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RESUMO 
O processo de envelhecimento tem impacto direto na capacidade de 
independência funcional dos idosos, devido à senilidade, apresentam déficits de 
equilíbrio e restrições articulares, que propagam grande risco de queda, 
disfunções cognitivas e níveis variáveis e degradação do tecido muscular4,5 .  
Objetivo: Identificar a relevância das intervenções fisioterapêuticas na população 
idosa com foco em exercícios físicos priorizando o fortalecimento muscular, a fim 
de estimular o planejamento fisioterapêutico com abordagem baseada em 
evidências. Método: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, utilizando 
uma base de dados da biblioteca de Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS) e bases de dados como o Sistema de Análise e 
Recuperação de Literatura Médica Online (MedLine/PubMed), Physiotherapy 
Evidence Database (PEDRo), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e 
Virtual Health Library (BVS), o rigor metodológico dos ensaios clínicos, aplicados 
à escala (PEDro). Resultado: Ensaios clínicos mostraram melhora na 
independência funcional, redução de perdas cognitivas decorrentes da 
senilidade e melhora da qualidade de vida. Conclusão: Foi possível verificar os 
benefícios dos exercícios físicos, com prevalência de exercícios de 
fortalecimento, como o maior preditor multibenéfico na promoção da qualidade 
de vida dos idosos 
DESCRITORES: Fisioterapia, Exercícios físicos, Qualidade de vida, Força 
muscular, Idoso.  
 
 
ABSTRACT 
The aging process has a direct impact on the capacity of functional independence 
of the elderly, due to senility, they present balance deficits and joint restrictions, 
which propagate a great risk of falling, cognitive dysfunctions and variable levels 
and degradation of muscle tissue 4,5. Objective: To identify the relevance of 
physical therapy interventions in the elderly population with a focus on physical 
exercises prioritizing muscle strengthening, in order to stimulate physical therapy 
planning with an evidence-based approach. Method: This is a systematic 
literature review, using a library database of Latin American and Caribbean 
Health Sciences Literature (LILACS), and databases such as Medical Literature 
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Analysis and Retrieval Sistem Online (MedLine/PubMed). ), Physiotherapy 
Evidence Database (PEDRo), Scientific Electronic Library Online (SciELO) and 
Virtual Health Library (BVS), the methodological rigor of clinical trials, applied to 
scale (PEDro), Result: Clinical trials showed improvement in functional 
independence, reduction of cognitive losses resulting from senility and 
improvement in quality of life. Conclusion: It was possible to verify the benefits of 
physical exercises, with a prevalence of strengthening exercises, as the greatest 
multibeneficial predictor in promoting the quality of life of the elderly 
DESCRIPTORS: Physiotherapy, Physical exercises, Quality of life, Muscle 
strength, Elderly. 
 

 

INTRODUÇÃO 

          Segundo a OMS (Organização mundial da saúde) considera como de 

terceira idade, o indivíduo acima de sessenta anos1, sendo compatível com a lei 

de n°10.741 de 1° de outubro de 2003, do Estatuto do idoso2, determinando em 

vista da lei, a faixa etária considerada e assegurando os direitos dos mesmos2. 

Em levantamentos recentes realizados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) mostra que indivíduos acima de 60 anos, residentes no 

país, pontuam 14,7% da população em 2021, sendo 31,23 milhões de pessoas, 

através da Pnad (Pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua)3. 

           O processo de envelhecimento tem impacto direto na capacidade de 

independência funcional do idoso, devido a senilidade, apresentam déficit de 

equilíbrio e restrições articulares, que propagam grande risco de queda, 

debilidades de sistema cardiorrespiratório e digestivo, disfunções cognitivas de 

níveis variáveis e degradação de tecido muscular4,5, reduzindo drasticamente a 

qualidade de vida. 

           Não basta apenas o desafio de chegar na terceira idade. Segundo Pereira 

e Oliveira (2022)6, baseados nas diretrizes da OMS1, definem qualidade de vida 

como a colocação do indivíduo em sociedade de forma multifacetária, 

envolvendo atividade física, alimentação, estabilidade financeira, tempo e 

qualidade de socialização, para que se obtenha melhor satisfação de vida, bem-

estar físico e psicológico na melhor idade6. Neste sentido, visando a promoção 

e manutenção da saúde, com prevenção de comorbidades provenientes ao 

envelhecimento, déficits cognitivos, motores e musculoesqueléticos. Tem-se 

ressaltado a importância da prática de exercícios físicos de forma continuada 

para essa população5. Vale salientar que o exercício físico é caracterizado por 
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um cronograma planejado, bem estruturado e objetivado, preferencialmente 

conduzido por um profissional cinésiologista, sendo cursado em continuidade, 

visando a otimização do condicionamento físico. Diferentemente de atividade 

física, sendo a movimentação voluntária não planejada, não objetivada gerando 

apegas gastos energéticos acima do nível de repouso7,8. 

           Embora a temática a cerca da qualidade de vida dos idosos, ser 

amplamente estudada, sempre restam lacunas e novos pontos de vista a serem 

observados. Foi levantado recentemente estudos relacionados a importância da 

prática de exercício físico, englobando mobilidade, flexibilidade e principalmente 

o treinamento de força, na qualidade de vida das pessoas acima de sessenta e 

cinco anos, e puderam concluir que tal prática, proporcionou adaptações 

fisiológicas e psicológicas benéficas a essa população. Mostrou uma grande 

melhora no equilíbrio e propriocepção, aumentando a segurança nos riscos de 

acidentes diários e proporcionou maior autonomia no dia a dia4,5,6,9,11,12,13,14,15.  

           Observando este cenário, a presente pesquisa ganha relevância na 

medida em que busca avaliar o melhor planejamento fisioterapêutico e decisão 

clínica de condução, baseado em evidência, visando o exercício físico e 

fortalecimento muscular na promoção de independência funcional, redução de 

perdas cognitivas decorrentes a senilidade e melhora na qualidade de vida. Em 

concordância a proposta exposta, por meio desta revisão sistemática de 

literatura, o objetivo deste trabalho foi Identificar a relevância das intervenções 

fisioterapêuticas na população idosa com foco em exercícios físicos priorizando 

o fortalecimento muscular, a fim de estimular o planejamento fisioterapêutico 

com abordagem baseada em evidências 

 

 

MÉTODO 

            Foi realizada uma revisão sistemática de literatura (RSL), baseada no 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

(PRISMA)9. 

            A busca foi realizada por um único pesquisador, de forma sistematizada 

e independente. Essa etapa consistiu em pesquisas no sistema de biblioteca da 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e 

bases de dados como Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem Online 
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(MedLine/PubMed), Physiotherapy Evidence Database (PEDRo), Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). 

Utilizando descritores em Inglês e Português, facilmente encontrados em artigos 

dessa temática pelas seguintes descritores na língua portuguesa, as 

expressões: “Qualidade de vida”, “Terceira idade”, “Exercícios”, “Atividade 

física”, “Fisioterapia”, “Fortalecimento Muscular”. No idioma inglês foram 

inseridos os termos: “Quality of life”, “Old age”, “Exercises”, “Physical activity”, 

“Physiotherapy”, “Muscle strengthening”. A equação de busca foi elaborada, a 

partir da combinação dos operadores OR e AND, conforme as características de 

cada base de dado. Na base Pubmed e na biblioteca LILACS a pesquisa foi 

realizada no campo de “pesquisa avançada” (do inglês advanced search). 

Enquanto na base PEDro a busca foi realizada por meio do campo “busca 

simples” (do inglês simple search), “forma básica”. A busca foi realizada no 

período de junho a novembro de 2022.  

            Através do objetivo proposto afim de sanar a questão de base estratégica 

(Patient Intervetion Comparison Outcome) PICO: O planejamento de conduta 

fisioterapêutica é capaz de proporcionar melhora na qualidade de vida dos 

idosos através do exercício físico e fortalecimento muscular?. Os artigos 

aparentes na busca eletrônica foram analisados inicialmente a nível de título e 

resumo. Na etapa de busca, a análise foi conduzida por um único pesquisador 

de forma independente e os artigos apresentados nas pesquisas eletrônicas não 

foram confrontados, com o objetivo de identificar duplicações intra e entre bases 

de dados, assim como entre as estratégias de pesquisa. 

            Foram incluídos os critérios de eleição os artigos: Datados ao período de 

até 10 anos, publicados em inglês e português, com sujeitos de análise iguais ou 

maiores de 60 anos, praticantes e não praticantes de atividade voltada ao 

fortalecimento muscular, que contenham controle de intervenções realizadas e 

principais resultados, sigilo de sujeitos, grupos similares, estimativas e 

parâmetros. Sendo a critério de exclusão os artigos que sejam: trabalhos 

monográficos, trabalhos de revisão bibliográfica, artigos repetidos, artigos não 

disponibilizados na íntegra e de forma gratuita, idosos hospitalizados, artigos que 

antecedem o período datado. A sumarização dos dados foi realizada através da 

análise completa dos artigos, ordenados previamente. 
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            A sumarização da pesquisa sondou a exploração dos seguintes dados: 

Autores e ano de publicação, características da amostra, parâmetros e 

intervenção utilizada. 

            A rigor metodológico foram incluídos por dois instrumentos distintos. No 

caso de ensaio clínico aleatório foi utilizada a escala de avaliação da 

Physiotherapy Evidence Database (PEDRo)10. A sumarização dos dados e 

avaliação metodológica também seguiram critérios de avaliação independente, 

sendo realizadas único pesquisador, sem necessidade de um segundo avaliador 

para sanar conflitos. 

 
Quadro 1- Evidencias selecionadas com descrição de grupo, intervenção e 
resultados dos métodos aplicados. 
 
 
 

Autor/ 
ano 

Amost
ra 

Grup
os 

Intervenção  
Aplicada 

Resultados 

Tieland at 
al.17/ 2013 

Idosos = 
ou maior 
de 65 
anos 

GC:57 
GI: 51 

Exercícios resistidos de 
membros superiores e 
inferiores, duas vezes por 
semana, no período de 24 
semanas, com carga inicial de 
50% de 1-RM, progredindo 
para 75% de 1-RM. 

Aumento da força 
muscular de membros 
inferiores e melhora na 
performance física onde 
grupo GI se sobressai em 
relação ao GC. 

Langlois at 
al.18/ 2013 

Indivídu
os de 60 
a 89 

GC:36 
GI:36 

GC: Mantiveram ritmo normal 
das atividades diárias. GI: 
Exercícios aeróbicos de força, 
alongamento e equilíbrio 3 
vezes por semana em 
sessões de uma hora durante 
12 semanas. Com potência 
entre forte e moderada. 

Melhora da resistência 
física, capacidade 
cognitiva e funcional, 
memória e atividades de 
vida diária em G1, com 
progresso equivalente 
aos frágeis e não 
fragilizados, quando 
comparado ao GC. 
 

Cadore at 
al.19 / 2014 

Indivídu
os 
maiores 
de 85 
anos 

GC:13 
GI:11 

GC: Exercícios 
multiarticulares passivas 
ativos e passivos, 4 sessões 
semanais de 30 minutos. GI: 
Exercícios de resistência, com 
progressão de carga de 40 a 
60 % de 1-RM, equilíbrio e 
marcha, múltiplas tarefas, em 
duas sessões semanais, por 
doze semanas. 

Melhora na capacidade 
física, funcional e força de 
membros inferiores e 
diminuição dos riscos de 
queda em GI, comparado 
a GC. 
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GC: Grupo controle; GI: Grupo intervenção; GC/I: Grupo controle e intervenção. 
Fonte: Rodrigues, GS; Oliveira, JVC; Macedo, MT 2022 

 
 
 
RESULTADOS 
 
             Ao decorrer da busca, seleção, elegibilidade e inclusão das evidências 

científicas relacionadas aos benefícios do exercício físico e fortalecimento 

muscular em idosos, demonstrada de forma simplificada em forma de fluxograma 

da Figura 1 (Fluxograma da seleção de evidências baseadas nas diretrizes do 

PRISMA). 

             Conforme as estratégias programadas 98 arquivos foram encontrados 

na base Scielo, 13 em PubMed, 26 na BVS, 12 no LILACS, Medline 07 e PEDro 

03, nenhum nos demais, totalizando 159 achados. Não houve achados em busca 

manual pertinentes ao tema. Sucessivamente, foram analisadas evidências de 

duplicidade em 2 achados, totalizando 157 artigos. Após avaliar o período de 

publicação posteriores ao ano de 2012, no entanto 83 não foram selecionados 

em razão dos critérios propostos à elegibilidade. A razão para essa exclusão foi 

o fato de que, apesar da estratégia de busca utilizada tentar selecionar 

documentos com potencial elegíveis, muitas evidências não atenderam aos 

critérios de inclusão. Por exemplo, artigos não disponibilizados na íntegra e de 

forma gratuita, revisões de literatura, monografias, estudos contendo idosos 

hospitalizados e que antecedem o período datado, idioma não correspondente. 

           Enquanto as 33 evidências incluídas para avaliação plena, 28 foram 

excluídos em razão da incompatibilidade com os critérios de elegibilidade citados 

Rodriguez 
at al.20 
/2021 

Indivídu
os 
maiores 
de 65 
anos 

GC/I: 
45 

GC: Membro não analisado 
permanece em atividades 
diárias. GI: Treino de força de 
membros inferiores, de seis a 
doze repetições com carga a 
40% 1-RM, em duas sessões 
semanais, por 12 semanas.  
 

Melhora na potência e 
velocidade funcional de 
membro inferior, aumento 
de força contra cargas 
altas em GI, relacionado a 
GC. 

Na Hou at 
al.21/ 2022 

Indivídu
os de 65 
a 80 
anos 

GC:40 
GI:40 

GC: Permaneceram em 
atividades diárias.  
GI: treinamento aeróbico com 
progressão de demanda, por 
doze semanas com três 
sessões semanais de 30 
minutos 

Progressão de força em 
membros inferiores, 
aumento da resistência 
ao exercício  
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no fluxograma na figura 1. De forma detalhada, as razões de exclusão 

correspondem a estudos que não atendiam a pergunta de pesquisa, estudos de  

artigos de revisão, duplicados e aos idiomas escolhidos. Concluído o processo 

de elegibilidade, 5 artigos foram incluídos para sumarização dos dados e 

avaliação da qualidade metodológica. Nesse sentido, as evidências extraídas 

contêm artigos nos idiomas inglês e português, publicados entre os anos de 2012 

a 2022. 

           A descrição dos artigos selecionados nesta pesquisa, com autor e ano, 

intervenção adotadas e principais resultados encontra-se no Quadro 1 e 

avaliação da qualidade metodológica na TABELA 1 (Avaliação metodológica a 

rigor da escala PEDRo). 

           Os indivíduos analisados foram de faixa etária variante entre 60 e 89 

anos, praticantes e não praticantes de exercício físico, pré-frágeis e não frágeis  

e na avaliação de qualidade metodológica pelos critérios da escala PEDRo, a 

adesão aos critérios ficou em 75,1% não sendo classificado como A pois não 

apresenta acima de 80% dos critérios atendidos na  TABELA 1 (Avaliação 

metodológica a rigor da escala PEDRo). 

 

Tabela 1. Avaliação metodológica a rigor da escala PEDRo11. 

0 - Não apresenta o critério preconizado; 1 - Apresenta o critério preconizado; 
Fonte: Rodrigues, GS; Oliveira, JVC; Macedo, MT. 2022 

 

 

 

 

 

 

 
Artigos  

Itens da escala PEDRo  
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tieland at al17. 
/2013 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9/11 

Langlois at 
al18. /2013 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9/11 

Cadore at al19. 
/2014 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9/11 

Rodriguez at 
al20. /2021 

1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8/11 

Na Hou at al21. 
/ 2022 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9/11 
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Figura 1. Fluxograma da seleção de evidências baseadas nas diretrizes do 
PRISMA10. 
 

 
Fonte: Rodrigues, GS; Oliveira, JVC; Macedo, MT 2022 
 
 

DISCUSSÃO 
 
 
           As pesquisas apresentadas trazem a comprovação de que a prática de 

exercícios físicos, conduzidas por fisioterapeutas e cinésiologistas, o que justifica 

a eficácia dos resultados benéficos proporcionados aos idosos que se 

dispuseram ás amostras, nos aspectos físicos, funcionais, aumento de força, 

performance de desenvolvimento do movimento, potencializando a velocidade 

da marcha, manutenção e ganho de massa magra, maior resistência e respostas 

a carga, melhora no desempenho cognitivo, redução aos riscos de quedas e 

fragilidades, progresso sobe resistência ao exercício físico, conectando então 

tais benefícios, à melhora significativa da qualidade de vida desses 

indivíduos4,5,8,11,12,13,14,15. 
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           É considerável afirmar que a prática de exercício físico é capaz de 

prevenir fragilidades e comorbidades consequentes ao sedentarismo7,9. As 

propostas de exercícios com abrangência em tratar e prevenir défict de saúde, 

apresenta grande potencial na melhora da qualidade de vida, sendo ofertado 

através de aptidão ao equilíbrio e força de membros inferiores12, objetivando a 

melhora da marcha e redução significativa no risco de quedas13,14, e reduzir a 

dependência funcional do indivíduo durante o processo natural do 

envelhecimento15,16. 

           No estudo realizado por Laglois at al (2013)¹8 , foi possível observar 

também ao final da intervenção a melhora na autoestima e melhor receptividade 

ás relações interpessoais, o aumento da percepção sobre o autocuidado 

relacionado a saúde e capacidade física, durante as atividades de vida diária, 

melhor gerenciamento de finanças e projeção da memória justificando a melhora 

cognitiva proposta por ele. Já Cadore at al (2014)19, salientou através do seu 

estudo a importância do exercício físico na saúde de indivíduos acima de 85 

anos, e a boa adesão dos indivíduos as propostas abordadas sendo superior a 

90%, aos exercícios de fortalecimento global e aplicabilidade do método de 

múltiplatarefa.  

           Tieland at al (2013)17, destacou além dos fatores de melhoria na 

performance física, relatou a subjetividade dos dados obtidos em relação ao 

força através do teste de apreensão palmar, tendo em vista a proposta abordada 

por ele de exercícios em outros seguimentos corporais, sendo interessante 

outros testes para obter resultados mais concretos de força.   

           Em estudos mais recentes Rodriguez at al (2021)20, aponta resultados 

baseados na adaptação neuromuscular dos envolvidos, contra a debilidade 

funcional, através dos treinos resistidos, com cargas progressivas, em sua 

abordagem diferentemente dos outros estudos citados, onde, não houve divisão 

de grupos. As avaliativas foram realizadas de forma unilateral, o método visa 

reduzir a variação biológica dos voluntários à pesquisa e potencializa o efeito 

comparativo na resolução dos resultados. Sendo posteriormente oferecido a 

mesma intervenção terapêutica ao membro contralateral, apresentou soma de 

até 80% de força em relação a resposta a carga de membros inferiores, que 

entram em consenso junto a Na Hou at al (2022)21, sobre a resposta 

neuromuscular positiva nas propostas através dos exercícios aeróbicos, 
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mostrando também o controle de massa magra e redução de gorduras, além dos 

ganhos em relação as capacidades físicas e aumento de massa muscular dos 

mesmos. 

            Observa-se que as intervenções foram realizadas em indivíduos com 

média etária de 60 a 89 anos, com frequência de abordagem terapêutica de duas 

a três sessões por semana , com média de 30 minutos a uma hora de duração, 

intervalos de abordagem com média de 48 horas, variantes de intensidade e 

progressão de cargas cerca de 40% a 75 % na repetição máxima (1-RM), ambos 

realizados ao período de 12 semanas18,19,20, com exceção de Tieland17 de 24 

semanas, porém em duas sessões semanais, que não alterou as expectativas 

dos resultados em comparação ao tempo de abordagem aos outros estudos. 

            Todos obtiveram resultados significativos quanto a redução de déficit 

pertinentes a senilidade, que abrangem o aumento de força e resistência 

muscular17,19,20, velocidade e qualidade da marcha19,20,21, capacidade 

cognitiva18, dependência funcional as atividades de vida diária17,18,19, melhor 

qualidade do movimento17,19,20, equilíbrio aumentando a proteção dos 

indivíduos19, redução e prevenção a fragilidades dos grupos. Os autores 

usufruíram de métodos avaliativos como teste de caminhada de 6 minutos 

(TC6)22, Teste de repetição máxima (RM)23, Sentar e levantar em um minuto24, 

Timed Up and GO (TUG)25  e avaliação de preensão palmar26. A presente revisão 

entra em concordância ás Política Nacional de promoção da Saúde (PNPS)27, 

referente as temáticas prioritária abordagem de práticas corporais e atividades 

físicas. 

 

CONCLUSÃO 

 

             Pode-se concluir que os benefícios do exercício físico independente das 

modalidades apresentam inumeráveis benefícios, muitos deles ainda não 

somados aos bancos de dados em ensaios clínicos, principalmente em relação 

aos maiores de 85 anos, apresentando poucos estudos que abordem forma 

abrangente a esse grupo. Visto através desta revisão sistemática importância da 

avaliação e  escolha sistematizada de conduta fisioterapêutica, baseada em 

evidências, mostrando também a maior prevalência do exercício de força como 

melhor preditor de resultados, que visem a qualidade de vida e redução de 
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fatores que debilitam a terceira idade, mostrando além dos resultados, a abertura 

de possibilidades frente a abordagem de condução dos mesmo, de forma 

multifacetada. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  
 
1. OMS (1994). Declaração elaborada pelo Grupo de Trabalho da Qualidade de 

Vida da OMS. Publicada no glossário de Promoção da Saúde da OMS de 1998. 
OMS/HPR/HEP/ 98. Genebra: Organização Mundial da Saúde 
 
2.  BRASIL. Ministério da Justiça do Brasil. Estatuto do Idoso: Lei n° 10.741, de 
1º de outubro de 2003. Brasília: Ministério da Justiça; 2003. 
 
3. IBGE. Mudanças demográficas no Brasil: subsidios para as projeções da 
população idosa. Rio de Janeiro: IBGE: 2021 [cited 2022 Out 22]. Available from: 
https://biblioteca. ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv93322.pdf 
 
4. Gosavi A. Effect of Aerobic Training on Exercise Capacity and Quality of Life 
in Middle Aged Obese Fishermen: A Comparative Study. Indian Journal of 
Physiotherapy & Occupational Therapy. 2020;14(1):5-12. 
 
5. Nejad MD, Nikbakht M, Ghanbarzadeh M, Ranjbar R. Effect of Concurrent 
Training Order With Electromyos-timulation on Physical Performance in Young 
Elderly Women. Journal of Rehabilitation. 2021;21(4):508-25. 
 
6. Pereira PVD, Oliveira BN de. Educação física e centro de atenção 
psicossocial: as práticas corporais no processo de redução do sofrimento 
psíquico. Conexões [Internet]. 2022 Oct 7 [cited 2022 Oct 10];20:e022023–3. 
Availablefrom: https://sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes/article8668343 
 
7. Oliveira, Luciano Machado Ferreira Tenório de et al. Oliveira, Luciano 
Machado Ferreira Tenório de et al. Exercício físico ou atividade física: Qual 
apresenta maior associação na qualidade de sono em adolescentes ?. Revista 
Paulista de Pediatria [online]. 2018, v. 36, n.03.Disponível em: 
<https://doi.org/10.1590/1984-0462/;2018;36;3;00014>.ISSN1984-0462. 
https://doi.org/10.1590/1984-0462/;2018;36;3;00014. 
 
8. SOUSA, E. M. S.; OLIVEIRA, M. C. C. Viver a (e para) aprender: uma 
intervenção-ação para promoção do envelhecimento ativo. Revista Brasileira de 
Geriatria de Gerontologia, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, p. 405-415, 2015 
 
9. Silva JM da. Benefícios do treinamento de força na terceira idade. 
wwwacervodigitalufprbr [Internet]. 2022 [cited 2022 Oct 10]; Available from: 
https://www.acervodigital.ufpr.br/handle/1884/79301 
 
10. Galvão TF, Pansani TS, Harrad D. Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta‑Analyses: The PRISMA Statement. Epidemiol Serv Saúde. 

2015;24:335‑42. 

https://doi.org/10.1590/1984-0462/;2018;36;3;00014
https://www.acervodigital.ufpr.br/handle/1884/79301


 
 

12 
 

 
11. Physiotherapy Evidence Database. [Escala PEDro]; Physiotherapy 
Evidence Database.[Internet]. 2022. Avaliable from: 
https://pedro.org.au/wpcontent/uploads/PEDro_scale_portuguese(brasil).pdf 
 
12. Reid KF , Martin KI , Doros G , et al. Efeitos comparativos do treinamento de 
força de resistência leve ou pesado para melhorar a força das extremidades 
inferiores e o desempenho físico em idosos com mobilidade limitada . J Gerontol 
A Biol Sci Med Sci. 2015; 70 (3): 374 - 380 
 
13.CUNHA, M. F.; LAZZARESCHI, L.; GANTUS, M. C. et al. A influência da 
fisioterapia na prevenção de quedas em idosos na comunidade: estudo 
comparativo. Motriz Revista de Educação Física, Rio Claro, v. 15, n. 3, p. 527-
536, jul./set. 2009. 
 
14. LEXANDRE, T. S et al. Acurácia do Timed Up and Go Test para rastrear risco 
de quedas em idosos na comunidade. Revista Brasileira de Fisioterapia, São 
Carlos, v. 16, n. 5, p. 381-388, abril 2012. 
 
15. Englund DA , Sharp RL , Selsby JT , Ganesan SS , Franke WD . O 
treinamento de resistência realizado em velocidades angulares distintas provoca 
alterações específicas da velocidade na força muscular e no estado de 
mobilidade em idosos . Exp Gerontol . 2017 ; 91 : 51 - 56 . 
 
16. Alcazar J, Rodriguez-Lopez C, Ara I, et al. Perfil força-velocidade em idosos: 
uma ferramenta adequada para o gerenciamento de trajetórias funcionais com o 
envelhecimento. Exp Gerontol. 2018; 108: 1 - 6. 
 
17. Tieland M, Verdijk LB, de Groot LC, Van Loon LJ. Handgrip strength does not 
represent an appropriate measure to evaluate changes in muscle strength during 
an exercise intervention program in frail older people. Int J Sport Nutr Exerc 
Metab. 2015;25(1):27-36. doi: 10.1123/ijsnem.2013-0123 
 
18. Cadore EL, Casas-Herrero A, Zambom-Ferraresi F, Idoate F Millor N, Gomez 
M, et al. Multicomponent exercises including muscle power training enhance 
muscle mass, power output, and functional outcomes in institutionalized frail 
nonagenarians. Age (Dordr). 2014;36(2):773-85. doi: 10.1007/s11357-013-9586-
z 
 
19. Langlois F, Vu TT, Chasse K, Dupuis G, Kergoat MJ, Bherer L.Benefits of 
physical exercise training on cognition and quality of life in frail older adults. J 
Gerontol B Psychol Sci Soc Sci.2013;68(3):400-4. doi: 10.1093/geronb/gbs069 
 
20. Rodriguez-Lopez C, Alcazar J, Sanchez-Martin C, Baltasar-Fernandez I, Ara 
I, Csapo R, Alegre LM. Neuromuscular adaptations after 12 weeks of light- vs. 
heavy-load power-oriented resistance training in older adults. Scand J Med Sci 
Sports. 2022 Feb;32(2):324-337. doi: 10.1111/sms.14073. Epub 2021 Oct 16. 
PMID: 34618979. 
 

https://pedro.org.au/wpcontent/uploads/PEDro_scale_portuguese(brasil).pdf


 
 

13 
 

21. Hou, Na and Sun, xiaojuan effect of aerobic exercise on neuromuscular 
quality in the elderly. Revista Brasileira de Medicina do Esporte [online]. 2022, v. 
28, n. 5 [Accessed 8 November 2022], pp. 509-512. Available from: 
<https://doi.org/10.1590/1517-8692202228052022_0073>. Epub 13 May 2022. 
ISSN 1806-9940. https://doi.org/10.1590/1517-8692202228052022_0073. 
 
22.DOURADO, Z. V. Equações de referência para o teste de caminhada de seis 
minutos em indivíduos saudáveis. Sociedade Brasileira de Cardiologia. São 
Paulo. 201 
 
23.Fragala MS , Cadore EL , Dorgo S , et al. Treinamento resistido para idosos: 
declaração de posição da associação nacional de força e condicionamento . J 
Força Cond Res . 2019 ; 33 ( 8 ) : 2019-2052. 
 
24.ARAÚJO, CLAUDIO GIL SOARES DE. Teste de sentar-levantar: 
apresentação de um procedimento para avaliação em Medicina do Exercício e 
do Esporte. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, [s.l.], v. 5, n. 5, p.179-182, 
out. 1999. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s1517-
86921999000500004 
 
25. Roberts, H.C., Denison, H.J., Martin, H.J., Patel, H.P., Syddall, H., Cooper, 
C., & Sayer, A.A. (2011). A review of the measurement of grip strength in clinical 
and epidem 
 
26. referencia ao uso da avaliação de apreensão palmar. Fess EE. Grip strength. 
In: Casanova JS, editor. Clinical assessment recommendations. 2nd ed. 
Chicago: American Society of Hand Therapists; 1992. p. 41–45 
 
27. Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. 3rd ed. 
Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2010. 
 
26. Zaitune, Maria Paula do Amaral et al. Fatores associados ao sedentarismo 
no lazer em idosos, Campinas, São Paulo, Brasil. Cadernos de Saúde Pública 
[online]. 2007, v. 23, n. 6 
 
27.Costa, Rudy Alves, Soares, Hugo Leonardo Rodrigues e Teixeira, José 
Antônio CaldasBenefícios da atividade física e do exercício físico na depressão. 
Revista do Departamento de Psicologia. UFF [online]. 2007, v. 19, n. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.1590/1517-8692202228052022_0073
http://dx.doi.org/10.1590/s1517-86921999000500004
http://dx.doi.org/10.1590/s1517-86921999000500004


 
 

14 
 

 
 
 
 
 
 
 


