e aumento da coexpressão de cadeias pesadas de miosina, consistente 

com o processo neuropático crônico, caracterizado por denervação e reinervação progressiva 

(DOHERTY, 2003). 

Ainda referente à redução da massa muscular em idosos, também apresenta 

correlação, a perda do número de sarcômeros. Morse et al. (2005) avaliaram a área de seção 

transversa anatômica e fisiológica, volume muscular e força específica aferida durante 

contração voluntária máxima do músculo gastrocnêmio cabeça lateral em jovens e idosos. Foi 

encontrada maior perda na área de seção transversa fisiológica muscular do que na força 

específica em idosos, com uma diferença de volume de 17% entre os grupos. Os autores 

atribuem essa diferença no volume muscular à redução dos sarcômeros em paralelo e não em 

série, pois este último está associado a qualquer mudança significativa na força específica 

(WILLIAMS e GOLDSPINK, 1971). 

Outro fator associado à área de seção transversa é a qualidade muscular (QM) que 

consiste na força realizada por unidade de massa muscular, representada pela razão entre 

contração voluntária máxima e área de seção transversa anatômica (CVM/ASTA). Lynch et 

al. (1999) avaliaram 703 indivíduos de ambos os sexos na faixa etária entre 19 a 93 anos para 

determinar as diferenças entre qualidade muscular (QM) e massa muscular de braços e pernas. 

Foram mensurados também os picos de torque (PT) para as contrações concêntricas (Con) e 
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excêntricas (Exc). Os resultados demonstraram que a QM foi significativamente maior no 

braço (∼30%) do que na perna ao longo da idade em ambos os sexos (p < 0,01). O valor de 

QM para ambos os membros diminuíram com o avanço da idade nos homens, enquanto na 

perna diminuiu 20% mais do que no braço com o aumento da idade em mulheres (p ≤ 0,01 e  

p < 0,05 para PT Con e Ecc, respectivamente). Além disso, a diminuição do valor de QM para 

o braço foi mais acentuada nos homens do que nas mulheres, em ambas as contrações Con ou 

Ecc (ambos p < 0,05), ao longo das idades. Homens e mulheres exibiram um declínio da QM 

da perna relacionado com a idade, conforme determinado por PT Con (∼40%) e Exc (∼25%; 

ambos p < 0,001). Assim, segundo os autores, a QM é afetada pela idade e sexo, mas a 

magnitude desse efeito depende do grupo muscular estudado e do tipo de ação muscular (Con 

vs. Exc) usado para avaliar a força.  

Portanto, a redução da massa muscular, representada por menor: comprimento da 

fibra muscular, número de células satélites, sarcômeros e o comprometimento da qualidade 

muscular, estão associados à perda da força no indivíduo mais velho. A prática do 

treinamento de força tem sido reconhecida na literatura com uma alternativa de amenização 

dos efeitos do envelhecimento no desempenho muscular. No entanto, a prescrição de um 

programa de treinamento de força para indivíduos mais velhos exige maior entendimento a 

respeito dos mecanismos de adaptação neuromuscular quando submetidos a esta modalidade 

de exercício físico para garantir ganhos de força muscular significativos. 

 

2.2 TREINAMENTO DE FORÇA PARA IDOSOS 

 

2.2.1 DEFINIÇÃO 

Exercícios de força, também conhecidos como exercícios resistidos, exercícios 

contra resistência ou musculação, compreendem a execução de contrações musculares contra 

alguma forma de resistência, como por exemplo, pesos livres e equipamentos específicos 

(CÂMARA et al., 2008). A prescrição dessa modalidade de exercício físico, conhecida como 

treinamento de força, exige planejamento sistematizado das variáveis envolvidas para que 

possam ser controladas visando atingir um determinado objetivo, que dependerá do tipo de 

força a ser trabalhada (RHEA et al., 2003).  

Pode-se dizer que a força apresenta duas formas: Dinâmica, desencadeada pela 

execução do movimento e; Estática, na qual não envolve movimento. A força dinâmica é 

subdividida em: concêntrica e excêntrica. Considerando a força dinâmica concêntrica como 
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consequência perfil mecânico de contração que uma atividade pode exigir, ela subdivide-se 

em: força pura ou máxima, força explosiva ou potência e resistência da força ou endurance de 

força ou ainda resistência muscular localizada (WEINECK, 2003).  

Pode-se dizer que o treinamento de força é uma prática de exercício físico procurada 

pela população idosa devido a uma série de benefícios promovidos por ele. Autores apontam 

melhorias na função e estrutura muscular, articular e óssea (FRONTERA et al., 2003; 

VALKEINEN et al., 2004), na execução das atividades cotidianas e qualidade de vida 

(MARIANO et al., 2013); aumento da força, massa muscular (HÄKKINEN et al., 1998 a e b) 

e independência funcional (SEYNNES et al., 2007). 

Contudo, os efeitos positivos do treinamento de força dependem da manipulação das 

variáveis que norteiam esta prática, tais como, intensidade, volume e frequência de 

treinamento. Os fatores citados são derivados da combinação do número de séries, repetições, 

sobrecarga, sequência de exercícios, intervalos entre séries e exercícios, velocidade e ângulo 

de execução dos movimentos realizados (SILVA e FARINATTI, 2007). Porém, a literatura 

não apresenta clareza com relação à combinação adequada entre essas variáveis de modo a 

otimizar a relação dose-resposta. Gomes e Pereira (2002) demonstraram que diferentes 

combinações podem ser eficientes para atingir esses objetivos. Desse modo, assim como para 

os adultos, a prescrição do treinamento de força para idosos, parece carecer de estudos 

envolvendo a manipulação de suas variáveis visando ganhos significativos de força máxima.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2010) e o Colégio Americano de 

Medicina do Esporte (CHODZKO-ZAJKO et al., 2009), pessoas idosas devem praticar 

diariamente exercícios aeróbicos e de força muscular com o objetivo de melhorar a saúde e 

capacidade funcional. No entanto, nenhuma faz menção às especificidades que medeiam o 

treinamento de força para esse público. Não há um consenso na literatura a respeito da 

intensidade de treino adequada para acarretar incremento de força máxima muscular 

significativa visando contribuir para promoção da saúde em idosos. A ideia de submeter 

indivíduos mais velhos a um programa de treinamento de força com intensidades elevadas não 

é recente, alguns trabalhos já foram citados anteriormente, como por exemplo, os estudos de 

Häkkinen et al. (1998 a e b; 2000) e outros serão apresentados mais adiante. Em estudo 

clássico Fiatarone et al. (1994) submeteram 100 indivíduos institucionalizados (90 ± 1 anos) a 

8 semanas de treinamento de força com alta intensidade. Após o término da intervenção foram 

identificados aumentos na força muscular (113%) e área de seção transversa (2,7%). 

No entanto, investigações envolvendo intensidades mais baixas forma realizadas em 

idosos. Moritani e de Vries (1980) submeteram idosos ao treinamento de força com duração 
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de 8 semanas com intensidade moderada (66% de 1 RM), demonstrando aumento de força de 

23% nos flexores do cotovelo. Os estudos desenvolvidos por Watanabe e colaboradores têm 

investigado o efeito da intensidade baixa do treinamento de força em idosos. Os autores 

submeteram idosos de ambos os sexos (59-76 anos) a um treinamento de força durante 12 

semanas. A amostra foi dividida em 2 grupos: um grupo realizou lentamente os exercícios 

com carga a 50% de 1 RM e o outro grupo executou os exercícios em velocidade normal e 

mesma intensidade do outro grupo. Ambos os grupos apresentaram aumento da força nos 

flexores e extensores da coxa (p < 0,001) (WATANABE et al., 2013). No estudo com 

desenho semelhante, com intensidade de 30% de 1 RM, Watanabe et al. (2014) encontrou no 

grupo com execução lenta dos exercícios aumento significativo da área de seção transversa do 

quadríceps (5%, p< 0,001) e força de extensão do joelho (p < 0,05) e no grupo de exercícios 

com execução normal houve aumento apenas da força muscular (p < 0,05). 

Contudo, ao analisarmos os resultados dos trabalhos citados, não é definida a 

intensidade de treino apropriada para gerar aumento de força muscular significativo em 

idosos, devido à ausência de comparações entre as variações de intensidade de treino em 

amostras semelhantes. Desse modo, se faz necessário a análise de estudos comparativos entre 

alta e baixa intensidade em grupos de idosos semelhantes, a fim de minimizar diferenças nos 

resultados encontrados. Silva e Farinatti (2007) em estudo de revisão a respeito da influência 

das variáveis de treinamento de força sobre a força muscular em idosos, encontraram 6 

estudos comparativos entre alta e baixa intensidade. Os ganhos médios obtidos pelos 

indivíduos que treinaram com alta intensidade (80%) mantiveram-se em torno de 55,6%, 

enquanto que os que treinaram com baixa intensidade ficaram por volta de 39,9%. Vechin et 

al. (2015) compararam os ganhos de força e massa muscular no quadríceps femoral em idosos 

de ambos os sexos (64,04 ± 3,81 anos) submetidos ao treinamento de força com alta (70-80%) 

e baixa (20-30%) intensidade durante 12 semanas. Os autores identificaram que ambas as 

intensidades promoveram incremento de força (alta intensidade ~ 54%, p < 0,001; baixa 

intensidade ~ 17%, p = 0,067) e massa muscular (alta intensidade 7,9%, p < 0,001; baixa 

intensidade 6,6%; p < 0,001). No entanto, de acordo com os resultados encontrados o 

treinamento com alta intensidade parece acometer maiores ganhos de força e massa muscular. 

Desse modo, há evidências de que cargas de alta intensidade proporcionam incremento 

significativamente maior nos ganhos de força em idosos, em comparação com cargas 

menores. Tal fenômeno pode ser justificado devido às alterações ocorridas durante as fases 

iniciais do treinamento, nas quais o desenvolvimento neural tende a ser o principal meio para 

melhorar a capacidade de mobilizar cargas, pois um nível maior de força pode ser criado 
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aumentando a frequência e o recrutamento de unidades motoras dos grupos musculares 

envolvidos no movimento (BLOOMER e IVES, 2000). Baseado nisso, o recrutamento das 

unidades motoras mediante alta intensidade do trabalho neural pode habilitar previamente 

fibras musculares subutilizadas para serem treinadas (KRAEMER et al., 1996).  

Embora a literatura reconheça a relevância do treinamento de força com alta 

intensidade para idosos, ainda assim, alguns profissionais da saúde recomendam os exercícios 

de força com baixa intensidade sob a alegação de garantir maior segurança a esses indivíduos. 

Um exemplo desse posicionamento foi a recomendação da Sociedade Brasileira de Medicina 

do Esporte e da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ao indicarem que os 

exercícios de força e endurance devem ser realizados a 60% de 1 RM (NOBREGA et al., 

1999). O estudo de Hurley et al. (1995) é um trabalho esclarecedor com relação a esse tema. 

Os autores submeteram 35 homens sedentários na faixa etária entre 50-69 anos a 16 semanas 

de treinamento de força, visando observar as relações entre ganhos de força máxima e volume 

muscular com o nível de rompimento das células e desconforto. O programa de treinamento 

resultou em um aumento médio de 43% na força e de 7% na área de seção transversa na 

região medial da coxa. Foram avaliados também os níveis de creatino-cinase sérica (CK), os 

quais no início do treinamento eram cerca de duas vezes maiores e após o termino os picos 

apresentaram magnitudes significativamente inferiores ao início do programa para cargas 

absolutas e relativas similares. A presença da dor, relatada ocasionalmente no início do 

programa, tornou-se praticamente inexistente após 16 semanas. Segundo os autores, 

indivíduos de meia idade e idosos podem participar com segurança de programas de 

treinamento de força intensos o suficiente para acarretarem aumentos substanciais da força e 

volume musculares, sem a ocorrência de dores musculares ou lesões importantes no 

sarcolema. Ainda com relação à segurança desses exercícios, existe a recomendação de 

segurança reconhecida pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte e por outros autores 

que consiste no aumento progressivo da sobrecarga de treino para os exercícios de força 

(CÂMARA et al., 2008; NELSON et al., 2007). Especulações a respeito dos exercícios de 

força com alta intensidade ainda existem, como por exemplo, maior desconforto e risco de 

lesões musculares. Além disso, grande parte dos profissionais de educação física que 

trabalham em academia parece desconhecer a prescrição de exercícios de força envolvendo 

alta intensidade para idosos. O estudo de Ceschini et al. (2018) avaliou 160 profissionais de 

educação física atuantes em academias de ginástica em São Paulo e identificou o 

desconhecimento dos critérios que compõem a recomendação do exercício aeróbico (9,3%) e 
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resistido (12,6%) para idosos, de acordo com as diretrizes do Colégio Americano de Medicina 

do Esporte. 

Além disso, o aumento progressivo da intensidade de treinamento obedece aos 

Princípios do Treinamento Esportivo, considerados referências científicas essenciais para 

prescrição de treino, visando melhora do condicionamento físico. De acordo com o presente 

estudo, os princípios aplicados ao treinamento de força são: Princípio da Adaptação, 

Sobrecarga e da Treinabilidade.  

O primeiro princípio faz referência à Teoria da Adaptação Geral de Selye, conhecido 

como Princípio da Adaptação. Segundo essa teoria, o processo de adaptação exige a aplicação 

de um estímulo suficiente para gerar reações adaptativas (SEYLE, 1946). A intensidade do 

estímulo deve-se encontrar dentro de uma faixa ideal, caso contrário, um estímulo muito fraco 

seria insuficiente para promover a adaptação. Espinosa et al. (2015) defendem a ideia de que a 

intensidade do treinamento de força para idosos deve ser otimizada de modo a favorecer o 

ganho de força significativo baseado na Síndrome de Adaptação de Selye. Baseado nesse 

princípio, levando em consideração os efeitos deletérios do processo de envelhecimento, a 

aplicação de um maior estímulo pode ser considerada ideal para produzir reações adaptativas 

significativas. 

Com relação ao Princípio da Sobrecarga, é caracterizado pelo fenômeno da 

supercompensação, também conhecido como assimilação compensatória, no qual envolvem o 

restabelecimento do organismo das demandas energéticas perdidas com o treinamento 

realizado a uma determinada intensidade de treino e preparação para suporte de sobrecarga 

maior do que a anterior (HEGEDEUS, 1969). Desse modo, o aumento da sobrecarga de treino 

ocorre progressivamente de modo a estimular a treinabilidade do indivíduo. No entanto, caso 

não ocorra incremento progressivo de sobrecarga o organismo pode regredir sua capacidade 

física. Esse princípio justifica o aumento progressivo da intensidade do treinamento de força.  

Por último, o Princípio da Treinabilidade refere-se à dificuldade de melhora do 

condicionamento físico em indivíduos treinados. De acordo com esse princípio, quanto mais 

treinado for o indivíduo mais difícil e demorado será a promoção de uma melhora no seu 

desenvolvimento atlético (TUBINO e MOREIRA, 2003). Alguns estudos consideram que o 

idoso é menos treinável que o sujeito mais jovem no que se refere à capacidade funcional 

(FERREIRA et al., 2008; SEEMAN et al., 2016) e desempenho físico (CARTER et al., 2002; 

GILBERT et al., 2014), devido ao processo de envelhecimento. Entre os principais 

comprometimentos que podem influenciar a treinabilidade no idoso estão a lentidão para a 

aprendizagem de uma nova habilidade (CARVALHO e SOARES, 2004), redução de estímulo 
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da capacidade adaptativa dos tecidos e sistemas (GURGEL et al., 2010), mudanças 

morfológicas musculares, como por exemplo, atrofia nas fibras tipo II e diminuição da seção 

transversa muscular (KUMAR et al., 2009), além de redução das respostas hormonais ao 

exercício (KRAEMER et al., 1999). Considerando esse princípio, sugere-se que a prescrição 

do treino de força de curta duração deva diferir entre jovens e idosos. 

Logo, a prescrição do treinamento de força para idosos, baseada nos Princípios do 

Treinamento Esportivo, poderá acometer respostas neuromusculares de modo a contribuir 

para incrementos de força muscular significativos. Desse modo, se faz necessário maior 

entendimento dos mecanismos que envolvem as adaptações neuromusculares em idosos 

quando submetidos ao treinamento de força de curta duração. 

 

2.2.2 MECANISMOS ENVOLVIDOS NO TREINAMENTO DE FORÇA DE CURTO PRAZO: 

ADAPTAÇÕES NEUROMUSCULARES  

 

O treinamento de força é uma modalidade de exercício físico muito procurada por 

aqueles que visam incrementos de força máxima. É caracterizado pela execução repetida de 

movimentos com intensidades maiores do que aquelas encontradas nas atividades cotidianas. 

Durante a execução dos exercícios, as unidades motoras (UMs) são acionadas pelo sistema 

nervoso, procurando responder aos estímulos de movimento, exigindo assim, a integração 

entre o sistema nervoso e musculoesquelético (AAGAARD, 2003). 

Nas fases iniciais de um programa de treinamento de força, que compreende as 

primeiras 8 a 12 semanas, ocorre o fenômeno da Adaptação Neuromuscular ou Neural, 

relacionada à aprendizagem do gesto motor (CARROL et al., 2001). Nesse período, a 

adaptação musculoesquelética ao treinamento promove ganhos de força muscular atribuídos, 

predominantemente aos fatores neurais, mais especificamente, às adaptações supraespinhal e 

espinhal, devido ao aumento no recrutamento das UMs, elevada excitabilidade dos 

motoneurônios e redução da inibição pré-sináptica (AAGAARD et al., 2003). Após o período 

de adaptação neural, há gradativamente a prevalência da hipertrofia muscular (HÄKKINENN 

et al., 1998a e b).  

Contudo, o tempo de duração do período de adaptação neuromuscular pode estender-

se dependendo de alguns fatores, como por exemplo, o nível de condicionamento e faixa 

etária. O estudo de revisão de Deschenes e Kraemer (2002) sugere que indivíduos sedentários 

apresentam ganhos de força associados à adaptação neural durante um período de até 18-21 

semanas de treinamento (figura 2). Estudos realizados com idosos submetidos ao treinamento 
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de força encontraram aumento de força muscular também em períodos prolongados de 

adaptação neuromuscular atingindo de 16 até 24 semanas (WALLESTEIN et al., 2012; 

HÄKKINEN et al., 2000). 

 

 

Com relação aos indivíduos mais velhos, investigações a respeito da capacidade de 

adaptação neuromuscular ao treinamento de força não são recentes. Aumentos na força 

muscular superiores àqueles encontrados na área de seção transversa apontam predominância 

da participação dos componentes neurais (mudanças no recrutamento e disparo das UMs, 

decorrentes do aprendizado motor adquirido durante o treinamento) sob os hipertróficos 

(HÄKKINEN et al., 2000; SILVA e FARINATTI, 2007). O estudo clássico de Frontera et al. 

(1988) analisaram os efeitos de um programa de alta intensidade (80% de 1 RM) em idosos 

durante 12 semanas. Foram identificados aumentos na força de 107% e 226% para os 

movimentos de extensão e flexão dos joelhos respectivamente. Além disso, encontraram 

também incremento na área de seção transversa da coxa de 11%. Harridge et al. (1999) 

submeteram indivíduos idosos com idade entre 85 e 97 anos a um programa de treinamento de 

força no músculo quadríceps femoral durante 12 semanas. Ao final do treinamento, a 

produção de força muscular aumentou 134%, enquanto a área de seção transversa desse 

mesmo grupo muscular aumentou de 15% a l7%. Wallerstein et al. (2012) investigaram as 

adaptações neuromusculares em 14 idosos (63,6 ± 4,0 anos) submetidos ao treinamento de 

força de alta intensidade (70-90%) com a duração de 16 semanas. A intensidade foi 

aumentada progressivamente, isto é, 5% semanalmente. Foram encontrados aumentos na 

Figura 2 - Componentes Neural e Hipertrófico no Ganho de Força (DESCHENNES e KRAEMER, 2002) 
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força muscular mensurados por teste de 1 RM nos exercícios leg press (42,7%) e supino 

(31%) e área de seção transversa no quadríceps femoral (6,5%).  

Uma vez reconhecido que os idosos apresentam capacidade de gerar resposta 

adaptativa neuromuscular ao praticar exercícios de força, cabe buscar maiores 

esclarecimentos a respeito de seus mecanismos neurais que justifiquem os incrementos de 

força muscular encontrados. Análises da atividade elétrica muscular (EMG) em idosos 

submetidos a esse tipo de treinamento podem ajudar a compreender o comportamento 

mecânico muscular durante contração máxima (1 RM). Os estudos de Häkkinen et al. (1998 a 

e b) compararam os efeitos do treinamento de força de curta duração entre jovens e idosos, 

encontrando aumentos na força muscular, mediante incremento de atividade eletromiográfica 

agonista e diminuição da coativação antagonista. Häkkinen et al. (2000) compararam entre 

adultos de meia-idade e idosos, de ambos os sexos, os efeitos de 24 semanas de treinamento 

de força com alta intensidade combinado a exercícios de potência muscular, seguidos de 3 

semanas de destreino e 21 semanas de retreino, totalizando 48 semanas de intervenção.  As 8 

primeiras semanas a intensidade de treino foi de 50-70% de 1 RM, na 12ª semana houve 

aumento para 60-70% e na 16ª semana ocorreu novo aumento para 70-80%. Com relação à 

força muscular, os valores se mantiveram inalterados até a 4ª semana para ambos os grupos. A 

partir da 24ª semana foi registrado aumento da força nos adultos (27%, p < 0,001) e idosos 

(29%, p < 0,001). Não houve mudança durante o período de destreino. Durante o retreino 

houve aumento de 5% na 48ª semana nos adultos (p < 0,01) e na 41ª semana 3% (p < 0,05) 

em idosos. A atividade eletromiográfica isométrica (IEMG) dos músculos vastos lateral e 

medial aumentou durante o treinamento em ambos os grupos (adultos – p < 0,05 e idosos-      

p < 0,01) e, durante o retreino nos adultos somente na coxa direita (p < 0,05) e nos idosos em 

ambas (p < 0,05). Já a coativação do bíceps femoral diminuiu durante as primeiras 8 semanas 

em adultos (de 29 ± 5% para 25 ± 3%) e, especialmente em idosos (de 41± 11% para 32 ± 

9%, p < 0,05). Segundo os autores, o treinamento de força induz aumentos na magnitude da 

IEMG atribuídos ao incremento do número de UMs ativadas e/ou de suas frequências de 

disparo tanto em jovens quanto idosos. Os resultados encontrados demonstraram que os 

aumentos na IEMG (30-40%) foram maiores do que o aumento da área de seção transversa 

muscular (adultos 7%, p < 0,05; idosos 7, p < 0,001) indicando a importância da adaptação 

neural para o desenvolvimento da força muscular.  

Embora os ganhos de força observado nas primeiras semanas de treinamento estejam 

atribuídos a fatores neurais, estes não podem ser considerados respostas adaptativas isoladas. 

A relativa hipertrofia muscular relatada por estudiosos também compõe o processo de 
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adaptação neuromuscular. Brown et al. (1990) investigaram a capacidade de adaptação do 

músculo bíceps braquial de indivíduos com idade entre 60 e 70 anos submetidos ao 

treinamento de força. O aumento encontrado na área média das fibras tipo II foi maior quando 

comparado ao das fibras do tipo I, aumentando desta forma a razão fibra tipo II/I. Martel et al. 

(2006) submeteram jovens (20-30 anos) e idosos (65-75 anos) de ambos os sexos a um 

treinamento de força pesado durante 9 semanas composto apenas por exercícios de extensão 

do joelho dominante. Foram analisadas biópsias musculares do músculo vasto lateral e 

aplicado o teste de repetição máxima (1RM) antes e após o treinamento de força. Foi 

encontrado aumento da área de seção transversa das fibras tipo IIa em homens e IIx em 

mulheres, além do aumento da força para ambos alcançando 27-39% (p < 0,01). Houve, em 

jovens, aumento da área de seção transversa das fibras tipo I, IIa e IIx em homens e tipo I e 

IIa em mulheres, além do aumento da força para ambos alcançando 27-39% (p < 0,01). Desse 

modo, o treinamento de força parece induzir relativa hipertrofia das fibras musculares 

esqueléticas em idosos podendo ser comparado ao observado em jovens (HIKIDA et al., 

1998), no entanto, essas adaptações podem levar mais tempo em idosos (MORITANI e DE 

VRIES, 1980). 

Portanto, as adaptações neuromusculares em idosos submetidos ao treinamento de 

força se manifestam mediante incremento de força e relativa hipertrofia muscular atribuídos à 

prevalência dos fenômenos neurais, tais como, melhoria da coordenação na aplicação da 

tensão, otimização do recrutamento das unidades motoras, inibição recíproca e propriocepção 

mais eficientes. 

 

2.3 CONCEITOS BÁSICOS DE TREINABILIDADE E MECANISMOS 

ENVOLVIDOS 

O processo de crescimento e desenvolvimento humano está atribuído às diversas 

reações fisiológicas, bioquímicas, metabólicas, biomecânicas entre outras, as quais 

desencadeiam alterações na capacidade física influenciando a treinabilidade do indivíduo. A 

hereditariedade influencia cerca de 60-70% a capacidade física além do meio externo, como 

por exemplo, o treinamento físico, atingindo os restantes 30% a 40% (WEINECK, 2003).   

Segundo a literatura, o treinamento físico consiste em um processo de 

aperfeiçoamento físico, realizado de forma organizada e sistemática, considerando seus 

aspectos morfológicos e funcionais, agindo diretamente na capacidade de execução de tarefas 

motoras, sejam elas esportivas ou não (BARBANTI et al., 2004). Desse modo, o processo de 
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treinamento se resume a uma relação entre “dose” e “resposta” (LAMBERT e BORRESEN, 

2010). A resposta pode estar associada à mudança de desempenho ou de alguma variável 

fisiológica, decorrente de uma determinada dose de treino, conceituada como estresse 

fisiológico imposto ao corpo do atleta por uma determinada carga de treinamento (ROSCHEL 

et al., 2011). Por essa razão, a treinabilidade representa a relação dose-resposta do 

treinamento físico, consistindo na capacidade de adaptação ao suporte de cargas sucessivas 

(WEINECK, 2003). O treinamento físico constante permite que o indivíduo se aproxime de 

seus limites pessoais de máximo desempenho, os quais são influenciados por aspectos 

genéticos. Além disso, a resposta fisiológica a uma mesma carga de treino pode variar entre 

indivíduos que apresentem condições físicas semelhantes. Baseado nisso, o Princípio da 

Treinabilidade, é um dos princípios que norteiam o Treinamento Esportivo, o qual defende 

que quanto mais treinado estiver o indivíduo, mais difícil e demorado será a melhora do seu 

desempenho atlético (TUBINO e MOREIRA, 2003).  

Uma das características do avanço da idade é o comprometimento da treinabilidade 

representada pela diminuição da capacidade de adaptação, podendo afetar sua funcionalidade 

(SEEMAN et al., 2016). Diferenças identificadas no desempenho físico em idosos podem 

estar atreladas às alterações morfológicas, fisiológicas, hormonais, bioquímicas entre outras 

desencadeadas pelo processo de envelhecimento (CARTER et al., 2002). Tanaka e Seals 

(2003) procuraram determinar o efeito do envelhecimento humano na capacidade funcional 

fisiológica, as possíveis influências modulatórias do gênero e o status de exercício aeróbio 

habitual nesse processo estudando jovens adultos e atletas master. Inicialmente para 

determinar os efeitos do envelhecimento na capacidade funcional foram avaliadas as 

mudanças no desempenho do pico do exercício com a idade em atletas altamente treinados e 

competitivos. A capacidade funcional avaliada pelo desempenho em corrida e natação 

diminuiu apenas modestamente até os 60-70 anos, mas reduziu exponencialmente a partir de 

então. Uma redução progressiva no consumo máximo de O2 (VO2 máx) parece ser o 

principal mecanismo fisiológico associado ao declínio no desempenho da corrida de 

resistência com o avanço da idade, juntamente com uma redução na velocidade de exercício 

no limiar de lactato. Assim, os autores concluíram que a capacidade de manter os níveis 

habituais de atividade física com o avançar da idade parece ser um determinante crítico das 

alterações na capacidade fisiológica funcional em parte via modulação da capacidade aeróbica 

máxima.  

A adoção de medidas de desempenho físico padronizadas em modelos animais de 

envelhecimento pode ajudar a definir semelhanças entre espécies nos mecanismos de declínio 
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de desempenho relacionado à idade, incapacidade e longevidade. Carter et al. (2002) 

analisaram a validade aparente, em ratos idosos, as seguintes medidas de desempenho: 

velocidade de nado e marcha, e procedimentos em planos inclinados. Foram avaliados durante 

6 meses, 36 ratos machos na faixa etária de 24 a 30 meses de idade. O desempenho diminuiu 

progressivamente com o aumento da idade. Segundo os autores, os altos índices de 

desempenho preveem a longevidade, a longo prazo, uma relação que também é encontrada em 

humanos. 

Embora o comprometimento da treinabilidade no idoso seja apontado e justificado na 

literatura, a relação entre nível de treinabilidade e capacidade física merece ser discutida. 

Desse modo, estudos envolvendo jovens e idosos submetidos a programas de treinamento 

físico compararam o desempenho desses indivíduos buscando identificar e entender os 

mecanismos envolvidos em ambas as populações. O desempenho da capacidade funcional 

entre mulheres jovens (23,2 ± 2,83 anos) e idosas brasileiras (62,45 ± 8,16 anos) foi 

comparado. Todos os componentes de capacidade funcional apresentaram valores maiores 

pelo grupo jovem com diferenças significativas em relação às idosas (p < 0,05). Resultados 

inferiores identificados nas idosas foram de 22,83% para flexibilidade; 48,90% para 

coordenação motora; 57,72% para agilidade, 11,51% para força de membro superior e; 

22,62% para resistência aeróbia geral (FERREIRA et al., 2008). Gilbert et al. (2014) 

investigaram os efeitos do envelhecimento e do exercício intermitente no desempenho, 

cinemática e comportamento da natação em peixes-zebra. As avaliações ocorreram em peixes 

jovens (29-30% de expectativa de média de vida), de meia-idade (36-48%) e idosos (60-71%) 

submetidos a exercícios até a exaustão em testes de resistência e velocidade na natação, com 

frequência semanal de uma vez durante 4 semanas. Foi identificado que tanto a resistência 

quanto a velocidade diminuíram com o avanço da idade. No entanto, a amplitude da cauda, 

que se assemelha ao comprimento da passada em humanos, aumentou com o treinamento em 

todas as idades. Os autores concluíram que os peixes-zebra exibem um declínio no 

desempenho físico de todo o organismo e treinabilidade com a idade. Estas descobertas se 

assemelham muito aos declínios relacionados com a senescência na capacidade física 

experimentada pelos modelos de envelhecimento humano e mamíferos.  

 No entanto, com relação à força muscular, alguns estudos investigaram seus ganhos 

em idosos submetidos ao treinamento de força de curta duração. Häkkinen et al. (1998a) 

compararam os efeitos de um programa de treinamento de força progressivo com duração de 

10 semanas entre jovens (29 ± 5 anos) e idosos (61 ± 4 anos). Foram encontrados aumentos 

para ambos os grupos: no pico de força isométrica máxima, atingindo 15,6% (p < .05) em 
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jovens e 16,5% (p < .01) em idosos; na atividade eletromiográfica isométrica máxima (iEMG) 

dos músculos vasto lateral e medial (p < .05) e; na área de seção transversa do quadríceps 

(jovens 12,2%; p < .01 e idoso 8,5%; p < .001), não havendo diferença significativa entre os 

grupos.  

No que se refere à morfologia muscular, foi identificado um aumento na distribuição 

de fibras subtipo IIab somente em jovens (p < .05) e uma diminuição nas fibras subtipo IIb 

para ambos os grupos (jovens p < .01 e idosos p < .05) apresentando diferença significativa 

entre os grupos, não sendo encontrada diferença no subtipo IIa (jovens p <.01 e idosos p < 

.01). Häkkinen et al. (2000) compararam entre adultos de meia-idade e idosos, de ambos os 

sexos, os efeitos de 24 semanas de treinamento de força com alta intensidade combinado a 

exercícios de potência muscular, seguidos de 3 semanas de destreino e 21 semanas de 

retreino, totalizando 48 semanas de intervenção. Nas 8 primeiras semanas a intensidade de 

treino foi de 50-70% de 1 RM, na 12ª semana houve aumento para 60-70% e na 16ª semana 

ocorreu novo aumento para 70-80%. Com relação à força muscular, os valores se mantiveram 

inalterados até a 4ª semana para ambos os grupos. A partir da 24ª semana foi registrado 

aumento da força nos adultos (27%, p < 0,001) e idosos (29%, p < 0,001). Não houve 

mudança durante o período de destreino. Durante o retreino houve aumento de 5% na 48ª 

semana nos adultos (p < 0,01) e na 41ª semana 3% (p < 0,05) em idosos. Martel et al. (2006) 

submeteram jovens (20-30 anos) e idosos (65-75 anos) de ambos os sexos a um treinamento 

de força pesado durante 9 semanas composto apenas por exercícios de extensão do joelho 

dominante. Foram analisadas biópsias musculares do músculo vasto lateral e aplicado o teste 

de repetição máxima (1RM) antes e após o treinamento de força. Foi encontrado aumento da 

força para ambos os grupos de ambos os sexos alcançando 27-39% (p < 0,01). No entanto, a 

faixa etária e o sexo influenciaram as respostas na distribuição das fibras e seus subtipos ao 

treinamento de força. Houve aumento da área de seção transversa, nos jovens homens, nas 

fibras tipoI, IIa e IIx, nas mulheres, fibras I e IIa e nos idosos, na fibra IIa e nas idosas, no tipo 

IIx.  

Estudos envolvendo a comparação de outros fatores ligados ao treinamento de força 

entre jovens e idosos foram realizados podendo também contribuir para o entendimento do 

mecanismo de treinabilidade das adaptações neuromusculares ao treinamento de força. 

Kraemer et al. (1999), avaliaram a resposta hormonal em homens jovens e idosos submetidos 

a um programa de treinamento de força pesado durante 10 semanas. A força de 1 RM no 

agachamento aumentou em ambos os grupos, não apresentando diferença significativa entre 

eles (~15%). A área de seção transversa calculada separadamente para os músculos 
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posteriores de coxa demonstrou maiores índices significativos no grupo jovem (jovem – 8,4 ± 

4,6%, p ≤ 0,05; idoso – 3,6 ± 3,3%, p ≤ 0,05). Com relação ao quadríceps não foi encontrada 

diferença significativa entre os grupos. A partir das 4 últimas semanas de treino, o grupo mais 

jovem demonstrou maiores concentrações de testosterona livre e total (p ≤ 0,05), IGF-1           

( p ≤ 0,05) e de IGFIPL3 (p ≤ 0,05) do que os indivíduos mais velhos. As concentrações de 

lactato aumentaram significativamente após treinamento para ambos os grupos (p ≤ 0,05). 

Segundo os autores, os homens mais velhos respondem com um perfil hormonal melhorado 

na fase inicial de um programa de treinamento de resistência, mas a resposta é diferente dos 

homens mais jovens. Kumar et al. (2009) compararam o efeito do exercício de resistência 

entre jovens e idosos através de um espectro de intensidade de exercício na síntese proteica 

miofibrilar e nas alterações na sinalização anaeróbia muscular. Os resultados sugeriram que 

homens mais velhos apresentam uma resistência anabólica de sinalização e à síntese de 

proteína miofibrilar ao exercício resistido quando comparado com jovens aos quais não 

apresentaram tais resistências.  

Por fim, no que se refere a ganhos de força muscular, parece que o envelhecimento 

não influencia significativamente, acarretando incremento de força quando idosos são 

submetidos ao treinamento específico de acordo com os autores citados. Porém, não está claro 

na literatura a discussão sobre algumas respostas ao treinamento de força apresentados por 

idosos que podem vir a comprometer a treinabilidade, como por exemplo, o aumento da 

distribuição da área de seção transversa fibrilar. Desse modo, a seguir serão apresentadas as 

características morfológicas e neurais do sistema musculoesquelético encontradas durante o 

processo de envelhecimento. 
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1  DESENHO DA PESQUISA 

 

Trata-se de um ensaio clínico, com delineamento cruzado (crossover) controlado, 

que aborda o treinamento, destreinamento e retreinamento de força progressivo com 

incremento de intensidades diferentes e as variáveis envolvidas em mulheres com mais de 60 

anos. 

 

3.2  POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O estudo proposto tem como população-alvo indivíduos com mais de 60 anos do 

sexo feminino e como população acessível, idosas frequentadoras da ginástica do programa 

Prev Quedas, no campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF) localizado na 

cidade de Niterói.  

O tamanho da amostra foi calculado de forma a alcançar um poder de 0,8 e nível de 

significância de 0,05 baseado em um estudo piloto com 5 (cinco) indivíduos em cada grupo, 

para as variáveis eletromiográficas: % RMS da média, pico e mediana da frequência.  

A amostra foi dividida em 2 (dois) grupos: grupo intervenção (GI) selecionado 

mediante abordagem direta àquelas frequentadoras somente da ginástica e; grupo controle 

formado (GC) por idosas pertencentes à comunidade local e não participantes do programa 

Prev Quedas ou de qualquer outro programa de exercício físico de acordo com os critérios de 

elegibilidade. O grupo intervenção foi subdividido: grupo semanal (GIS) no qual a 

intensidade de treino era aumentada semanalmente e corrigida a cada duas semanas e grupo 

mensal (GIM) onde a intensidade de treino era aumentada a cada mês. Devido à dificuldade 

no recrutamento da amostra que se disponibilizaria a participar do estudo, a técnica de seleção 

utilizada foi a Amostra Intencional com base em amostragem não probabilística 

(conveniência), atendendo aos critérios de elegibilidade (quadro 1).  

A formação dos grupos da pesquisa e suas respectivas perdas podem ser vistas na 

figura 3. O GIS apresentou apenas 1 (uma) idosa do GIS foi excluída pelo fato de ter 

apresentado mais de uma falta no treinamento sem que ocorressem as devidas reposições de 

acordo com os critérios de elegibilidade, no primeiro período do estudo. Durante o período de 

retreino houve 2 (duas) exclusões no GIS devido à problemas de doença na família e a outra 

por ter sofrido queda. Já no GIM foram excluídas 2 (duas) idosas por vontade de retornar às 
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atividades do programa Prev Quedas. Durante o período de destreino houve 1 (uma) exclusão 

por motivos de doença na família e 2 (duas) voluntárias não participaram desse período e o 

seguinte devido à falta de tempo hábil para conclusão do treinamento. 
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Figura 3 – Representação Esquemática da Amostra. GI – grupo intervenção, GIM– 

grupo intervenção mensal; GIS – grupo intervenção semanal, GC – grupo controle, TF – 

treinamento de força, DT – destreinamento e RT – retreinamento 
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3.3  LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo proposto foi elaborado pelo membro do Grupo de Pesquisa em 

Biomecânica da UFF (GPBIO) e realizado nas instalações do programa Prev Quedas na 

Universidade Federal Fluminense (UFF). O programa Prev Quedas: prevenindo as quedas 

hoje evitará que o próximo a cair seja você, consiste em um Programa de Extensão, registrado 

pela Pró Reitoria de Extensão da UFF, sob o número SIG Proj n°: 

101305.416.49643.28012012. Foi idealizado em 2001, pelo professor Dr. Edmundo de 

Drummond Alves Júnior do curso de Educação Física da UFF, considerado um centro de 

conveniência que procura articular ensino, pesquisa e extensão. Apresenta como proposta a 

discussão a respeito da sociedade em geral, das novas demandas de indivíduos que 

envelhecem e da promoção da saúde, incluindo a educação para saúde. As atividades físicas 

são oferecidas gratuitamente a todos os indivíduos, sem limite de idade, pertencentes à 

comunidade local consistindo em exercícios de alongamento, força, equilíbrio, relaxamento, 

propriocepção, coordenação, além da caminhada pelo campus e a hidroginástica visando 

contribuir para prevenção de quedas. Todas as atividades físicas propostas pelo programa 

acontecem nas dependências do Instituto de Educação Física da UFF, no campus do Gragoatá, 

onde há salas de aula, sala de musculação, ginásio esportivo e piscina. O programa atualmente 

contém cerca de 400 pessoas inscritas nas oficinas de exercícios físicos, sendo a maioria 

composta por idosos de ambos os sexos, pertencentes à comunidade local e do município de 

São Gonçalo. Devido à grande procura muitas pessoas se encontram na fila de espera 

aguardando vaga para inscrição ao programa as quais participaram do presente estudo 

compondo o grupo controle. 

 

3.4  ÉTICA DA PESQUISA 

 

O presente trabalho atendeu às normas previstas para a realização de pesquisa em 

seres humanos de acordo com a Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde. O estudo 

teve seu programa de pesquisa submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense, tendo o parecer “Aprovado” em 14/03/2018, sob o protocolo nº: 

2.462.781 (Anexo I) e registrado na plataforma virtual de estudos experimentais brasileiros 

(ReBEC) sob o nº RBR-8xjjqy. Desse modo, foi assegurada a participação voluntária neste 

estudo, apresentando plena e total liberdade para desistir a qualquer momento, sem acarretar 

qualquer prejuízo à participante. Todas as voluntárias assinaram o Termo de Consentimento 
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Livre e Esclarecido (Apêndice A) onde foram abordados a natureza do programa de pesquisa, 

os procedimentos aptos à efetivação da garantia do sigilo e confidencialidade, procedimentos 

metodológicos, os riscos, benefícios e voluntariedade da participação no estudo. Por uma 

questão ética, após o término da pesquisa, foi ofertada, a todas as voluntárias, a participação 

ao treinamento de força do programa Prev Quedas. 

 

3.5  RISCOS DA PESQUISA 

 

Por se tratar de um estudo envolvendo a participação em um programa de exercícios 

físicos, os riscos da pesquisa são inerentes à prática de qualquer atividade física, como parada 

cardíaca súbita, arritmias, lesões articulares e musculares (CRESS et al.; 2005).  

Para garantir a segurança das participantes durante o treinamento de força e sessões 

de avaliação, o serviço médico da UFF, foi alertado em relação aos procedimentos realizados 

durante as sessões de treino e coleta de dados. A fim de minimizar os riscos de lesões 

musculares e articulares, todas as participantes foram assistidas pela pesquisadora responsável 

que orientou os procedimentos corretos de segurança dos equipamentos e de adoção do 

posicionamento correto para cada exercício executado nas sessões de treino e de avaliação 

(THOMPSON et al., 2013; CRESS et al.; 2005). Além disso, os testes de força para 10 

repetições máximas (10 RM) foram precedidos por um aquecimento no próprio aparelho, 

possibilitando maior aporte sanguíneo e aumento da lubrificação articular aos grupos 

musculares e articulares trabalhados reduzindo o risco de lesões musculares e articulares 

(MONTEIRO et al., 2005). Antes de dar início aos procedimentos da pesquisa, toda a amostra 

foi submetida à avaliação médica, realizada no ambulatório médico da UFF. Desse modo, 

somente participaram do estudo aquelas que atenderam a todos os critérios de elegibilidade e 

apresentaram autorização médica para a prática de exercícios de força.  

 

3.6  BENEFÍCIOS DA PESQUISA 

 

A prática de exercícios físicos apresenta melhorias nos sistemas cardiovascular e 

musculoesquelético, sendo recomendada para população idosa. Com relação ao treinamento 

de força especificamente, o Colégio Americano de Medicina Esportiva (WAYNE, 2009) 

aponta os seguintes benefícios: aumento do uso de glicose no sangue, redução da pressão 

arterial em repouso, melhora dos perfis lipídicos no sangue, aumento da condição vascular, 

aumento da velocidade de trânsito gastrointestinal, aumento da densidade mineral óssea, 
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melhora da composição corporal. Também demonstrou melhorar a função em pacientes pós-

coronarianos e pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), bem como para 

reduzir o desconforto em pessoas com dor lombar e artrite. Além disso, o treinamento de 

força mostrou-se efetivo para diminuir os sintomas da depressão e reduzir o risco de síndrome 

metabólica, doença cardiovascular e mortalidade prematura (WAYNE, 2009; CHODZKO-

KAJKO et al., 2009; THOMPSON et al., 2013). 

Portanto, a realização dessa pesquisa contribui para maior atenção à prescrição de 

exercícios de força para o público idoso visando o aumento de força significativo promovendo 

uma melhor qualidade de vida para esses indivíduos. 

 

3.7  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Os critérios de elegibilidade contribuíram para a garantia da homogeneidade da 

amostra (quadro 1). Já os critérios de descontinuidade adotados para o estudo foram: 

 Mulheres com mais de 60 anos que apresentaram 1 (uma) falta no treinamento ou no 

retreinamento proposto, sem a devida reposição na mesma semana da falta; 

 Mulheres com mais de 60 anos que relataram incômodos que impossibilitassem a 

execução dos exercícios durante as sessões de treino; 

 Mulheres com mais de 60 anos que interromperam a participação na pesquisa por 

motivos de ausência de horário disponível ou doença de familiares. 

 

Além disso, foram registrados os eventos adversos ocorridos durante o estudo que 

poderiam levar à exclusão da participante. Foram excluídas as idosas que apresentaram os 

seguintes eventos adversos: 

 Dor muscular tardia intensa que impossibilite a realização das atividades 

cotidianas e a realização dos exercícios durante as sessões de treino; 

 Aumento de pressão arterial em repouso avaliada em todas as sessões de coleta 

de dados; 

 Desconforto durante a realização dos testes de força. 

 

A dor muscular tardia ocorrida após a sessão de treino e no dia seguinte de modo que 

acometesse apenas um leve desconforto, não impossibilitando a realização das atividades 
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cotidianas foi registrada. No entanto, não foi considerada como evento adverso, não excluindo 

a participante do estudo. 
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Quadro 1: Relação dos Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

 INCLUSÃO EXCLUSÃO 

GI   Mulheres adultas na faixa etária entre 

60 a 82 anos; 

 Mulheres adultas mais velhas que 

estivessem praticando apenas a ginástica 

do programa Prev Quedas; 

 Mulheres adultas mais velhas que 

mantivessem suas atividades cotidianas 

de maneira independente, verificadas 

através do Questionário Modificado de 

Baecke; 

 Somente participaram aquelas que 

apresentaram exame médico autorizando 

a prática de exercícios de força; 

 Mulheres adultas mais velhas que 

obtinham ficha de inscrição preenchida 

no programa Prev Quedas. 

 Mulheres adultas mais velhas portadoras de condições 

clínicas que representassem impedimento à realização 

dos exercícios propostos, ou se associassem ao aumento 

de riscos para a saúde (por exemplo: cegueira, 

amputações de membros, doenças dos tipos: 

degenerativas, osteomioarticulares, metabólicas, renais, 

cardiopatias graves: angina, doenças coronarianas, 

hipertensão arterial descontrolada, arritmias, doenças 

valvulares e insuficiência cardíaca; dificuldade de 

manutenção da posição ortostática ou uso de órtese para 

auxílio na marcha e; câncer); 

 Mulheres adultas mais velhas que apresentassem 

problemas de coluna vertebral com restrição médica; 

 Aquelas que sofreram intervenção cirúrgica e/ou 

internação hospitalar nos últimos 12 meses; 

 Mulheres adultas mais velhas com baixo nível de 

escolaridade (analfabeta); 

 Mulheres adultas mais velhas que fizessem uso de 5 

(cinco) ou mais medicamentos; 

 Aquelas que participaram de um programa de 

musculação nos últimos 12 meses; 

 Mulheres adultas mais velhas com o histórico de queda 

nos últimos 12 meses; 

 Mulheres adultas mais velhas  que apresentassem baixa 

capacidade cognitiva verificada através do Mini Exame 

de Estado Mental; 

GC   Mulheres adultas na faixa etária entre 

60 a 82 anos; 

 Mulheres adultas mais velhas que não 

estivessem participando de um programa 

de exercício físico há 6 meses; 

 Mulheres adultas mais velhas que 

mantivessem suas atividades cotidianas 

de maneira independente, verificadas 

através do Questionário Modificado de 

Baecke; 

 Somente participaram aquelas que 

apresentaram exame médico autorizando 

a prática de exercícios de força. 

 

 Mulheres mais velhas portadoras de condições clínicas 

que representassem impedimento à realização dos 

exercícios propostos, ou se associassem ao aumento de 

riscos para a saúde (por exemplo: cegueira, amputações 

de membros, doenças dos tipos: degenerativas, 

osteomioarticulares, metabólicas, renais, cardiopatias 

graves: angina, doenças coronarianas, hipertensão arterial 

descontrolada, arritmias, doenças valvulares e; 

insuficiência cardíaca, dificuldade de manutenção da 

posição ortostática ou uso de órtese para auxílio na 

marcha e câncer); 

 Mulheres mais velhas com baixo nível de escolaridade 

(analfabeta); 

 Idosas que fizessem uso de 5 (cinco) ou mais 

medicamentos; 

 Mulheres mais velhas que apresentaram problemas de 

coluna vertebral com restrição médica; 

 Aquelas que sofreram intervenção cirúrgica e/ou 

internação hospitalar nos últimos 12 meses; 

 Aquelas que participaram de um programa de 

musculação nos últimos 12 meses; 

 Mulheres mais velhas  com o histórico de queda nos 

últimos 12 meses; 

 Mulheres mais velhas que apresentassem baixa 

capacidade cognitiva verificada através do Mini Exame 

de Estado Mental; 
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3.8  DESCRIÇÃO DO ESTUDO  

 

A intervenção da pesquisa foi dividida em 3 (três) períodos: 1) treinamento de força, 

2) destreinamento e; 3) retreinamento, realizadas entre os meses de março de 2018 a outubro 

de 2019. Os períodos de treinamento e retreinamento tiveram a duração de 2 (dois) meses e o 

período de destreinamento, 3 (três) meses. 

Inicialmente, para o subgrupo GIS, no primeiro período houve aumento progressivo 

da intensidade ocorrido semanalmente, no qual a carga era calculada a 60% e 70% de 10 RM. 

Desse modo, a cada duas semanas a carga era corrigida para os devidos percentuais 

respectivamente. 

Em seguida, deu-se início ao segundo período no qual consistia em um repouso 

(destreino), onde as voluntárias não poderiam participar de qualquer programa de exercício 

físico durante 3 (três) meses. 

O terceiro período do estudo consistiu no retorno ao programa de treinamento de 

força (retreinamento) realizado com aumento progressivo de intensidade ocorrido 

mensalmente realizado nos mesmos dias, horários e duração executados no primeiro período. 

No primeiro mês a intensidade foi calculada a 60% de 10 RM e no mês seguinte a 70% de 10 

RM (figura 4).  

Para o subgrupo GIM, o treinamento consistiu no aumento progressivo de 

intensidade ocorrido mensalmente. No segundo período houve o destreino ocorrido com a 

mesma duração do outro subgrupo. A etapa de retreinamento foi composta pelo retorno ao 

treinamento de força com aumento progressivo da intensidade ocorrido semanalmente da 

mesma forma como ocorrido no subgrupo GIS. 

 

3.8.1 PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS 

 

As avaliações do grupo intervenção aconteceram na seguinte ordem: antes do início 

do treinamento de força, também conhecida como Avaliação Pré-Intervenção, durante o 

treinamento de força, período de destreino e retreinamento e, por fim, após os términos dos 

períodos de treinamento e retreinamento (Avaliação Pós-Intervenção). A duração total do 

período de coletas foi de 1 ano e 6 meses. 

A avaliação Pré-Intervenção teve a duração de 4 (quatro) semanas devido aos testes 

de reprodutibilidade ocorrendo 1 (uma) vez por semana, com intervalo de 6 (seis) dias entre 

cada sessão (1ª a 4ª avaliação) (figura 4). Os testes de reprodutibilidade da força para 10 
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repetições máximas, de preensão manual e força dinâmica de membros inferiores foram 

realizados em todas as participantes do estudo. Na primeira semana houve a familiarização 

das voluntárias aos exercícios de força por não possuírem experiência prévia com essa 

modalidade de exercício físico, consistindo na execução com intensidade muito baixa para 

aprendizado da mecânica da respiração durante a execução. Em seguida, ocorreu a 

familiarização com a intensidade de treino, em todos os exercícios do estudo, utilizando 

intensidade média. A partir da terceira semana foi aferida a reprodutibilidade, considerada 

como 10 RM a carga estabelecida em todos os dias de avaliação com diferença menor que 5% 

(cinco), caso contrário, as participantes compareceriam ao laboratório novamente, a fim de 

realizar novo teste e, consequentemente, refazer o cálculo de diferença.  

Visando ao atendimento dos critérios de elegibilidade foram avaliados: capacidade 

cognitiva e o nível de atividade física habitual. 

Encerradas as avaliações Pré-Intervenção, os subgrupos foram submetidos a um 

programa de treinamento de força. As avaliações realizadas durante o treinamento de força e 

retreinamento ocorreram às sextas-feiras nos períodos da manhã e tarde. Para o subgrupo GIS, 

durante essas fases foram realizadas 4 (quatro) avaliações (5ª, 6ª, 7ª e 11ª avaliações), das 

quais as 5ª e 7ª avaliações consistiram apenas na correção da carga de treino (Teste de 10 RM) 

e, nas 6ª e 11ª, além da correção da carga de treino, foram mensuradas as atividades elétricas 

musculares nos testes para 10 repetições máximas, preensão manual, força dinâmica de 

membros inferiores, pressão arterial e frequência cardíaca de repouso e após teste de 10 RM 

(figura 4). Já no grupo GIM, durante essas fases, foram avaliados, nas 6ª e 11ª sessões de 

avaliação, as atividades elétricas musculares nos testes para 10 repetições máximas, preensão 

manual, força de membros inferiores, pressão arterial de repouso. Após o término da última 

sessão de treino do período do treinamento de força e retreinamento toda a amostra foi 

avaliada na semana seguinte às sextas-feiras nos períodos da manhã e tarde (8ª e 12ª 

avaliações). 

Na última avaliação do período de destreino (10ª avaliação) o resultado da avaliação 

da carga máxima de 10 repetições foi utilizado para verificar a perda de força muscular 

prevista de modo a alcançar os valores atingidos na avaliação Pré-intervenção (wash-out). 

Quando a participante ainda permanecia com os valores de força muscular atingidos durante a 

fase de treinamento foi acrescido mais 1 (um) mês de destreino totalizando 3 (três) meses. Os 

resultados da aferição do teste de força para 10 repetições máximas foram utilizados para 

cálculo da carga de treino para a etapa de retreinamento de acordo com o respectivo subgrupo. 
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O grupo controle foi avaliado em sessões Pré e Pós-Intervenção com um intervalo de 

3 (três) meses entre elas. As sessões Pré-Intervenção foram realizadas em 4 (quatro) semanas 

devido à reprodutibilidade dos testes de força para 10 repetições máximas, preensão manual e 

força de membros inferiores. 

As descrições dos testes realizados em cada sessão de avaliação estão citadas mais 

adiante nesse capítulo (quadro 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Períodos da Coleta de Dados 
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3.8.2 SESSÃO DE AVALIAÇÃO DA COLETA DE DADOS 

 

 

Em todas as avaliações de coleta de dados as participantes compareceram ao 

Laboratório de Biodinâmica Prof. Tomaz Leite Ribeiro, localizado no Instituto de Educação 

Física da UFF. Nas avaliações Pré-Intervenção, além dos testes aplicados, foi entregue o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) para toda a amostra. O 

TCLE assinado foi apresentado à pesquisadora responsável junto ao atestado médico 

autorizando a prática do treinamento de força. O grupo controle realizou a mesma sequência 

de testes nas avaliações Pré e Pós-Intervenção (4ª e 12ª avaliações, respectivamente).  

No quadro 2 está presente a ordem de todos os testes aplicados em cada etapa e 

sessão de avaliação realizados no grupo intervenção. 
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Quadro 2:  Relação dos Testes em Cada Período e Sessão de Avaliação  

 

                        PERÍODOS 

 

AVALIAÇÕES 

 

TESTES 

 

PRÉ - INTERVENÇÃO 

 

 

 

       

1ª 

Questionário Modificado de Baecke; 

Mini Exame de Estado Mental; Pressão Arterial (repouso); Massa 

corporal, Medidas de Circunferência e Dobras Cutâneas; Teste de 

Preensão Manual; Teste de Agachamento; Teste de Força para 10 

repetições máximas. 

 

2ª e 3ª 

Pressão Arterial (repouso); Teste de Preensão Manual; Teste de 

Agachamento; Teste de Força para 10 repetições máximas; EMG; 

Escala Numérica de Dor. 

 

4ª 

Pressão Arterial (repouso); Teste de Preensão Manual; Teste de 

Agachamento; Teste de Força para 10 repetições máximas; EMG; 

Escala de Dor. 

TREINAMENTO DE FORÇA  

 

5ª e 7ª 

Teste de Força para 10 repetições máximas; Pressão Arterial 

(repouso); Escala de Dor. 

 

6ª 

Teste de Força para 10 repetições; Pressão Arterial (repouso); Teste 

de Preensão Manual; Teste de Agachamento; EMG; Escala de Dor. 

DESTREINO  

8 (Pós-intervenção), 9ª e 10ª (Pré-

intervenção- retreinamento) 

Questionário Modificado de Baecke (10ª avaliação); Pressão 

Arterial (repouso); Massa corporal; Medidas de Circunferência e 

Dobras Cutâneas; Teste de Preensão Manual; Teste de 

Agachamento; Teste de Força para 10 repetições máximas; EMG; 

Escala de Dor. 

RETREINAMENTO  

 

11ª 

Pressão Arterial (repouso); Massa corporal; Medidas de 

Circunferência e Dobras Cutâneas; Teste de Preensão Manual; 

Teste de Agachamento; Teste de Força para 10 repetições máximas; 

EMG; Escala Numérica de Dor. 

PÓS- INTERVENÇÃO 

(RETREINAMENTO) 

 

 

12ª 

Pressão Arterial (repouso); Massa corporal; Medidas de 

Circunferência e Dobras Cutâneas; Teste de Preensão Manual; 

Teste de Agachamento; Teste de Força para 10 repetições máximas 

e EMG. 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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3.8.3 PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO – TREINAMENTO, DESTREINO E RETREINAMENTO DE 

FORÇA 

 

Os programas de treinamento de força e retreinamento foram com frequência 

semanal de 2 (duas) sessões (terças e quintas-feiras), totalizando 16 sessões (8 sessões de 

treinamento de força e 8 sessões de retreinamento). A frequência das participantes ao 

treinamento foi controlada mediante registro na lista de presença elaborada pela pesquisadora 

responsável (Apêndice B). As sessões de treino ocorreram pela manhã e foram precedidas por 

período de alongamento, com duração de 5 (cinco) minutos, seguido pelo aquecimento, 

realizado em cada exercício composto por 10 (dez) repetições com intensidade baixa. Todas 

as sessões de treino foram assistidas pela pesquisadora responsável, assim como a realização 

da coleta de dados em todas as sessões de avaliação. Antes de iniciar a sessão de treino foi 

verificado, para cada participante portadora de hipertensão controlada, o consumo da 

medicação específica em casa, caso contrário, não ocorria a realização da sessão, sendo a 

mesma aplicada na sessão de reposição. Os exercícios foram realizados em 3 (três) séries com 

10 (dez) repetições e um intervalo de 2 (dois) minutos entre as séries e exercícios (SILVA e 

FARINATTI, 2007). Os dias de avaliação para correção da carga de treino aconteceram às 

sextas-feiras para que não coincidissem com os dias de treino. No caso de falta à sessão de 

treino, a reposição era realizada no dia seguinte da falta. Desse modo, a falta ocorrida às 

terças-feiras, a reposição era realizada às quartas-feiras e aquelas ocorridas às quintas-feiras, a 

reposição acontecia às sextas-feiras. No caso de falta à sessão de correção da intensidade às 

sextas-feiras, a reposição era realizada aos sábados. 

A montagem do programa de treinamento obedeceu à ordem Alternada por 

Segmento, consistindo em 4 (quatro) exercícios divididos entre grandes e pequenos grupos 

musculares, executados na seguinte ordem: Cadeira Extensora; Tríceps na Polia, Mesa 

Flexora e Rosca Direta.  

A pesquisadora responsável não trabalha no programa Prev Quedas e não leciona no 

curso de Educação Física da UFF. Desse modo, a desistência da participação na pesquisa não 

causou ônus para as idosas, no que se refere à participação das atividades oferecidas no 

programa Prev Quedas, o que contribuiu para que as participantes não se encontrassem em 

situação de vulnerabilidade. 
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3.8.4 TESTES E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

 HOMOGENEIDADE  

 

Anamnese  

Consiste em um formulário utilizado como ficha de inscrição, elaborado pelo 

programa Prev Quedas aplicado aos seus participantes contendo perguntas referentes aos 

dados pessoais, nível de escolaridade, saúde do indivíduo e histórico de quedas (Anexo II). As 

questões referentes à saúde do indivíduo e histórico de quedas foram refeitas a fim de manter 

a atualização desses dados nos últimos 6 (seis) meses e atender aos critérios de elegibilidade 

da amostra, para os grupos intervenção. O grupo controle por ser composto por idosas não 

pertencentes ao programa Prev Quedas o preenchimento dos dados foi realizado pela primeira 

vez. 

Foram acrescentadas as seguintes perguntas: Você já praticou musculação? Durante 

quanto tempo praticou musculação? Há quanto tempo está sem praticar musculação? 

 

Avaliação do Nível de Atividade Física Habitual 

 Com o objetivo de atender aos critérios de elegibilidade foi mensurada a distribuição 

das atividades habituais no último ano. Foi utilizado o Questionário Modificado de Baecke 

(QMB), criado em 1991, que consiste na adaptação deste instrumento para aplicação em 

idosos (VOORRIPS et al., 1991). No Brasil o QMB, foi validado para idosos saudáveis por 

Simões (2009). Trata-se de um formulário referente às atividades praticadas nos últimos 12 

meses (Anexo III) dividido pelas seguintes partes: SAD - atividade doméstica; SD - atividade 

desportiva e STL - atividade de tempo de lazer, exigindo a utilização de códigos equivalentes 

ao nível de intensidade da atividade, quanto maior o valor do código, maior a intensidade 

(Anexo IV). Cada parte apresenta uma pontuação, finalizando com uma pontuação final (ST). 

A figura 5 apresenta a fórmula para o cálculo de cada parte. 
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                                                                         SAD = ΣQ1+Q2+...Q10 

          10 

 

           SD = ΣSD 1+ SD 2 +... 

SD 1 ... = intensidade x horas por semana praticada x meses por ano 

 

STL = Σ STL 1 + STL 2 + ... 

STL 1...  = intensidade x horas por semana praticada x meses por ano 

 

Q = questão; Σ = somatório; SAD = escore das atividades domésticas; SD = escore das 

atividades desportivas; STL = escore das atividades de tempo de lazer; ST = escore total. 

 

Figura 5 - Cálculo do Questionário de Baecke Modificado 

 

Desse modo, a parte SAD (escore das atividades domésticas) é a resultante do 

somatório das primeiras 10 questões, divididas pelo mesmo número de questões; o cálculo das 

partes SD (escore das atividades desportivas) e STL (escore das atividades de tempo livre) 

exige a utilização de códigos equivalentes ao nível de intensidade da atividade, quanto maior 

o valor do código, maior a intensidade (Anexo IV). Para calcular as pontuações foi preciso 

multiplicar os valores dos códigos pelo número de horas por semana e meses por ano de cada 

atividade e, em seguida, somar os valores dos resultados das multiplicações. O ST (escore 

total) consistiu na soma das pontuações de todas as partes. 

Avaliação da Capacidade Cognitiva 

A avaliação da capacidade cognitiva foi mensurada de modo a atender os critérios de 

elegibilidade do estudo mediante aplicação do MEEN (Mini Exame do Estado Mental) no 

qual consiste em questões subdivididas em 6 (seis) itens: orientação têmporoespacial, registro 

(memória imediata), cálculo, memória recente e linguagem (Anexo V). O Mini Exame do 

Estado Mental foi desenvolvido por Folstein et al. (1975) e validado no Brasil por Bertolucci 

et al. (1994), avalia os aspectos cognitivos das funções mentais: orientação, registro, atenção, 

cálculo, rememoração e linguagem. É um dos testes mais utilizados para diagnóstico de 

demência em indivíduos com suspeita de déficit cognitivo. Esse instrumento compõe-se de 7 

(sete) categorias, cada uma delas planejada com o objetivo de avaliar funções cognitivas 

específicas. São elas: orientação têmporoespacial, registro (memória imediata), cálculo, 

memória recente, linguagem e praxia visuo-construtiva. Para cada acerto será somado 1 (um) 

ponto ao total. O ponto de corte utilizado para indicar o comprometimento cognitivo deverá 

estar de acordo com o nível de escolaridade do indivíduo, pois, um único corte pode perder 

casos entre pessoas de educação mais alta e produzir falsos positivos entre aqueles com menor 
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nível educacional (BERTOLLUCI et al., 1994). Desse modo, o ponto de corte utilizado foi 

baseado em Murden et al. (1991) os quais defendem a ideia de que o corte 24 apesar de ser 

utilizado, frequentemente, se mostrou excelente para aqueles com escolaridade acima de 9 

(nove) anos, e o corte 17 foi mais apropriado para os sujeitos com menor escolaridade. 

 

 RELEVANTES DA PESQUISA 

 

Avaliação Antropométrica 

Mensurações antropométricas foram realizadas para verificar os níveis de gordura 

corporal de acordo com um dos objetivos específicos do estudo. A avaliação antropométrica 

seguiu os parâmetros sugeridos pela literatura. Foram analisadas as variáveis: massa corporal; 

medidas de circunferência e dobras cutâneas.  

A massa corporal foi avaliada utilizando uma balança digital profissional Welmy® 

S.A modelo 200/5 (Santa Bárbara d’Oeste, Brasil). As participantes subiram na balança, 

descalças, com a menor quantidade de roupa possível, mantendo-se em posição ortostática, 

com a cabeça alinhada à frente (HEYWARD e STOLARCZYK, 2000). 

Com relação às medidas de circunferências, foram mensuradas as medidas: braço, 

cintura, abdômen, quadril e coxa utilizando uma fita antropométrica da marca Sanny®, 

modelo ES2060 (São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil) de acordo com Heyward e 

Stolarczyk (2000). As aferições antropométricas foram realizadas com os indivíduos 

descalços, vestindo o mínimo possível de roupa.  

Além disso, foram mensuradas as dobras cutâneas e o método de somatório de 

dobras cutâneas foi realizado visando estabelecer um indicativo de gordura corporal 

(GURGEL, 2008): nos membros superiores (MMSS), tronco (TR), membros inferiores 

(MMII) e somatório total (ST). As dobras aferidas foram as seguintes: peitoral (PE), tríceps 

(TR), suprailíaca (SI), abdominal (A), perna (P) e coxa (C). Uma série de 3 (três) medidas foi 

realizada para cada dobra e, em seguida, calculada a média entre elas, para finalmente 

participar do somatório proposto (Figura 6). 

As medidas foram realizadas utilizando-se o adipômetro científico Sanny® com 

precisão de 0,1 mm. Todas as medidas foram efetuadas no lado direito da voluntária. Antes da 

execução deste procedimento, foram marcados os pontos anatômicos da voluntária com lápis 

dermatológico, de acordo com as recomendações de ISAK (MARFELL-JONES et al.; 2006) 

para garantir que a utilização do adipômetro seja realizada da maneira correta. A avaliação 

consistiu em pinçar as dobras da voluntária com os dedos polegar e indicador. Entretanto, 
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quando verificada a ocorrência de discrepância superior a 5% entre uma das medidas e as 

demais no mesmo local, uma nova série de 3 (três) medidas foi realizada. As anotações das 

mensurações antropométricas foram registradas em um formulário específico elaborado pela 

pesquisadora responsável, para fins de comparação (Apêndice D). 

 

∑G = somatório de gordura; MMSS = membro superior; MMII = membro inferior; TR = tronco;         

ST = somatório total; PE = peitoral; TR = tríceps, SB = subescapular; A = abdominal; SI = suprailíaca; 

P = perna; C = coxa. 

Figura 6 - Cálculo do Somatório de Dobras Cutâneas 

 

Avaliação da Força Isométrica Máxima de Membros Superiores 

A força isométrica máxima de membros superiores foi avaliada mediante teste de 

preensão manual. Para que não houvesse um efeito de aprendizagem ao teste, inicialmente, foi 

realizado um estudo de reprodutibilidade para idosas. A força de preensão manual foi aferida 

através do dinamômetro manual sendo um instrumento reconhecido pela literatura como 

padrão para medir a força de preensão, expresso em quilograma força (kgf). O dinamômetro 

hidráulico manual, modelo medley marca JAMAR® (USA) é muito utilizado na prática 

clínica, bem como em estudos científicos, apresentando índices de validade e confiabilidade 

significativos (FIGUEIREDO et al., 2007). O teste foi executado da seguinte forma: a 

participante permaneceu na posição quase estática com os cotovelos estendidos ao lado do 

tronco (KUZALA e VARGO, 1992), posicionando o instrumento na mão, sendo orientada a 

fazer o máximo de força possível permanecendo com o braço e cotovelo estendidos e 

antebraço em posição neutra (RICHARDS et al., 1996). Para todas as idosas, a pegada do 

dinamômetro foi ajustada individualmente. O teste foi realizado em 3 (três) tentativas para 

cada uma das mãos, de forma alternada, iniciando-se com a mão que a participante considerar 

mais forte, tendo a duração de 20 segundos e intervalo de 1 (um) minuto entre as tentativas. 

As anotações das mensurações da força de preensão manual em todas as avaliações foram 

registradas em um formulário específico elaborado pela pesquisadora responsável, para fins 

de comparação (Apêndice C). 

 

 

               ∑G MMII = P + C 

           ∑G TR = PE + SB + SI + A 

        ∑ G ST = PE+TR+SB+A+SI+P+C 
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Avaliação da Força Dinâmica dos Membros Inferiores 

O Teste de Agachamento foi realizado para avaliar a força dos membros inferiores. 

Para que não houvesse um efeito de aprendizagem ao teste, inicialmente, foi realizado um 

estudo de reprodutibilidade para idosas. Para a execução do teste, a participante se posicionou 

de pé, com uma distância aproximada de 15 a 30 cm de uma cadeira apoiada na parede. Os 

pés estavam afastados aproximadamente na largura dos ombros e, permaneceram sobre o 

chão. Foi solicitado à participante que agachasse, até que o glúteo tivesse um leve contato 

com o assento da cadeira. Os braços permaneceram cruzados sobre o peito e o tronco mantido 

alinhado. Foi informado à voluntária que ela deveria fazer a maior quantidade possível de 

agachamentos, procurando seguir as recomendações posturais mencionadas. Os seguintes 

critérios foram utilizados para considerar o agachamento válido: a) deixar o glúteo tocar 

levemente o assento do banco a cada repetição e b) não realizar movimentos bruscos com o 

tronco. Alguns aspectos foram levados em consideração para determinar a interrupção do 

teste: sentir dor e perder o equilíbrio. Foi contado o número de agachamentos realizados, de 

acordo com os critérios descritos, durante 30 segundos (RIKLI e JONES, 1999). As anotações 

das mensurações foram registradas em um formulário específico elaborado pela pesquisadora 

responsável, para fins de comparação (Apêndice C). 

Avaliação da Força Para 10 Repetições Máximas 

Para avaliar a força para 10 repetições máximas foi aplicado o Teste de 10 RM 

(Repetições Máximas). A escolha desse tipo de avaliação se deu pelo fato da proximidade 

com a realidade de treinamento. O teste de 10 RM foi executado na seguinte ordem: Cadeira 

Extensora, Tríceps na Polia, Mesa Flexora e Rosca Direta. Os exercícios foram selecionados 

devido à facilidade de execução e pelo fato de todos apresentarem apoio para a coluna 

vertebral, com exceção da Rosca Direta, gerando maior segurança para as participantes. 

Previamente ao início do teste em cada aparelho houve um aquecimento no qual a voluntária 

realizou de 5 (cinco) a 10 (dez) repetições com a carga mínima para o funcionamento do 

aparelho. 

Visando reduzir a margem de erro, algumas estratégias foram realizadas: a) 

instruções padronizadas foram fornecidas antes do teste, de modo que a avaliada estivesse 

ciente de toda a rotina que envolvesse a coleta de dados; b) a participante foi instruída sobre a 

técnica de execução dos exercícios; c) a avaliadora esteve atenta quanto à posição adotada 

pela praticante no momento da mensuração, pois, pequenas variações no posicionamento das 

articulações envolvidas no movimento podem acionar outros músculos, levando a 
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interpretações errôneas dos escores obtidos; d) estímulos verbais foram realizados a fim de 

manter alto o nível de estimulação. Os intervalos entre as tentativas em cada exercício durante 

o teste foram de 2 (dois) minutos (MONTEIRO et al., 2005).  

Foi utilizada como carga inicial a carga mínima suportada pela participante, na qual 

após o aquecimento, foram realizadas de 3 (três) a 4 (quatro) tentativas até a execução de 10 

(dez) repetições máximas. Foram estabelecidas as seguintes etapas de execução dos 

exercícios: posição inicial e desenvolvimento, descritas a seguir: 

1) Cadeira Extensora – a) posição inicial: sentada com os joelhos fletidos a 90º, costas 

apoiadas no encosto da cadeira levemente inclinado para trás; pés relaxados atrás do 

apoio do próprio aparelho, e braços estendidos ao lado do tronco; b) desenvolvimento: 

realizou-se a extensão dos joelhos. 

2) Tríceps na Polia– a) posição inicial: em pé, pés afastados na largura do ombro, um 

pouco atrás do cabo, cotovelos fletidos ao lado do tronco e mãos pronadas segurando 

o aparelho; b) desenvolvimento: extensão completa dos cotovelos. 

3) Mesa Flexora – a) posição inicial: o indivíduo deitado em decúbito ventral no 

aparelho, pernas paralelas com pequeno afastamento lateral, com os joelhos 

semiflexionados, ombros e cotovelos fletidos, com as mãos pronadas segurando o 

apoio, quadril flexionado e tornozelos em dorsiflexão; b) desenvolvimento: flexão dos 

joelhos até 90º. 

4)    Rosca Direta – a) posição inicial: em pé, pés afastados na largura dos ombros, corpo 

ereto, com os joelhos semiflexionados, respeitando as curvaturas da coluna vertebral e 

cabeça posicionada com o plano horizontal de Frankfurt, braços estendidos ao lado do 

tronco, mãos segurando os halteres e as palmas das mãos voltadas para frente 

(supinação); b) desenvolvimento: o cotovelo foi flexionado, trazendo o antebraço ao 

encontro do braço.  

As anotações das mensurações foram registradas em um formulário específico 

elaborado pela pesquisadora responsável, para fins de comparação (Apêndice C). 

Avaliação da Atividade Elétrica Muscular 

A Eletromiografia de Superfície (EMGS) foi realizada a fim de identificar os 

mecanismos neurais de adaptação neuromuscular envolvidos no treinamento, destreinamento 

e retreinamento de força progressivo sob a ativação elétrica dos músculos: Bíceps Braquial, 

Tríceps Braquial (porção longa), Reto Femoral e Bíceps Femoral, referentes ao lado direito 

das participantes (Apêndice F). A EMG foi realizada mediante o uso do eletromiógrafo Wave 
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Wireless (Cometa System, Milão, Itália). Inicialmente, foram utilizados os protocolos 

estabelecidos pela SENIAM (SENIAM, 2005) (Figura 7) para a localização dos pontos 

anatômicos e fixação dos eletrodos em cada músculo ou grupo muscular citado, em seguida 

ocorreu a tricotomia para a retirada de pelos, assepsia com álcool e esfoliação com gaze 

esterilizada. Foram utilizados 4 (quatro) pares de eletrodos de superfície no total (2 eletrodos 

para cada músculo), modelo Meditrace da marca 3M (Minnesota, Estados Unidos), com 

superfícies de captação AgCl com 10 (dez) mm de diâmetro. Os eletrodos foram posicionados 

paralelamente, separados entre si por 2 (dois) cm conectados aos probes sem fio do 

eletromiógrafo. Os dados foram visualizados pelo software fornecido pela fabricante do 

equipamento. A eletromiografia foi aplicada aos testes: Agachamento, Preensão Manual e de 

Força para 10 repetições máximas. As variáveis analisadas foram: % RMS da média, pico e 

mediana da frequência. 

1) Bíceps Braquial e Tríceps Braquial (Porção Longa) 

 

2) Reto Femoral e Bíceps Femoral 

 

Figura 7 - Posicionamento dos Eletrodos. SENIAM, 2005. 

 

Avaliação da Dor Muscular Tardia 

Para a avaliação da intensidade da dor muscular tardia, no dia seguinte e após dois 

dias de treino, foi utilizada a Escala Visual Analógica de Dor (EVA), pois, trata-se de um 

instrumento unidimensional composta por uma linha numerada de 0 a 10 pontos permitindo 

quantificar a intensidade da dor usando números (figura 8). O ponto zero (0) representa 

nenhuma dor e 10 (dez) representa a pior dor possível. Os demais números representam 

quantidades intermediárias de dor (ANDRADE et al., 2006).  Além disso, a participante 
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relatou a localização da dor de acordo com a figura 9. Os resultados desse teste em todas as 

avaliações foram registrados em uma ficha elaborada pela pesquisadora responsável 

(Apêndice E). 

 

Figura 8 - Escala Visual Analógica de Dor Muscular 

 

Figura 9 – Localização da Dor Muscular 

Avaliação da Pressão Arterial  

O efeito do treinamento de força sob a pressão arterial de repouso foi antes do início 

dos testes de força de preensão manual, de membro inferior e força para 10 repetições 

máximas mediante uso do Monitor de Pressão Arterial Automático, modelo HEM-7200 

(Vargem Grande Paulista, São Paulo). A participante foi instruída a sentar-se e permanecer 

em silêncio durante 5 (cinco) minutos, em seguida foi colocado o Monitor de Pressão Digital 

no braço direito, 2 (dois) cm acima da articulação do cotovelo, apoiado em uma mesa. 

Durante a aferição a participante permaneceu em silêncio e evitou a realização de qualquer 

movimento brusco. As anotações das mensurações da pressão arterial em todas as avaliações 

foram classificadas (tabela 1) e registradas em um formulário específico elaborado pela 

pesquisadora responsável, para fins de comparação (Apêndice C).  
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Tabela 1:  

Classificação da Pressão Arterial em Adultos com 18 Anos ou Mais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAS = pressão arterial sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; * tratamento determinado pelo 

maior nível pressórico. Fonte: Malachias MVB, Souza WKSB, Plavnik FL, Rodrigues CIS, Brandão AA, 

Neves MFT, et al. 7º Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Arq Bras Cardiol. 2016; 107(3 Supl 3): 1-103. 

 

3.9  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Todos os dados quantitativos foram submetidos ao teste de Normalidade de Shapiro-

Wilk. Em seguida, os mesmos foram tratados mediante estatística descritiva: média e desvio 

padrão para os dados com distribuição normal e; mediana e amplitude interquartil para 

aqueles com distribuição não normal. 

Para as comparações entre os resultados intra e entre os grupos nas condições Pré-

intervenção, Durante e Pós-intervenção foi utilizado o teste de variância ANOVA para 

medidas repetidas, onde os dados não paramétricos foram normalizados através do logaritmo 

neperiano. Foi utilizado o post hoc de Bonferroni para especificar quais medidas diferiram 

entre si. Além disso, foi realizado o teste de esfericidade e quando necessário foi considerada 

a correção de Greenhouse-Geisser.  

Nos casos de presença de diferença significativa identificada na condição Pré-

intervenção foi utilizado o teste de ANCOVA, nos quais os valores Pré e Pós-intervenção 

foram corrigidos pelos valores Pré-intervenção. Quando os valores da covariância foram 

menores ou iguais a 0,05 as diferenças foram identificadas entre os grupos através do post hoc 

de Bonferroni. 

Os resultados dos testes de reprodutibilidade foram analisados mediante aplicação do 

Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC) para avaliar a confiabilidade entre diferentes 

medidas para o mesmo grupo e os testes t para dados paramétricos e Wilcoxon quando não 

paramétricos para avaliar as diferenças.  

Classificação PAS (mmHg)* PAD (mmHg)* 

   

Normal 

 

<120 <80 

Pré-Hipertensão 

 

120-139 80-89 

Hipertensão estágio 1 140-159 

  

90-99 

Hipertensão estágio 2 ≥ 160 ≥ 100 
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O tamanho de efeito para os testes de força para 10 repetições máximas foi calculado 

mediante valor de eta
2
, produzido pela ANOVA para medidas repetidas, no qual foi aplicada a 

equação para cálculo de Cohen (f) = eta
2
 / 1 – eta

2
. A classificação do tamanho do efeito 

segue abaixo (figura 10) (ESPÍRITO SANTO e DANIEL, 2015): 

 

Figura 10 – Valores para Interpretação do Tamanho do Efeito 

Para as correlações utilizou-se a Correlação de Pearson para as amostras 

paramétricas e Spearman para não paramétricas. Foram considerados os valores de r, aqueles 

abaixo de 0,40 como correlação baixa; entre 0,41 a 0,59 moderada; entre 0,60 a 0,79 forte e 

acima de 0,80 fortíssima. 

Todos os resultados foram apresentados em tabelas e gráficos. O nível de 

significância adotado em todos os testes estatísticos foi p ≤ 0,05. As análises estatísticas 

foram realizadas mediante uso do programa estatístico SPSS – v. 18.0.0. 

 

3.9.1 ANÁLISE DOS DADOS DA ELETROMIOGRAFIA 

 

O sinal eletromiográfico foi tratado e analisado no software MyoResearch 

Biomechanics Analysis v.3.8.6 (Noraxon, USA). Inicialmente, o sinal bruto foi submetido ao 

filtro FIR Passa-Banda entre 20 e 500 Hz, seguido de suavização RMS com janela de 50 ms. 

Logo após, foi aplicada Transformada Rápida de Fourier (FFT) para transferência de dados no 

domínio do tempo para frequência. Foram calculadas a cada 2 segundos, no domínio do 

tempo, a média RMS e o pico RMS. No que se refere ao domínio da frequência, foi calculada 

a mediana da frequência através da Regressão Linear do comportamento dos dados, nos quais 

foram analisados o Coeficiente Angular e Interception, no mesmo intervalo de tempo citado, 

para cada indivíduo. 

Os dados foram normalizados a partir dos resultados dos testes de repetições 

máximas em cada grupo para análise do comportamento do padrão eletromiográfico de 

acordo com carga de trabalho suportada (ERVILHA, DUARTE e AMADIO, 1998). 
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4  RESULTADOS  

 

 A análise dos resultados desse estudo tem como objetivos identificar as 

características de cada grupo a partir da apresentação dos dados referentes à caracterização da 

amostra e o perfil antropométrico; além de analisar o efeito do treinamento, destreinamento e 

retreinamento de força progressivo com diferentes incrementos de intensidade de carga nos 

mecanismos de adaptação neuromuscular e suas variáveis em mulheres com mais de 60 anos.  

 

4.1  CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A tabela 2 apresenta os dados referentes à faixa etária, tempo de participação na 

ginástica do programa Prev Quedas e estado cognitivo da amostra do estudo.  Por se tratar de 

um estudo do tipo crossover, foi analisado o número de participantes total em cada grupo 

identificado no período de Treinamento. Não foram encontradas diferenças significativas para 

as variáveis: faixa etária e estado cognitivo. No entanto, a variável Tempo de Participação na 

ginástica apresentou resultado significativo, decorrente da diferença entre os grupos 

intervenção, compostos por idosas participantes da ginástica do programa Prev Quedas e; o 

grupo controle, composto por idosas que não estivessem participando de um programa de 

exercício físico. 

Tabela 2: 

Faixa Etária, Tempo de Participação na Ginástica do Programa Prev Quedas e Estado 

Cognitivo no Período de Treinamento 

 

  GIS   GIM   GC   

   n x AI n x AI n x AI p 

Faixa Etária 

(anos) 

9 67,00 4,00† 7 67,00 3,00 10 66,00 3,01 0,4270 

           

Tempo.Part 

(mês) 

9 12,00 36,00† 7 12,00 0,00 10 0,00 0,00 0,0000
a,b

* 

           

Est.Cognit. 9 30,00 0,00† 7 30,00 0,50† 10 30,00 0,26† 0,5690 

n = tamanho da amostra; x = mediana; AI = amplitude interquartil; p = ANOVA (unidirecional); GIS = grupo intervenção 

semanal; GIM= grupo intervenção mensal; GC = grupo controle; † dados não paramétricos; a diferença significativa entre o 

GIS e GIM; b diferença significativa entre GIS e GC; * ≤ 0,05. 

 

No que tange à experiência da amostra com a prática do treinamento de força, mais 

da metade da amostra do estudo (86%) nunca participou de um programa de treinamento de 

força. Apenas 3 idosas (1 de cada grupo) relataram já terem participado dessa modalidade de 

exercício físico (14%). 



82 
 

O nível de atividade física foi composto pelos resultados das comparações inter e 

intragrupos do Questionário Modificado de Baecke (QMB) nos períodos de Treinamento e 

Retreinamento (tabela 3). No período de Treinamento, o GIS apresentou aumento nos escores 

de atividade doméstica (SAD) e redução no escore de atividade desportiva (SD), este último 

também foi observado no GIM. 

No que se refere ao período de Retreinamento, os grupos GIS e GIM demonstraram 

aumento no escore de atividade desportiva (SD) e; no escore total (ST) o primeiro grupo 

apresentou aumento e o outro grupo uma tendência ao aumento. 

Tabela 3 

Resultados da Avaliação do Questionário Modificado de Baecke nos Períodos de 

Treinamento e Retreinamento 

   GIS (n = 9)    GIM (n =7)   GC (n = 10)  

  X ± DP X ± DP X ± DP P 

SAD Pré 2,40 ± 0,55† 2,41 ± 0,78 2,34 ± 0,69 NS 

TREINO Pós 2,40 ± 0,10† 2,43 ± 0,74 2,36 ± 0,40 NS 

 p 0,004 NS NS ---- 

      

SD Pré 2,60 ± 0,01† 2,60 ± 0,00† 0,00 ± 0,00† NS 

TREINO Pós 1,79 ± 0,17† 1,79 ± 0,00† 0,00 ± 0,03† NS 

 p 0,000 0,000 NS ---- 

      

STL Pré 1,12 ± 0,93 1,14 ± 0,26† 0,60 ± 0,93† NS 

TREINO Pós 1,12 ± 0,93 1,14 ± 0,30 † 0,60 ± 0,93† NS 

 p NS NS NS ---- 

      

ST Pré 1,62 ± 0,00† 1,62 ± 0,00 1,62 ± 0,00† Cov: 0,000 

TREINO Pós 1,50 ± 0,11† 1,75 ± 0,12† 1,63 ± 0,12† 1,62
#
 

 p NS NS NS  

      

SAD Pré 2,40 ± 0,10† 2,54 ± 0,88 2,34 ± 0,69 NS 

RETREINO Pós 2,40 ± 0,30† 2,57 ± 0,82 2,46 ± 0,40 NS 

 p NS NS NS ---- 

      

SD Pré 0,00 ± 0,08† 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00† NS 

RETREINO Pós 1,79 ± 0,08† 1,79 ± 0,00 0,00 ± 0,03† NS 

 p 0,000 0,000 NS ---- 

      

STL Pré 0,91 ± 1,07 0,56 ± 0,54 0,60 ± 0,93† NS 

RETREINO Pós 1,03 ± 0,98 0,56 ± 0,50 0,60 ± 0,93† NS 

 p NS NS NS ---- 

      

ST Pré 1,07 ± 0,48 1,08 ± 0,24 1,18 ± 0,46† NS 

RETREINO Pós 1,56 ± 0,27 1,56 ± 0,15 1,18 ± 0,46† NS 

 p 0,018 0,061* NS  
n = tamanho da amostra; X = média; DP = desvio padrão; GIS = grupo intervenção semanal; GIM = grupo intervenção 

mensal; GC = grupo controle; SAD = escore atividade doméstica; SD = escore atividade desportiva; STL = escore de 

atividade no tempo de lazer; ST = escore total; NS = não significativo; P = ANOVA (unidirecional); p = ANOVA (medidas 

repetidas); #ANCOVA; Cov: Covariância (valor) d comparação entre GIS/GIM; e comparação entre GIS/GC; f comparação 

entre GIM/GC; † dados não paramétricos; *tendência. 
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4.2  PERFIL ANTROPOMÉTRICO 

 

Os dados a seguir representam a análise dos resultados referentes às avaliações 

antropométricas da amostra, sob a hipótese de que o treinamento e retreinamento de força 

progressivo com aumento da intensidade de treino ocorrido semanalmente acarreta em 

mulheres com mais de 60 anos diminuição dos níveis de gordura. As tabelas 4 e 5 apresentam 

os resultados das avaliações antropométricas realizadas durante o período de Treinamento e 

Retreinamento, respectivamente. 

Tabela 4: 

Resultados das Avaliações de Massa Corporal e Medidas de Circunferência no Período 

de Treinamento 

  GIS (n = 9) GIM (n =7) GC (n = 10)  

  X ± DP X ± DP X ± DP P 

 Pré 71,76 ± 9,10 60,08 ± 7,54 75,44 ± 20,96 NS 

Massa corporal Pós 71,77 ± 8,99 60,55 ± 7,53 74,64 ± 20,51 NS 

(Kg) p NS NS NS  

 Pré 30,44 ± 3,00 27,57 ± 0,60 31,80 ± 6,36 NS 

Braço Pós 30,33 ± 2,91 27,57 ± 0,78 28,00 ± 8,75† NS 

(cm) p NS NS NS  

 Pré 88,51 ± 0,00 88,51 ± 0,00 88,51 ± 0,00 Cov: 0,693 

Cintura Pós 86,37 ± 0,84 89,56 ± 1,08 87,91 ± 0,82 88,51
#
 

(cm) p NS NS NS  

 Pré 98,83 ± 3,88 88,57 ± 6,42 99,90 ± 15,69 NS 

Abdômen Pós 95,83 ± 4,55 87,00 ± 5,45 99,50 ± 15,09 NS 

(cm) p 0,018 NS NS  

 Pré 104,38 ± 6,04 98,35 ± 4,98 109,10 ± 13,34 NS 

Quadril Pós 105,55 ± 7,76 97,92 ± 5,22 108,00 ± 13,57 NS 

(cm) p NS NS NS  

 Pré 58,33 ± 5,02 51,21 ± 3,62 54,25 ± 10,75† NS 

Coxa Pós 53,11 ± 5,67 51,92 ± 2,84 56,45 ± 7,28 NS 

(cm) p 0,000 NS NS  
n = tamanho da amostra; X = média; DP = desvio padrão; GIS = grupo intervenção semanal; GIM = grupo intervenção 

mensal; GC = grupo controle; IMC = índice de massa corporal; Pré = avaliação Pré-Intervenção; Pós= avaliação Pós-

Intervenção; NS = não significativo; P = ANOVA (unidirecional); p = ANOVA (medidas repetidas); #ANCOVA; Cov: 

Covariância (valor); † dados não paramétricos. 

 

O grupo GIS demonstrou redução significativa na comparação intragrupo para as 

medidas de circunferência da coxa em ambos os períodos e de abdômen no período de 

Treinamento.  
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Tabela 5: 

Resultados das Avaliações de Massa Corporal e Medidas de Circunferência no 

Retreinamento 
 

  GIS (n = 7) GIM (n =4) GC (n = 10)  

  X ± DP X ± DP X ± DP P 

 Pré 72,26 ± 9,33 58,05 ± 7,12 75,44 ± 20,96 NS 

Massa corporal Pós 72,55 ± 9,81 58,77 ± 7,81 74,64 ± 20,51 NS 

(Kg) p NS NS NS  

 Pré 30,42 ± 3,20 27,11 ± 0,75 31,80 ± 6,36 NS 

Braço Pós 30,28 ± 3,27 27,25 ± 0,28 28,00 ± 8,75† NS 

(cm) p NS NS NS  

 Pré 91,00 ± 6,60 77,00 ± 7,25 91,25 ± 16,22 NS 

Cintura Pós 90,14 ± 7,35 78,00 ± 8,01 90,70 ± 16,60 NS 

(cm) p NS NS NS  

 Pré 93,50 ± 2,25† 86,12 ± 10,49 99,90 ± 15,69 NS 

Abdômen Pós 97,71 ± 6,04 87,87 ± 6,77 99,50 ± 15,09 NS 

(cm) p NS NS NS  

 Pré 105,00 ± 6,24 94,37 ± 8,80 109,10 ± 1 3,34 NS 

Quadril Pós 106,50 ± 5,24 95,37 ± 8,67 108,00 ± 13,57 NS 

(cm) p NS NS NS  

 Pré 58,28 ± 4,41 53,37 ± 1,79 54,25 ± 10,75† NS 

Coxa Pós 54,28 ± 4,41 51,50 ± 1,77 56,45 ± 7,28 NS 

(cm) p 0,008 NS NS  

n = tamanho da amostra; X = média; DP = desvio padrão; GIS = grupo intervenção semanal; GIM = grupo intervenção 

mensal; GC = grupo controle; IMC = índice de massa corporal; Pré = avaliação Pré-Intervenção; Pós = avaliação Pós-

Intervenção; NS = não significativo; P = ANOVA (unidirecional); p = ANOVA (medidas repetidas); † dados não 

paramétricos. 

 

 

 

A seguir são demonstrados os dados referentes às medidas de dobra cutânea 

avaliadas nos períodos de Treinamento e Retreinamento nas tabelas 6 e 7, respectivamente. O 

GIS apresentou redução significativa na dobra da coxa, no período de Treinamento, e no 

somatório de dobras cutâneas de membros inferiores, em ambos os períodos. Já o GIM 

apresentou aumento na dobra da perna quando comparado entre si e com os grupos GIS e GC, 

no período de Treinamento. 
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Tabela 6: 

Resultados das Avaliações de Dobra Cutânea no Período de Treinamento 
 

  GIS (n = 9) GIM (n =7) GC (n = 10)  

  X ± DP X ± DP X ± DP P 

 Pré 22,77 ± 6,75 20,56 ± 6,03 24,96 ± 5,01 NS 

Peitoral Pós 22,47 ± 6,19 20,14 ± 5,66 24,20 ± 3,99 NS 

(mm) p NS NS NS  

      

 Pré 27,66 ± 8,48 22,99 ± 5,62 27,60 ± 8,07 NS 

Subescapular Pós 28,77 ± 8,12 22,99 ± 4,48 27,40 ± 7,77 NS 

(mm) p NS NS NS  

      

 Pré 27,66 ± 8,48 23,09 ± 6,33 28,43 ± 6,56 NS 

Suprailíaca  Pós 25,77 ± 6,57 21,42 ± 5,71 27,20 ± 7,77 NS 

(mm) p NS NS NS  

      

 Pré 24,92 ± 6,40 19,57 ± 3,34 25,23 ± 8,08 NS 

Triciptal Pós 23,66 ± 5,92 19,76 ± 3,58 24,60 ± 8,57 NS 

(mm) p NS NS NS  

      

 Pré 35,99 ± 5,10 31,00 ± 5,49 33,96 ± 5,06 NS 

Abdômen Pós 35,66 ± 5,18 30,81 ± 5,76 34,13 ± 5,32 NS 

(mm) p NS NS NS  

      

 Pré 36,70 ± 9,03 31,75 ± 2,21 36,00 ± 6,21 NS 

Coxa Pós 33,84 ± 7,22 31,14 ± 3,18 34,66 ± 5,87 NS 

(mm) p 0,007 NS NS  

      

 Pré 24,98 ± 0,00 24,98 ± 0,00 24,98 ± 0,00 Cov: 0,000
 

Perna  Pós 23,51 ± 1,01 28,15 ± 1,22 24,22 ± 0,94 24,98
# 

(mm) p NS 0,016 NS 0,011
d
/0,021

f 

      

 Pré 114,10 ± 26,74 97,66 ± 20,48 114,96 ± 22,48 NS 

∑ TR Pós 113,80 ± 20,71 95,37 ± 18,87 112,93 ± 21,42 NS 

 p NS NS NS  

      

 Pré 63,71 ± 11,11 52,61 ± 3,96 62,00 ± 12,77 NS 

∑ MMII Pós 59,51 ± 12,31 55,04 ± 4,42 59,93 ± 12,75 NS 

 p 0,006 NS NS  

      

∑ Total Pré 202,79 ± 38,72 169,84 ± 20,69 202,19 ± 39,13 NS 

 Pós 196,97 ± 36,06 170,18 ± 18,91 197,46 ± 39,13 NS 

 p NS NS NS  

n = tamanho da amostra; X = média; DP = desvio padrão; GISm = grupo intervenção semanal; GIMs = grupo intervenção 

mensal; GC = grupo controle; Pré = avaliação Pré-Intervenção; Pós = avaliação Pós-Intervenção; NS = não significativo; P = 

ANOVA (unidirecional); p = ANOVA (medidas repetidas); #ANCOVA; Cov: Covariância (valor); ∑ = somatório; TR =  

tronco; MMII = membros inferiores;  † dados não paramétricos. 
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Tabela 7: 

Resultados das Avaliações de Dobra Cutânea no Período de Retreinamento 
 

  GISm (n = 7) GIMs (n = 4) GC (n = 10)  

  X ± DP X ± DP X ± DP P 

 Pré 24,42 ± 5,67 22,08 ± 3,78 24,96 ± 5,01 NS 

Peitoral Pós 30,00 ± 10,34† 23,83 ± 5,08 24,20 ± 3,99 NS 

(mm) p NS NS NS  

      

 Pré 26,56 ± 7,15 21,00 ± 3,89 27,60 ± 8,07 NS 

Subescapular Pós 27,47 ± 8,83 21,50 ± 3,59 27,40 ± 7,77 NS 

(mm) p NS NS NS  

      

 Pré 25,39 ± 0,00 25,39 ± 0,00 25,39 ± 0,00 Cov: 0,000
 

Suprailíaca  Pós 26,00 ± 1,64 27,72 ± 2,41 24,47 ± 1,47  25,39
# 

(mm) p NS NS NS  

      

 Pré 23,23 ± 7,64 20,33 ± 3,34 25,23 ± 8,08 NS 

Triciptal Pós 23,95 ± 6,75 21,08 ± 11,94 24,60 ± 8,57 NS 

(mm) p NS NS NS  

      

 Pré 33,95 ± 5,83 30,75 ± 7,23 33,96 ± 5,06 NS 

Abdômen Pós 34,47 ± 6,31 31,66 ± 6,59 34,66 ± 5,87 NS 

(mm) p NS NS NS  

      

 Pré 36,76 ± 7,44 30,83 ± 2,18 36,00 ± 6,21 NS 

Coxa Pós 34,71 ± 6,31 30,66 ± 3,06 34,66 ± 5,87 NS 

(mm) p NS NS NS  

      

 Pré 26,19 ± 3,90 22,25 ± 2,75 26,00 ± 6,70 NS 

Perna  Pós 24,37 ± 4,10  22,41 ± 3,64 25,26 ± 7,13 NS 

(mm) p NS NS NS  

      

 Pré 109,32 ± 17,12 93,41 ± 18,04 114,96 ± 22,48 NS 

∑ TR Pós 112,28 ± 26,76 98,75 ± 20,20 112,93 ± 21,42 NS 

 p NS NS NS  

      

 Pré 62,95 ± 11,13 53,08 ± 4,71 62,00 ± 12,77 NS 

∑ MMII Pós 59,09 ± 9,44 53,08 ± 5,06 59,93 ± 12,75 NS 

 p 0,043 NS NS  

      

∑ Total Pré 191,64 ± 32,79 166,83 ± 15,25 202,19 ± 39,13 NS 

 Pós 199,18 ± 42,30 172,91 ± 18,66 197,46 ± 39,13 NS 

 p NS NS NS  

n = tamanho da amostra; X = média; DP = desvio padrão; GISm = grupo intervenção semanal com carga mensal(retreino); 

GIMs = grupo intervenção mensal com carga semanal (retreino); GC = grupo controle; Pré = avaliação Pré-Intervenção; Pós 

= avaliação Pós-Intervenção; NS = não significativo; P = ANOVA (unidirecional);     p = ANOVA (medidas repetidas); 

#ANCOVA; Cov: Covariância (valor); ∑ = somatório; TR =  tronco; MMII = membros inferiores;  † dados não paramétricos. 
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4.3  TESTES DE CAMPO 

 

A seguir são apresentadas as análises dos resultados referentes aos testes de campo. 

No que se refere à avaliação da força, são demonstrados os dados sobre força máxima de 10 

repetições, força isométrica máxima de membros superiores, força dinâmica de membros 

inferiores e queixa de dor muscular tardia sob a hipótese de que o treinamento e retreinamento 

de força progressivo com aumento da intensidade ocorrido semanalmente aumenta não 

somente os tipos de força citados, como também, a atividade elétrica muscular e reduz de 

queixa de dor muscular tardia. 

As análises da reprodutibilidade dos testes de força são apresentadas na tabela 8. Em 

todos os testes quando comparadas as sessões de avaliação (1ª e 2ª), somente o GIM 

apresentou aumento significativo da força dinâmica de membros inferiores. Todos os testes 

apresentaram de Boa a Excelente aplicabilidade, com exceção do GIM para a força de 

preensão manual a qual foi considerada Ruim. Os valores de p dos testes de Coeficiente de 

Correlação Intraclasse foram significativos para todos os grupos e variáveis, exceto no GIM 

para força de preensão manual direita e esquerda e no GIS no teste de agachamento. 

A tabela 9 apresenta os resultados dos Testes de Força de Repetições Máximas (10 

RM) e Escala de Dor realizados durante o período de Treinamento.  

Com relação aos Testes de Força Máxima em 10 repetições, referentes às 

comparações entre as condições em cada grupo (Pré-intervenção, Durante e Pós-intervenção), 

observou-se que o GIS demonstrou incremento de força em todos os grupos musculares 

quando comparadas todas as condições, exceto o Reto Femoral que apresentou aumento na 

comparação Pré-intervenção/Durante e Pré/Pós-intervenção e uma diminuição na comparação 

Durante/Pós-intervenção. No entanto, o GIM apresentou aumento de força quando 

comparadas as condições Pré/Pós-intervenção no Tríceps Braquial e Bíceps Femoral, uma 

redução significativa no Reto Femoral e uma tendência ao aumento de força no Bíceps 

Braquial. 

No que se refere à comparação intergrupos, o GIS demonstrou aumento de força em 

todos os grupos musculares quando comparados aos grupos GIM e com o GC, exceto o Reto 

Femoral que apresentou aumento somente quando comparado ao GIM e o Bíceps Femoral 

quando comparado ao GC. O GIM apresentou incremento de força no Bíceps Femoral quando 

comparado somente com o GIM e GC.  

Os resultados dos Testes de Força de Preensão Manual apontaram redução 

significativa nas comparações intragrupos no lado esquerdo apenas no GIM quando 
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comparadas as condições Pré e Pós-intervenção. Entretanto, o GC demonstrou aumento de 

força de preensão também no lado esquerdo. 

Os resultados dos Testes de Agachamento que avaliaram a força dinâmica de 

membros inferiores apontam aumento significativo somente no GIS quando comparadas as 

condições Pré-intervenção/Durante; Pré/Pós-intervenção.  

Com relação à Escala de Dor, o GIS apresentou redução das queixas de dor muscular 

tardia quando comparadas as condições Pré-intervenção/Durante; GIM apresentou menor 

valor quando comparado as condições Pré-intervenção/Durante e Pré/Pós-intervenção e uma 

tendência à redução na comparação Durante/Pós-intervenção e; o GC apresentou redução 

significativa. 
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Tabela 8: 

Resultados da Reprodutibilidade dos Testes de Força  

n = tamanho da amostra; X = média; DP = desvio padrão; GIS = grupo intervenção semanal; GIM = grupo intervenção 

mensal; GC = grupo controle; 1ª = primeira sessão de reprodutibilidade; 2ª = segunda sessão de 

reprodutibilidade; D = direita; E = esquerda; p = teste de comparação t de Student para duas amostras 

dependentes paramétricas e Wilcoxon para não paramétricas (valor); ICC= coeficiente de correlação intraclasse 

(valor); P
ICC 

= diferença de ICC; †  dados não paramétricos; * ≤ 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

                        GIS 

(n=9)                                                    
 GIM 

(n=7) 

    GC 

(n=10) 

 

                              X               DP      X DP X DP 

        

Reto 1ª 37,22 8,33 27,85 6,36 28,50 6,25 

Femoral 2ª 38,33 7,50 30,71 5,34 30,00 6,66 

(kg) p 0,1689 --- 0,1030 --- 0,1933 --- 

 ICC 0,9382 --- 0,6314 --- 0,8150 --- 

 P
ICC < 0,0001* --- 0,0365* --- 0,0010* --- 

Tríceps 1ª 20,00 3,53 15,71 3,45 17,00 4,21 

Braquial 2ª 20,00 3,53 16,00 3,46 17,20 4,15 

(kg) p 1,0000 --- 0,3559 --- 0,3434 --- 

 ICC 1,0000 --- 0,9796 --- 0,9877 --- 

 P
ICC

 < 0,0001* --- < 0,0001* --- < 0,0001* --- 

Bíceps 1ª 20,22 5,16 15,00 4,08 14,20 3,76 

Femoral 2ª 20,22 5,16 16,00 4,50 14,90 4,86 

(kg) p 1,0000 --- 0,2162 --- 0,2091 --- 

 ICC 1,0000 --- 0,9219 --- 0,9610 --- 

 PICC < 0,0001* --- 0,0006* --- < 0,0001* --- 

Bíceps 1ª 4,44 0,72† 3,85 0,87† 4,00 0,66† 

Braquial 2ª 4,55 0,58 3,85 0,87† 4,00 0,66† 

(kg) p 0,3173 --- 1,0000 --- 1,0000 --- 

 ICC 0,9498 --- 1,0000 --- 1,0000 --- 

 PICC < 0,0001* --- < 0,0001* --- < 0,0001* --- 

Preensão 1ª 23,12 4,55 20,81 2,80 19,10 4,45 

Manual (D) 2ª 22,42 3,39 21,59 1,41 19,30 4,64 

(kgf) p 0,5455 --- 0,4664 --- 0,6618 --- 

 ICC 0,7134 --- 0,2427 --- 0,9700 --- 

 PICC 0,0079* --- 0,2647 --- < 0,0001* --- 

Preensão 1ª 23,33 5,31 20,80 2,50 18,40 4,59 

Manual (E) 2ª 22,48 5,02 21,85 3,11 18,50 4,60 

(kgf) p 0,4410 --- 0,3375 --- 0,3434 --- 

 ICC 0,8869 --- 0,5193 --- 0,9973 --- 

 PICC 0,0004* --- 0,0792 --- < 0,0001* --- 

 1ª 17,66 3,16 21,14 5,45 20,20 4,58 

Agachamento 2ª 19,44 3,08 21,85 4,98 20,30 4,47 

 p 0,1208 --- 0,0465* --- 0,6783 --- 

 ICC 0,4582 --- 0,9680 --- 0,9801 --- 

 PICC 0,0810 --- 0,0001* --- < 0,0001* --- 
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Tabela 9 

Resultados dos Testes de Força e Escala de Dor no Período de Treinamento 

n = tamanho da amostra; X = média; DP = desvio padrão; GIS = grupo intervenção semanal; GIM = grupo intervenção 

mensal; GC = grupo controle; NS = não significativo; Pré = avaliação Pré-Intervenção; Pós = avaliação Pós-Intervenção; P = 

ANOVA (unidirecional); p = ANOVA (medidas repetidas); #ANCOVA; Cov: Covariância (valor); acomparação entre Pré-

intervenção/Durante; bcomparação entre Pré-intervenção/Pós-intervenção; ccomparação entre Durante/Pós-intervenção; d 

comparação entre GIS/GIM; e comparação entre GIS/GC; f comparação entre GIM/GC; † dados não paramétricos; 

*tendência; #ANCOVA; Cov: Covariância (valor). 

 

 

            GIS (n = 9)        GIM (n =7)   GC (n = 10)  

 Cohen(f)  X ± DP X ± DP X ± DP P 

Cadeira Extensora  Pré 35,00 ± 0,00 35,00 ± 0,00 35,00 ± 0,00 Cov:0,000 

Reto 5,80 Durante  45,50 ± 0,00 34,28 ± 6,72 ---- 35,00# 

Femoral  Pós 38,33 ± 7,50 30,71 ± 5,34 30,00 ± 6,85 0,045d 

(Kg)  p 0,000a,b/0,002c 0,001b NS  

       

  Pré 20,00 ± 3,53 15,00 ± 3,50† 17,20 ± 4,15 NS 

Tríceps Polia 9,98 Durante 24,55 ± 2,83 20,00 ± 5,00† ---- 0,001 

Tríceps Braquial  Pós 27,77 ± 4,38 20,00 ± 4,00 17,00 ± 4,21 0,012d/0,000e 

(Kg)  p 0,001a/0,000b/0,045c 0,003b NS ---- 

       

Mesa Flexora  Pré 19,11 ± 1,83 22,00 ± 4,76 17,20 ± 4,15 NS 

Bíceps 3,18 Durante  22,77 ± 3,49 22,28 ± 7,13 ---- 0,062* 

Femoral  Pós 23,22 ± 1,98 23,57 ± 6,39 17,00 ± 4,21 0,058d/0,000e/ 0,015f 

(Kg)  p 0,002a/0,000b/0,006c 0,001b NS ---- 

       

Rosca Direta  Pré 3,62 ± 0,21 4,00 ± 0,00 4,00 ± 0,00† NS 

Bíceps 1,27 Durante 5,00 ± 0,00† 4,00 ± 0,00† ---- 0,017 

Braquial  Pós 6,00 ± 1,00† 6,00 ± 0,00† 4,00 ± 0,00† 0,006d/0,000e 

(Kg)  p 0,023a/0,001b/0,011c 0,068b* NS ---- 

       

  Pré 22,62 ± 5,04 21,33 ± 1,59 19,20 ± 5,10 NS 

Preensão 0,11 Durante  23,18 ± 4,99 21,30 ± 1,51 ---- NS 

Direita  Pós 22,55 ± 4,49  20,00 ± 0,00† 20,92 ± 3,98 NS 

(Kgf)  p NS NS NS ---- 

       

  Pré 22,44 ± 4,99 22,00 ± 3,30 17,43 ± 3,55 NS 

Preensão 0,06 Durante  22,77 ± 4,98 20,45 ± 4,63 ---- NS 

Esquerda  Pós 23,20 ± 5,11 19,92 ± 4,19 19,73 ± 4,64 NS 

(Kgf)  p NS 0,016b 0,049  

       

  Pré 19,11 ± 1,83 22,00 ± 4,76 20,30 ± 4,47 NS 

  Durante 23,22 ± 1,98 22,28 ± 7,13 ---- NS 

Agachamento ---- Pós 22,77 ± 3,49 23,57 ± 6,39 19,90 ± 4,77 NS 

(nº repetições)  p 0,005a/0,003b NS NS ---- 

       

  Pré 2,45 ± 0,00 † 2,45 ± 0,00 † 2,45 ± 0,00 Cov: 0,000 

Escala de Dor ---- Durante 2,38 ± 0,30† 2,37 ± 0,03† ---- 2,45# 

  Pós 2,39 ± 0,30† 2,29 ± 0,03† 2,40 ± 0,03  

  p 0,046a 0,038a/0,001b/0,062c* 0,001  
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Na tabela 10 encontram-se os dados referentes aos Testes de Força de Repetições 

Máximas e Escala de Dor realizados durante o período de Retreinamento. Todos os grupos 

intervenção apresentaram aumento na força de repetições máximas quando comparados entre 

si. O GIMs demonstrou incremento em todos os grupos musculares na comparação entre 

todas as condições do estudo. Já o GISm apresentou incremento quando comparadas as 

condições Pré-intervenção/Durante e Pré/Pós-intervenção, exceto no Bíceps Braquial no qual 

foi identificado aumento quando todas as condições foram comparadas. 

No que se refere às comparações entre os grupos do estudo, observou-se que em 

todos os grupos musculares houve aumento de força quando comparados os grupos 

intervenção (GISm e GIMs) com o GC, exceto o Reto Femoral no qual o incremento foi 

observado na comparação entre GISm/GC.  

Com relação à força de preensão manual, não foram identificados resultados 

significativos em todas as comparações para o lado direito. Para o lado esquerdo, GISm 

apresentou aumento quando comparadas as condições Pré-intervenção/Durante. 

 Os resultados dos Testes de Agachamento apontaram uma tendência ao aumento da 

força dinâmica dos membros inferiores no GISm quando comparadas as condições Pré/Pós-

intervenção. 

Na Escala de Dor, houve diminuição das queixas de dor muscular tardia no GISm 

quando comparadas as condições Pré-intervenção/Durante, no GIMs na comparação 

Durante/Pós-intervenção e no GC. O GISm apresentou menor queixa, na condição Durante, 

quando comparado ao GIMs. 

Nas tabelas 11 e 12 estão presentes os valores de correlação dos resultados absolutos 

e de delta entre os testes de força, respectivamente. Todas as correlações foram consideradas 

fracas ou moderadas. Os valores de p referentes às correlações dos resultados absolutos 

envolvendo a força de preensão manual direita e esquerda e nos valores de delta aqueles 

envolvendo a força dinâmica de membros inferiores foram significativos 
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Tabela 10 

Resultados dos Testes de Força e Escala de Dor no Período de Retreinamento 

n = tamanho da amostra; X = média; DP = desvio padrão; GISm = grupo intervenção semanal com carga mensal (retreino); 

GIMs = grupo intervenção mensal com carga semanal (retreino); GC = grupo controle; Pré = avaliação Pré-Intervenção; Pós 

= avaliação Pós-Intervenção; NS =  não significativo;  #ANCOVA; Cov: Covariância (valor); P = ANOVA (unidirecional); p 

= ANOVA (medidas repetidas); acomparação entre Pré-intervenção/Durante; bcomparação entre Pré-intervenção/Pós-

intervenção; ccomparação entre Durante/Pós-intervenção; d comparação entre GIS/GIM; ecomparação entre GIS/GC; f 

comparação entre GIM/GC; † dados não paramétricos; *tendência. 

 

 

 

          GISm (n = 7)        GIMs (n = 4)   GC (n = 10)  

  X ± DP X ± DP X ± DP P 

Cadeira Extensora Pré 45,00  ± 10,00†    31,25 ± 2,50 30,00 ± 6,66             NS 

Reto Durante  47,42 ± 9,81 43,75 ± 2,50 ---- ---- 

Femoral Pós 50,00 ± 10,00† 51,25 ± 4,78   30,50 ± 6,85 0,001e 

(Kg) p 0,001a/0,000b 0,000a,b/0,008c NS ---- 

      

Tríceps  Pré 20,00 ± 2,50† 15,00 ± 3,50† 17,20 ± 4,15 NS 

Polia Durante 23,85 ± 3,97 20,00 ± 5,00† ---- NS 

(Kg) Pós 25,00 ± 5,00† 25,75 ± 2,21 17,00 ± 4,21 0,008e/0,006f 

 p 0,034a/0,010b 0,001a/0,000b/0,004c NS ---- 

      

Mesa Flexora Pré 20,00 ± 4,08 15,50 ± 3,31 14,90 ± 4,86 NS 

Bíceps Durante  23,00 ± 3,65 21,00 ± 5,22 ---- NS 

Femoral Pós 24,00 ± 4,86 25,00 ± 0,00 14,90 ± 4,62 0,001e/0,003f 

(Kg) p 0,015a/0,002b 0,002a/0,000b/0,043c NS ---- 

      

Rosca Direta Pré 4,28 ± 0,75 3,75 ± 0,25† 4,00 ± 0,00† NS 

Bíceps Durante 4,85 ± 0,69 5,00 ± 0,00† ---- NS 

Braquial Pós 5,28 ± 0,95 6,00 ± 0,00 4,00 ± 0,00† 0,006e/0,001f 

(Kg) p 0,018a/0,001b/0,029c 0,001a,c/0,000b NS ---- 

      

 Pré 22,04 ± 4,34 18,70 ± 1,69 19,20 ± 5,10 NS 

Preensão Durante  25,66 ± 4,69 20,45 ± 3,03 ---- NS 

Manual Direita Pós 22,28 ± 4,18 19,08 ± 2,27 20,92 ± 3,98 NS 

(Kgf) p NS NS NS ---- 

      

 Pré 21,19 ± 0,00 16,70 ± 2,70 19,39 ± 4,48 Cov:0,000 

Preensão Durante  23,59 ± 1,09 19,91 ± 1,55 ---- 21,19# 

Manual Esquerda Pós 21,24 ± 0,74 20,31 ± 1,06 19,73 ± 4,64 NS 

(Kgf) p 0,059a NS NS ---- 

      

 Pré 19,85 ± 4,67 20,75 ± 7,36 20,30 ± 4,47 NS 

Teste Durante 22,14 ± 3,93 21,50 ± 6,55 ---- NS 

Agachamento Pós 22,85 ± 2,47 23,75 ± 5,31 19,90 ± 4,77 NS 

(nº repetições) p 0,065b* NS NS ---- 

      

 Pré 2,40 ± 0,13† 2,48 ± 0,00† 2,51 ± 1,00 NS 

Escala de Dor Durante 2,32 ± 0,06† 2,50 ± 0,04† --- 0,001 

 Pós 2,35 ± 0,08 † 2,30 ± 0,10† 2,40 ± 0,10 NS 

 p 0,035a 0,044c 0,000  
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Tabela 11 

Correlação entre os Valores dos Testes de Força de Repetições Máximas, Força de 

Preensão Manual e Agachamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                  r ou rho = teste de correlação de Pearson para amostras pareadas e Spearman para  

                                  amostras não  pareadas (valor); † dados não paramétricos; * ≤ 0,05. 

 

 

 

Tabela 12  

Correlação entre os Valores de Δ dos Testes de Força de Repetições Máximas, Força de 

Preensão Manual e Agachamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                   r ou rho = teste de correlação de Pearson para amostras pareadas e Spearman para  

                                   amostras não pareadas (valor); † dados não paramétricos; * ≤ 0,05. 

 

 

 

 

 

Variáveis       

 

Posições Aferidas 

Preensão 

Esquerda 

Preensão 

Direita 

Agachamento 

 

Reto Femoral     

(r ou rho) 0,5007 0,4666 0,2001 

p < 0,0001* < 0,0001* 0,2351 

Bíceps Femoral     

(r ou rho) 0,3899 0,5000 0,1643 

p 0,0010* < 0,0001* 0,3312 

Tríceps Braquial    

(r ou rho) 0,3769 0,4957 ---- 

p 0,0214* 0,0018* ---- 

Bíceps Braquial    

(r ou rho) 0,3392† 0,4300† ---- 

p 0,0399*† 0,0079*† ---- 

Variáveis       

 

Posições Aferidas 

Preensão 

Esquerda 

Preensão 

Direita 

Agachamento 

 

Reto Femoral     

(r ou rho) 0,0521 0,1001 0,5242† 

p 0,8005 0,6265 0,0009*† 

Bíceps Femoral     

(r ou rho) -0,2528 0,1077 0,5263† 

p 0,2071 0,6004 0,0008*† 

Tríceps Braquial    

(r ou rho) -0,0933 -0,0277 ---- 

p 0,5827 0,8706 ---- 

Bíceps Braquial    

(r ou rho) -0,1292 0,1132 ---- 

p 0,4459 0,5048 ---- 
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Na tabela 13 estão os dados da eletromiografia (EMG) realizada no período de 

Treinamento nos Testes de Preensão Manual e Agachamento. O GIS apresentou aumento 

significativo quando comparado ao GC nas seguintes variáveis dos grupos musculares e seus 

respectivos testes: Reto Femoral Agachamento (média e pico) e quando comparado ao GIM 

apenas no Reto Femoral Agachamento (pico). Quando comparado entre si o GIS demonstrou 

aumento significativo no Tríceps Braquial Preensão Manual (frequência interception) (Pré-

intervenção/Durante).  

O GIM apresentou redução da atividade eletromiográfica no Bíceps Femoral no 

Agachamento (média) e aumento na variável Pico quando comparada as avaliações Pré-

intervenção/Durante e Pré/Pós-intervenção, respectivamente; ainda no Bíceps Femoral, houve 

aumento quando comparadas as condições Pré/Pós-intervenção e Durante/Pós-intervenção na 

frequência angular. No Bíceps Braquial Preensão Manual (frequência angular) houve aumento 

na comparação entre Durante/Pós-intervenção.  

Já o GC demonstrou aumento no Bíceps Braquial Força de Preensão Manual (pico).  
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Tabela 13 

Resultados da EMG para Força de Preensão Manual e Agachamento Avaliados no 

Período de Treinamento 

           GIS (n = 9)        GIM (n =7)   GC (n = 10)  

  X ± DP X ± DP X ± DP P 

Agach Pré 75,00 ± 22,73 79,25 ± 18,20 62,68 ± 22,54 NS 

Reto Femoral Durante  80,69 ± 21,95 82,72 ± 24,17 ---- NS 

Média Pós 87,26 ± 32,54 75,09 ± 23,04 57,11 ± 17,86 0,016e 

 p NS NS NS --- 

Agach Pré 179,82 ± 73,09 187,71 ± 70,66 153,65 ± 61,32 NS 

Reto Femoral Durante 236,55 ± 140,51 171,17 ± 87,71† ---- NS 

Pico  Pós 223,94 ± 78,69 160,02 ± 41,90  139,56 ± 41,75 0,037d/0,004e 

 p NS NS NS ---- 

Agach Pré 22,90 ± 0,20 22,80 ± 0,20 23,10 ± 0,30† NS 

Reto Femoral Durante  22,90 ± 0,30 22,70 ± 0,20 ---- NS 

frequencia   Pós 22,80 ± 0,30 22,80 ± 0,30 23,00 ± 0,20 NS 

Angular  p NS NS NS ---- 

Agach Pré 4,09 ± 0,00† 4,09 ± 0,00 4,09 ± 0,00 Cov: 0,000 

Reto Femoral Durante 3,90 ± 0,14† 4,16 ± 0,16 ---- 4,09# 

frequencia   Pós 4,10 ± 0,04† 4,18 ± 0,56 3,71 ± 0,39  

Int  p NS NS NS  

Agach Pré 3,85 ± 0,00† 3,85 ± 0,00† 3,85 ± 0,00† Cov: 0,000 

Bíceps Femoral Durante  3,61 ± 0,12† 3,45 ± 0,13 ---- 3,85# 

Média Pós 3,67 ± 0,71 3,85 ± 0,00 3,42 ± 0,18  

 p NS 0,012a NS ---- 

Agach Pré 107,61 ± 55,53 69,69 ± 18,71 72,25 ± 22,78 NS 

Bíceps Femoral Durante  88,34 ± 58,37 79,22 ± 53,02 ---- NS 

Pico  Pós 73,84 ± 22,14 113,23 ± 186,96† 77,17 ± 50,51† NS 

 p NS 0,018b NS ---- 

Agach Pré 2,27 ± 0,00 2,27 ± 0,00† 2,27 ± 0,00† Cov:0,013 

Bíceps Femoral Durante 2,28 ± 0,04 2,25 ± 0,03 --- 2,27# 

frequencia   Pós 2,29 ± 0,70 2,41 ± 0,07† 2,18 ± 0,66 NS 

Angular  p NS 0,036b/0,019c NS  

Agach Pré 50,52 ± 15,84 46,70 ± 25,49 33,92 ± 20,80 NS 

Bíceps Femoral Durante 43,67 ± 14,24 51,69 ± 22,37 ---- NS 

frequencia   Pós 48,55 ± 7,24 42,37 ± 27,13 44,13 ± 14,99 NS 

Int  p NS NS NS ---- 

Preensão Manual Pré 81,70 ± 30,12 73,00 ± 43,21† 84,56 ± 46,22† NS 

Bíceps Braquial Durante 73,88 ± 24,36 64,37 ± 27,21 ---- NS 

Média  Pós 88,26 ± 36,70 72,10 ± 16,19† 91,46 ± 36,77 NS 

 p NS NS NS ---- 

Preensão Manual Pré 144,07 ± 53,22 124,38 ± 46,47 94,37 ± 71,56† NS 

Bíceps Braquial Durante 126,09 ± 42,56 113,27 ± 42,88 ---- NS 

Pico  Pós 166,70 ± 77,08 123,44 ± 34,65† 160,75 ± 72,21 NS 

 p NS NS 0,027 ---- 

 Preensão Manual Pré 2,30 ± 0,47† 2,09 ± 0,31 2,03 ± 0,53 NS 

Bíceps Braquial Durante 2,15 ± 0,21 1,73 ± 0,92† ---- NS 

Freq.angular Pós 2,36 ± 0,28 2,28 ± 0,17 2,09 ± 0,45 NS 

 p NS 0,052c NS ---- 

 Preensão Manual Pré 119,59 ± 17,63 132,47 ± 19,36 125,68 ± 18,71 NS 

Bíceps Braquial Durante 123,56 ± 24,77 138,15 ± 37,29 ---- NS 

Freq.int Pós 130,01 ± 100,47† 133,00 ± 11,04 132,35 ± 54,98† NS 

 p NS NS NS  

Preensão Manual Pré 97,29 ± 45,19 105,55 ± 39,83 91,09 ± 33,09 NS 

Tríceps Braquial  Durante 109,64 ± 37,85 100,43 ± 37,31 ---- NS 

Média  Pós 90,80 ± 38,64 112,26 ± 48,46 100,85 ± 46,00 NS 

 p NS NS NS  
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n = tamanho da amostra; X = média; DP = desvio padrão; GIS = grupo intervenção semanal; GIM = grupo intervenção 

mensal; GC = grupo controle; Pré = avaliação Pré-Intervenção; Pós = avaliação Pós-Intervenção; P = ANOVA 

(unidirecional); Agach = agachamento; Freq.int = frequência interception; NS =  não significativo; #ANCOVA; Cov: 

Covariância (valor); p = ANOVA (medidas repetidas); acomparação entre Pré-intervenção/Durante; b comparação entre Pré-

intervenção/Pós-intervenção; ccomparação entre Durante/Pós-intervenção; d comparação entre GIS/GIM; e comparação entre 

GIS/GC; f comparação entre GIM/GC; † dados não paramétricos; *tendência. 

 

 

Na tabela 14 encontram-se os dados referentes à eletromiografia (EMG) coletados no 

período de Retreinamento nos Testes de Preensão Manual e Agachamento. O GIS apresentou 

aumento no Reto Femoral Agachamento (pico) na comparação Pré/Pós-intervenção; e 

redução na comparação Durante/Pós-intervenção; redução no Reto Femoral Agachamento 

(frequência angular) quando comparadas as avaliações Durante/Pós-intervenção; redução 

Preensão Manual no Bíceps Braquial (média) nas comparações Pré-intervenção/Durante e 

Durante/Pós-intervenção (média e pico), aumento (frequência interception) na comparação 

Pré/Durante e redução na comparação Durante/Pós-intervenção.   

Já o GIM demonstrou redução no Bíceps Femoral Agachamento (média) quando nas 

comparações Pré/Durante e Pré/Pós-intervenção e; redução no Bíceps Braquial Preensão 

Manual (frequência interception) na comparação Pré/Durante e Durante/Pós-intervenção e 

aumento no Tríceps Braquial nessa mesma variável na comparação Pré-intervenção/Durante. 

O GC apresentou aumento no Bíceps Braquial Preensão Manual (pico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preensão Manual Pré 186,48 ± 60,44 193,27 ± 72,06 169,37 ± 67,09 NS 

Tríceps Braquial Durante 182,14 ± 63,58 167,75 ± 53,76 ---- NS 

Pico  Pós 160,93 ± 83,32 197,43 ± 84,01 169,00 ± 81,26 NS 

 p NS NS NS  

 Preensão Manual Pré -2,06 ± 5,11 3,05 ± 6,51 -1,62 ± 5,61 NS 

Tríceps Braquial Durante 0,13 ± 4,38 2,06 ± 6,07 ---- NS 

Freq.angular Pós -1,82 ± 3,27 -1,54 ± 8,54 -2,03 ± 6,08 NS 

 p NS NS NS  

 Preensão Manual Pré 18,25 ± 12,91 29,90 ± 4,40 27,35 ± 10,77 NS 

Tríceps Braquial Durante 28,18 ± 9,55 28,40 ± 7,88 ---- NS 

Freq.int Pós 27,66 ± 10,52 30,76 ± 7,86 31,36 ± 10,19 NS 

 p 0,017a NS NS  
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Tabela 14  

Resultados da EMG para Força de Preensão Manual e Agachamento Avaliados no 

Período de Retreinamento 

          GISm (n = 7)        GIMs (n =4)   GC (n = 10)  

  X ± DP X ± DP X ± DP P 

Agach Pré 77,11 ± 15,70 80,12 ± 96,47† 62,68 ± 22,54 NS 

Reto Femoral Durante  79,52 ± 30,33 86,56 ± 43,82 ---- NS 

Média Pós 76,11 ± 32,47 73,68 ± 20,41 57,11 ± 17,86 NS 

 p NS NS NS  

Agach Pré 136,86 ± 89,41 81,01 ± 93,57 153,65 ± 61,32 NS 

Reto Femoral Durante 199,18 ± 70,60 164,79 ± 45,85† ---- NS 

Pico  Pós 188,31 ± 87,34 209,24 ± 140,70  139,56 ± 41,75 NS 

 p 0,007b/0,000c NS NS  

Agach Pré 2,26 ± 0,02 2,29 ± 0,03 2,31 ± 0,01† NS 

Reto Femoral Durante  2,31 ± 0,01 2,30 ± 0,01 ---- NS 

frequencia   Pós 2,27 ± 0,01 2,32 ± 0,02 2,30 ± 0,01 NS 

Angular  p 0,051c NS NS  

Agach Pré 4,09 ± 0,00 4,09 ± 0,00 4,09 ± 0,00 Cov: 0,001 

Reto Femoral Durante 3,99 ± 0,14† 4,13 ± 0,07 ---- 4,09# 

frequencia   Pós 4,00 ± 0,04 4,12 ± 0,06 3,79 ± 0,08  

Int  p NS NS NS  

Agach Pré 36,21 ± 5,19 69,50 ± 7,98 31,54 ± 15,40† NS 

Bíceps Femoral Durante  38,46 ± 9,99 42,24 ± 17,21 ---- NS 

Média Pós 31,63 ± 14,19 36,70 ± 2,53 32,73 ± 11,03 NS 

 p NS 0,005a/0,001b NS  

Agach Pré 4,47 ± 0,00 4,47 ± 0,00 4,47 ± 0,00 Cov:0,087 

Bíceps Femoral Durante  4,48 ± 0,49 4,84 ± 0,58 ---- 4,47# 

Pico  Pós 3,43 ± 0,68 4,47 ± 0,50 4,29 ± 0,19†  

 p NS NS NS  

Agach Pré 2,29 ± 0,06 2,19 ± 0,12 2,22 ± 0,29 NS 

Bíceps Femoral Durante 2,28 ± 0,05 2,26 ± 0,10† --- NS 

frequencia   Pós 2,33 ± 0,13† 2,15 ± 0,23 2,18 ± 0,27† NS 

Angular  p NS NS NS  

Agach Pré 4,06 ± 0,00 4,06 ± 0,00 4,06 ± 0,00 Cov:0,307 

Bíceps Femoral Durante 3,70 ± 0,42 3,14 ± 0,59 ---- 4,06# 

frequencia   Pós 3,91 ± 0,13† 4,32 ± 0,18 3,54 ± 0,11  

Int  p NS NS NS  

Preensão Manual Pré 114,09 ± 65,43 66,87 ± 25,31 84,56 ± 46,22† NS 

Bíceps Braquial Durante 95,17 ± 38,58 89,14 ± 41,83 ---- NS 

Média  Pós 56,72 ± 37,03† 92,43 ± 43,32 91,46 ± 36,77 NS 

 p 0,001a/0,002c NS NS  

Preensão Manual Pré 110,08 ± 164,80† 121,09 ± 56,65 94,37 ± 71,56† NS 

Bíceps Braquial Durante 153,04 ± 62,80 133,65 ± 48,57 ---- NS 

Pico  Pós 121,48 ± 75,60 168,55 ± 63,35 160,75 ± 72,21 NS 

 p 0,033c NS 0,027  

 Preensão Manual Pré 2,21 ± 0,19 1,66 ± 0,70 2,03 ± 0,53 NS 

Bíceps Braquial Durante 2,08 ± 0,55† 1,80 ± 0,29 ---- NS 

Freq.angular Pós 2,22 ± 0,45 2,17 ± 0,18 2,09 ± 0,45 NS 

 p NS NS NS  

 Preensão Manual Pré 29,65 ± 44,38 16,68 ± 4,319 12,56 ± 1,871 NS 

Bíceps Braquial Durante 29,69 ± 8,78  29,02 ± 11,20 ---- NS 

Freq.int Pós 14,21 ± 2,06 13,63 ± 3,01† 13,23 ± 5,49† NS 

 p 0,001a/0,002c 0,032a/0,008c NS  

Preensão Manual Pré 116,58 ± 32,98 99,90 ± 28,92 91,09 ± 33,09 NS 

Tríceps Braquial  Durante 69,07 ± 50,42† 57,50 ± 61,67† ---- NS 

Média  Pós 119,64 ± 35,15 132,24 ± 62,68 100,85 ± 46,00 NS 

 p 0,021a/0,022c NS NS  

Preensão Manual Pré 185,75 ± 48,47 168,51 ± 41,12 169,37 ± 67,09 NS 
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n = tamanho da amostra; X = média; DP = desvio padrão; GISm = grupo intervenção semanal com carga mensal(retreino); 

GIMs = grupo intervenção mensal com carga semanal(retreino); GC= grupo controle; Pré = avaliação Pré-Intervenção; Pós= 

avaliação Pós-Intervenção; NS = não significativo; P = ANOVA (unidirecional); Agach = agachamento; Freq.int = 

frequência interception; #ANCOVA; Cov = Covariância (valor); p = ANOVA (medidas repetidas); acomparação entre Pré-

intervenção/Durante; bcomparação entre Pré-intervenção/Pós-intervenção; ccomparação entre Durante/Pós-intervenção; d 

comparação entre GIS/GIM; ecomparação entre GIS/GC; f comparação entre GIM/GC; † dados não paramétricos; *tendência. 

 

 

Na figura 11 estão presentes os resultados da eletromiografia (EMG) dos Testes de 

Repetições Máximas no exercício Cadeira Extensora no músculo Reto Femoral. No período 

de Treinamento, na variável Média, o GIS demonstrou aumento nas comparações Pré-

intervenção/Durante (p = 0,007), Pré/Pós-intervenção (p = 0,006) e Durante/Pós-intervenção 

(p = 0,051) e quando comparado ao GC (p = 0,043); aumento na frequência interception nas 

comparações Pré/Pós-intervenção (p = 0,000) e Durante/Pós-intervenção (p = 0,000) e quando 

comparado ao GC. Na variável Pico houve aumento quando comparado ao GC (p = 0,000). 

No período de Retreinamento houve aumento na comparação Pré-intervenção/Durante nas 

variáveis: Média (p = 0,045) e Pico (p = 0,024). 

No GIM no período de Treinamento houve aumento: na comparação Pré-

intervenção/Durante na variável Média (p = 0,009); na variável Pico nas comparações Pré-

intervenção/Durante (p = 0,010) e Durante/Pós-intervenção (p = 0,008), na variável 

Frequência Interception, o GIM apresentou maior valor quando comparado ao GIS (p = 

0,000). No período de Retreinamento, foram observados aumentos nas comparações 

Pré/Durante (p = 0,055), Pré/Pós-intervenção (p = 0,000) e Durante/Pós-intervenção (p = 

0,055) na variável Média e na variável Frequência Angular na comparação Pré-

intervenção/Durante (p = 0,041). Na variável Frequência Interception foi observada redução 

na comparação Durante/Pós-intervenção, na comparação entre as avaliações Durante o GIM 

apresentou maior resultado quando comparado ao GIS (p = 0,003). 

 

 

 

 

 

Tríceps Braquial Durante 121,36 ± 72,40† 134,27 ± 68,12 ---- NS 

Pico  Pós 215,42 ± 86,68 195,20 ± 85,44 169,00 ± 81,26 NS 

 p 0,022a/0,054c NS NS  

 Preensão Manual Pré 2,31 ± 0,66 2,73 ± 0,39 2,51 ± 0,41 NS 

Tríceps Braquial Durante 2,51 ± 0,48† 2,65 ± 0,17 ---- NS 

Freq.angular Pós 2,76 ± 0,25 2,43 ± 0,16  2,58 ± 0,37 NS 

 p NS NS NS  

 Preensão Manual Pré 32,83 ± 3,84  32,80 ± 10,16 27,35 ± 10,77 NS 

Tríceps Braquial Durante 13,96 ± 3,59 19,68 ± 8,17 ---- NS 

Freq.int Pós 33,90 ± 11,79† 34,23 ± 7,01 31,36 ± 10,19 NS 

 p 0,001a/0,000c 0,034a NS  
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*diferença significativa intragrupos; Ω diferença intergrupos; GISm = grupo intervenção semanal com carga 

mensal (retreino); GIMs = grupo intervenção mensal com carga semanal (retreino).  

 

Figura 11 - Resultados da EMG da Cadeira Extensora (Reto Femoral)  
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Nas figuras 12 e 13 estão presentes os resultados da eletromiografia (EMG) dos 

Testes de Repetições Máximas no exercício Tríceps na Polia nos músculos Tríceps Braquial 

(Agonista) e Bíceps Braquial (Antagonista), respectivamente. 

No que se refere ao músculo Tríceps Braquial (Agonista) no período de Treinamento, 

o GIS apresentou aumento na comparação Durante/Pós-intervenção (p = 0,028) e quando 

comparado ao GC nas variáveis Média (p = 0,033) e Pico (p = 0,023).  

Com relação ao músculo Bíceps Braquial (Antagonista) no período de Treinamento, 

o GIS demonstrou aumento nas comparações Pré/Pós-intervenção (p = 0,001) e Durante/Pós-

intervenção (p = 0,001) na variável Pico. O GIM apresentou redução na comparação Pré-

intervenção/Durante (p = 0,000) e aumento na comparação Durante/Pós-intervenção                

(p = 0,000) para a variável Média; aumento na variável Pico nas comparações Pré/Pós-

intervenção (p = 0,001) e Durante/Pós-intervenção (p = 0,001). No GC foi identificado 

aumento na variável Pico (p = 0,000). No período de Retreinamento houve aumento para o 

Bíceps Braquial (Antagonista), no GIS, nas comparações Pré/Pós-intervenção (p = 0,054) e 

Durante/Pós-intervenção (p = 0,009) na variável Média e na variável Frequência Interception 

na comparação Pré-intervenção/Durante (p = 0,059). O GIM demonstrou redução na 

comparação Pré-intervenção/Durante (p = 0,001) na variável Pico e aumento na comparação 

Durante/Pós-intervenção (p = 0,001); redução na comparação Pré-intervenção/Durante            

(p = 0,000) e Durante/Pós-intervenção (p = 0,036) na variável Frequência Interception.  

A figura 14 apresenta os dados eletromiográficos (EMG) dos Testes de Repetições 

Máximas no exercício Mesa Flexora no músculo Bíceps Femoral. No período de 

Treinamento, o GIS demonstrou redução na comparação Pré-intervenção/Durante na variável 

Pico (p = 0,028).  
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*diferença significativa intragrupos; Ω diferença intergrupos; GISm = grupo intervenção semanal com carga 

mensal (retreino); GIMs = grupo intervenção mensal com carga semanal (retreino).  

 

Figura 12 - Resultados da EMG do Tríceps na Polia (Agonista) 
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*diferença significativa intragrupos; Ω diferença intergrupos; GISm = grupo intervenção semanal com carga 

mensal (retreino); GIMs = grupo intervenção mensal com carga semanal (retreino).  

 

Figura 13 - Resultados da EMG do Tríceps na Polia (Antagonista) 
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*diferença significativa intragrupos; Ω diferença intergrupos; GISm = grupo intervenção semanal com carga 

mensal (retreino); GIMs = grupo intervenção mensal com carga semanal (retreino).  

 

Figura 14 - Resultados da EMG da Mesa Flexora (Bíceps Femoral) 
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Nas figuras 15 e 16 estão presentes os resultados da eletromiografia (EMG) dos 

Testes de Repetições Máximas no exercício Rosca Direta nos músculos Bíceps Braquial 

(Agonista) e Tríceps Braquial (Antagonista), respectivamente. 

No período de Treinamento para o músculo Agonista, o GIS demonstrou aumento: 

na variável Média, nas comparações Pré/Pós-intervenção (p = 0,003) e Durante/Pós-

intervenção (p = 0,026), na variável Pico, na comparação entre todas as condições (p = 0,000, 

Pré/Durante; p = 0,001, Pré/Pós-intervenção; p = 0,050, Durante/Pós-intervenção) e redução 

nas comparações Pré/Pós-intervenção (p = 0,000) e Durante/Pós-intervenção (p = 0,000) e 

quando comparado ao GC (p = 0,000) e GIS (p = 0,001) na variável Frequência Interception. 

O GIM apresentou redução nas comparações Pré-intervenção/Durante (p = 0,005) e Pré/Pós-

intervenção (p = 0,004) na variável Pico. No músculo Antagonista, o GIS apresentou uma 

tendência à diminuição, quando comparado entre si (Pré/Pós-intervenção, p = 0,062), na 

variável Frequência Angular e aumento nessa mesma variável quando comparado ao GIM na 

condição Durante (p = 0,022). Já o GIM demonstrou aumento nas comparações Pré-

intervenção/Durante (p = 0,001) e Pré/Pós-intervenção (p = 0,000) na variável Pico e o GC 

apresentou aumento nessa mesma variável (p = 0,049). 

  No que se refere ao período de Retreinamento, no músculo Bíceps Braquial 

(Agonista), o GIS apresentou aumento, na variável Média, na comparação Durante/Pós-

intervenção (p = 0,057). 

Desse modo, no domínio do tempo, no período de Treinamento, ambos os grupos 

intervenção apresentaram o mesmo número de aumentos significativos (aumentos = 4), e no 

período de Retreinamento o GIS demonstrou maior aumento do que o GIM (GIS = 4;        

GIM = 2). O número de reduções foi menor do que o número de aumento em ambos os 

períodos e grupos intervenção. O GIS não apresentou nenhuma redução o que difere do GIM, 

no período de Treinamento. No Retreinamento, ambos os grupos demonstraram apenas 1 

redução.  

No domínio da frequência, no período de Treinamento, o número de aumentos 

significativos foi superior no GIM (GIS = 1; GIM = 2) e no Retreinamento, apenas o GIS 

apresentou aumentos. Com relação ao número de reduções, no período de Treinamento, 

apenas o GIS demonstrou redução (redução = 1) e no Retreinamento o GIM apresentou maior 

número do que o GIS (GIS = 1; GIM = 3). 
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*diferença significativa intragrupos; Ω diferença intergrupos; # Covariância; GISm = grupo intervenção semanal 

com carga mensal (retreino); GIMs = grupo intervenção mensal com carga semanal (retreino).  
 

Figura 15 - Resultados da EMG da Rosca Direta (Agonista) 
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*diferença significativa intragrupos; Ω diferença intergrupos; ¤ tendência; GISm = grupo intervenção semanal 

com carga mensal (retreino); GIMs = grupo intervenção mensal com carga semanal (retreino).  

 

Figura 16 – Resultados da EMG da Rosca Direta (Antagonista) 
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Os dados da EMG normalizados dos Testes de Agachamento e Preensão Manual 

referentes ao período de Treinamento são apresentados na tabela 15. Com relação ao 

Agachamento, o GIS demonstrou aumento significativo no Reto Femoral (frequência 

interception) e no Bíceps Femoral (média, pico e frequência interception) na comparação Pré-

intervenção/Durante e na variável frequência interception na comparação Pre/Pós-

intervenção. Houve redução significativa nas comparações Durante/Pós-intervenção e 

Pré/Pós-intervenção no Reto Femoral (frequência interception), Bíceps Femoral (pico) e na 

comparação Pré/Pós-intervenção no Bíceps Femoral (média). 

No GIM foram observados aumentos no Bíceps Femoral (média, pico e frequência 

interception) na comparação Pré-intervenção/Durante e também na comparação Pré/Pós-

intervenção nessas variáveis exceto Pico, no qual apresentou tendência ao aumento. Na 

variável Frequência Interception no Reto Femoral esse grupo apresentou aumento 

significativo quando comparado ao GIS; o mesmo visto na variável Pico no Bíceps Femoral 

quando comparados ao GIS e GC. 

O GC demonstrou aumento no Bíceps Femoral (frequência interception). 

No que se refere à Preensão Manual, o GIS apresentou aumento no Bíceps Braquial 

(média e pico) na comparação Durante/Pós-intervenção e uma tendência a aumentar no 

Tríceps Braquial (frequência interception) na comparação Pré/Pós-intervenção. O GIM 

demonstrou tendência ao aumento no Bíceps Braquial (frequência angular) na comparação 

Durante/Pós-intervenção. 
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Tabela 15 

Resultados da EMG Normalizados de Acordo com a Variação da Intensidade de Carga 

Avaliados no Período de Treinamento 

           GIS (n = 9)        GIM (n =7)   GC (n = 10)  

  X ± DP X ± DP X ± DP P 

Agach Pré 3,97 ± 1,29 3,80 ± 1,33 3,19 ± 1,24 NS 

Reto Femoral Durante  3,47 ± 0,34 3,89 ± 0,39 ---- NS 

Média Pós 3,83 ± 0,40 3,37 ± 0,46 2,90 ± 0,38 NS 

 p NS NS NS ---- 

Agach Pré 9,62 ± 4,25 8,94 ± 3,63 7,81 ± 3,23 NS 

Reto Femoral Durante 8,14 ± 5,14† 8,83 ± 1,48 ---- NS 

Pico  Pós 9,89 ± 3,16 7,19 ± 2,69 7,28 ± 2,51 NS 

 p NS 0,059c NS ---- 

Agach Pré 2,30 ± 0,00 2,30 ± 0,00 2,30 ± 0,00 NS 

Reto Femoral Durante  2,30 ± 0,00 2,30 ± 0,00 ---- NS 

frequencia   Pós 2,30 ± 0,00 2,30 ± 0,00 2,30 ± 0,00 NS 

Angular  p NS NS NS ---- 

Agach Pré 1,09 ± 0,00† 1,09 ± 0,00 1,09 ± 0,00 Cov: 0,000 

Reto Femoral Durante 2,50 ± 0,02 2,59 ± 0,02 ---- NS 

frequencia   Pós 0,94 ± 0,06  1,21 ± 0,07† 1,01 ± 0,06 0,027d 

Int  p 0,000a,c/0,042b NS NS ---- 

Agach Pré 0,79 ± 0,42† 0,59 ± 0,71† 0,55 ± 0,10† NS 

Bíceps Femoral Durante  2,46 ± 0,08 2,45 ± 0,08† ---- NS 

Média Pós 0,67 ± 0,69 † 0,81 ± 0,91† 0,45 ± 0,42 NS 

 p 0,000a,b 0,000a,b NS ---- 

Agach Pré 1,40 ± 0,00 1,40 ± 0,00 1,40 ± 0,00 Cov: 0,000 

Bíceps Femoral Durante  2,59 ± 0,08† 2,60 ± 0,09† ---- NS 

Pico  Pós 0,95 ± 0,19 1,83 ± 0,22† 1,33 ± 0,71† 0,015d/0,054e 

 p 0,000a,c/0,036b 0,000a,c/0,078b* NS ---- 

Agach Pré 2,30 ± 0,00† 2,30 ± 0,00† 2,30 ± 0,00 NS 

Bíceps Femoral Durante 2,30 ± 0,00 2,30 ± 0,00 ---- NS 

frequencia   Pós 2,30 ± 0,00 2,31 ± 0,01† 2,29 ± 0,00 NS 

Angular  p NS NS NS ---- 

Agach Pré 1,09 ± 0,00† 1,09 ± 0,00 1,09 ± 0,00 Cov: 0,000 

Bíceps Femoral Durante 2,47 ± 0,03 2,53 ± 0,03 ---- NS 

frequencia   Pós 2,49 ± 0,02 2,46 ± 0,03 2,52 ± 0,02 NS 

Int  p 0,000a,b 0,000a,b 0,000 ---- 

Preensão Manual Pré 3,91 ± 2,18 4,04 ± 1,82 4,52 ± 1,71 NS 

Bíceps Braquial  Durante 3,30 ± 1,22 2,98 ± 1,09 ---- NS 

Média  Pós 4,22 ± 2,33 3,87 ± 1,68 4,65 ± 1,61 NS 

 p 0,056c NS NS ---- 

Preensão Manual Pré 6,96 ± 3,90 5,95 ± 2,60  6,31 ± 3,81 NS 

Bíceps Braquial Durante 5,75 ± 2,56 5,24 ± 1,71 ---- NS 

Pico  Pós 7,96 ± 4,63 6,74 ± 2,68 8,23 ± 3,52 NS 

 p 0,020c NS 0,049 ---- 

 Preensão Manual Pré 0,00 ± 0,015† -0,06 ± 0,13 -0,06 ± 0,18 NS 

Bíceps Braquial Durante -0,04 ± 0,18 -0,04 ± 0,34† ---- NS 

Freq.angular Pós 0,04 ± 0,12 -0,00 ± 0,08 -0,11 ± 0,26 NS 

 p NS 0,077c* NS ---- 

 Preensão Manual Pré 5,44 ± 1,09 6,21 ± 0,84 6,63 ± 1,62 NS 

Bíceps Braquial Durante 5,54 ± 1,62 6,52 ± 1,83 ---- NS 

Freq.int Pós 6,83 ± 2,96 6,51 ± 0,68 7,74 ± 2,73† NS 

 p NS NS NS ---- 

Preensão Manual Pré 4,44 ± 2,04 5,03 ± 2,10 5,03 ± 2,60 NS 

Tríceps Braquial  Durante 4,78 ± 1,43 4,67 ± 1,58 ---- NS 

Média  Pós 4,23 ± 2,03 5,40 ± 2,02 5,30 ± 2,57 NS 

 p NS NS NS ---- 

Preensão Manual Pré 8,54 ± 2,86 9,20 ± 3,70 9,27 ± 4,51 NS 
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n = tamanho da amostra; X = média; DP = desvio padrão; GIS = grupo intervenção semanal; GIM = grupo intervenção 

mensal; GC = grupo controle; Pré = avaliação Pré-Intervenção; Pós = avaliação Pós-Intervenção; P = ANOVA 

(unidirecional); Agach = agachamento; Freq.int = frequência interception; NS = não significativo; #ANCOVA; Cov = 

Covariância (valor); p = ANOVA (medidas repetidas); acomparação entre Pré-intervenção/Durante; b comparação entre Pré-

intervenção/Pós-intervenção; c comparação entre Durante/Pós-intervenção; d comparação entre GIS/GIM; e comparação entre 

GIS/GC; f comparação entre GIM/GC; † dados não paramétricos; *tendência. 

 

 

Os dados da EMG normalizados dos Testes de Agachamento e Preensão Manual 

referentes ao período de Retreinamento são apresentados na tabela 16. Com relação ao 

Agachamento, o GIS demonstrou diminuição significativa no Reto Femoral (frequência 

interception) e no Bíceps Femoral (pico) na comparação Pré/Pós-intervenção, na variável 

Frequência Interception nas comparações Pré-intervenção/Durante e Durante/Pós-intervenção. 

Também foram identificadas no GIM reduções no Reto Femoral (frequência 

interception) na comparação Pré/Pós-intervenção, no Bíceps Femoral nas comparações Pré-

intervenção/Durante e Pré/Pós-intervenção. 

O GC demonstrou diminuição no Reto Femoral (pico), no Bíceps Femoral 

(frequência interception) e aumento no Bíceps Femoral (pico). 

No que se refere à Preensão Manual, o GIS apresentou redução no Bíceps Braquial 

(frequência interception) na comparação Durante/Pós-intervenção, no Tríceps Braquial 

(média, pico e frequência interception) na comparação Pré-intervenção/Durante e aumento na 

comparação Durante/Pós-intervenção. 

 O GIM demonstrou redução no Bíceps Braquial (frequência interception) na 

comparação Durante/Pós-intervenção e uma tendência a aumentar nessa mesma comparação 

para o Tríceps Braquial (média). 

 

 

 

 

 

 

Tríceps Braquial Durante 8,03 ± 2,64 7,79 ± 2,19 ---- NS 

Pico  Pós 7,41 ± 3,74 9,56 ± 3,89 8,96 ± 4,58 NS 

 p NS NS NS ---- 

 Preensão Manual Pré -0,08 ± 0,23 0,15 ± 0,30 -0,09 ± 0,29 NS 

Tríceps Braquial Durante 0,12 ± 0,20 0,10 ± 0,27 ---- NS 

Freq.angular Pós -0,09 ± 0,16 -0,06 ± 0,42 -0,12 ± 0,34 NS 

 p NS NS NS ---- 

 Preensão Manual Pré 12,51 ± 0,00 12,51 ± 0,00 12,51 ± 0,00 Cov: 0,125 

Tríceps Braquial Durante 12,32 ± 3,96 13,41 ± 3,88 ---- 12,51# 

Freq.int Pós 12,63 ± 5,06 14,95 ± 3,46 16,79 ± 6,73  

 p 0,068b* NS NS  
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Tabela 16 

Resultados da EMG Normalizados de Acordo com a Variação da Intensidade de Carga 

Avaliados no Período de Retreinamento 

                   GIS               GIM          GC   

  X ± DP X ± DP X ± DP P 

Agach Pré 4,06 ± 1,25 4,43 ± 2,44 3,19 ± 1,24 NS 

Reto Femoral Durante  3,69 ± 1,61 4,34 ± 3,69 ---- NS 

Média Pós 3,36 ± 1,42 3,16 ± 0,78 2,90 ± 0,38 NS 

 p NS NS NS ---- 

Agach Pré 7,49 ± 1,83 3,70 ± 10,35† 7,81 ± 3,23 NS 

Reto Femoral Durante 9,34 ± 4,18 7,41 ± 1,66 ---- NS 

Pico  Pós 8,27 ± 1,55 6,47 ± 80,01† 7,28 ± 2,51 NS 

 p NS NS NS ---- 

Agach Pré 2,30 ± 0,00 2,30 ± 0,00 2,30 ± 0,00 NS 

Reto Femoral Durante  2,30 ± 0,00 2,30 ± 0,00 ---- NS 

frequencia   Pós 2,30 ± 0,00 2,30 ± 0,00 2,30 ± 0,00 NS 

Angular  p NS NS NS ---- 

Agach Pré 3,17 ± 0,00 3,17 ± 0,00 1,09 ± 0,00 Cov: 0,004 

Reto Femoral Durante 2,51 ± 0,32 3,11 ± 0,42 ---- 3,17# 

frequencia   Pós 2,47 ± 0,15 2,65 ± 0,20 1,01 ± 0,06  

Int  p 0,002b 0,037b NS  

Agach Pré 1,89 ± 0,48 3,78 ± 1,74 0,55 ± 0,10† NS 

Bíceps Femoral Durante  1,73 ± 0,37 2,22 ± 1,52† ---- NS 

Média Pós 1,35 ± 0,52 1,60 ± 1,44 0,45 ± 0,42 NS 

 p NS 0,045a/0,010b NS ---- 

Agach Pré 5,21 ± 0,00 5,21 ± 0,00 1,40 ± 0,00 Cov: 0,000 

Bíceps Femoral Durante  3,73 ± 1,67 8,45 ± 2,48  ---- 5,21# 

Pico  Pós 1,86 ± 0,58 3,90 ± 0,86 1,33 ± 0,71†  

 p 0,001b NS NS  

Agach Pré 2,30 ± 0,00 2,29 ± 0,00 2,30 ± 0,00 NS 

Bíceps Femoral Durante 2,30 ± 0,00 2,29 ± 0,00† ---- NS 

frequencia   Pós 2,30 ± 0,00† 2,29 ± 0,01 2,29 ± 0,00 NS 

Angular  p NS NS NS ---- 

Agach Pré 3,53 ± 0,00 3,53 ± 0,00 1,09 ± 0,00 Cov: 0,000 

Bíceps Femoral Durante 1,08 ± 0,44 3,94 ± 0,66 ---- 3,53# 

frequencia   Pós 2,50 ± 0,50 3,16 ± 0,75 2,52 ± 0,02  

Int  p 0,001a/0,053c NS 0,000  

Preensão Manual Pré 5,40 ± 3,49 3,60 ± 1,35 4,52 ± 1,71 NS 

Bíceps Braquial  Durante 3,79 ± 1,75 4,41 ± 2,07 ---- NS 

Média  Pós 3,40 ± 2,49 4,97 ± 2,57 4,65 ± 1,61 NS 

 p NS NS NS ---- 

Preensão Manual Pré 8,65 ± 7,63 6,43 ± 2,84 6,31 ± 3,81 NS 

Bíceps Braquial Durante 6,09 ± 2,75 6,66 ± 2,72 ---- NS 

Pico  Pós 5,79 ± 3,98 9,10 ± 4,11 8,23 ± 3,52 NS 

 p NS NS 0,049 ---- 

 Preensão Manual Pré -0,02 ± 0,07 -0,19 ± 0,25 -0,06 ± 0,18 NS 

Bíceps Braquial Durante -0,05 ± 0,13 -0,18 ± 0,09 ---- NS 

Freq.angular Pós 0,00 ± 0,19 -0,05 ± 0,09 -0,11 ± 0,26 NS 

 p NS NS NS ---- 

 Preensão Manual Pré 0,66 ± 0,21† 0,90 ± 0,28 6,63 ± 1,62 NS 

Bíceps Braquial Durante 1,32 ± 0,20† 1,43 ± 0,57 ---- NS 

Freq.int Pós 0,65 ± 0,13 0,72 ± 0,18 7,74 ± 2,73† NS 

 p 0,033c 0,017c NS ---- 

Preensão Manual Pré 5,58 ± 2,27 4,73 ± 2,23† 5,03 ± 2,60 NS 

Tríceps Braquial  Durante 2,52 ± 1,35† 2,74 ± 4,23† ---- NS 

Média  Pós 5,50 ± 1,68 7,08 ± 3,68 5,30 ± 2,57 NS 

 p 0,011a/0,018c 0,079c* NS ---- 

Preensão Manual Pré 8,89 ± 3,42 9,00 ± 1,97 9,27 ± 4,51 NS 

Tríceps Braquial Durante 4,30 ± 3,02† 7,02 ± 4,64 ---- NS 
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n = tamanho da amostra; X = média; DP = desvio padrão; GISm = grupo intervenção semanal com carga mensal(retreino); 

GIMs = grupo intervenção mensal com carga semanal(retreino); GC = grupo controle; Pré = avaliação Pré-Intervenção; Pós = 

avaliação Pós-Intervenção; NS = não significativo; P= ANOVA (unidirecional); Agach = agachamento; Freq.int = frequência 

interception; #ANCOVA; Cov = Covariância (valor); p = ANOVA (medidas repetidas); acomparação entre Pré-

intervenção/Durante; bcomparação entre Pré-intervenção/Pós-intervenção; ccomparação entre Durante/Pós-intervenção; d 

comparação entre GIS/GIM; ecomparação entre GIS/GC; f comparação entre GIM/GC; † dados não paramétricos; *tendência. 

 

 A seguir são apresentados os dados da EMG nos testes de 10 RM normalizados de 

acordo com a intensidade de carga trabalhada em cada grupo nos períodos de Treinamento e 

Retreinamento.  

Na figura 17 estão presentes os dados referentes ao exercício Cadeira Extensora no 

músculo Reto Femoral. No período de Treinamento, o GIS demonstrou redução na 

comparação Pré-intervenção/Durante (p = 0,001) e aumento na comparação Durante/Pós-

intervenção (p = 0,001) ambos na variável Frequência Interception. Já o GIM demonstrou 

redução na variável Média na comparação Durante/Pós-intervenção (p = 0,007) e aumento no 

Pico na comparação Pré-intervenção/Durante (p = 0,054) seguida de diminuição na 

comparação Durante/Pós-intervenção (p = 0,004). Ainda no GIM, a Frequência Interception 

reduziu na comparação Pré-intervenção/Durante (p = 0,043) e aumentou nas comparações 

Pré/Pós-intervenção (p = 0,003) e Durante/Pós-intervenção (p = 0,044). Por fim, no GIM 

foram observados valores aumentados quando comparados ao GIS, na condição Durante, nas 

variáveis: Média (p = 0,027), Pico (p = 0,036) e Frequência Interception (p = 0,041). 

Com relação ao período de Retreinamento, notou-se no GIS redução na Média na 

comparação Durante/Pós-intervenção (p = 0,005) e na Frequência Interception nas 

comparações Pré/Pós-intervenção (p = 0,016), nas comparações Pré-intervenção/Durante        

(p = 0,026). O GIM demonstrou diminuição nas variáveis Média na comparação Durante/Pós-

intervenção (p = 0,029) e na Frequência Interception na comparação entre todas as condições 

(p = 0,022, Pré/Durante; p = 0,001, Pré/Pós-intervenção; p = 0,000, Durante/Pós-intervenção); 

também foi observado aumento na Frequência Angular nas comparações Pré/Pós-intervenção 

(p = 0,021) e Durante/Pós-intervenção (p = 0,005). O GC apresentou maior valor na variável 

Pico quando comparado ao GIS (p = 0,055). 

 

Pico  Pós 10,01 ± 4,25 10,50 ± 5,19 8,96 ± 4,58 NS 

 p 0,013a/0,016c NS NS ---- 

 Preensão Manual Pré 2,29 ± 0,01† 2,30 ± 0,02 -0,09 ± 0,29 NS 

Tríceps Braquial Durante 2,30 ± 0,01† 2,29 ± 0,01 ---- NS 

Freq.angular Pós 2,30 ± 0,01 2,28 ± 0,01 -0,12 ± 0,34 NS 

 p NS NS NS ---- 

 Preensão Manual Pré 1,51 ± 0,20 1,77 ± 0,59 12,51 ± 0,00 NS 

Tríceps Braquial Durante 0,57 ± 0,29† 0,96 ± 0,37 ---- NS 

Freq.int Pós 1,41 ± 0,09† 1,81 ± 0,84 16,79 ± 6,73 NS 

 p 0,034a/0,027c NS NS ---- 
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*diferença significativa intragrupos; Ω diferença intergrupos; GISm = grupo intervenção semanal com carga 

mensal (retreino); GIMs = grupo intervenção mensal com carga semanal (retreino). 

 

Figura 17 - Resultados da EMG normalizados da Cadeira Extensora (Reto Femoral) 
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Os resultados referentes ao exercício Tríceps na Polia para o músculo agonista 

(Tríceps Braquial) estão a seguir na figura 18. Com relação ao período de Treinamento, o GIS 

apresentou uma tendência ao aumento na variável Média na comparação Pré-

intervenção/Durante (p = 0,061) e uma redução, na mesma comparação, para variável Pico    

(p = 0,017). A Frequência Interception demonstrou diminuição nas comparações Pré-

intervenção/Durante (p = 0,000) e Pré/Pós-intervenção (p = 0,000). No GIM, a Frequência 

Interception demonstrou uma tendência ao aumento quando comparada ao GIS na condição 

Durante (p = 0,077). 

No que se refere ao período de Retreinamento, foi observado que no GIS não houve 

resultado significativo em todas as variáveis. Já o GIM, apresentou redução na comparação 

Pré-intervenção/Durante nas variáveis: Média (p = 0,048) e Pico (p = 0,015) e uma tendência 

à redução na Frequência Interception (p = 0,063). Ainda com relação a esta última, foi 

identificada diminuição na comparação Pré/Pós-intervenção (p = 0,039). 

Na figura 19 estão presentes os resultados do músculo antagonista (Bíceps Braquial) 

para o mesmo exercício citado. No período de Treinamento, GIS sofreu uma redução na 

variável Média nas comparações Pré/Pós-intervenção (p = 0,003) e Durante/Pós-intervenção 

(p = 0,006), na variável Pico, nas comparações Pré-intervenção/Durante (p = 0,052) e 

Pré/Pós-intervenção (p = 0,003). Ainda no GIS observou-se aumento nas Frequências 

Angular (Pré/Pós-intervenção; p = 0,000 e Durante/Pós-intervenção; p = 0,000) e Interception 

na comparação entre todas as condições (Pré/Durante e Durante/Pós; p = 0,000; Pré/Pós,        

p = 0,028). No GIM, houve aumento na Média na comparação Pré-intervenção/Durante               

(p = 0,014) e redução na comparação Durante/Pós-intervenção (p = 0,003). As Frequências 

Interception e Angular apresentaram aumento nas comparações Pré/Pós-intervenção               

(p = 0,000) e a Frequência Angular na comparação Durante/Pós-intervenção (p = 0,059), 

sendo a Interception também apresentando aumento na comparação Pré-intervenção/Durante 

(p = 0,000).  

No entanto, na variável Pico, o GC apresentou maior valor quando comparado aos 

grupos intervenção (p = 0,001, GIS; p = 0,041, GIM). 

No período de Retreinamento o GIS apresentou redução na comparação Pré-

intervenção/Durante (p = 0,024) e tendência ao aumento na comparação Durante/Pós-

intervenção (p = 0,070) na variável Média, redução na Frequência Interception na comparação 

Pré/Pós-intervenção (p = 0,029) e uma tendência ao aumento no Pico na comparação 

Durante/Pós-intervenção (p = 0,077). No GIM, houve diminuição na Média e Pico na 

comparação Pré-intervenção/Durante (p = 0,054 média; p = 0,056, pico), na Frequência 
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Interception (p = 0,000) e aumento na Frequência Angular na comparação Pré/Pós-

intervenção (p = 0,029). 

A figura 20 mostra os resultados do exercício Mesa Flexora no músculo Bíceps 

Femoral. No período de Treinamento, o GIS apresentou redução nas comparações Pré-

intervenção/Durante e Pré/Pós-intervenção nas variáveis Média (p = 0,016; p = 0,051, 

respectivamente), Pico (p = 0,021; p = 0,040, respectivamente) e na Frequência Interception 

na comparação entre todas as condições (p = 0,036, Pré/Durante; p = 0,002, Pré/Pós-

intervenção; p = 0,025, Durante/Pós-intervenção). O GIM também demonstrou tendência à 

diminuição na comparação Pré-intervenção/Durante (p = 0,074) e redução significativa na 

comparação Pré/Pós-intervenção nas variáveis Pico (p = 0,016) e Frequência Interception 

nestas comparações já citadas (p = 0,005; p = 0,004, respectivamente). 

No período de Retreinamento, o GIM apresentou uma tendência à redução na 

variável Pico na comparação Durante/Pós-intervenção (p = 0,078) e na Frequência 

Interception nas comparações entre todas as condições (p = 0,042, Pré/Durante; p = 0,053 

Pré/Pós-intervenção; p = 0,003 Durante/Pós-intervenção). 

Na figura 21 estão presentes os dados do exercício Rosca Direta no músculo agonista 

(Bíceps Braquial). No período de Treinamento, foram identificados no GIS: uma tendência ao 

aumento no Pico na comparação Pré/Pós-intervenção (p = 0,064) e redução na Frequência 

Interception na comparação Pré/Pós-intervenção (p = 0,003) e Durante/Pós-intervenção         

(p = 0,049). O GIM apresentou maior valor quando comparado ao GIS, na condição Durante, 

na variável Frequência Interception (p = 0,037). 

Com relação ao período de Retreinamento, o GIS demonstrou redução na 

comparação Pré-intervenção/Durante (p = 0,052) e Pré/Pós-intervenção (p = 0,005) na 

Frequência Interception. No GIM houve uma tendência à redução na Média na comparação 

Pré-intervenção/Durante (p = 0,074) e uma diminuição significativa na comparação Pré/Pós-

intervenção (p = 0,025). Nas variáveis Pico e Frequência Interception também foram 

identificadas reduções na comparação Pré-intervenção/Durante (p = 0,038, pico; p = 0,016, 

frequência interception) e Pré/Pós-intervenção (p = 0,032, pico; p = 0,002, frequência 

interception) e; na Frequência Angular na comparação Pré-intervenção/Durante (p = 0,058). 

Os dados referentes ao músculo antagonista (Tríceps Braquial) estão na figura 22. No 

período de Treinamento, o GIS apresentou maior valor, na condição Durante, quando 

comparado ao GIM na variável Frequência Angular (p = 0,017) e o GIM demonstrou maior 

valor nessa mesma condição na variável Frequência Interception (p = 0,047). No período de 

Retreinamento, o GIS apresentou redução na Média na comparação Pré-intervenção/Durante 
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(p = 0,053) e na Frequência Interception na comparação Pré-intervenção/Durante (p = 0,000) 

e Pré/Pós-intervenção (p = 0,006). No GIM houve redução também nessa última variável na 

comparação Pré-intervenção/Durante (p = 0,000), Pré/Pós-intervenção (p = 0,001) e 

Durante/Pós-intervenção (p = 0,0036). 

Desse modo, no domínio do tempo, o número de reduções significativas foi superior 

ao número de aumentos significativos para ambos os grupos e períodos (Redução:              

GIS TR = 3; GIS RT = 2; GIM TR e RT = 3; Aumento: GIS TR e RT = 1; GIM TR =1; GIM 

RT = 0). No GIS o número de reduções significativas foi maior no período de Treinamento do 

que no Retreinamento (TR = 3; RT =2) e no GIM não houve diferença entre os períodos. No 

período de Treinamento, não houve diferença com relação ao número de reduções entre os 

grupos, mas no Retreinamento o GIM apresentou maior número (GIM RT = 3) quando 

comparado ao GIS (GIS RT = 2). 

Com relação ao domínio da frequência, o número de reduções significativas foi 

superior ao número de aumentos significativos para ambos os grupos e períodos (Redução: 

GIS TR = 5; GIS RT = 2; GIM TR = 7; GIM RT = 8; Aumento: GIS TR = 3; GIS RT = 1; 

GIM TR = 1; GIM RT = 2). No GIM o número de reduções significativas foi superior ao GIS 

em ambos os períodos. 

Portanto, com relação aos dados de EMG normalizados observou-se que no domínio 

da frequência houve um maior número de reduções (22 no total) do que no domínio do tempo 

(11 no total).  
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*diferença significativa intragrupos; Ω diferença intergrupos; ¤ tendência; GISm = grupo intervenção semanal 

com carga mensal (retreino); GIMs = grupo intervenção mensal com carga semanal (retreino). 

 

Figura 18 – Resultados normalizados da EMG Tríceps na Polia (Tríceps Braquial) 
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*diferença significativa intragrupos; Ω diferença intergrupos; ¤ tendência; GISm = grupo intervenção semanal 

com carga mensal (retreino); GIMs = grupo intervenção mensal com carga semanal (retreino). 

 

Figura 19 – Resultados normalizados da EMG Tríceps na Polia (Bíceps Braquial) 
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GISm = grupo intervenção semanal com carga mensal (retreino); GIMs = grupo intervenção mensal com carga 

semanal (retreino); *diferença significativa intragrupos; Ω diferença intergrupos; ¤ tendência. 

 

Figura 20 - Resultados da EMG normalizados Mesa Flexora (Bíceps Femoral) 
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GISm = grupo intervenção semanal com carga mensal(retreino); GIMs = grupo intervenção mensal com carga 

semanal(retreino); *diferença significativa intragrupos; Ω diferença intergrupos; ¤ tendência; # Covariância. 

 

Figura 21 - Resultados da EMG normalizados Rosca Direta (Bíceps Braquial) 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

GIS GIM GC GISm GIMs GC 

E
M

G
 m

éd
ia

  
(m

ic
ro

v
o

lt
s)

 
Rosca Direta - Agonista (Bíceps Braquial) 

Pré 

Durante 

Pós 

¤ 
¤ 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

GIS GIM GC GISm GIMs GC 

E
M

G
 p

ic
o

 (
m

ic
ro

v
o

lt
s)

 

Pré 

Durante 

Pós 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

GIS GIM GC GISm GIMs GC 

E
M

G
 f

re
q

u
ên

ci
a

 

a
n

g
u

la
r 

(m
ic

ro
v

o
lt

s)
 

Pré 

Durante 

Pós 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

GIS GIM GC GISm GIMs GC 

E
M

G
 f

re
q

u
ên

ci
a

 

in
te

rc
ep

ti
o

n
 

(m
ic

ro
v

o
lt

s)
 

Pré 

Durante 

Pós 

Ω Ω 
Ω 

Ω Ω 

# # 

 

# 



120 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GISm = grupo intervenção semanal com carga mensal (retreino); GIMs = grupo intervenção mensal com carga 

semanal (retreino); *diferença significativa intragrupos; Ω diferença intergrupos; ¤ tendência. 

 

Figura 22 - Resultados da EMG normalizados Rosca Direta (Tríceps Braquial) 
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Na tabela 17 estão presentes os valores de correlação dos resultados absolutos entre 

os testes de força e os sinais de EMG normalizados no domínio do tempo. Todas as 

correlações foram consideradas fracas ou moderadas. Os valores de p referentes às 

correlações dos resultados absolutos envolvendo foram significativos Tríceps Polia agonista 

(EMG pico) e antagonista (EMG média e pico), Mesa Flexora (EMG média e pico) e Rosca 

Direta agonista (EMG pico) e antagonista (EMG média e pico); Agachamento Reto Femoral 

(EMG média). 

Tabela 17 

Correlação entre os Valores dos Testes de Força de Repetições Máximas, Agachamento 

e EMG normalizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    r ou rho = teste de correlação de Pearson para amostras pareadas e Spearman para 

                                    amostras não pareadas (valor); † dados não paramétricos; * ≤ 0,05. 

 

A tabela 18 apresenta os resultados das avaliações da pressão arterial em repouso. O 

GIS demonstrou redução da PAS (pressão arterial sistólica) quando comparadas as condições 

Pré/Pós-intervenção e Durante/Pós-intervenção, no período de Treinamento. No que se refere 

ao período de Retreinamento, de acordo com os dados em repouso observou-se que o GIS 

Variáveis       

 

Posições Aferidas 

EMG média EMG pico 

Cadeira Extensora 

Reto Femoral  

  

(r ou rho) -0,1465† -0,0961† 

p 0,1087 0,2944 

Tríceps Polia Agonista    

(r ou rho) 0,1496† -0,5867† 

p 0,1013 < 0,0001* 

Tríceps Polia Antagonista   

(r ou rho) -0,4020† -0,2181† 

p 0,0001* 0,0162* 

Mesa Flexora Bíceps Femoral   

(r ou rho) -0,3607† -0,5359 

p 0,0001* 0,0001* 

Rosca Direta Agonista   

(r ou rho) -0,1475† -0,1774 

p 0,1064 0,0514* 

Rosca Direta Antagonista   

(r ou rho) -0,4181† -0,3992† 

p < 0,0001* < 0,0001* 

Agachamento Reto Femoral    

(r ou rho) 0,1782† 0,0927† 

p 0,0504* 0,3120 

Agachamento Bíceps Femoral    

(r ou rho) 0,1003† 0,0503† 

p 0,2735 0,5838 
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apresentou aumento na PAD na comparação entre as condições Pré-intervenção/Durante, e o 

GIM também demonstrou aumento na PAS quando comparada as mesmas condições. 

Tabela 18 

Resultados da Avaliação da Pressão Arterial em Repouso 

N = tamanho da amostra; X = média; DP = desvio padrão; GIS = grupo intervenção semanal; GIM = grupo intervenção 

mensal; GC = grupo controle; Pré = avaliação Pré-Intervenção; Pós = avaliação Pós-Intervenção; TR = período de 

treinamento; RT = período de retreinamento; NS = não significativo; P = ANOVA (unidirecional); p = ANOVA (medidas 

repetidas); acomparação entre Pré-intervenção/Durante; bcomparação entre Pré-intervenção/Pós-intervenção; ccomparação 

entre Durante/Pós-intervenção; † dados não paramétricos; *tendência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          GIS (n = 9)        GIM (n =7)      GC (n = 10)  

  X ± DP X ± DP X ± DP P 

 Pré 124,00 ±16,00 † 117,42 ± 10,08 126,30 ± 12,68 NS 

Pressão Arterial Durante  128,00 ± 13,43  119,14 ± 14,64 ---- NS 

Sistólica (TR) Pós 116,77 ± 14,28 118,28 ± 14,10 130,60 ± 9,66 NS 

(mm/Hg) p 0,045b/0,006c NS NS  

      

 Pré 80,55 ± 12,33 75,57 ± 8,14 83,50 ± 15,37 NS 

Pressão Arterial Durante 74,00 ± 7,00 † 73,00 ± 12,28 ---- NS 

Diastólica (TR) Pós 75,44 ± 10,11 75,57 ± 9,53 79,70 ± 16,70 NS 

(mm/Hg) p NS NS NS  

      

 Pré 113,42 ± 19,67 114,50 ± 3,31 126,30 ± 12,68 NS 

Pressão Arterial Durante  123,57 ± 15,05 119,14 ± 14,64 ---- NS 

Sistólica (RT) Pós 125,00 ± 21,72 123,42 ± 13,77 130,60 ± 9,66 NS 

(mm/Hg) p NS 0,022c NS  

      

 Pré 72,57 ± 10,17 74,00 ± 8,28 83,50 ± 15,37 NS 

Pressão Arterial Durante 78,14 ± 7,00 73,00 ± 12,28 ---- NS 

Diastólica (RT) Pós 77,57 ± 15,52 75,57 ± 9,53 79,70 ± 16,70 NS 

(mm/Hg) p 0,033a NS NS  
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5  DISCUSSÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi analisar o efeito do treinamento, destreinamento e 

retreinamento de força progressivo com incrementos de intensidade nos mecanismos de 

adaptação neuromuscular e suas variáveis em mulheres com mais de 60 anos. A principal 

constatação desse trabalho foi de que o Treinamento de força com aumento de intensidade de 

carga ocorrido semanalmente acomete aumento da força muscular de repetições máximas em 

todos os músculos avaliados quando comparado ao aumento ocorrido mensalmente, exceto no 

músculo Bíceps Femoral. Os mecanismos neurais envolvidos demonstraram melhoria na 

coordenação inter e intra muscular. Além disso, o Retreinamento de força com aumento de 

intensidade de carga ocorrido semanalmente também desencadeou incremento de força 

muscular de repetições máximas em todos os músculos avaliados quando comparado ao grupo 

controle, exceto no músculo Reto Femoral. 

Dessa forma, a discussão foi dividida em 5 partes: antropometria, força muscular, 

padrão de ativação muscular, dor muscular tardia e pressão arterial. 

 

5.1  ANTROPOMETRIA 

 

 

Alguns autores defendem a ideia de que idosos do sexo feminino apresentam 

prevalência de adiposidade quando comparados ao sexo oposto. O trabalho de Silveira et al. 

(2004) identificou prevalência de obesidade no público feminino considerando a classificação 

de obesidade de Lipschitz (1994) e da OMS (2000) ao investigarem idosos brasileiros da 

cidade de Pelotas. Esses resultados podem ser atribuídos às alterações na composição corporal 

características do envelhecimento, tais como aumento do percentual de gordura, 

principalmente em mulheres (ZAMBONI et al., 1997).  

No que se refere aos resultados das medidas de circunferência, foram identificadas 

reduções significativas nas medidas de coxa e abdômen no GIS no período de Treinamento. 

No período de Retreinamento nesse mesmo grupo houve redução na medida da coxa. Câmara 

et al. (2008) em estudo de revisão, ao discutirem sobre o conhecimento da prática do 

treinamento de força para o público idoso, apontaram pequena redução nos níveis de gordura 

corporal. Ainda assim, o treinamento de força com aumento de intensidade ocorrido 

semanalmente pode contribuir para a manutenção na redução da medida de circunferência de 

abdômen. Esses achados corroboram com Kalapotharakos et al. (2004) ao submeterem idosos 

de ambos os sexos ao treinamento de força durante 12 semanas, com frequência semanal de 3 
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vezes, diferindo entre alta e moderada intensidade. Ambos os grupos não apresentaram 

diferenças significativas nas mensurações de circunferência de cintura, braço e quadril, exceto 

a medida de abdômen, que apresentou redução tanto nos grupos com intensidade moderada 

quanto com alta intensidade (p < 0,001). Fonseca et al. (2018) avaliaram a composição 

corporal de idosos submetidos a 8 semanas de treinamento de força com frequência semanal 

de 3 vezes também demonstrando redução na medida de circunferência abdominal.  

O índice de gordura corporal representado pelas avaliações de dobra cutânea 

apresentou, no GIS, redução significativa na região da coxa, menor valor na dobra da perna 

quando comparado ao GIM e GC, período de Treinamento. Além disso, observou-se uma 

redução no somatório de dobra cutânea de membros inferiores em ambos os períodos no GIS. 

Não foram encontrados estudos recentes que avaliassem as medidas de dobra cutânea em 

idosos submetidos a um programa de treinamento de força dificultando a discussão sobre 

esses dados. 

Portanto, baseado nos resultados apresentados, confirma-se a hipótese de que o 

treinamento e retreinamento de força progressivo com aumento da intensidade de treino 

ocorrido semanalmente acarretam em mulheres com mais de 60 anos redução dos níveis de 

gordura de membros inferiores. 

 

5.2  FORÇA MUSCULAR 

 

  

Uma das formas de determinação da intensidade de treino envolve a execução de 

repetições máximas (FLECK e KRAEMER, 1999). Delorme e Walkins em 1948 foram os 

pioneiros na elaboração do Teste de Carga de modo a minimizar a subjetividade durante sua 

aplicação (BROWN e WEIR, 2001). Neste contexto, os testes de carga máxima são muito 

utilizados em pesquisa científica para o treinamento de força incluindo adultos mais velhos 

(MORAIS et al., 2004; CIOLAC et al., 2010; WANTANABLE et al., 2013).  

Muitos estudos, envolvendo o treinamento de força para idosos, fazem uso do Teste 

de Repetição Máxima. A carga máxima é avaliada mediante execução de 1 repetição máxima 

(1RM), na qual o indivíduo deverá mobilizar, em apenas uma repetição, a maior carga 

suportada sem que haja comprometimento da eficiência do movimento (PEREIRA e GOMES, 

2003). No entanto, segundo alguns autores, o teste de 1 RM parece não ser tão fidedigno para 

mensurar a força máxima em certos exercícios devido à complexidade de execução, 

principalmente para os idosos (BEZERRA et al., 2009). Os testes de repetições máximas têm 
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sido adotados por estudiosos, com o objetivo de não submeter os indivíduos às 

inconveniências de um teste máximo (SIMÃO et al., 2005; MIRANDA et al., 2007).  

Baseado nisso, o Teste de Repetições Máximas foi aplicado, no presente estudo, e 

sua reprodutibilidade avaliada de modo a garantir maior segurança além de verificar a 

presença do efeito de aprendizado entre as sessões de avaliação. De acordo com os achados 

encontrados, todos os exercícios executados no teste demonstraram de boa a excelente 

reprodutibilidade.  

A literatura apresenta discussão a respeito das adaptações neuromusculares em 

indivíduos mais velhos envolvendo o treinamento de força com aumento progressivo da 

intensidade (HÄKKINEN et al., 1998a e b; FIATARONE et al., 1990; KRAEMER et al., 

1999; MORAIS et al, 2004; CIOLAC et al., 2010; AGUIAR et al., 2014). De acordo com os 

resultados dos Testes de Repetições Máximas, do presente estudo, confirmou-se a hipótese de 

que o treinamento de força progressivo com aumento de intensidade ocorrido semanalmente 

acomete maior ganho de força muscular em todos os músculos avaliados quando comparado 

aos indivíduos sem experiência prévia com o treinamento de força e quando comparado ao 

aumento ocorrido mensalmente, exceto no músculo Bíceps Femoral. 

No que se refere ao treinamento de força progressivo, o presente estudo corrobora 

com outros trabalhos apontados na literatura. O estudo clássico de Fiatarone et al. (1990) 

identificou ganhos de força muscular de 174% ± 31% no quadríceps femoral para extensão de 

joelhos, em idosas nonagenárias institucionalizadas, quando submetidas ao treinamento com 

intensidade progressiva durante 8 semanas. Esses resultados são superiores aqueles 

identificados no presente estudo, tal diferença pode ser justificada por se tratar de idosas com 

idade muito avançada e por estarem em instituição de longa permanência. Kraemer et al. 

(1999) submeteram idosos do sexo masculino ao treinamento de força, periodizando volume e 

intensidade de treino, durante 10 semanas. Os grupos apresentaram aumento significativo na 

força de agachamento (102 ± 34 para 113 ± 37 kg, 1RM). Morais et al. (2004) aplicaram um 

programa de treinamento de força com intensidade progressiva em idosas (68,7 ± 2,5 anos) 

demonstrando incremento de força muscular significativo, com valores de % Δ: 79,1% para 

supino, 25% para remada, 158,4% para o leg press, 30,1% para rosca direta, 29,9% para 

tríceps na polia e 70% para panturrilha, aferidos em teste de 1 RM. Ciolac et al. (2010) 

encontraram ganhos significativos de massa muscular em idosas submetidas a 13 semanas de 

treinamento de força com aumento progressivo da intensidade, em 9 grupos musculares (p < 

0,001). Aguiar et al. (2014) submeteram idosos de ambos os sexos ao treinamento de força 

com duração de 2 meses e frequência semanal de 3 vezes, utilizando aumento de intensidade 
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ocorrido semanalmente de 2% a 5% de 1 RM para cada exercício, encontrando aumento da 

força nos músculos Peitorais e Tríceps Braquial (p < 0,0004).   

 Todavia, nos estudos citados, a correção da intensidade da carga de treino se deu 

quando o indivíduo foi capaz de executar 10 repetições com facilidade em cada exercício, sem 

indicar o período da intervenção em que ocorreram e em quais exercícios, exceto, os trabalhos 

de Fiatarone et al. (1990) e Ciolac et al. (2010) em que a correção foi feita a 80% e 60% de 1 

RM, respectivamente, a partir da segunda semana de intervenção. Tal procedimento difere do 

presente estudo no qual a correção da carga de treinamento ocorrida semanalmente foi 

realizada a cada duas semanas com 60 e 70% de 10 RM respectivamente. Apesar da diferença 

metodológica com relação à avaliação da carga máxima e, consequentemente, da intensidade 

de treino, o presente estudo defende a ideia de que a prescrição baseada no teste de repetições 

máximas é eficaz para ganhos de força muscular significativos em mulheres adultas com mais 

de 60 anos.  

Ainda com relação à correção da intensidade da carga de treino, o presente estudo 

sugere uma proposta de prescrição de treinamento de força progressivo específica durante a 

fase de adaptação para indivíduos mais velhos. Esse modelo diferenciado de prescrição é 

caracterizado pelo aumento semanal da intensidade da carga de treino para promover maior 

ganho de força nas fases iniciais do treinamento e tem como base os Princípios do 

Treinamento Esportivo que garantem maior segurança e melhores resultados (TUBINO e 

MOREIRA, 2003). Tais princípios são negligenciados, em sua grande maioria por parte dos 

professores de educação física, durante a prescrição do treinamento de força onde a 

capacidade adaptativa neuromuscular é subestimada em adultos com mais de 60 anos (SILVA 

et al., 2014). Pela observação dos dados analisados, o presente estudo demonstrou a 

relevância do cumprimento dos Princípios da Adaptação, Sobrecarga e Treinabilidade e 

adequação na prescrição do treinamento e retreinamento de força progressivo para gerar 

incrementos de força em mulheres adultas com mais de 60 anos. 

A análise dos resultados dos Testes de Repetições Máximas entre os grupos nos 

períodos de Treinamento e Retreinamento permitiu apontar algumas observações relevantes. 

No período de Treinamento, o aumento da intensidade ocorrido semanalmente desencadeou 

ganhos de força a partir do primeiro mês de treino e seus resultados foram superiores àqueles 

cujos aumentos da intensidade ocorreram mensalmente em todos os exercícios, com exceção 

da Mesa Flexora no qual apresentou uma tendência ao aumento. Os estudos de Häkkinen et al. 

(1998a e b; 2000) envolvendo treinamento de força progressivo em idosos também 

apresentaram incremento de força a partir da terceira semana de intervenção. Diferente desses 
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achados, o aumento mensal da intensidade acarretou incremento de força apenas ao término 

da intervenção, exceto no músculo Reto Femoral e Bíceps Braquial, nos quais apresentaram 

uma redução e tendência ao aumento, respectivamente. Apenas no exercício Mesa Flexora 

seus resultados foram superiores ao grupo com aumento semanal e grupo controle. Diante do 

exposto, pode-se dizer que o treinamento de força com aumento da intensidade de carga 

ocorrida semanalmente acomete, não somente incremento de força muscular como também 

aumento ocorrido em menor tempo de treino em todos os exercícios, exceto na Mesa Flexora, 

quando comparados aos aumentos ocorridos mensalmente. Um dos fatores que pode explicar 

os dados referentes ao exercício Mesa Flexora no GIS se refere à posição adotada, exigida 

pelo aparelho, para execução do exercício devido à inclinação do tronco a qual gerou 

desconforto relatado por todas as participantes comprometendo o desempenho máximo em 10 

repetições (Apêndice F).  

No período de Retreinamento, o grupo que realizou incremento de intensidade 

semanal apresentou ganhos de força em todos os exercícios a partir do primeiro mês de treino 

e quando comparado ao grupo controle. Esses resultados diferem do período anterior nos 

quais apresentavam valores superiores aos do grupo que realizou o treinamento com aumento 

mensal da intensidade. Os valores adquiridos no período Treinamento foram superiores 

aqueles vistos no período de Retreinamento, exceto no exercício Cadeira Extensora. Contudo, 

embora os resultados sejam superiores ao período de Treinamento tais valores se encontram 

menores àqueles realizados pelo outro grupo intervenção nesse mesmo período. No que se 

refere ao aumento mensal da intensidade (GIM), no período de Retreinamento, os resultados 

são melhores do que aqueles demonstrados no período anterior nos quais os ganhos de força 

iniciaram a partir do primeiro mês de treino em todos os exercícios e seus valores finais 

superiores aos do grupo controle, exceto no exercício Cadeira Extensora. Em virtude dos 

dados mencionados, parece que a ordem de execução de ambas as prescrições de treino 

influencia nos incrementos de força, quando comparada entre elas e com o grupo controle, em 

mulheres adultas com mais de 60 anos. Trabalhos envolvendo períodos de treino, destreino e 

retreino de força em idosos encontraram incremento de força após término do período de 

Retreinamento. Henwood e Taafe (2008) submeteram idosos ao treinamento de força durante 

12 semanas, com intensidade de 75% de 1 RM, seguido de um período de Destreinamento de 

24 semanas e por fim, um período de Retreinamento de mesma duração do que o de 

Treinamento. Foram encontrados ganhos de força superiores ao período de Treinamento 

apenas no Supino e os demais exercícios apresentaram incrementos de força inferiores ao 

período de Treinamento. Correa et al. (2015) submeteram 12 idosas a um programa de 
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treinamento de força progressivo durante 12 semanas, em seguida um período de 

destreinamento com duração de 12 meses e um período de retreinamento de igual duração ao 

período de treinamento, encontrando aumento de força inferior ao período de Treinamento 

nos exercícios de Rosca Bíceps e Extensão do Joelho.  

A aplicação prática desses resultados demonstra que idosas com experiência prévia 

do treinamento de força com aumento da intensidade ocorrido mensalmente e destreinadas 

por um período de três meses quando submetidas a um programa com aumento de intensidade 

semanal poderá apresentar incremento de força inferior àquelas submetidas a essa mesma 

intensidade quando nunca realizado antes. O Princípio da Treinabilidade pode explicar esse 

fato, pois, defende a ideia de que quanto mais treinado for o indivíduo mais difícil será a 

melhora no seu desempenho físico (TUBINO e MOREIRA, 2003). Levando em consideração 

os argumentos apresentados, um tempo de destreino de três meses, para a prática do 

treinamento de força com aumento de intensidade de carga ocorrida semanalmente em 

indivíduos que apresentam experiência prévia com aumento da intensidade ocorrida 

mensalmente para gerar resultados significativos no que se refere à força de repetições 

máximas.  

Com relação à força de preensão manual, foi refutada a hipótese de que o 

treinamento e retreinamento de força progressivo com aumento da intensidade de treino 

ocorrido semanalmente acarretam em mulheres com mais de 60 anos aumento na força 

isométrica máxima de membros superiores. Segundo os resultados, no período de 

Treinamento não foi observada mudança na força de preensão manual direita para ambos os 

grupos e, no membro esquerdo, o GIM demonstrou redução.  

Uma das estratégias utilizadas para investigar a força muscular global é a avaliação 

da força de preensão manual, considerada um instrumento simples, além de ser preditor de 

prognóstico de saúde (SASAKI et al., 2007). Morais et al. (2004) avaliaram a força de 

preensão manual em idosas que participaram de um programa de treinamento de força com 

aumento progressivo da intensidade e encontraram ganhos mediante somatório dos maiores 

valores das mãos direita e esquerda (p < 0,003). Rocha et al. (2009) compararam a força de 

preensão manual da mão dominante entre idosas praticantes de musculação e ginástica. Os 

autores não encontraram diferença significativa entre os grupos, somente quando comparado 

ao grupo controle composto por idosas institucionalizadas (p < 0,0003). Rebelatto et al. 

(2007) e Belmonte (2007) defendem a hipótese de que mulheres idosas praticantes de 

exercícios físicos demonstram maior ganho na força de preensão manual. Os resultados do 

presente estudo não corroboram com os esses autores.  
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Estudos apontam a relação entre força de preensão manual e força de membros 

inferiores (SAMAUEL et al., 2012; MARTIN et al., 2006), diferindo das relações encontradas 

no presente estudo, consideradas fracas e moderadas para membros superiores e inferiores. 

Desse modo, contrariando tais achados, a força de preensão manual não pode ser considerada 

preditora de força muscular global em mulheres com mais de 60 anos praticantes de um 

programa de treinamento, destreinamento e retreinamento de força progressivo com aumento 

da intensidade ocorrido semanalmente e mensalmente.  

Um dos testes realizados para avaliação da capacidade funcional é o Teste de Força 

Dinâmica de Membros Inferiores, também conhecido, como Teste de Agachamento na 

Cadeira. A avaliação da ação funcional de levantar-se de uma cadeira exige força e potência 

muscular dos membros inferiores e tem sido utilizada em diversas abordagens (SANTOS et 

al., 2011; CÂMARA et al., 2008; RICARDO e ARAÚJO, 2001). A habilidade de levantar de 

uma cadeira ou da cama, embora pareça simples, é uma ação funcional que pode exigir muito 

do idoso, principalmente para aqueles acometidos por desordens músculoesqueléticas ou 

neuromotoras (CÂMARA et al., 2008). No presente estudo, os resultados apontam melhora na 

força dinâmica de membros inferiores no período de Treinamento confirmando a hipótese de 

que o treinamento de força progressivo com aumento da intensidade de treino ocorrido 

semanalmente acarreta em mulheres com mais de 60 anos aumento da força dinâmica de 

membros inferiores. Os achados citados corroboram com o trabalho de Aguiar et al. (2014) no 

qual submeteram idosos de ambos os sexos ao treinamento de força com aumento de 

intensidade semanal demonstrando um aumento na força dinâmica de membros inferiores 

mediante Teste de Agachamento (p < 0,0002). Correa et al. (2015) ao submeterem mulheres 

idosas ao treinamento, destreinamento e retreinamento, encontraram resultados inferiores 

aqueles demonstrados no período de Treinamento no Teste de Agachamento.  No entanto, não 

foi encontrada correlação forte entre os aumentos na força dinâmica nos membros inferiores e 

força de repetições máximas no presente estudo. Baseado nisso, sugere-se investigações a 

respeito dessa relação nos indivíduos adultos com mais de 60 anos para contribuir com 

maiores esclarecimentos a respeito dessa temática. Ainda assim, recomenda-se o treinamento 

de força progressivo com aumento de intensidade ocorrido semanalmente para melhoria da 

força dinâmica de membros inferiores em mulheres adultas com mais de 60 anos. 
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5.3  PADRÃO DE ATIVAÇÃO MUSCULAR 

 

 

Para a análise dos mecanismos neuromusculares envolvidos foi avaliado o padrão de 

ativação muscular mediante uso da eletromiografia de superfície (EMGS), pois, provê uma 

indicação direta e não invasiva da atividade das unidades motoras durante o exercício 

(KELLIS e BALTZOPOULOS, 1996). O sinal de EMG pode ser analisado de acordo com o 

domínio do tempo e da frequência. No que se refere à análise no domínio do tempo, é 

permitido visualização do padrão de ativação muscular durante a contração. Em virtude disso, 

essa variável é considerada referência para comparações entre diferentes tipos de exercícios, 

contrações e sobrecarga (MOHAMED et al., 2002). Nesse tipo de análise é utilizado o RMS 

(valor médio da raiz quadrada) integral e retificado pela média, dando origem aos parâmetros 

da amplitude do sinal (DE LUCA, 1997). 

No domínio da frequência a análise se refere à frequência do sinal de EMG. É 

utilizada como parâmetro, a mediana da frequência, que divide o espectro da frequência em 

duas metades com base no conteúdo de energia do sinal. Estes parâmetros refletem a 

velocidade de condução da fibra muscular e o recrutamento das UMs (unidades motoras). 

Desse modo, a redução na velocidade de condução que é causada pela acidose induzida pelo 

exercício é considerada um indicativo de fadiga muscular (FARINA et al., 2002). 

Os dados do sinal de EMG, no presente estudo, no domínio do tempo, apontaram 

aumentos, do ponto de vista estatístico, no padrão de ativação muscular nos grupos 

intervenção em ambos os períodos, sendo o GIS apresentando maior número de incrementos, 

principalmente no período de Treinamento (GIS TR = 6; GIS RT = 5; GIM TR = 5; GIM RT 

= 2). Esses valores estão atribuídos ao Teste de Agachamento (Bíceps Femoral pico, GIM TR; 

Reto Femoral pico, GIS RT) e de 10 RM para todos os exercícios, exceto Mesa Flexora, em 

ambos os grupos intervenção e períodos, e de Preensão Manual, no período de Retreinamento 

(Tríceps Braquial média e pico GIS RT). Apenas uma redução foi vista, no período de 

Treinamento, no GIM (Rosca Direta Agonista pico), e em ambos os grupos, no período de 

Retreinamento (Agachamento Bíceps Femoral média, GIM; Preensão Manual Bíceps 

Braquial média e pico, GIM). Considerando o que foi apresentado, os resultados do EMG 

indicaram aumento no padrão de comportamento elétrico muscular visto em ambos os grupos 

e períodos, no Teste de Agachamento e 10 RM, sendo o GIS demonstrando maior padrão de 

ativação. 

No domínio da frequência, o número de aumentos foi inferior aos do domínio do 

tempo em ambos os grupos e períodos (GIS TR = 1; GIS RT = 2; GIM TR = 2; GIM RT = 0). 
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No que refere ao número de reduções, o GIS apresentou apenas uma em cada período e o 

GIM demonstrou três reduções somente no Retreinamento. 

Desse modo, o treinamento e retreinamento de força com aumento de intensidade 

ocorrido semanalmente acometeu maior incremento no padrão de ativação muscular, 

principalmente no domínio do tempo, quando comparado ao aumento ocorrido mensalmente 

de acordo com o ganho de força de repetições máximas.  

Em se tratando do treinamento, destreinamento e retreinamento de força progressivo 

em idosos, uma busca realizada na literatura, não encontrou achados recentes publicados nos 

últimos 5 anos, que fizessem uso da eletromiografia. No entanto, os dados do presente estudo 

corroboram com Häkkinen et al. (2000) ao submeterem idosos e indivíduos de meia idade ao 

treino, destreino e retreino de força combinado com exercícios de potência sendo encontrados 

aumentos na força isométrica máxima e ativação neural voluntária máxima em ambos os 

grupos e períodos. O exercício avaliado foi o de extensão de perna e os idosos apresentaram 

redução na coativação antagonista. Os autores compararam a amostra de acordo com a 

duração do tempo de destreino dando origem a dois grupos: 3 semanas e 24 semanas; 

concluindo que o período prolongado de destreino desencadeia maior perda de força 

muscular.  

A normalização dos dados se faz necessária para comparações entre diferentes 

músculos, estudos e indivíduos com o intuito de amenizar as diferenças relacionadas à massa 

corporal, estatura, massa muscular, treinamento e outros (ERVILHA, DUARTE e AMADIO, 

1998). No presente estudo, por se tratar de comparações entre intensidades de carga de treino 

distintas, os dados da EMG foram normalizados de acordo com a carga de trabalho suportada 

em cada grupo e seus períodos. Porém, foram encontrados alguns estudos envolvendo 

treinamento de força progressivo ou não em idosos nos quais os dados da EMG não foram 

normalizados (HÄKKINEN et al., 1998 a e b; HÄKKINEN et al., 2000). 

Com relação ao domínio do tempo, os dados normalizados apresentaram menor 

número de aumentos significativos em ambos os grupos e períodos quando comparados aos 

não normalizados. No que se refere ao número de diminuições significativas, os resultados 

normalizados se mostraram superiores em ambos os grupos e períodos quando comparados 

aos dados não normalizados. De acordo com os  achados apresentados, a normalização dos 

dados, nesse domínio, acometeu aumento do número de reduções significativas em ambos os 

grupos e períodos, para os Testes de Agachamento e 10 RM, nos exercícios: Cadeira 

Extensora, Tríceps Polia e Mesa Flexora) contrariando os aumentos significativos 

identificados quando os dados não foram normalizados, representando menor ativação 
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muscular em ambos os grupos e períodos (GIS TR = 6; GIS RT = 3; GIM TR = 5; GIM RT = 

4).  

As reduções identificadas demonstraram a ocorrência de um menor número de 

motoneurônios ativados para mobilizar incrementos nos percentuais de força de repetições 

máximas ocorridos tanto semanalmente quanto mensalmente, representando melhoria na 

coordenação inter e intramuscular em ambos os grupos intervenção.  No que se refere ao 

indivíduo mais velho, um estudo envolvendo comparações entre os efeitos do treinamento de 

força e endurance nos parâmetros neuromusculares em idosos do sexo masculino encontraram 

redução no sinal EMG normalizado a 40, 60 e 80% da força máxima isométrica no vasto 

lateral e 60% e 80% no reto femoral após treinamento de força. Os autores concluíram que 

para mesma carga absoluta, os indivíduos necessitariam de um menor número de unidades 

motoras recrutadas após o treinamento denominando esse fenômeno de economia 

neuromuscular (CADORE et al., 2010). Esses resultados corroboram com os dados do 

presente estudo, porém, o que difere é pelo fato de se tratar da avaliação de contração 

isométrica e não dinâmica como a investigada no presente estudo.  

Os resultados do sinal de EMG normalizados com relação ao domínio de frequência 

mostraram maior número de reduções significativas no GIS (GIS TR = 5; GIS RT = 7) do que 

aumentos (GIS TR = 3; GIS RT = 1) em ambos os períodos e no GIM, no Retreinamento 

(Aumentos: GIM TR = 3; GIS RT = 2; Reduções: GIM TR = 2; GIM RT = 8). Essas reduções 

no GIS foram vistas no Teste de 10 RM nos exercícios Tríceps Polia, Mesa Flexora e Rosca 

Direta e no Teste de Agachamento, sendo no GIM apenas em dois exercícios no Teste de 10 

RM (Tríceps Polia e Mesa Flexora). Além disso, o número de reduções vistas com os dados 

normalizados (GIS TR = 5; GIS RT = 7; GIM TR = 2; GIM RT = 8) foram superiores aquelas 

identificadas quando os dados não foram normalizados (GIS TR = 1; GIS RT = 1; GIM TR = 

0; GIM RT = 3) em ambos os grupos e períodos. O aumento no número de reduções vistas 

nesse domínio foi também superior ao demonstrado no domínio do tempo em ambos os 

grupos. O treinamento de força progressivo com aumento da intensidade ocorrido 

mensalmente (GIM) desencadeou número de reduções superior ao treinamento com aumento 

da intensidade ocorrido semanalmente, no período de Retreinamento, o inverso ocorrido no 

período de Treinamento. Esses resultados demonstram comprometimento do 

condicionamento anaeróbio, no período de Treinamento no GIS e no GIM, no período de 

Retreinamento, uma vez que a fadiga muscular é acometida pela redução dos sinais EMG no 

domínio da frequência (FARINA et al., 2002; ASCENSÃO et al., 2003). Um dos motivos que 

pode ter influenciado esses dados se refere ao aumento da intensidade de carga ocorrido com 
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maior frequência, em ambos os períodos, no qual deve ter acometido fadiga muscular em 

alguns músculos avaliados. 

Desse modo, o aumento da força de repetição máxima observado no GIS em ambos 

os períodos parece estar atribuído a uma resposta adaptativa neuromuscular positiva 

confirmando-se a hipótese de que o treinamento e retreinamento de força progressivo com 

aumento da intensidade ocorrido semanalmente acarretam em mulheres com mais de 60 anos 

melhoria no padrão de ativação muscular. 

 

5.4  DOR MUSCULAR TARDIA 

 

 

A dor muscular tardia é um fator que pode influenciar no comportamento da força 

muscular. Autores apontam que grupos musculares quando submetidos à sobrecarga intensa 

desencadeiam dor (COOK et al., 2000). A dor muscular de início tardio (DMIT) é 

caracterizada como uma sensação de desconforto na musculatura esquelética que ocorre 

algumas horas após o exercício físico, com determinada sobrecarga a qual não se está 

acostumado a realizar (TRICOLI, 2001). Para Nosaka e Newton (2002) um estímulo 

submáximo aplicado 48 horas depois de um estímulo máximo é capaz de reduzir a percepção 

subjetiva de dor muscular. Souto Maior et al. (2008) submeteram jovens do sexo feminino ao 

programa de treinamento de força com aumento progressivo da intensidade e identificaram 

aumento de força muscular e queda na percepção subjetiva de dor quando comparado ao 

grupo em que não houve aumento progressivo (p = 0,001).  De acordo com os resultados do 

presente estudo, no período de Treinamento, ocorreu uma redução nas queixas de dores 

musculares tardia no grupo com aumento da intensidade mensal, podendo estar atribuída à 

menor intensidade de carga trabalhada quando comparado ao outro grupo intervenção. Esses 

dados corroboram com Souto Maior et al. (2008) embora a amostra tenha sido composta por 

mulheres mais jovens. Entretanto, no período de Retreinamento, o grupo que realizou o 

aumento da intensidade semanal apresentou redução significativa. Baseado nesses achados, 

sugere-se que a experiência prévia com treinamento de força envolvendo aumento da 

intensidade de carga ocorrido mensalmente, mesmo sofrendo destreino de três meses, 

contribui para a redução das queixas de dores musculares tardia quando realizado o aumento 

da intensidade de carga semanalmente. Mediante os dados expostos, foi refutada a hipótese de 

que o treinamento e retreinamento de força progressivo com aumento da intensidade ocorrido 

semanalmente acarretam em mulheres com mais de 60 anos redução das queixas de dores 

musculares tardias. 
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Um ponto a destacar refere-se à classificação das queixas de dor relatadas em todos 

os grupos e períodos da pesquisa as quais foram consideradas leves, de acordo com a Escala 

de Dor, demonstrando que ambos os aumentos da intensidade de carga de treinamento não 

foram capazes de gerar incapacidade de realização das atividades cotidianas. Além disso, 

observou-se que a queixa de dor advinda do aumento semanal da intensidade, no período de 

Treinamento não obteve aumento significativo. Portanto, em se tratando da aplicação prática, 

sugere-se a prescrição para o treinamento de força progressivo o aumento da intensidade de 

carga ocorrido semanalmente para mulheres com mais de 60 anos. 

 

5.5  PRESSÃO ARTERIAL 

 

 

 No que se refere às respostas cardiovasculares ao treinamento de força pode-se dizer 

que sua prática desencadeia redução das incapacidades em indivíduos com e sem doenças 

cardiovasculares (WILLIAMS et al., 2007). Os achados do presente estudo apontaram 

redução da pressão arterial sistólica (PAS) em repouso no treino com aumento da intensidade 

ocorrido semanalmente, no período de Treinamento, corroborando com a literatura (VIEIRA e 

QUEIROZ, 2013; TERRA et al., 2008).  

Um fator que pode justificar esses achados é a intensidade de treino, na qual seu 

aumento apresenta relação com a pressão arterial. No entanto, a literatura não apresenta 

consenso com relação a essa discussão. Tsutsumi et al. (1997) demonstraram que treinamento 

de força com intensidade elevada (75 a 85% de 1RM) para idosos normotensos diminuiu 

somente a PAS. Contudo, a intensidade moderada (55 a 65% de 1RM) reduziu a PAS e PAD. 

Negrão e Barreto (2010) identificaram redução na PAS após sessão de treinamento de força 

com intensidades de 40% de 1RM e 80% de 1RM, em idosos. Porém, a menor intensidade 

também acometeu redução na PAD. Contrariando esses achados, Rossow et al. (2011) 

demonstraram que o treinamento de força com intensidade de 70% de 1 RM são mais 

propensos a promover efeitos hipotensivos do que aquele a 20% de 1 RM (p < 0,05). O efeito 

do treinamento de força com aumento progressivo da intensidade na pressão arterial foi 

investigado em idosos hipertensos. O estudo de Kura et al. (2013) utilizou cargas de trabalho 

leve, média e pesada de maneira progressiva, em idosos hipertensos, as quais não 

desencadearam aumento ou queda na PAS e PAD. Esses achados não corroboram com 

aqueles identificados no presente estudo apesar do aumento progressivo da intensidade ser 

diferente daquele adotado por Kura et al. (2013).  
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Baseado nos resultados apresentados, confirma-se a hipótese de que o treinamento de 

força progressivo com aumento da intensidade de treino ocorrido semanalmente acarreta em 

mulheres com mais de 60 anos diminuição da pressão arterial em repouso. Esses dados 

corroboram com Terra et al. (2008) ao encontrarem redução na pressão arterial em idosas 

hipertensas controladas submetidas a doze semanas de treinamento de força progressivo. 

Contudo, no presente estudo, no período de Retreinamento, foi identificado aumento da PAS 

no treinamento com aumento mensal. 

  Desse modo, pode-se dizer que a experiência prévia do treinamento de força com 

aumento da intensidade ocorrido mensalmente seguido de um período de destreino parece 

comprometer a pressão arterial diastólica em repouso em mulheres com mais de 60 anos. 

Nesse contexto, são apresentados os fatores limitadores desse estudo. Pelo fato das 

voluntárias dos grupos intervenção demonstrarem interesse em participar ao longo da 

pesquisa, não foi possível aplicar a técnica de Randomização para seleção dos grupos da 

pesquisa. 

Outro fator limitador foi o longo tempo de duração total do estudo (7 meses) levando 

a não participação e desistência das voluntárias ao longo da pesquisa, principalmente após o 

término do período de Treinamento. Além disso, a vontade de retornar às atividades do 

programa Prev Quedas também levou à desistência por parte de algumas idosas, uma vez que 

não foi permitido participar de ambos os programas de exercício físico para evitar o 

mascaramento dos resultados. 

O presente estudo propôs uma prescrição diferenciada para treinamento de força 

aplicada somente em idosas. No entanto, se faz necessária a elaboração de estudos 

envolvendo o treinamento de força progressivo com aumento da intensidade ocorrido 

semanalmente aplicado em indivíduos mais jovens e idosos do sexo masculino para 

comparação com os dados do presente estudo. 
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6   CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo sugerem que o treinamento, destreinamento e 

retreinamento de força progressivo com aumento da intensidade ocorrido semanalmente 

contribuem para o incremento de força muscular de repetições máximas, força dinâmica de 

membros inferiores e redução das queixas de dor muscular tardia em mulheres adultas com 

mais de 60 anos.  

Além disso, a prática isolada do treinamento de força com aumento da intensidade de 

carga ocorrido semanalmente demonstrou benefícios com relação ao nível de gordura de 

membros inferiores, força de repetições máximas de membros superiores e inferiores, força 

dinâmica de membros inferiores, queixas de dor muscular tardia e pressão arterial sistólica 

quando comparado ao aumento de intensidade ocorrido mensalmente.  

Os mecanismos neuromusculares representados pelo padrão de ativação muscular 

quando normalizados demonstraram melhoria nas coordenações inter e intramusculares de 

acordo com incrementos de força de repetições máximas apresentados em ambos os grupos. 

Portanto, o presente estudo demonstrou a viabilidade, os efeitos, mecanismos neurais 

e os benefícios da prescrição do treinamento de força diferenciado para os indivíduos mais 

velhos durante a fase de adaptação neuromuscular caracterizada pelo aumento da intensidade 

de carga ocorrido semanalmente desmistificando a ideia de prescrição com intensidade de 

carga contínua. Baseado nisso, sugere-se a elaboração de estudos que investiguem a 

prescrição do treinamento de força e seus mecanismos neurais para indivíduos mais velhos 

após a fase inicial com aumento de intensidade semanal para promover ganhos de força 

significativos. 
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8   APÊNDICES 

 

8.1  APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O GRUPO INTERVENÇÃO COM 

CARGA PROGESSIVA MENSAL 

 

Título do Projeto: Treinabilidade das adaptações neuromusculares de idosas submetidas 

ao treinamento de força de curta duração 

Pesquisadora Responsável: Elciana de Paiva Lima Vieira 

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal Fluminense – 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Orientador: Jonas Lírio Gurgel 

Coorientador: Edmundo de Drummond Alves Júnior 

Telefones para contato:  

Pesquisadora Responsável: (21) 992920971 - elcianavieira@yahoo.com.br 

Orientador e Coorientador: (21) 26292808 - jonasgurgel@terra.com.br.; 

edmundodrummond@uol.com.br. 

Nome do voluntário:__________________________________ _________________ 

Idade: ______ anos   

Telefones para contato: ( ____ ) _____________ / ( ____ ) ________________ 

 A Srª está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Treinabilidade das 

adaptações neuromusculares de idosas submetidas ao treinamento de força de curta 

duração”, de responsabilidade da pesquisadora Elciana de Paiva Lima Vieira. O objetivo 

deste estudo é: analisar as diferenças das adaptações neuromusculares entre idosas e jovens 

submetidas a um programa de treinamento de força de curta duração.  

Este trabalho justifica-se devido à carência de estudos, na literatura científica, 

relacionados à treinabilidade das adaptações neuromusculares em idosos e jovens. Por isso, 

esta pesquisa torna-se importante, pois, busca a garantia da promoção da saúde para o público 

idoso e jovem. 

Ao participar deste experimento a senhora se compromete: a) seguir um programa com 

exercícios de força, com alteração da carga mensalmente, desenvolvido para a pesquisa, nas 

instalações do Projeto Prev Quedas, com uma frequência semanal de 2 dias durante 2 meses; 

b) a comparecer ao laboratório em 10 sessões para avaliação antes do início do programa de 

treinamento de força, durante e após seu término.  

Será necessário responder algumas perguntas relacionadas às suas atividades cotidianas, 

medir sua estatura, peso, circunferência de braço, cintura, quadril, abdômen e coxa, dobras 

cutâneas de membros superiores, tronco e membros inferiores, pressão arterial, frequência 

cardíaca, força de preensão manual, força dos membros inferiores, força submáxima, 

composição corporal, escala numérica de dor, capacidade cognitiva, hábitos alimentares, 

atividade cerebral e medir o comportamento muscular dos membros superiores e inferiores 

durante os testes de força, onde serão colocados eletrodos na superfície da pele e será colada 

uma touca de lycra flexível com eletrodos na cabeça para captar o sinal vindo dos músculos e 

encéfalo. Todos os eletrodos citados não produzirão cargas elétricas externas. Profissionais de 

educação física, a pesquisadora responsável e um cardiologista estarão acompanhando os 

procedimentos de avaliação. Por se tratar da realização de exercícios físicos, o estudo 

mailto:elcianavieira@yahoo.com.br
mailto:jonasgurgel@terra.com.br
mailto:edmundodrummond@uol.com.br
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apresenta risco de parada cardíaca súbita, arritmias, lesões articulares e musculares. No 

entanto, a equipe médica local estará em alerta durante a realização do treinamento de força e 

nas sessões de avaliação com o equipamento necessário para a prestação de socorro. 

A prática do treinamento de força promove vários benefícios, como por exemplo, 

aumento da força muscular, redução da pressão arterial em repouso, melhora dos perfis 

lipídicos no sangue, aumento da condição vascular, aumento da velocidade de trânsito 

gastrointestinal, aumento da densidade mineral óssea, melhora da composição corporal. A 

realização dessa pesquisa sugere maior atenção à prescrição de exercícios de força para o 

público idoso contribuindo para o aumento de força significativo promovendo uma melhor 

qualidade de vida para esses indivíduos. 

  Sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou elemento 

que possa, de qualquer forma, identificar-lhe, será mantido em sigilo. A confidencialidade da 

identificação pessoal das participantes é garantida pela pesquisadora responsável e pelas 

técnicas de levantamento e guarda dos dados: as participantes serão identificadas apenas 

através de iniciais e números de registro que servem apenas para validar a individualidade da 

informação. 

A Srª poderá se recusar a participar do estudo, ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento, sem precisar se justificar, não sendo prejudicada sua participação no Projeto Prev 

Quedas. A sua participação neste estudo é voluntária. 

Será garantido o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre 

o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que queira saber antes, durante e depois da sua 

participação. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-

los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados 

pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. 

Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 

dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail 

ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

 E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu,__________________________________________, declaro ter sido informada e 

concordo em participar, como voluntária, do projeto de pesquisa acima descrito, estando 

totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha 

participação. 

Niterói, _____ de ____________ de _______. 

 

   Nome assinatura da entrevistada                                           Pesquisadora Responsável 

                                                                                    

 

mailto:etica@vm.uff.br
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O GRUPO INTERVENÇÃO COM 

CARGA PROGRESSIVA SEMANAL 

 

Título do Projeto: Treinabilidade das adaptações neuromusculares de idosas submetidas 

ao treinamento de força de curta duração 

Pesquisadora Responsável: Elciana de Paiva Lima Vieira 

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal Fluminense – 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Orientador: Jonas Lírio Gurgel 

Coorientador: Edmundo de Drummond Alves Júnior 

Telefones para contato:  

Pesquisadora Responsável: (21) 992920971 - elcianavieira@yahoo.com.br 

Orientador e Coorientador: (21) 26292808 - jonasgurgel@terra.com.br.; 

edmundodrummond@uol.com.br. 

Nome do voluntário:__________________________________ _________________ 

Idade: ______ anos   

Telefones para contato: ( ____ ) _____________ / ( ____ ) ________________ 

 

 A Srª está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Treinabilidade das 

adaptações neuromusculares de idosas submetidas ao treinamento de força de curta 

duração”, de responsabilidade da pesquisadora Elciana de Paiva Lima Vieira.O objetivo 

deste estudo é: analisar as diferenças das adaptações neuromusculares entre idosas e jovens 

submetidas a um programa de treinamento de força de curta duração. 

Este trabalho justifica-se devido à carência de estudos, na literatura científica, 

relacionados à treinabilidade das adaptações neuromusculares em idosos e jovens. Por isso, 

esta pesquisa torna-se importante, pois, busca a garantia da promoção da saúde para o público 

idoso e jovem. 

Ao participar deste experimento a senhora se compromete: a) seguir um programa 

com exercícios de força, com aumento da carga a partir da segunda semana de treino, 

desenvolvido para a pesquisa, nas instalações do Projeto Prev Quedas, com uma frequência 

semanal de 2 dias durante 2 meses; b) a comparecer ao laboratório em 10 sessões para 

avaliação antes do início do programa de treinamento de força, durante e após seu término. 

Será necessário responder algumas perguntas relacionadas às suas atividades 

cotidianas, medir sua estatura, peso, circunferência de braço, cintura, quadril, abdômen e 

coxa, dobras cutâneas de membros superiores, tronco e membros inferiores, pressão arterial, 

frequência cardíaca, força de preensão manual, força dos membros inferiores, força 

submáxima, composição corporal, escala numérica de dor, capacidade cognitiva, hábitos 

alimentares, atividade cerebral e medir o comportamento muscular dos membros superiores e 

inferiores durante os testes de força, onde serão colocados eletrodos na superfície da pele e 

será colada uma touca de lycra flexível com eletrodos na cabeça para captar o sinal vindo dos 

músculos e encéfalo. Todos os eletrodos citados não produzirão cargas elétricas externas. 

Profissionais de educação física, a pesquisadora responsável e um cardiologista estarão 

acompanhando os procedimentos de avaliação. Por se tratar da realização de exercícios 

mailto:elcianavieira@yahoo.com.br
mailto:jonasgurgel@terra.com.br
mailto:edmundodrummond@uol.com.br


162 
 

físicos, o estudo apresenta risco de parada cardíaca súbita, arritmias, lesões articulares e 

musculares. No entanto, a equipe médica local estará em alerta durante a realização do 

treinamento de força e nas sessões de avaliação com o equipamento necessário para a 

prestação de socorro. 

A prática do treinamento de força promove vários benefícios, como por exemplo, 

aumento da força muscular, redução da pressão arterial em repouso, melhora dos perfis 

lipídicos no sangue, aumento da condição vascular, aumento da velocidade de trânsito 

gastrointestinal, aumento da densidade mineral óssea, melhora da composição corporal. A 

realização dessa pesquisa sugere maior atenção à prescrição de exercícios de força para o 

público idoso contribuindo para o aumento de força significativo promovendo uma melhor 

qualidade de vida para esses indivíduos. 

  Sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou elemento 

que possa, de qualquer forma, identificar-lhe, será mantido em sigilo. A confidencialidade da 

identificação pessoal das participantes é garantida pela pesquisadora responsável e pelas 

técnicas de levantamento e guarda dos dados: as participantes serão identificadas apenas 

através de iniciais e números de registro que servem apenas para validar a individualidade da 

informação. 

A Srª poderá se recusar a participar do estudo, ou retirar seu consentimento a 

qualquer momento, sem precisar se justificar, não sendo prejudicada sua participação no 

Projeto Prev Quedas. A sua participação neste estudo é voluntária. 

Será garantido o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais 

sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que queira saber antes, durante e depois da 

sua participação. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-

los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados 

pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. 

Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 

dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail 

ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

 E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu,__________________________________________, declaro ter sido informada e 

concordo em participar, como voluntária, do projeto de pesquisa acima descrito, estando 

totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha 

participação. 

Niterói, _____ de ____________ de _______. 

 

   Nome e assinatura da entrevistada                                       Pesquisadora Responsável 

                 

mailto:etica@vm.uff.br
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O GRUPO CONTROLE 

 

Título do Projeto: Treinabilidade das adaptações neuromusculares de idosas submetidas 

ao treinamento de força de curta duração 

Pesquisadora Responsável: Elciana de Paiva Lima Vieira 

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal Fluminense – 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Orientador: Jonas Lírio Gurgel 

Coorientador: Edmundo de Drummond Alves Júnior 

Telefones para contato:  

Pesquisadora Responsável: (21) 992920971 - elcianavieira@yahoo.com.br 

Orientador e Coorientador: (21) 26292808 - jonasgurgel@terra.com.br.; 

edmundodrummond@uol.com.br. 

 

Nome do voluntário:__________________________________ _________________ 

Idade: ______ anos   

Telefones para contato: ( ____ ) _____________ / ( ____ ) ________________ 

 A Srª está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Treinabilidade das 

adaptações neuromusculares de idosas submetidas ao treinamento de força de curta 

duração”, de responsabilidade da pesquisadora Elciana de Paiva Lima Vieira. O objetivo 

deste estudo é: analisar as diferenças das adaptações neuromusculares entre idosas e jovens 

submetidas a um programa de treinamento de força de curta duração.  

Este trabalho justifica-se devido à carência de estudos, na literatura científica, 

relacionados à treinabilidade das adaptações neuromusculares em idosos e jovens. Por isso, 

esta pesquisa torna-se importante, pois, busca a garantia da promoção da saúde para o público 

idoso e jovem. 

Ao participar deste experimento a senhora se compromete: a) a comparecer ao 

laboratório em 2 sessões para avaliação. Será necessário responder algumas perguntas 

relacionadas às suas atividades cotidianas, medir sua estatura, peso, circunferência de braço, 

cintura, quadril, abdômen e coxa, dobras cutâneas de membros superiores, tronco e membros 

inferiores, pressão arterial, frequência cardíaca, força de preensão manual, força dos membros 

inferiores, força submáxima, composição corporal, escala numérica de dor, capacidade 

cognitiva, hábitos alimentares, atividade cerebral e medir o comportamento muscular dos 

membros superiores e inferiores durante os testes de força, onde serão colocados eletrodos na 

superfície da pele e será colada uma touca de lycra flexível com eletrodos na cabeça para 

captar o sinal vindo dos músculos e encéfalo. Todos os eletrodos citados não produzirão 

cargas elétricas externas. Profissionais de educação física, a pesquisadora responsável e um 

cardiologista estarão acompanhando os procedimentos de avaliação. Por se tratar da 

realização de exercícios físicos, o estudo apresenta risco de parada cardíaca súbita, arritmias, 

lesões articulares e musculares. No entanto, a equipe médica local estará em alerta durante a 

realização do treinamento de força e nas sessões de avaliação com o equipamento necessário 

para a prestação de socorro. 

mailto:elcianavieira@yahoo.com.br
mailto:jonasgurgel@terra.com.br
mailto:edmundodrummond@uol.com.br
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A prática do treinamento de força promove vários benefícios, como por exemplo, 

aumento do uso de glicose no sangue, redução da pressão arterial em repouso, melhora dos 

perfis lipídicos no sangue, aumento da condição vascular, aumento da velocidade de trânsito 

gastrointestinal, aumento da densidade mineral óssea, melhora da composição corporal. A 

realização dessa pesquisa sugere que a maior atenção à prescrição de exercícios de força para 

o público idoso contribuirá para o aumento de força significativo promovendo uma melhor 

qualidade de vida para esses indivíduos. 

          Sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou elemento 

que possa, de qualquer forma, identificar-lhe, será mantido em sigilo. A confidencialidade da 

identificação pessoal das participantes é garantida pela pesquisadora responsável e pelas 

técnicas de levantamento e guarda dos dados: as participantes serão identificadas apenas 

através de iniciais e números de registro que servem apenas para validar a individualidade da 

informação. 

A Srª poderá se recusar a participar do estudo, ou retirar seu consentimento a 

qualquer momento, sem precisar se justificar, não sendo prejudicada sua participação no 

Projeto Prev Quedas. A sua participação neste estudo é voluntária. 

Será garantido o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais 

sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que queira saber antes, durante e depois da 

sua participação. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-

los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados 

pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. 

Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 

dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail 

ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

 E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

 

Eu,__________________________________________, declaro ter sido informada e 

concordo em participar, como voluntária, do projeto de pesquisa acima descrito, estando 

totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha 

participação. 

Niterói, _____ de ____________ de _______. 

 

 

 

   Nome e assinatura da entrevistada                                       Pesquisadora Responsável 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br


165 
 

8.2  APÊNDICE B – LISTA DE PRESENÇA DO TREINAMENTO DE FORÇA  

 

NOME: 

GRUPO DA PESQUISA: 

 

SEMANA 1  2  3  4  5  6  7  8  

ALUNO                  
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8.3 APÊNDICE C – REGISTRO DOS RESULTADOS DOS TESTES DE FORÇA E 

CONTROLE HEMODINÂMICO 

 

 

 

Avaliação / Data Exercício  Carga  PA/FC 

repouso 

PA/FC 

5 min 

Preensão Manual F.D.MMII 

 Cad. Extensora    D E  

1ª Avaliação Tríceps Polia    1t-   

Pré-Intervenção Mesa Flexora    2t-   

 Rosca Bíceps    3t-   

 Cad. Extensora    D E  

2ª Avaliação Tríceps Polia    1t-   

Pré-Intervenção Mesa Flexora    2t-   

 Rosca Bíceps    3t-   

 Cad. Extensora    D E  

3ª Avaliação Tríceps Polia    1t-   

Pré-Intervenção Mesa Flexora    2t-   

 Rosca Bíceps    3t-   

 Cad. Extensora    D E  

4ª Avaliação Tríceps Polia    1t-   

T.F Mesa Flexora    2t-   

 Rosca Bíceps    3t-   

 Cad. Extensora    D E  

5ª Avaliação Tríceps Polia    1t-   

T.F Mesa Flexora    2t-   

 Rosca Bíceps    3t-   

 Cad. Extensora    D E  

6ª Avaliação Tríceps Polia    1t-   

T.F Mesa Flexora    2t-   

 Rosca Bíceps    3t-   

 Cad. Extensora    D E  

7ª Avaliação Tríceps Polia    1t-   

Pós-Intervenção Mesa Flexora    2t-   

 Rosca Bíceps    3t-   

 Cad. Extensora    D E  

8ª Avaliação Tríceps Polia    1t-   

Pós-Intervenção Mesa Flexora    2t-   

D.T Rosca Bíceps    3t-   

 Cad. Extensora    D E  

9ª Avaliação Tríceps Polia    1t-   

Pós-Intervenção Mesa Flexora    2t-   

D.T Rosca Bíceps    3t-   

 Cad. Extensora    D E  

10ª Avaliação Tríceps Polia    1t-   

R.T Mesa Flexora    2t-   

 Rosca Bíceps    3t-   

 Cad. Extensora    D E  

11ª Avaliação Tríceps Polia    1t-   

Pós-Intervenção Mesa Flexora    2t-   

 Rosca Bíceps    3t-   
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8.4  APÊNDICE D - REGISTRO DOS RESULTADOS DOS TESTES ANTROPOMÉTRICOS 

 

NOME: 

GRUPO:  

DATA: 

SESSÃO DE AVALIAÇÃO: 

DATA: 

SESSÃO DE AVALIAÇÃO: 

PESO  PESO  

ESTATURA  ESTATURA  

IMC  IMC  

CLASSIFICAÇÃO DO 

IMC 

 CLASSIFICAÇÃO DO IMC  

    

DOBRAS CUTÂNEAS  DOBRAS CUTÂNEAS  

PE  PE  

TR  TR  

SB  SB  

SI  SI  

A  A  

C  C  

P  P  

∑ G MMSS  ∑ G MMSS  

∑ G TR  ∑ G TR  

∑ G MMII  ∑ G MMII  

∑ ST  ∑ ST  

    

PERIMETRIA  PERIMETRIA  

BRAÇO  BRAÇO  

CINTURA  CINTURA  

ABDOMEN  ABDOMEN  

QUADRIL  QUADRIL  

COXA  COXA  
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8.5  APÊNDICE E – ESCALA DE DOR 

 

NOME: 

 

 

DATA: 

SESSÃO DE AVALIAÇÃO :  

 

 

 

DATA: 

SESSÃO DE AVALIAÇÃO :  

 

 

 

 

 

DATA: 

SESSÃO DE AVALIAÇÃO :  

 

 

 

 

 

DATA: 

SESSÃO DE AVALIAÇÃO :  
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8.6  APÊNDICE F – MENSURAÇÃO DO TESTE DE REPETIÇÕES MÁXIMAS E EMG 

 

 

 

Figura 23 – Exercício Cadeira Extensora 

 

Figura 24 – Exercício Tríceps Polia 
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Figura 25 – Exercício Mesa Flexora 

 

 

 

                 Figura 26 – Exercício Rosca Direta 
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9   ANEXOS 

9.1  ANEXO I – PARECER DE APROVAÇÃO DO CEP 
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9.2  ANEXO II - FICHA DE ANAMNESE DO PROGRAMA PREV QUEDAS 

Dados pessoais 

Nome:_______________________________________________ Data de nascimento: 

__/__/19__ 

Sexo masculino (  )  Feminino (  )  

Endereçoresidencial 

____________________________________________________________________  
Bairro _____________________CEP ____________________ 

Tel (res.) ___________________ (outro)___________________ Residência própria (sim) 

(não) 

____________________________________________________________ 

Maior grau de escolaridade adquirido, informando se completo (c) ou incompleto (i): 

Equivalente ao antigo primário (  ) ginasial (  ) científico (  )   universitário (  ) 

 

Sobre suas atividades 

Participação nos últimos 6 meses em projetos que tenham exercícios físicos no projeto (  ) sim 

(  ) não:  

Caso seja sim a última resposta e se na UFF, qual foi a oficina praticada? 

Hidroginástica (   ) Ginástica Prev Quedas (   ) Grupo de caminhada Prev Quedas (  ) 

Arteterapia (  ) 

Atividades físicas fora da UFF nos últimos 06 meses (  ) sim (  ) não. Se sim, qual? 

______________________________________________________________________ 

Participação de outras oficinas no Espaço Avançado no ano de 2018 (  ) sim (  ) não. Se 

sim, quais? 

______________________________________________________________________  

Você já praticou musculação? Durante quanto tempo praticou musculação? 

______________________________________________________________________ 

Sobre sua saúde 

Alterações fisiológicas já identificadas em uma consulta médica:  

Diabetes (  )  Hipertensão arterial (  )  AVC (  )  Hipotensão 

arterial (  ) 

Cardiopatia (  ) Doença neurológica (  )   Insônia (  )   Problemas 

na tireóide (  )  

Depressão (  )   Labirintite (  )              Artrose (  )  Artrite (  )  

Incontinência (  ) Ansiedade (  )            Osteoporose (  )           Osteopenia (  )  

Dislipidemia (   )         Doença Renal (  )  

Outras que ache necessário incluir. 

 

Como definiria sua saúde (  ) muito boa,  (  ) boa, (  ) regular, (  ) ruim, (  ) péssima 
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Atualmente você faz algum tratamento de saúde (  ) sim (  ) não. Se sim informar qual? 

______________________________________________________________________ 

Se toma algum medicamento receitado pelo médico, informar qual ou quais e a 

regularidade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Se toma algum medicamento sem ser receitado pelo médico, informar qual ou quais e a 

regularidade? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Sente dores com freqüência (sim)  (não).  

Se você sente dores elas ocorrem mais em que parte do corpo: 

mão (  ); braço ( ); ombro ( ); coluna ( ); quadril ( ); perna ( ); joelho (  ); pé ( );  

outra parte ______________________________________________________________________ 

Necessidade de uso de óculos: Constante ( ) Só para ler ( ) não uso óculos  (  ) 

Você tem algum tipo de problema que dificulta a sua maneira de andar?(  ) 

Tropeça (  ) Escorrega (   ) Torce o pé (  ) Joelho falseia  (  ) 

Usa alguma prótese (  ) sim  (  ) não. Se sim, qual e o local  

______________________________________________________________________ 

 

Realizou alguma intervenção cirúrgica (  ) sim  (  ) não (  ) se sim qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Sobre as quedas 

Você caiu ao menos uma vez no último ano sim (  ) não (  ) 

Com que regularidade você caiu no ano de 2013: uma (  ) duas (  ) mais de duas (  )  

Usa bengala ou outro equipamento para auxiliar o seu andar sim (  ) não (  ) 

Descreva a situação em que ocorreu as suas quedas (podendo incluir quedas de cadeira, 

da cama, de escada; ou as que foram em movimento) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Sente tontura com regularidade?    (  ) sim (  ) não 

 

Descreva a situação em que ocorreu a tontura: 
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Como o(a) Sr(a) avalia seu equilíbrio?(  ) muito bom,  (  ) bom, (  ) regular, (  ) ruim, () 

péssimo 

Caso o (a) sr (a) tenha caído no último ano, se lembrar descreva a consequência 

Não lembro (  ) Só susto (  ); Arranhões (  ); Contusões (luxação ou entorse) (  ); Fraturas sem 

cirurgia (  ); Fraturas com cirurgia (  ); Necessidade de Internação (  ); Cirurgia (  ) 

Local mais afetado em consequência da queda 

______________________________________________________________________ 

Pense na sua residência você diria que na sua residência existe: 

Piso escorregadio ( ); Tacos soltos ( ); Pouca iluminação ( ); Barra de apoio nos banheiros ( );  

Cama muito alto ou muito baixa  (  ); Tapetes soltos (  ); Corrimão nas escadas ( ); Assento 

sanitário baixo (  ); Cadeiras sem braço (  )  

Medo de cair 

O(A) Sr(a) sente medo de cair? (  ) sim  (  ) não  

O(A) Sr(a) deixa de fazer alguma atividade por medo de cair? (  ) sim  (  ) não  

Você já praticou musculação? Durante quanto tempo praticou musculação? Há quanto tempo 

está sem praticar musculação? 
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9.3  ANEXO III - QUESTIONÁRIO MODIFICADO DE BAECKE 

 
NOME: 

DATA: 

SESSÃO DE AVALIAÇÃO: 
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Fonte: VOORRIPS et al., 1991. 
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9.4  ANEXO IV - CÓDIGOS PARA O QUESTIONÁRIO MODIFICADO DE BAECKE 

 

 

 

Fonte: VOORRIPS et al., 1991. 
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9.5  ANEXO V - MINI EXAME DE ESTADO MENTAL 

 

 

NOME: 

 

 

 

Fonte: FOLSTEIN et al., 1975. 

 

 


