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RESUMO 

 

O treinamento funcional (TF), que se caracteriza por exercícios multiarticulares, 

multiplanares e com foco na tarefa em vez de músculos isolados, tem se popularizado no 

Brasil. A crença é que o TF seria melhor que o treinamento de força tradicional (TFT) em 

promover ganhos de funcionalidades físicas. Entretanto, o TFT, o qual habitualmente é feito 

com máquinas de força, tem longo histórico de conhecimento científico acumulado 

sustentando sua capacidade de transferência motora. Entretanto, para melhor compreender as 

capacidades dessas formas de intervenção, o ideal seria a comparação de ambas (TF vs. TFT) 

num mesmo delineamento experimental. Diante disso, o principal objetivo do estudo foi 

comparar se o TF seria superior ao TFT em promover ganho de força ou outras formas de 

desempenhos físico ou psicológico. Para isso foi realizada uma revisão sistemática da 

literatura a partir do maior banco internacional de dados científicos (PubMed), tendo como 

critério principal a busca por estudos que haviam comparado TF com TFT. Utilizamos 12 

conjugações de descritores como estratégia de busca no site PubMed. Não houve limitação 

quanto ao ano de publicação. Considerando todas as buscas, surgiram inicialmente 106 

artigos. Excluímos estudos que não comparavam TF com TFT, resumos de congresso, 

revisões, artigos em idioma diferente do inglês, português ou espanhol. Ao final, apenas cinco 

artigos puderam compor esse trabalho. Desses, todos estudaram idosos (>60 anos), e apenas 

um estudo também incluiu adultos acima de 40 anos de idade. Um estudo foi conduzido em 

pessoas que haviam sofrido AVC. Outro estudou idosos fisicamente frágeis. Os estudos foram 

do tipo ensaio clínico, sendo que quatro deles tiveram duração de até 12 semanas, e um 

duração de 6 meses. Ambos os sexos foram incluídos nos estudos. Apenas um estudo 

mencionou ser duplo-cego. De modo geral, os estudos fizeram testes funcionais e tradicionais. 

Ao final, considerando esses cinco estudos, foi possível identificar que ambas as formas de 

treinamento são capazes de melhorar desempenhos motores em testes funcionais e 

tradicionais de forma muito similar. Portanto, para idosos, ambas as estratégias são 

igualmente possíveis.  

Palavras chaves: Treinamento funcional; treinamento de força; treinamento 

contrarresistência. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Functional training (FT), which is characterized by multi-articular, multi-planar and task-

based exercises rather than isolated muscles, has become popular in Brazil. The belief is TF 

could be better than traditional strength training (TST) in promoting physical improvements 

to body functionalities. On the other hand, TST, which is usually done with machines, has a 

long history of accumulated scientific knowledge supporting its capacity for motor transfer. 

However, in order to better understand the capabilities of these forms of intervention, the 

ideal delimitation would be to compare both (FT vs. TST) in the same experimental design. 

Therefore, the main objective of the study was to compare whether FT would be superior to 

TST in promoting strength gain or other forms of physical or psychological performance. A 

systematic review of the literature was carried out from the largest international database of 

scientific data (PubMed). The main search criterion was to reach studies that had compared 

FT with TST. We used 12 descriptor conjugations as searching on the PubMed site. There 

were no restrictions from year of publication. Considering all the searches, 106 articles 

emerged initially. We excluded studies that did not compare FT with TST, conference 

abstracts, reviews, articles from the language other than English, Portuguese or Spanish. At 

end, only five articles could be included in this work. All of the studies were with elderly (> 

60 years-old), and only one study have also included adults over 40 years-old. One of the 

studies was carried out on people who had suffered stroke. Another have studied physically 

frail elderly. All the studies were clinical trial design, and only one has mentioned to be 

double-blind. Four studies had duration up to 12 weeks, and only one study was as long as 6 

months. In general, both sexes were included in the studies, and functional and traditional 

tests were performed. After considering the results from these five studies, it was possible to 

identify that both forms of training (FT and TST) are capable of improving motor 

performances either in functional and traditional tests in a very similar way. Therefore, for 

elderly, both strategies might equally be recommended. 

 

Key words: Functional training; strength training; resistance training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o denominado treinamento funcional (TF) tem atraído um grande 

contingente de pessoas à sua prática. Para Monteiro e Evangelista (2012), o TF é um conjunto 

de exercícios praticados como preparação física, cuja execução procura atender à função ou 

fim prático, ou seja, possuem propósitos específicos, geralmente reproduzindo ações motoras 

que serão utilizadas pelo praticante em seu cotidiano. 

 

O TF originou-se com profissionais da área de fisioterapia e reabilitação, que durante a terapia 

objetivavam exercícios que reproduzissem aquilo que o paciente fazia em sua casa ou no 

trabalho (MONTEIRO; EVANGELISTA, 2012).  

 

De fato, quando se realiza uma busca na base de dados PubMed com os termos functional e 

training no título, percebe-se que os primeiros estudos datam da década de 1940, e que o 

termo funcional era característico de intervenções em pessoas fragilizadas pela idade ou por 

doenças.  

 

O TF está, portanto, intimamente relacionado ao desenvolvimento da capacidade funcional 

das pessoas. Capacidade funcional pode ser compreendida como a aptidão para realização de 

tarefas diárias como andar, correr, empurrar, levantar objetos, agachar sem precisar da ajuda 

de outras pessoas (CAMPOS; NETO, 2004). Portanto, atendendo à especificidade, que é um 

importante princípio do treinamento físico. A interpretação desses últimos autores permite 

claramente compreender porque o treinamento funcional foi inicialmente proposto para 

grupos fragilizados pela idade e reabilitação. 

 

O treinamento de força convencional (TFC), também conhecido como treinamento 

contrarresistência ou treinamento com pesos, tornou-se uma das formas mais populares de 

exercício para melhorar a aptidão física de um indivíduo e para o condicionamento físico de 

atletas (FLECK; KRAEMER, 2006). Os efeitos positivos induzidos pelo TFC sobre o 

componente neuromuscular são amplamente conhecidos (CAMPOS et al., 2002; American 

College of Sports Medicine [ACSM]; CALDAS et al., 2016). Isso se reflete em melhora do 

desempenho motor (ex: capacidade de corrida, arremesso de objetos, subir escadas) e 

esportivo (FLECK; KRAEMER, 2006).  Há, inclusive, estudos que associam o TFC com 
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benefícios sobre outros sistemas como, por exemplo, redução da pressão sanguínea 

(DUNCAN; BIRCH; OXFORD, 2014), triacilglicerídeos plasmáticos e resistência insulínica, 

melhora de alguns indicadores cognitivos e reversão de alguns efeitos da fibromialgia e artrite 

reumatoide (HURLEY; HANSON; SHEAFF, 2011).  

 

Defensores do TF entendem que o TFC realizado em academias de musculação tem o foco em 

músculos isolados e movimentos uniplanares, sendo assim rígido e limitado. O TF, por outro 

lado, preocupa-se com movimentos, e não músculos isolados, envolvendo, dessa forma, as 

capacidades físicas equilíbrio, força, velocidade, coordenação e flexibilidade de forma 

integrada por meio de movimentos multiarticulares e multiplanares, e exigindo mais do 

sistema proprioceptivo (MONTEIRO; EVANGELISTA, 2012). 

 

Os movimentos são criados de acordo com os planos de movimentos (sagital, frontal e 

transverso). O plano sagital divide o corpo simetricamente em partes direita e esquerda; o 

plano frontal divide o corpo em partes anterior (ventral) e posterior (dorsal) e o plano 

transversal divide o corpo em parte superior (cranial) e inferior (caudal) (MONTEIRO; 

EVANGELISTA, 2012). 

 

Um questionamento possível, entretanto, é se o TF seria uma estratégia superior a outras que 

já existem, como por exemplo, o TFC. Monteiro e Evangelista (2012) argumentam que 

atualmente as pessoas passam grande parte do seu tempo realizando tarefas cotidianas muito 

diferentes de décadas atrás. Um número muito maior de pessoas passa grande parte do seu 

tempo de trabalho sentado, ou com tarefas simples induzidas pela automação industrial, 

contrariamente do que ocorria há algumas décadas atrás. Essas alterações relacionadas à vida 

sedentária poderiam aumentar o risco de desenvolvimento de desequilíbrios musculares. Além 

disso, poderiam gerar crianças e adultos com pobre competência neuromuscular, flexibilidade 

dinâmica limitada e redução de força para as funções cotidianas.  

 

Ou seja, seria um argumento para introduzir uma dinâmica de TF, em vez do TFC. Entretanto, 

se o interesse é comprovar a maior eficiência do TF frente a outros métodos de treinamento, 

como o TFC, o ideal seria a realização de delineamentos experimentais que se propusessem a 

comparar essas formas de intervenção. De fato, como há um conhecimento acumulado por 

décadas de ciência relacionada ao TFC que o associa a ganho de força e outras valências 
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físicas, seria importante que o TF fosse comparado ao TFC, ainda que os desfechos sejam 

resultados de tarefas funcionais. Isso permitiria compreender melhor as vantagens e 

limitações de cada forma de treinamento físico, e para qual ou quais públicos seriam mais 

indicadas.  

 

Diante disso, o principal objetivo do estudo foi comparar se o TF seria superior ao TFC para 

promover ganho de força ou outras formas de desempenhos físico ou psicológico. Para isso 

foi realizada uma revisão sistemática da literatura, a partir do maior banco internacional de 

dados científicos (PubMed), de estudos que compararam essas duas estratégias de 

treinamento. Entretanto, prevendo que alguns artigos poderiam realizar outras medidas para 

além da força muscular (ex: hipertrofia, tarefas motoras relacionadas ao cotidiano, bem estar 

físico e psicológico), também optamos por descrever tais resultados, embora as buscas dos 

artigos nas bases de dados focaram no desempenho de força. 
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2 METODOLOGIA 

 

Utilizou-se delineamento de revisão sistemática, seguindo as etapas de revisão sistemática 

conforme proposto pelo Cochrane Handbook (HIGGINS; GREEN, 2011).  

 

Os estudos foram acessados na base de dados eletrônica PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). As buscas foram realizadas utilizando-se diferentes 

conjugações de termos, como segue: (1) (functional training[Title]); (2) (functional 

training[Title]) AND strength[Title/Abstract]; (3) (functional training[Title]) AND 

strengthening[Title/Abstract]; (4) (functional training[Title]) AND traditional [Title/Abstract]; 

(5) (functional[Title/Abstract]) AND Training-as-Usual[Title/Abstract]; (6) (functional 

training[Title/Abstract]) AND conventional[Title/Abstract]; (7) (functional 

training[Title/Abstract]) AND machine[Title/Abstract]; (8) (task-based[Title]) AND 

training[Title] AND resistance[Title/Abstract]; (9) (task-based[Title]) AND training[Title] 

AND strength[Title/Abstract]; (10) (task-based[Title]) AND training[Title] AND 

traditional[Title/Abstract]; (11) (task-based[Title]) AND training[Title] AND 

conventional[Title/Abstract]; (12) (task-based[Title]) AND training[Title] AND 

machine[Title/Abstract].  

 

Considerando todas as buscas, surgiram inicialmente 106 artigos. Desses, foram excluídos 8 

resumos de congresso, 3 estudos pilotos com apenas TF, 3 revisões, 1 artigo em alemão, 2 

estudos usando apenas TF, 3 estudos não se referiam a TF, 3 estudos não se referiam a 

qualquer treinamento, 1 estudo comparou o TF com terapia, 2 estudos compararam terapia 

convencional com treinamento auxiliado por robô, 1 estudo envolvia crianças de 0 a 3 anos, 

74 eram artigos que se repetiram nas diferentes buscas ou não preencheram outros critérios de 

inclusão descritos no próximo parágrafo. Ao final, apenas cinco artigos preencheram os 

critérios de inclusão. 

  

Os critérios de inclusão foram: Artigos originais realizado com humanos saudáveis, cujos 

participantes foram submetidos à intervenção com TF e TFC, em que ao menos um dos 

objetivos foi comparar ambas as formas de intervenção (treinamento funcional vs. 

convencional) referente a desfechos de desempenho físico ou psicológico. Não houve 
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limitação quanto ao ano de publicação. Foram também excluídos artigos com idiomas 

diferentes do inglês, português ou espanhol. 
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3 RESULTADOS 

 

Após as buscas dos artigos, seguindo o algoritmo de buscas nas bases de dados, apenas cinco 

estudos contemplaram os critérios de inclusão, em que o principal critério foi a comparação 

entre o TF vs. TFC . Como o número de estudos obtido foi pequeno, faremos uma descrição 

detalhada de cada um desses artigos.  

 

Seguindo uma ordem cronológica, Paw et al. (2004) realizaram um estudo com o objetivo de 

comparar efeitos do TFC e TF em parâmetros relacionados a qualidade de vida, que, entre 

várias questões, inclua percepção dos benefícios psicológicos e físicos induzidos por exercício 

físico, vitalidade e depressão de idosos que viviam sob cuidados de longo prazo. 

 

Como é possível perceber pela descrição acima, esses autores estavam interessados no bem-

estar geral, e não exclusivamente numa qualidade motora isolada. Para os autores, o bem estar 

consiste em vários aspectos, como bem-estar corporal (por exemplo, relacionados à dor, a 

energia, fadiga, sono), bem-estar emocional (por exemplo, depressão, ansiedade, afetividade), 

auto-conceito (por exemplo, autoestima), e percepções de saúde geral. Para os autores, 

embora se assume que o exercício físico habitual possa melhorar o bem-estar subjetivo em 

pessoas mais velhas, havia pouca evidência experimental para apoiar esta suposição. 

 

Diante disso, o objetivo do estudo foi examinar a eficácia de três diferentes protocolos de 

exercícios de intensidade moderada sobre diferentes aspectos do bem-estar, entre os quais a 

percepção de saúde, qualidade de vida, vitalidade e depressão. Os sujeitos (n = 173, idade 65 

a 94 anos) viviam em instalações de cuidados de idosos, mas os autores não relataram há 

quanto tempo viviam sob cuidados. Os sujeitos foram randomizados para três diferentes 

protocolos de treinamento de exercício, de intensidade moderada, além de uma condição 

controle. Entretanto, os autores não mencionaram quantos sujeitos foram alocados por grupo. 

A duração da intervenção foi de seis meses. Os protocolos foram os seguintes: TFC; TF e um 

grupo que combinou ambas estratégias de treinamento. Houve ainda um grupo controle que 

não realizava treinamento físico. 

 

O programa de TFC foi realizado duas vezes por semana durante 6 meses em grupos de 5 a 7 

participantes, sob supervisão de um fisioterapeuta treinado e um assistente. Nas duas 

primeiras semanas, os participantes se familiarizaram com os equipamentos e a técnica dos 
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exercícios, com baixa carga. Nas semanas seguintes, o volume foi de até 2 séries de 8-12 

repetições. Os autores não mencionaram de foram repetições máximas ou submáximas. A 

intensidade era aumentada quando o participante conseguia completar 2 séries de 12 

repetições por 2 sessões consecutivas. 

 

Como forma de aquecimento, cada exercício foi realizado pela primeira vez por 10-20 

repetições com baixa carga, embora os autores não disseram a média de carga. A progressão 

foi monitorada pelo fisioterapeuta e seu assistente. Realizou-se cinco exercícios: pressão com 

pernas (leg press), puxada à frente, rosca bíceps, tríceps em máquina, panturrilha com auxílio 

de anilhas. As sessões duraram 45-60 minutos, incluindo exercícios de alongamento. O 

programa foi desenhado para melhorar a força muscular dos principais grupos musculares dos 

segmentos superior e inferior que são importantes para o desempenho funcional de atividades 

diárias comuns. 

 

O programa de TF foi também realizado duas vezes por semana durante 6 meses em grupos 

de 7-15 participantes, administrado por um fisioterapeuta treinado e um assistente. A primeira 

semana foi para familiarização com a técnica dos exercícios. Todas as sessões começaram 

com 5-10 minutos de aquecimento: caminhada (sempre que possível), rotinas de exercícios 

seguindo ritmos musicais, familiarização com equipamento. Após isso, realizava-se 30-35 

minutos de treinamento envolvendo habilidades de atividades de jogos e atividades 

cooperativas (ex: jogar e pegar uma bola em pé e depois sentar numa cadeira, corridas de 

perseguição em equipe). O período de volta a calma (5-10 min) consistia de alongamentos e 

atividades de relaxamento. Todos os exercícios foram ajustados ao nível de mobilidade 

individual. A intensidade era aumenta gradualmente modulando-se o número de repetições, 

frequência, e peso colocado pulso ou tornozelo.  

 

O programa de TF, que os autores chamam de all-round, foi delineado com o objetivo de 

melhorar a força muscular, velocidade, resistência, coordenação, flexibilidade e melhorar o 

desempenho funcional de atividades diárias comuns. Deu-se ênfase ao treinamento de 

habilidades necessárias para a independência na execução de atividades diárias.  

 

Os voluntários do grupo que combinou ambas as formas de treinamento realizaram de forma 

intercalada uma sessão de TF e uma sessão de TFC por semana. 
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Todos os três programas de exercícios foram dirigidos por fisioterapeutas que já estavam 

trabalhando nas casas e, portanto, familiarizados com o trabalho com a população do estudo. 

Como eram alguns fisioterapeutas, eles foram treinados pelo pesquisador responsável 

(MCAP) para tentar manter o padrão de intervenção. Para efeito de padronização, os 

protocolos de treinamento foram amplamente descritos em um manual e o treinamento 

funcional foi ilustrado em um vídeo instrutivo. Os assistentes eram voluntários ou estudantes. 

 

O programa controle foi delineado para tarefas relacionadas a atenção e interação social, 

sendo concebido para ser um placebo. Os participantes recebiam um programa educacional 

que envolvia discussões em grupo sobre tópicos de interesse de pessoas mais velhas, como 

história do século XX, música, relaxamento, e TFC. As sessões ocorriam em 2 dias da 

semana, durante 6 meses, por 45-60 minutos em grupos de 7-15 participantes, 

supervisionados por um terapeuta profissional. 

 

Os dados foram coletados na linha de base e após seis meses de intervenção, por três 

assistentes de pesquisa treinados que eram cegos quanto à atribuição de cada grupo. As 

medidas relacionadas às características demográficas, percepção da saúde, qualidade de vida, 

vitalidade e depressão foram obtidas por entrevistas. Para avaliar qualidade de vida usou-se 

um instrumento específico, chamado DQoL. Para medir vitalidade também se usou uma 

escala padronizada (Vitality Plus Scale). E fizeram duas perguntas adicionais: (1) Como você 

classificaria sua saúde?; (2) Como você classificaria sua saúde comparada a pessoas de idade 

similar? A resposta era dada por uma escala de pontos.  

 

A incapacidade foi medida por um questionário que envolvia 17 atividades da vida diária, e a 

resposta era binomial, ou seja, tinha ou não tinha tal incapacidade questionada. 

Como resultados, os autores verificaram que os protocolos de exercício não afetaram 

positivamente a qualidade de vida, vitalidade ou depressão da amostra estudada. Para a 

qualidade de vida, os grupos que exercitaram até tiveram menor escore quando comparado ao 

controle, e o grupo que fez exercício combinado teve menor resultado para 'autoestima', 

percepção de saúde, para o escore de 'estética' e vitalidade. Quando os autores incluíram na 

análise apenas quem cumpriu pelo menos 75% da frequência de exercício, não houve 

qualquer diferença com o grupo controle.  
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Os autores concluíram que nem o TF e nem TFC são eficazes na melhora da qualidade de 

vida, vitalidade e depressão de pessoas idosas que vivem em instalações de cuidados.  

 

No estudo de Bale e Strand (2008), os autores investigaram se o TF seria capaz de melhorar o 

desempenho da força de membros inferiores em um grupo de pessoas que sofreram acidente 

vascular cerebral (AVC). Para isso os autores realizaram um desenho experimental clínico 

controlado e randomizado, cujo grupo controle realizou TFC.  

 

Para a realização do estudo, dezoito pacientes na fase subaguda pós-AVC foram alocados 

aleatoriamente em um grupo de TF, que os autores chamaram de ‘grupo intervenção’ (n = 8), 

e um grupo de TFC, que os autores chamaram de ‘grupo comparação’ (n = 10). O objetivo do 

estudo era treinar para obter melhor desempenho em atividades da vida diária. Os 

treinamentos tinham duração de 50 min, cinco vezes na semana, por 4 semanas. As 

intervenções eram feitas por diferentes fisioterapeutas.  

 

Os pacientes do grupo intervenção receberam treinamento para melhorar a força muscular das 

extremidades inferiores (pernas), três vezes por semana, e treinamento para as extremidades 

superiores (braços) e atividades da vida diária nos outros 2 dias da semana. A maioria dos 

exercícios se caracterizava por desafiar o equilíbrio do paciente, objetivando melhora da 

potência da perna afetada pelo AVC. Cada exercício de fortalecimento foi realizado por 10-15 

repetições máximas. Entretanto, os autores não detalham como eram os exercícios.  

 

Os pacientes do grupo comparação realizaram exercícios com foco em normalizar o tônus 

muscular e o movimento, com uso simétrico do corpo e reaprendizagem de atividades da vida 

diária. A intervenção impediu potência muscular excessiva. Ressalta-se que os autores não 

descrevem os exercícios que usaram tanto no TF quanto no TFC. 

 

Questionários foram aplicados e preenchidos por enfermeiros e terapeutas ocupacionais na 

terceira semana de intervenção com intuito de obter informações sobre o atendimento e a 

quantidade de intervenções.  
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Os autores mediram a máxima capacidade de tolerar peso sobre cada perna, usando uma 

escala chamada Bianco EP 1130, em que os pacientes ficavam sobre uma das pernas numa 

determinada posição, e media-se o tempo que suportavam aquela posição. Depois 

converteram numa medida percentual em que relativizavam pelo peso corporal de cada um. O 

teste foi realizado sobre o segmento afetado, bem como sobre o segmento não afetado, duas 

vezes cada vez. O peso médio das duas medições foi calculado. A diferença no peso máximo 

entre o segmento afetado e não afetado foi considerada uma medida para avaliar a assimetria. 

 

A força muscular isométrica, dada em torque, para extensores e flexores do joelho foi 

avaliada com dinamômetro digital, tanto nos segmentos afetados como não afetados. Os 

pacientes foram testados em posição sentada, quadris a 90 graus, e com um cinto de fixação 

nos quadris.  

 

Para avaliar a velocidade da marcha, os pacientes caminharam por 12 metros. O tempo para 

caminhar os 8 metros centrais foi gravado com cronômetro. Os pacientes realizaram duas 

vezes na velocidade habitual da marcha e duas vezes em velocidade máxima.  

 

Os autores mediram dois itens de uma escala de avaliação motora (Motor Assessment Scale) 

que permite escore de 0 a 6, que são: 'Sentar-levantar' e caminhada. Para obter pontuação de 

pelo menos três, os pacientes deviam ter distribuição de peso em ambas as pernas nas 

atividades. Para a caminhada especificamente, uma pontuação de pelo menos um significava 

que o quadril estava estendido enquanto o paciente estava de pé sobre o segmento afetado.  

 

Um instrumento chamado 'Patient Global Impression of Change' foi usado para avaliar a 

interpretação de mudança do paciente depois do tratamento. A seguinte declaração foi 

apresentada: "Desde o início do estudo, o meu status é", e os pacientes deveriam escolher uma 

resposta numa escala ordinal de sete pontos. Uma pontuação de um indica 'muito melhorado', 

uma pontuação de 4 indica 'sem mudança ', e uma pontuação de 7 indica 'muito pior '. 

 

Como resultados, os autores afirmam que o TF foi mais eficaz que o TFC para melhorar a 

tolerância do corporal sobre o lado afetado, mas reconhecem que não houve diferença 

estatística (P=0,056). Os autores também disseram que houve tendência para aumento da 

força no grupo TF comparado ao grupo TFC, mas sem significância estatística. Por outro 
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lado, ambos os grupos foram, de forma geral, capazes de melhorar força muscular dos 

segmentos afetado e não afetado. Por outro lado, a simetria de força nos flexores do joelho 

melhorou no grupo de TF (P=0,046).  

 

Em relação a marcha, nem todos os pacientes conseguiram cumprir. Os autores verificaram 

que o TF foi melhor que o TFC para a marcha na velocidade habitual, mas não para a marcha 

na velocidade máxima.  

 

Apesar dos autores nem sempre identificarem diferença estatística entre os grupos TF e TFT, 

eles verificaram que o TF foi capaz de melhorar estatisticamente sete de nove medidas 

realizadas, enquanto que o TFT apenas 3 de 9.  

 

Apesar de algumas comparações os autores não terem encontrado diferenças entre os grupos, 

eles concluíram que o TF das extremidades inferiores de pacientes pós-AVC promove melhor 

desempenho em força que o grupo TFC.  

 

O estudo realizado por Lohne-Seiler, Torstveit e Anderssen (2013) teve o objetivo de 

comparar os efeitos do treinamento de força com máquinas e o treinamento de força funcional 

para o desempenho de força muscular e potência em tarefas funcionais de idosos. Sessenta e 

três voluntários (69,9 ± 4,1 anos de idade) foram randomizados para um grupo que treinou 

força de alta potência de forma tradicional ou um grupo que treinou força em um modelo 

funcional. Houve ainda um grupo controle não randomizado.  

 

Os participantes foram recrutados por meio de anúncio em jornal local. Um total de 110 

pessoas mostrou interesse após a primeira reunião informativa. Ao final, 70 voluntários (35 

homens, 35 mulheres) foram aleatoriamente estratificados por sexo. Os indivíduos foram 

randomizados nos dois grupos de intervenção: Grupo de força de alta potência (GFAP n = 25) 

e grupo de força funcional (FSG, n = 30). Os autores incluíram ainda um grupo controle (GC) 

que não fez treinamento. 

 

O tamanho amostral do GFAP foi ligeiramente inferior ao FSG em virtude da capacidade do 

centro de treinamento e do número de instrutores disponíveis. Para o grupo GC, 15 pessoas se 

voluntariaram, mas esse grupo não foi randomizado. 
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Os critérios de inclusão foram ter pelo menos 65 anos de idade, fisicamente ativo, desde que 

por menos que 30 min/dia, em intensidade moderada, e saudável o suficiente para participar 

do projeto. Os critérios de exclusão foram: ser praticante de atividade física por mais de 30 

min/dia em intensidade moderada, estar participando em treinamento de força ou em outros 

estudos que pudessem interferir com o presente estudo ou que apresentassem algum 

comprometimento cognitivo, agudo ou terminal, doenças cardiovasculares, respiratórias, 

músculo-esqueléticas ou neurológicas que pudessem dificultar o movimento voluntário. 

Durante o período de estudo, os participantes foram encorajados a manter suas atividades 

normais, bem como seus padrões alimentares. 

 

Os dois grupos de intervenção praticaram as atividades 2 vezes por semana, durante 11 

semanas, com pelo menos 48h de intervalo entre as duas sessões de treino. O programa de 

exercícios consistia em um aquecimento de 10 minutos incluindo exercício aeróbico e 

alongamento, seguido de 50 min de intervenção. O grupo GFAP fez treinamento de força 

tradicional, utilizando máquinas de força, e o grupo FSG realizou exercícios funcionais. Por 

último, ambos os grupos de intervenção faziam exercícios para o abdome e 10 min de 

alongamento sob supervisão. 

 

O grupo GFAP realizou os seguintes exercícios: puxada com polia baixa, puxada de frente 

com polia alta, supino máquina sentado, leg press, e supino banco em agachamento na 

máquina Smith. O grupo FSG fizeram os seguintes exercícios funcionais: subir escadas 

usando uma mochila com pesos, elevação de caixa com frascos cheios de areia, pesando 2,25 

kg cada, elevação do braço (desenvolvimento) com halteres, e exercícios com bandas 

elásticas. Além disso, os participantes no FSG realizaram corridas em uma pista de 

obstáculos, da forma mais correta e rápida que fosse possível, e também movimentos de 

sentar e levantar de uma cadeira, desafios de equilíbrio e movimentos em zig-zag.  

 

No caso dos exercícios de força, as quatro primeiras sessões de treinamento seguiram o 

seguinte procedimento: para cada exercício os participantes completaram 3 séries de 6 a 8 

repetições. A intensidade era de 60%, 70% e 80% de 1RM nas séries primeira, segunda e 

terceira, respectivamente. Os movimentos concêntrico-excêntrico foram realizados nos 

tempos de 2-3 s.  
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Para o período restante de intervenção (equivalente a 18 sessões de treino), a progressão visou 

especificamente a aumentar a potência muscular, utilizando movimentos concêntricos tão 

rápidos quanto possível, e a fase excêntrica manteve-se no mesmo ritmo. No primeiro dia de 

treino da semana, foram realizadas três séries de oito repetições a 60% de 1RM, na primeira 

série, e a 80% de 1RM na segunda e terceira série. No segundo dia de treino da semana, era 

solicitado aos sujeitos que, na terceira série, realizassem repetições até a falha muscular. Se 

eles conseguissem fazer mais que 10 repetições, a carga era aumentada em 5%. Se eles 

conseguissem fazer 12 repetições, a carga era aumentada em 10%. Os participantes que 

tivessem adesão inferior a 84% das sessões (< 18 sessões) eram excluídos do estudo. 

 

Sete sujeitos abandonaram o estudo, sendo dois do grupo GFAP por razões médicas, cinco do 

grupo CG, sendo quatro por razões médicas e 1 devido a falta. A frequência ficou entre 18 a 

21 sessões para ambos os grupos de intervenção durante o período de 11 semanas. 

 

Os participantes foram submetidos a teste de 1RM e 80% de 1RM para o leg press e supino, 

de 1RM isométrico para o levantamento terra, teste de potência de sentar-levantar de uma 

cadeira por 30 s em plataforma de força, um teste de potência de levantamento de caixa com 

10% (mulheres) a 15% (homens) da carga obtida no teste isométrico do levantamento terra.  

 

Em relação aos resultados, os autores não encontraram diferença significativa entres os 

grupos, nem antes e nem após a intervenção, para os testes 'funcionais' de potência de sentar-

levantar e levantamento de caixa, embora os autores tenham identificado que as intervenções 

induziram ganhos entre 9,7% a 19,2% nesses testes, e o grupo CG chegou a ter ganho de  até 

4,1%. Apesar disso, devido a alta variabilidade das respostas, não houve diferença. Para os 

testes 'tradicionais' de força, houve ganho de força no teste de 1RM no leg press (GFAP = 

19,8%, e FSG = 19,7%). Diferente do esperado, no teste leg press a 80% de 1RM, apenas o 

grupo CG teve ganho significativo (16,6%). Para o 1RM no supino, novamente os grupos 

treinados apresentaram ganhos significativos (GFAP = 15,2%, e FSG = 12,9%), mas não foi 

diferente do grupo CG (14,7%). A única diferença entre os grupos GFAP e FSG ocorreu no 

pós teste a 80% de 1RM no supino, sendo que foi superior para o grupo GFAP.  
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Os autores concluíram que ambas as formas de treinamento produziram bons resultados nos 

testes tradicionais e funcionais, permitindo sugerir que existe transferência do treinamento de 

potência convencional para tarefas funcionais de idosos. 

 

No estudo de Pacheco et al. (2013), os autores realizaram um delineamento do tipo ensaio 

clínico com comparações intra-grupo e entre grupos objetivando comparar efeitos do 

treinamento tradicional com o treinamento funcional em adultos de meia-idade (40-60 anos) 

saudáveis, e idosos independentes (acima de 60 anos). 

 

Um total de 101 voluntários concordou em participar do estudo, sendo 56 mulheres (idade: 

53,55 ± 7,95 anos) e 45 homens (idade: 56,24 ± 9,71 anos). Eles já participavam de um 

programa de atividade física na Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São 

Paulo. 

 

Antes do estudo, os participantes passaram um período de férias de dois meses, por um 

período inicial, de um mês, realizaram um protocolo convencional de treinamento geral, de 

modo que qualquer exercício relacionado ao treinamento funcional fosse evitado. Nenhum 

indivíduo relatou dependência para qualquer das atividades da vida diária (isto é, higiene 

pessoal, alimentação, caminhada, trabalho) e, portanto, não houve exclusão. 

Os participantes foram divididos em dois grupos com base em suas preferências relacionadas 

aos dias de intervenção: O grupo convencional (CG; n = 50) e o grupo funcional (FG; n = 51). 

Ambos os grupos realizaram 24 sessões de treinamento, com 75 min de duração, duas vezes 

por semana, durante 12 semanas. 

 

Cada sessão de treinamento foi individualizada para cada participante em termos de 

intensidade, mas houve tentativa de equalizar o volume de exercícios para os músculos 

principais ativados. Por exemplo, o CG realizou um exercício (ex: supino com halteres) em 

que o músculo peitoral maior é o principal agonista; para equalizar, o FG realizou um 

exercício diferente (ex: apoio no solo), cujo músculo agonista principal também é o peitoral 

maior. A diferença dos exercícios estava relaciona à necessidade de coativações musculares 

necessárias para estabilizar a postura ou a posição do corpo durante o exercício. Para ambos 

os grupos, os grandes grupos musculares foram enfatizados. Durante o período de 
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familiarização determinou-se a capacidade do indivíduo para realizar 10 a 15 repetições 

máximas.  

 

A progressão dos exercícios para o grupo FG seguiu a seguinte estrutura sequencial: Em 

primeiro lugar, os exercícios enfatizaram a estabilidade, que é a capacidade de manter uma 

postura ou posição corporal utilizando os grupos musculares centrais. Em segundo lugar, os 

participantes realizaram exercícios que incluam combinações de movimentos dinâmicos e 

estabilização isométrica do tronco. Por último, exercícios combinando equilíbrio, estabilidade 

e força dinâmica. A progressão para o CG foi baseada no aumento da carga, mas com 

manutenção do número de repetições. Foram usados exercícios clássicos de musculação 

(abdominais, voador invertido, extensão de joelho.). O CG também treinou os músculos do 

tronco, no entanto, eles utilizaram movimentos dinâmicos sem exigência de estabilidade 

isométrica, sendo esta a principal diferença em relação ao FG.  

 

A principal diferença entre os grupos, além obviamente do tipo de exercício, foi que o CG 

utilizou movimentos dinâmicos sem exigência de estabilidade isométrica, enquanto o FG 

exigia estabilidade do corpo. 

 

Cada sessão de treinamento foi dividida em: 10 minutos de aquecimento, 20 ou 25 minutos de 

treinamento aeróbio para ambos os grupos, 30 ou 35 minutos do protocolo de treinamento 

principal e 10 minutos de volta a calma. O protocolo de treinamento principal consistiu de 6 a 

10 exercícios em um circuito. Cada exercício foi repetido em 3 séries, com 10 a 15 repetições 

máximas. 

 

Todos os indivíduos completaram pré e pós-testes para medida da capacidade funcional. Estes 

testes foram o Functional Movement Screen (FMS ™) e o Y-Balance Test (YBT).  

 

O FMS é uma bateria de teste que envolve sete padrões de movimentos (agachamento 

profundo, passagem por obstáculo com elevação de uma perna, progressão em linha reta com 

agachamento, mobilidade do ombro, elevação da perna reta, estabilidade do tronco, e 

estabilidade rotacional) que avaliam qualitativamente a flexibilidade, a estabilidade e força. O 

teste é conduzido em um circuito e a pontuação é calculada com base em critérios definidos 

relacionados ao desempenho do indivíduo. A pontuação em cada teste varia de 0 a 3, sendo 0 
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o pior padrão, e 3 o melhor padrão. Cada padrão de movimento foi executado três vezes por 

cada lado, a fim de obter a melhor pontuação. A pontuação do FMS total é a soma de todas as 

sete pontuações e a pontuação mais alta possível é 21 pontos. 

 

O YBT avalia o equilíbrio, força do corpo e a flexibilidade, simultaneamente. O teste é 

realizado na interseção de três linhas: uma linha anterior e duas diagonais posteriores, 

formando um Y. No teste, o avaliado afasta cada um dos segmentos inferiores, 

unilateralmente, em três direções, o mais distante possível, sem tocar o solo com os pés. Os 

indivíduos repetiram cada movimento por três vezes A maior distância obtida foi registrada 

como escore do teste. Para ter uma única pontuação, usou-se a média dos três melhores 

escores obtidos em cada movimento. Para garantir que as medidas não fossem influenciadas 

pela altura dos participantes, as pontuações do YBT foram normalizadas pelo comprimento 

entre a crista ilíaca e a patela. O YBT e o FMS foram utilizados devido à alta 

reprodutibilidade. 

 

Na análise estatística, além da comparação geral, os autores fizeram subgrupos para 

comparações. Um subgrupo de comparação foi adultos vs. idosos, esse subgrupo ainda foi 

dividido por sexo para efeito de comparação.  

 

Em termos de resultados, inicialmente descritivos, verificou-se que 28,7% eram idosos (mais 

de 60 anos); 22,8% dos participantes iniciaram o programa no ano do estudo, e o tempo 

médio no programa foi de aproximadamente 5 anos (embora com grande desvio padrão = 

7,73). Além disso, 45,5% realizavam pelo menos um passeio recreativo por semana, 21,8% 

relataram ter participado de um programa de exercícios relacionados ao treinamento 

funcional, e 38,6% relataram pelo menos uma lesão articular (sendo 15,8% delas no joelho).  

 

Ambos os grupos melhoraram significativamente (p <0,001) as suas pontuações no FMS (CG: 

tamanho do efeito = 0,53; FG: tamanho do efeito = 0,42). Não houve diferenças entre os 

grupos no pré ou pós-teste, apesar do grupo FG ter melhorado significativamente (p = 0,001) 

no YBT para a comparação intragrupo no pré e pós teste.  

 

Quando se avaliou se haveria diferenças nos subgrupos criados para comparações estatísticas, 

não foram identificadas interações para grupos e idade nas pontuações do FMS e YBT. Mas, 
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especificamente no grupo FG, os escores do FMS foram superiores para homens em relação 

as mulheres (p = 0,010; tamanho do efeito = 0,36). Especificamente para o FMS, as mulheres 

adultas do grupo CG tiveram pontuações de desempenho mais elevadas que as do grupo FG 

(p = 0,007, tamanho do efeito = 0,41).  

 

Em resumo, os principais achados do estudo, conforme interpretação dos próprios autores, é 

que ambas as formas de treinamento melhoram o desempenho medido por testes funcionais. 

Os resultados também sugerem que o treinamento funcional possa ser melhor para homens 

que para mulheres. Entretanto, para as comparações subgrupos, os autores utilizaram valores 

da diferença entre o 'pós - pré intervenção' (delta), e não os valores pré e pós intervenção 

separadamente. A implicação disso é que, talvez, se as mulheres antes já tivessem maior 

escore nos testes funcionais, possivelmente seus ganhos também seriam menores com o 

treinamento, e que poderia explicar essa diferença entre gênero.  

 

Mais recentemente, Balachandran et al. (2016),  realizaram um estudo objetivando comparar 

um treinamento contrarresistência convencional com um treinamento que eles consideraram 

funcional. Os autores se basearam nos pressupostos da fragilidade física que afeta mais os 

idosos, e que a população de pessoas idosas que vem aumentando a cada ano. Embora o 

treinamento contrarresistência convencional seja uma intervenção importante para esse grupo 

etário, o modelo de treinamento convencional poderia, hipoteticamente, ser menos eficaz que 

um treinamento funcional, pois esse último cumpriria melhor o princípio da especificidade.  

 

Os autores consideraram como modelo de treinamento contrarresistência convencional a 

forma de treinamento que usa máquinas de força, e que os exercícios eram realizados 

sentados. Eles chamaram esse modelo de 'forma fixa'. Os autores consideraram como 

funcional um modelo de treinamento realizado em máquinas que apresentavam cabos e polias, 

em que os exercícios eram realizados em pé, e que chamaram de 'forma livre'. 

 

A hipótese dos autores era que o treinamento com cabos, realizado em pé, seria mais eficaz 

que o treinamento com máquina, realizado sentado, em melhorar os desempenhos físicos, uma 

vez que o treinamento com cabos incorporava múltiplas articulações em um padrão 

específico; enquanto que o treinamento com máquinas melhoraria mais as atividades em que a 

força de músculos individuais é o fator de controle mais importante. Para testar as hipóteses, 
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os autores realizaram um estudo de 12 semanas de intervenção com os dois modelos de 

treinamento, com amostra randomizada, controlada, do tipo duplo-cego, buscando determinar 

os efeitos do treinamento sobre o desempenho neuromuscular, composição corporal e 

atividades da vida diária em pessoas mais velhas. 

 

Os critérios de inclusão foram: idade entre 65 e 90 anos, viver de forma independente na 

comunidade, não ter feito treinamento com pesos de forma regular nos últimos seis meses, e 

planejar residir na região durante o estudo. Os critérios de exclusão foram deficiências 

neurológicas que poderiam afetar o equilíbrio, incluindo problemas vestibulares graves, 

comprometimento cognitivo, depressão, hipotensão ortostática e deficits musculo-esquelético 

graves, doença crônica em estado instável, uso simultâneo de remédios para doença 

cardiovascular, psicotrópicos e antidepressivos, ou participação em programa de treinamento 

para melhora do equilíbrio. 

 

O total de 29 participantes foi aleatoriamente dividido em dois grupos: máquina sentado (SM, 

n = 10) e cabo em pé (SC, n = 12), os quais treinavam por duas vezes por semana, por 12 

semanas. Após a randomização, mas antes do início do treinamento, foram realizados testes 

de força para obter as cargas de treinamento para 12 repetições máximas (RMs).  

 

Durante as 12 semanas os participantes passaram por um período de 2 semanas de fase 

preparatória, durante a qual o volume foi gradualmente aumentado de 1 série para 3 séries. 

Posteriormente, cada sessão de treinamento era composta de 1 série de exercícios para os 

segmentos superior e inferior, a 50% da carga de trabalho definida para 8-10 RMs, como 

forma de aquecimento. A progressão da intensidade e volume foram baseados nas diretrizes 

de treinamento recomendadas pelo American College of Sports Medicine (GARBER et al., 

2011). 

 

A intensidade variou de moderada a vigorosa, equivalente a 6-8 na escala de percepção de 

esforço (RPE) de Borg (escala 0-10). O volume foi de 3 séries de 12 repetições. Os 

participantes foram instruídos a realizar as fases concêntrica e excêntrica de cada exercício em 

2 s. A progressão envolveu aumentar o peso em 5-10% quando o participante era capaz de 

completar 3 séries de 12 repetições, desde que a RPE estivesse abaixo de 8 para cada 

exercício. Foi proporcionada uma recuperação de 1-2 min entre séries. Ambos os grupos 
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realizaram 5 exercícios na parte inferior do corpo e 6 na parte superior do corpo, visando os 

principais grupos musculares (peito, costas, ombros, braços, abdômen, coxas nas partes 

superior-anterior, interna-externa, panturrilha). 

 

O grupo TFT realizou todos os exercícios sentados, usando máquinas de resistência 

tradicionais, enquanto o grupo TF realizou os exercícios em pé usando máquinas com cabos. 

Ambos os grupos realizaram exercícios dirigidos a grupos musculares semelhantes. 

 

Para avaliar as funções físicas foi utilizada uma 'bateria de desempenho físico (PPB)' que, 

segundo os autores, foi especificamente projetada para avaliar o desempenho físico de 

membros inferiores de idosos. A bateria inclui três testes de equilíbrio, em que há mudanças 

nas posições dos pés, um teste de levantar-sentar da cadeira, um teste de velocidade usual da 

marcha por 4 m. A pontuação varia de 0 a 4. 

 

Para testar força e potência muscular foi usado os exercícios supino e leg press, onde testou-se 

1RM e potência de pico. No caso do teste de potência, utilizou-se 50% de 1RM para leg press 

e supino. O lançamento rotacional de bola de medicina (medicine ball) foi usado para avaliar 

a potência de rotação. O teste envolveu jogar uma bola de medicina (6 lb). Para avaliar 

'atividades da vida diária (ADL)', foi usado um teste de desempenho físico conhecido por 

Physical Performance Test ou PPT, o qual avalia vários aspectos da função física através do 

desempenho de 9 atividades diárias de diferentes dificuldades. A pontuação varia de 0 a 36. 

Aplicaram também um teste de transferência de galão que imita a atividade de transferência 

de objetos moderadamente pesados. O teste envolve a transferência de cinco galões o mais 

rápido possível de uma prateleira inferior, alinhada com a patela do participante, para uma 

prateleira mais alta, alinhada com a parte superior do ombro do participante. E um teste de 

rotação segurando uma panela (mulheres: 10 libras, homens: 15 libras). Esse teste envolveu 

levantar a panela e transferi-la para uma prateleira de forma rotacional tão rapidamente quanto 

possível. As alturas das prateleiras foram de 120 cm.  

 

A funcionalidade auto-relatada foi avaliada utilizando um questionário de função física 

denominado 'Sistema de Informações de Medida de Resultados Reportado pelo Paciente' 

(PROMIS). O questionário de função física PROMIS foi projetado pelo National Institute of 

Health (EUA) para medir uma gama completa de funções em uma única escala padronizada. 
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A pontuação PROMIS média para a população geral dos EUA é 50. As classificações de 

esforço percebido (RPE) foram registradas após cada sessão de treino com a escala CR-10 de 

Borg. Também fizeram medida da composição corporal por bioimpedância.  

 

Ao final das 12 semanas, 12 participantes no SC e 10 do SM completaram todos os pós-testes. 

Não houve diferenças estatisticamente significativas nos valores basais entre os grupos. Dois 

sujeitos do grupo SM e um sujeito do grupo SC tiveram que abandonar devido a quedas fora 

do centro de estudo. Um participante do grupo SC teve dor recorrente no ombro devido uma 

lesão pré-existente no ombro. No grupo SM, um participante desistiu devido dor na coluna 

lombar, e outro por causa de um diagnóstico relacionado à próstata. A adesão para o grupo SC 

foi de 87% e para o grupo SM foi de 92%. 

No teste de função física PPB, ambos os grupos apresentaram ganhos significativos, mas não 

houve diferença significativa entre os grupos, apesar de um tamanho de efeito moderado (0,2) 

a favor de SC. Ambos os grupos tiveram melhora de desempenho no teste da cadeira (SC = 

24% e SM = 13%), e o grupo SC apresentou diferença significativa nesse (p = 0,03) em 

comparação ao SM. Para a marcha normal e os testes de equilíbrio, não houve diferenças 

significativas intra ou entre grupos. 

 

No teste de supino, ambos os grupos tiveram melhora do desempenho (SC = 10% e SM = 

24%), mas houve maior tamanho de efeito (0,2) em favor do grupo SM, com diferença 

significativa entre os grupos (P=0,02). Para o leg press, ambos os grupos tiveram ganho (SC = 

24% e SM = 23%), sem diferença entre os grupos. Para o teste de potência de rotação, ambos 

apresentarem ganhos (SC = 10% e SM = 7%). Não houve alterações significativas entre os 

grupos.  

 

Em relação aos testes que imitam as atividades de vida diária, para o teste de transferência de 

panela, ambos os grupos tiveram melhora significativa (SC = 23% e SM = 11%), mas o grupo 

SC teve maior ganho (p = 0,04) comparado ao grupo SM. Para a transferência de galão, 

ambos tiveram melhora significativa de desempenho (SC = 14% e SM = 15%), mas sem 

diferença entre os grupos. No conjunto de testes chamado de PPT, que avalia o desempenho 

de 9 atividades diárias, ambos os grupos tiveram ganho de 5%, mas sem diferença entre eles.  
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Para a funcionalidade auto-relatada, usando o PROMIS, houve melhora significativa de 6% 

no grupo SM, e não significativa (3%) para SC. Para os demais testes, como bioimpedância e 

percepção de esforço, não houve qualquer diferença.  

 

Os autores concluem que tanto o treinamento em máquina (e sentado) quanto o treinamento 

em cabos (em pé) promoveram melhorias de desempenho físico geral, incluindo testes 

funcionais e convencionais, e que ambas as formas podem ser usadas para melhorar a função 

física de pessoas mais velhas.  
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4 DISCUSSÃO   

 

Diante dos resultados dos estudos analisados, resumidamente foi possível identificar que 

ambas as formas de treinamento, ou seja, treinamento de força convencional e treinamento 

funcional são capazes de melhorar desempenhos motores, tanto em testes funcionais quanto 

testes convencionais de força.  

 

Para medidas subjetivas relacionadas a qualidade de vida, avaliada num único estudo (PAW 

et al., 2004), nenhuma das formas de treinamento produziu qualquer melhora. Entretanto, a 

percepção de melhora das funcionalidades físicas foi maior para o grupo de TFC comparado 

ao TF no estudo de Balachandran et al. (2016), embora, de modo geral, os desempenhos 

motores medidos foram similares. 

 

Os estudos, de modo geral, investigaram idosos (>60 anos), as vezes frágeis (LOHNE-

SEILER; TORSTVEIT; ANDERSSEN, 2013) e, inclusive, houve um estudo com pacientes 

pós AVC (BALE; STRAND, 2008). Apenas um estudo também incluiu adultos acima de 40 

anos de idade (PACHECO et al., 2013).  

 

Os estudos foram do tipo ensaio clínico, sempre conduzidos por profissionais da área 

(fisioterapeutas ou profissionais de educação física), sendo que 4 desses estudos tiveram 

duração de até 12 semanas, e um duração de 6 meses. Ambos os sexos foram incluídos nos 

estudos. Apenas um estudo mencionou ser duplo-cego. 

 

Algumas considerações, entretanto, precisam ser feitas para que a transposição dos resultados 

não seja feita de forma generalizada. Por exemplo, dos estudos avaliados, todos eles 

estudaram idosos, e apenas um estudo (PACHECO et al., 2013) também incluiu pessoas com 

idade superior a 40 anos. No estudo de Paw et al. (2004), além de idosos, os participantes 

eram frágeis, e não tinham independência física plena, e viviam em casa de cuidados de 

idosos. No estudo de Bale e Strand (2008), além de idosos, os participantes eram pacientes 

pós AVC. Isso implica dizer que os resultados desses estudos devem ser interpretados nesse 

contexto. 
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Metodologicamente, há outras questões relevantes. No estudo de Paw et al. (2004), o TFC  

envolveu apenas 5 exercícios, sendo que 3 deles eram para grupos musculares isolados. 

Habitualmente um TFC envolve mais exercícios. Nesse estudo, estranhamente, os autores não 

mediram desempenho físico. Nesse estudo não houve menção sobre se o volume (carga x 

repetições) foi similar para ambos os grupos. Como o TFC e o TF usam estratégias diferentes 

de sobrecarga, a equiparação do volume não é uma tarefa fácil, o que dificulta a validação da 

comparação entre esses dois modelos de treinamento. 

 

No estudo de Bale e Strand (2008) não houve detalhamento dos exercícios escolhidos para 

intervenção de ambos os grupos, o que impede fazer interpretações sobre o quão próximo ou 

distante foram a intensidade e o volume de treinamento para ambos os grupos. Também não 

falam sobre como foi a progressão do treinamento. Nesse estudo também não foi um único 

fisioterapeuta que conduziu o treinamento, mas aparentemente foram alguns, o que pode 

prejudicar a reprodutibilidade das intervenções.  

 

Algo bastante interessante nesse estudo de Bale e Strand (2008) foi o fato de o TFC ter sido 

interpretado como treinamento controle, e o TF como intervenção. De fato, para aqueles que 

querem fazer afirmação sobre qual treinamento seria melhor para uma (ou mais) variável de 

interesse, esse modelo de delineamento parece o mais adequado. Fazer interpretação de que o 

TF seja melhor que o TFC, e vice-versa, a partir de estudos que não os compararam, 

certamente seria uma indução perigosa.  

 

Lohne-Seiler, Torstveit e Anderssen (2013), além dos grupos TFC e TF, teve um grupo 

controle que não praticou exercício, mas que não foi randomizado. E nesse grupo controle 

houve 33,3% de perda de seguimento. Isso pode representar um problema importante, pois 

gera o risco de algo similar a 'seleção natural', onde apenas os mais resistentes, fortes e 

motivados podem ter ficado no programa. De fato, o que pode reforçar essa interpretação, é 

que esse grupo controle apresentou ganho de força no teste de 1RM no supino similar aos 

grupos treinados, e no teste de leg press a 80% de 1RM foi o único grupo que teve ganho 

significativo (16,6%). Segundo os autores, um critério de exclusão para esse grupo seria esse 

realizar mais que 30 min de atividade moderada. Isso nos leva a interpretar que, ou apenas 30 

min de atividade moderada já foi suficiente para gerar ganho de força, ou houve omissão de 

algum treinamento extra.  
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Nesse estudo também não houve igualdade do volume e intensidade, o que é uma limitação 

importante em termos de comparação. De qualquer forma, a exemplo dos demais estudos que 

avaliaram desempenho físico, nesse estudo o TFC e o TF produziram ganhos similares nos 

desempenhos motores avaliados, tanto em testes tradicionais de força quanto testes 

funcionais.  

 

No estudo de Pacheco et al. (2013), os voluntários eram fisicamente independentes, e foram 

subdivididos em adultos (40 a 60 anos) e idosos (>60 anos). O treinamento foi curto, de 

apenas 12 semanas. Ressalta-se que o único estudo acima de 12 semanas foi o de Paw et al. 

(2004) que foi conduzido por 6 meses, mas que os autores não fizeram medidas de 

desempenho físico.  

 

Nesse estudo de Pacheco et al. (2013), os autores tentaram ao menos equalizar o volume de 

exercícios e os músculos principais ativados, pra diminuir essa limitação relacionada ao 

volume. Por outro lado, ambos os grupos faziam um volume grande de outros exercícios (10 

minutos de aquecimento, 20 ou 25 minutos de treinamento aeróbio), o que representou algo 

perto de 50% do tempo de treinamento total da intervenção de interesse. Ainda que ambos os 

grupos tenham recebido o mesmo tipo e volume de exercícios extras, estes poderiam diluir o 

efeito das intervenções e explicar em parte o porquê ambas as formas de treinamento, TFC e 

TF, tiveram ganhos similares nos testes funcionais.  

 

Outro destaque em relação ao estudo de Pacheco et al. (2013) é que a criação de subgrupos 

estatísticos diminuiu muito a amostra, o que aumentou a chance de erro beta pela diminuição 

do poder estatístico, o que poderia explicar em parte os resultados similares entre ambos os 

grupos. Os autores também apresentam outros resultados que podem ter contaminado os 

resultados. Por exemplo, 21,8% dos participantes relataram ter participado de um programa de 

exercícios relacionados ao TF, e 38,6% relataram pelo menos uma lesão articular.  

 

Os autores também verificaram que os escores do FMS foram superiores para homens em 

relação as mulheres. Entretanto, para essas comparações de subgrupos, os autores utilizaram 

valores da diferença do 'pós - pré intervenção' (delta), e não os valores pré e pós 

separadamente. Isso poderia explicar as diferenças de gênero, pois se as mulheres já tivessem 
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maior escore nos testes funcionais antes das intervenções, possivelmente seus ganhos também 

seriam menores com o treinamento, o que geraria um delta menor que dos homens.  

 

Os autores também reconhecem outras limitações: eles não mediram força ou flexibilidade 

diretamente, a fim de evitar especulações sobre a relação entre os escores de testes funcionais 

e essa qualidade física. Além disso, o presente estudo não obteve uma medida direta de 

desempenho de atividades da vida diária, mas sim testes que podem estar associados ao 

desempenho de atividades da vida diária. 

 

No estudo de Balachandran et al. (2016), eles interpretaram que o treinamento de força 

realizado em máquinas com cabos e polias, realizado em pé, como TF, e o treinamento 

realizado sentado em máquinas de força como TFC. Entretanto, essas duas formas de 

treinamento são encontradas em academias de musculação, e, na nossa interpretação, ambos 

estariam dentro da compreensão de TFC. Um estudo recente (SIGNORILE et al., 2016) 

mostrou que o treinamento de força com cabos gera um padrão de recrutamento muscular, 

estimado por eletromiografia, diferente do treinamento com máquinas de força articuladas. O 

que os autores perceberam é que o treinamento com cabo exige mais de músculos sinergistas 

do movimento. Entretanto, além desse achado não necessariamente permitir afirmar que o 

treinamento com cabo gerará maior ganho de força que o treinamento com máquinas de força 

articuladas, ambas as formas de treinamento estão inseridas no TFC. Talvez por isso 

Balachandran et al. (2016) verificaram que, de modo geral, ambas as formas de treinamento 

foram capazes de melhorar o desempenho em testes convencionais e funcionais. Uma 

qualidade desse estudo foi a condução de um delineamento duplo-cego. 

 

Em resumo, considerando o número de estudos até então publicados sobre o tema, é possível 

interpretar que ambas as formas de treinamento (TF ou TFC) são capazes de melhorar 

desempenhos motores, tanto em testes funcionais quanto testes convencionais de força, de 

modo que idosos podem ser beneficiar de ambas as formas. Essa interpretação não corrobora 

a afirmação de alguns de que o TF seria melhor que o TFC para a transferência de 

desempenho motor, mesmo para atividades mais funcionais. Aqui vale a pena destacar uma 

preocupação de Monteiro e Evangelista (2012), de que o marketing e a publicidade 

contribuem na difusão desse 'fetichismo' pelo TF, o que poderia criar o mito de que essa 

atividade seria melhor que as demais, mostrando-se mais saudável e eficiente. Os autores 
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complementam que dentro desta lógica, as outras atividades físicas seriam consideradas 

errôneas e ultrapassadas.  

 

Como ainda existem poucos estudos, sendo que estes foram conduzidos para idosos, às vezes 

fragilizados ou pós AVC, mais estudos, com outros perfis de pessoas, serão necessários. Mas, 

por ora, nos parece importante não fazer interpretações de que um desses modelos de 

treinamento seja melhor que o outro para aumentar capacidades funcionais.  
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